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 APÊNDICE VV – Número de ocorrências de palavras/expressões que remetem 

ao passado................................................................................. 759 
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para instituição 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

INSTITUIÇÃO 

 

Eu compreendo os direitos dos participantes desta pesquisa intitulada “Crenças e 

expectativas de governo, professores e graduandos sobre ensinar/aprender inglês como 

Língua Estrangeira na formação docente inicial” (título provisório), orientada pelo Prof. 

Dr. Aleksandar Jovanovic e que tem como pesquisadora responsável a Prof.ª M.ª Luciana 

Kinoshita Barros da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), que 

podem ser contatados pelos e-mails jovanov@usp.br e luciana.kinoshita@unifesspa.edu.br 

ou pelo telefone (91)981394858.  

 

Autorizo a participação de professores e alunos do curso de graduação em Letras – 

Língua Inglesa na qualidade de responsável pelo referido curso na Universidade Federal do 

Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). Compreendo a maneira e os motivos pelos quais este 

estudo está sendo feito e que os responsáveis pela pesquisa garantem o sigilo que assegure 

a privacidade dos sujeitos quanto aos dados envolvidos na pesquisa. 

 

Declaro ainda que recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 

 

 

Marabá/PA, _____ de ________________ de 2017. 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Dirlenvalder do Nascimento Loyolla 
Coordenador do curso de Letras - Língua Inglesa 

Portaria nº 1.259/2016 Unifesspa 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Aleksandar Jovanovic 
Orientador 

Professor da FEUSP 

 

 

_________________________________________ 

Prof.ª M.ª Luciana Kinoshita Barros 
Pesquisadora 

Doutoranda pela FEUSP 

Professora da Unifesspa



469 
 

 

APÊNDICE E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para auxiliar de pesquisa 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA AUXILIAR DE 

PESQUISA 
 

Concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa intitulado 

“Crenças e expectativas de governo, professores e graduandos sobre ensinar/aprender 

inglês como Língua Estrangeira na formação docente inicial” (título provisório), que tem 

como pesquisadora responsável a Prof.ª M.ª Luciana Kinoshita Barros da Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), orientado pelo Prof. Dr. Aleksandar 

Jovanovic, que podem ser contatados pelos e-mails jovanov@usp.br e 

luciana.kinoshita@unifesspa.edu.br ou pelo telefone (91)981394858. O presente trabalho 

tem por objetivo compreender crenças e expectativas de governo, graduandos e formadores 

sobre o ensino/aprendizagem de inglês como LE durante a formação inicial de professores 

de inglês para a Educação Básica e, a partir desta compreensão, chegar às representações 

sobre o ensino/aprendizagem do idioma na região estudada, o que pode nos levar a abrir 

perspectivas para aplicações e caminhos para a formação de professores e eficiência no 

ensino/aprendizagem ao contrapor teoria informal vs Teoria Formal como parte do 

processo de formação deste profissional. 
 

Entendo que minha participação consistirá em operar recursos multimídia para 

gravações em áudio e vídeo dos grupos focais com os sujeitos da referida pesquisa. 
 

Compreendo ainda que este estudo possui finalidade de pesquisa, que os dados 

obtidos serão divulgados seguindo as diretrizes éticas da pesquisa, com a preservação do 

anonimato dos participantes, assegurando, assim minha privacidade. Sei que posso 

abandonar a minha participação na pesquisa quando quiser e que não receberei nenhum 

pagamento por esta participação. 

 

 

Marabá/PA, _____ de ________________ de 2017. 
 

 

 

PESQUISADORA 

Nome:  Luciana Kinoshita Barros 
 

Assinatura: _________________________________ 
 

 

 

AUXILIAR DE PESQUISA 
 

Nome: ________________________________________ 
 

Assinatura: _____________________________________
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 APÊNDICE F - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para alunos 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA ALUNOS 

 

Concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa intitulado 

“Crenças e expectativas de governo, professores e graduandos sobre ensinar/aprender 

inglês como Língua Estrangeira na formação docente inicial” (título provisório), que tem 

como pesquisadora responsável a Prof.ª M.ª Luciana Kinoshita Barros da Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), orientado pelo Prof. Dr. Aleksandar 

Jovanovic, que podem ser contatados pelos e-mails jovanov@usp.br e 

luciana.kinoshita@unifesspa.edu.br. O presente trabalho tem por objetivo compreender 

crenças e expectativas de governo, graduandos e formadores sobre o ensino/aprendizagem 

de inglês como LE durante a formação inicial de professores de inglês para a Educação 

Básica e, a partir desta compreensão, chegar às representações sobre o 

ensino/aprendizagem do idioma na região estudada, o que pode nos levar a abrir 

perspectivas para aplicações e caminhos para a formação de professores e eficiência no 

ensino/aprendizagem ao contrapor teoria informal vs Teoria Formal como parte do 

processo de formação deste profissional. 

 

Entendo que minha participação consistirá em conceder entrevista(s) em forma de 

grupo focal à pesquisadora sobre o tema da investigação em questão. A(s) entrevista(s) 

é(são) coletiva(s) e gravada(s) em áudio e vídeo.  

 

Compreendo ainda que este estudo possui finalidade de pesquisa, que os dados 

obtidos serão divulgados seguindo as diretrizes éticas da pesquisa, com a preservação do 

anonimato dos participantes, assegurando, assim minha privacidade. Sei que posso 

abandonar a minha participação na pesquisa quando quiser e que não receberei nenhum 

pagamento por esta participação. 

 

 

 

Marabá/PA, _____ de ________________ de 2017. 

 

 

 

PESQUISADORA/ ENTREVISTADORA/ MODERADORA 

Nome:  Luciana Kinoshita Barros 

 

Assinatura: _________________________________ 

 

 

 

ENTREVISTADOS (próxima página) 
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ENTREVISTADOS 

Escreva seu nome em letra legível na primeira coluna e assine na segunda coluna. 

O preenchimento da terceira coluna é opcional. 

 

Nome Assinatura Contato (telefone e/ou e-mail) opcional 
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APÊNDICE G - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para professores 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PROFESSORES 
 

Concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa intitulado 

“Crenças e expectativas de governo, professores e graduandos sobre ensinar/aprender 

inglês como Língua Estrangeira na formação docente inicial” (título provisório), que tem 

como pesquisadora responsável a Prof.ª M.ª Luciana Kinoshita Barros da Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), orientado pelo Prof. Dr. Aleksandar 

Jovanovic, que podem ser contatados pelos e-mails jovanov@usp.br e 

luciana.kinoshita@unifesspa.edu.br ou pelo telefone +37061941998. O presente trabalho 

tem por objetivo compreender crenças e expectativas de governo, graduandos e formadores 

sobre o ensino/aprendizagem de inglês como LE durante a formação inicial de professores 

de inglês para a Educação Básica e, a partir desta compreensão, chegar às representações 

sobre o ensino/aprendizagem do idioma na região estudada, o que pode nos levar a abrir 

perspectivas para aplicações e caminhos para a formação de professores e eficiência no 

ensino/aprendizagem ao contrapor teoria informal vs Teoria Formal como parte do 

processo de formação deste profissional. 
 

Entendo que minha participação consistirá em conceder entrevista(s) à 

pesquisadora sobre o tema da investigação em questão. A(s) entrevista(s) é(são) 

individual(is) e gravada(s) em áudio.  
 

Compreendo ainda que este estudo possui finalidade de pesquisa, que os dados 

obtidos serão divulgados seguindo as diretrizes éticas da pesquisa, com a preservação do 

anonimato dos participantes, assegurando, assim minha privacidade. Sei que posso 

abandonar a minha participação na pesquisa quando quiser, contanto que eu informe isto à 

pesquisadora e/ou ao seu orientador, e que não receberei nenhum pagamento por esta 

participação. 
 
 

Marabá/PA, _____ de ________________ de 2018. 
 

 
 

PESQUISADORA/ ENTREVISTADORA 

Nome:  Luciana Kinoshita Barros 
 

Assinatura: _________________________________ 
 
 

 

ENTREVISTADO 
 

Nome: ________________________________________ 
 

Assinatura:_____________________________________ 



473 
 

APÊNDICE H - Guia de condução de sessão do grupo focal com alunos1 

 

Roteiro para embasar o andamento das sessões de grupo focal desenvolvidas com os 

alunos calouros e concluintes. 

 

Organização do ambiente 

• Realizar as sessões na própria sala em que a turma participante estava tendo aula; 

• Dispor as carteiras (para alunos e moderadora) em forma de círculo; 

• Colocar uma carteira no meio do círculo para o gravador de áudio; 

• Utilizar a mesa do professor para servir o lanche. 

 

Acolhimento dos sujeitos 

• Recepcionar os participantes com um lanche; 

• Perguntar a cada indivíduo se prefere usar seu próprio nome ou um pseudônimo; 

• Entregar e preencher um crachá com o nome/pseudônimo de cada um (durante o lanche). 

 

Explanação sobre a técnica 

• Dar boas-vindas aos sujeitos e agradecer a sua participação; 

• Apresentar e esclarecer as funções da moderadora e do(s) auxiliar(es) de pesquisa; 

• Explanar sobre a pesquisa e a sua importância; 

• Explicar o que é e para que serve um grupo focal; 

• Orientar sobre a dinâmica do trabalho2; 

• Expor o tema focal da sessão; 

• Apontar brevemente os tópicos a serem discutidos (vide temário). 

• Dizer que os tópicos não são fechados e que os participantes podem sugerir ainda outros 

que considerarem relevantes, contanto que dentro do mesmo tema. 

 

Leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

• Iniciar a gravação em áudio e vídeo; 

• Ler o documento; 

• Esclarecer alguma possível dúvida; 

• Assinar o documento (todos os presentes). 

                                                           
1 Adaptado de Zimmermann e Martins (2008). 
2 Importância de todos participarem, evitar as conversas paralelas e dispersões, deixar seu crachá sempre à 

mostra, ao dirigir a palavra a um colega usar o nome escrito no crachá, não interromper a fala do outro, 

respeitar opiniões divergentes etc. 
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Apresentação dos participantes 

• Apresentar cada um dos sujeitos por nome/pseudônimo. 

 

Discussão 

• Discutir sobre o assunto com base nas perguntas sugeridas no temário; 

• Tomar nota por escrito de qualquer ocorrência relevante para a investigação. 

 

Síntese 

• Sintetizar a discussão retomando os tópicos discutidos e com base nas notas tomadas; 

• Perguntar se qualquer participante tem mais alguma consideração a fazer; 

• Agradecer a participação de todos; 

• Finalizar a gravação em áudio e vídeo. 

 

Materiais e recursos 

• Gravador de áudio; 

• Gravador de vídeo; 

• Crachás; 

• Pincel atômico (para escrever nos crachás); 

• Lanche; 

• Papel (para anotações); 

• Prancheta; 

• Caneta; 

• Temário; 

• Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

• Guia de condução de sessão do grupo focal. 

 



475 
 

APÊNDICE I – Temário ou guia de temas para grupo focal com alunos 
 

Aprendiz de inglês 

Levando em conta a aprendizagem do idioma no curso de Letras Inglês da Unifesspa: 

- 01. Faz diferença iniciar o curso já sendo proficiente no idioma? Por quê? 
- 02. Deveria existir uma proficiência mínima para cursar Letras Inglês? Qual? Por quê? 

- 03. Quem estaria aqui hoje se a exigência de proficiência mínima existisse? 

- 04. Como é um bom aprendiz de inglês? 

- 05. Como é um mau aprendiz de inglês? 

- 06. Que tipo de aprendiz você foi (está sendo) durante o curso? 
 

Professor de inglês 

07. Como é um bom professor de inglês? Características? Formação? 

08. Como é um mau professor de inglês? Características? Formação? 

09. A maioria dos professores de inglês que vocês tiveram foi de qual tipo? 

10. É possível aprender com qualquer um dos dois? Por quê? Como? 

11. Acreditam que vão ser bons professores? Por quê? 
 

Formador de professor de inglês 

12. Como é um bom formador de professores de inglês? Características? Formação? 

13. Como é um mau formador de professores de inglês? Características? Formação? 

14. A maioria dos professores que você teve na Unifesspa foi qual tipo de formador? 

15. Quem nunca foi professor de inglês pode ser um bom formador de professores de 

inglês? Por quê? 
16. É possível formar bons professores com qualquer um dos tipos de formadores? Por quê? 
 

Ensino/Aprendizagem na licenciatura 
17. O que um graduando precisa aprender durante a licenciatura para ser um bom professor de inglês? 

Além do idioma, o que mais precisa ser aprendido durante a formação inicial? 

18. Como isso deve ser ensinado a ele? Por meio de quê? Usando o quê? 

19. A heterogeneidade de níveis de proficiência entre os alunos da turma influencia na formação? 

Como? 
 

Grade curricular 

20. Há disciplinas específicas para o ensino/aprendizagem de inglês no curso? Quais? 

21. Essas disciplinas estão sendo suficientes? 
22. Disciplinas que não são específicas para aprender o idioma podem ajudar na aprendizagem da 

língua? Como? 

23. Por que existem disciplinas ministradas total/parcialmente em português no curso? 

24. Elas deveriam/precisam mesmo ser ministradas em português? Por quê? 

25. No que influenciaria (positiva e negativamente) se elas fossem ministradas em inglês? 
 

Aplicar Teoria à prática 

26. Quem aqui já é ou foi professor de língua estrangeira? 

27. Vocês conseguem/conseguiram aplicar o que estudam na universidade para ensinar o 

idioma? Como? 
28. E quem ainda não foi professor? Acredita que vai conseguir? Quais seriam as dificuldades? 

O que vocês (já) estudaram durante o curso e: 

- 29. Consideram como relevante/útil para usar como professores de inglês? 

- 30. Não sabem como usariam isso para ensinar/aprender inglês? 

31. Vocês vão ser professores de inglês? Se sim, por que sim? Se não, por que não? 
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APÊNDICE J - Guia de condução de sessão de entrevistas com professores3 

 

Roteiro para auxiliar nas sessões de entrevistas individuais com professores. 

 

Organização prévia 

• Enviar mensagem (por e-mail) explicando sobre a pesquisa e convidando sujeitos a 

participarem voluntariamente; 

• Agendar data e horário (por e-mail) com aqueles que responderem se voluntariando a 

participar; 

• Enviar Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para aqueles que responderem se 

voluntariando a participar; 

• Acordar qual recurso a ser utilizado (Skype, Whatsapp, Messeger etc.); 

• Adicionar cada sujeito à sua rede no recurso escolhido; 

• Testar recurso escolhido; 

• Testar gravadores de áudio. 

 

Preparação no dia da entrevista 

• Testar recurso escolhido novamente; 

• Testar gravadores de áudio novamente. 

 

Acolhimento 

• Agradecer a participação do entrevistado; 

• Perguntar se ele(a) prefere usar seu próprio nome ou um pseudônimo; 

• Anotar o pseudônimo escolhido;4  

• Deixar o papel com o pseudônimo escrito à vista.5  

 

Explanação sobre a técnica 

• Orientar sobre a dinâmica do trabalho: 

- Entrevista individual gravada apenas em áudio com duração média de 1h 30min. 

• Expor o tema da entrevista: 

- Crenças e expectativas de ensino/aprendizagem de inglês como língua estrangeira durante 

a formação inicial de professores de idiomas. 

• Explanar sobre a pesquisa e a sua relevância; 

• Informar os tópicos que serão discutidos: 

- Aprendiz de inglês; 

- Professor de inglês; 

- Formador de professor de inglês; 

- Ensino/Aprendizagem na licenciatura; 

- Grade curricular; 

- Aplicar Teoria à prática. 

• Dizer que os tópicos não são fechados e que o entrevistado pode sugerir também outros 

que considerar relevantes, contanto que dentro do mesmo tema. 

• Enfatizar que o acréscimo de mais tópicos, além dos propostos, implicará no aumento da 

duração da entrevista.

                                                           
3 Adaptado de Zimmermann e Martins (2008). 
4 Fazer apenas se o sujeito escolha utilizar um pseudônimo. 
5 Idem, conforme a nota de rodapé anterior. 
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Leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

• Iniciar a gravação em áudio; 

• Avisar o entrevistado que, a partir deste momento, o áudio está sendo gravado. 

• Ler o documento; 

• Esclarecer qualquer possível dúvida; 

• Pedir que o entrevistado diga se aceita os termos (para ficar registrado em áudio); 

• Perguntar se o sujeito recebeu o termo enviado por e-mail; 

• Lembrar que o termo precisa ser imprimido, assinado e devolvido; 

• Solicitar que o entrevistado responda o e-mail com o termo assinado escaneado. 

 

Discussão 

• Discutir sobre o assunto com base nas perguntas sugeridas no temário; 

• Tomar nota por escrito de qualquer ocorrência relevante para a investigação. 

 

Síntese 

• Sintetizar a discussão retomando os tópicos debatidos e com base nas notas tomadas; 

• Perguntar se o entrevistado tem mais alguma consideração a fazer; 

• Agradecer a participação do entrevistado; 

• Avisar o entrevistado que, a partir deste momento,  a gravação em áudio será encerrada; 

• Finalizar a gravação em áudio. 

 

Materiais e recursos 

• Gravadores de áudio (pelo menos dois); 

• Papel (para anotações); 

• Caneta ou lápis; 

• Temário impresso; 

• Termo de Consentimento Livre e Esclarecido impresso (para leitura); 

• Guia de condução da sessão de entrevista impresso. 
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APÊNDICE K – Temário ou guia de temas para entrevistas com professores 
 

Aprendiz de inglês 

Levando em conta a aprendizagem do idioma no curso de Letras Inglês da Unifesspa: 

- 01. Faz diferença iniciar o curso já sendo proficiente no idioma? Por quê? 
- 02. Deveria existir uma proficiência mínima para cursar Letras Inglês? Qual? Por quê? 

- 03. A exigência de proficiência mínima influenciaria na quantidade de ingressantes? 

- 04. Como é um bom aprendiz de inglês? 

- 05. Como é um mau aprendiz de inglês? 

- 06. Que tipo de aprendiz são os alunos do curso de Letras Inglês da Unifesspa? 
 

Professor de inglês 

07. Como é um bom professor de inglês? Características? Formação? 

08. Como é um mau professor de inglês? Características? Formação? 

09. Qual tipo de professor é a maioria dos professores do curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

10. É possível aprender com qualquer um dos dois? Por quê? Como? 

11. Quem cursa Letras Inglês na Unifesspa vai ser um(a) bom(a) professor(a)? Por quê? 
 

Formador de professor de inglês 

12. Como é um bom formador de professores de inglês? Características? Formação? 

13. Como é um mau formador de professores de inglês? Características? Formação? 

14. Qual tipo de formador é a maioria dos professores do curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

15. Quem nunca foi professor de inglês pode ser um bom formador de professores de 

inglês? Por quê? 
16. É possível formar bons professores com qualquer um dos tipos de formadores? Por quê? 
 

Ensino/Aprendizagem na licenciatura 
17. O que um graduando precisa aprender durante a licenciatura para ser um bom professor de inglês? 

Além do idioma, o que mais precisa ser aprendido durante a formação inicial? 

18. Como isso deve ser ensinado? Por meio de quê? Usando o quê? 

19. A heterogeneidade de níveis de proficiência entre os alunos da turma influencia na formação? 

Como? 
 

Grade curricular 

20. Há disciplinas específicas para o ensino/aprendizagem de inglês no curso? Quais? 

21. Essas disciplinas estão sendo suficientes? 
22. Disciplinas que não são específicas para aprender o idioma podem ajudar na aprendizagem da 

língua? Como? 

23. Por que existem disciplinas ministradas total/parcialmente em português no curso? 

24. Elas deveriam/precisam mesmo ser ministradas em português? Por quê? 

25. No que influenciaria (positiva e negativamente) se elas fossem ministradas em inglês? 
 

Aplicar Teoria à prática 

26. Você é ou já foi professor de língua estrangeira? Ministrando quais disciplinas? 

27. Você é ou já foi professor de estágio? Ministrando quais disciplinas? 

28. Durante os estágios, os alunos conseguem/conseguiram aplicar o que estudam na 

universidade para ensinar o idioma? Como? Como você observou isso? 

29. Quais dificuldades os alunos de Letras Inglês da Unifesspa encontrariam ao ser professores? 

Considerando o que é proposto para ser ensinado conforme a grade curricular do curso, o que: 

- 30. É relevante/útil/necessário usar/saber para ser professor de inglês? 

- 31. Não é relevante/útil/necessário usar/saber para ser professor de inglês? 

32. Os alunos de Letras Inglês da Unifesspa vão ser (ou já são) professores de inglês? Por quê?
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APÊNDICE L – Respostas produzidas no questionário do calouro CA_01 
(Luciane) 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 

 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Em partes sim 

 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Não 

 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Não 

 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

Acredito que deveria ser ensinado realmente o inglês no curso, pois não é avisado ao aluno 

quando opta por este curso que ele deve ter inglês, pelo menos no nível intermediário. 

 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê?  

O curriculo, para mim ele é adequado. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Ser advogada 

 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Fazer doutorado. 

 

08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Fazer um curso. 

 

09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

Não pode 
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PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 

 

10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

Além de um bom domínio da língua, possuir didática e metodologias que propiciem ao 

aluno aquisição da língua de forma satisfatória.  

 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

A língua em si, didática, metodologia para o ensino de línguas estrangeiras e como se dá o 

processo de aprendizagem, como um todo, pelo aluno. 

 

12. Quais dessas qualidades/competências você já começou a aprender na sua graduação 

na Unifesspa? 

Nenhuma 

 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda gostaria de aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

Como se dá o processo de aprendizagem. 

 
14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Em partes sim 

 

Justifique sua resposta. 

Alguns não dominam a língua. 

 

15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

Ensinado efetivamente a língua inglesa na universidade. 

 

PARTE 3A - PERFIL 

 

Pessoal 

 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

03/12/01980 

 

17. Gênero 

Feminino 

 

18. Local de nascimento (município/estado) 

Uruguaiana/ RS 

 

19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Branco 

 

20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É o mais escolarizado. 
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PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Não 

 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

_____________________ 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Curso livre 

 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Não 

 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 

 

 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 

 

 

PARTE 3C - PERFIL 

 

Acadêmico 

 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Sim 

 

Se sim, qual(is)? 

Pedagogia 

 

25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 
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PARTE 3D - PERFIL 

 

Linguístico/Cultural 

 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Ensino Fundamental 

Curso livre à distância 

Estudos autônomos 
 

27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Curso livre à distância 
 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Fundamental 
 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

A1 _ Utilizador elementar 
 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Muito insatisfeito 
 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

A1 _ Utilizador elementar 
 

32. O quão proficiente em inglês você espera ser ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

33. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? (Ver descrição dos níveis na questão 29) 

C2 _ Utilizador proficiente 

 

 

FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 
 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

_____________________ 
 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

_____________________
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APÊNDICE M – Respostas produzidas no questionário do calouro CA_02 
(James) 

 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 

 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Em partes sim 

 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Sim 

 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Não 

 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

Todo o Plano Pedagógico Curricular. 

 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê?  

Nada. 

 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

_____________________ 

 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

_____________________ 

 

08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

_____________________ 
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09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

A Unifesspa se restringe à certas coisas, e uma delas é a ajuda na melhora do Inglês como 

citado na questão 8. Além de não oferecer um plano de estudo voltado para o Inglês, mas 

sim pautado no Plano Pedagógico Curricular do curso de Letras-Português, ela carece 

também ao fornecer um apoio para que o corpo discente do curso melhore seu inglês. 

 

 

PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 

 

10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

1º Domínio da Língua em questão. 2º Uma boa formação pedagógica. 3º Um currículo rico 

em competências. E por último, não menos importante 4º Uma boa formação acadêmica. 

 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

Faz-se necessário em primeiro lugar, um Currículo que seja de Inglês. Em segundo, 

professores dedicados à formarem outros professores (alunos) que hão de possivelmente 

formar e instruir outros professores (alunos). 

 

12. Quais dessas qualidades/competências você já começou a aprender na sua graduação 

na Unifesspa? 

Nenhuma, ainda! 

 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda gostaria de aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

Domínio da Língua Estrangeira estudada. 

 
14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Não 

 

Justifique sua resposta. 

Resposta justificada na questão 09, conferir. 

 

15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

Ressaltando um ensino total voltado para o Inglês e para a formação pedagógica do 

professor em sala de aula. 

 

 

PARTE 3A - PERFIL 
 

Pessoal 
 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

27/05/1998 

 

17. Gênero 

Masculino 
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18. Local de nascimento (município/estado) 

Marabá/PA 
 

19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Preto 
 

20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

Alcançou o mesmo grau de escolaridade deles. 
 

 

PARTE 3B - PERFIL 
 

Profissional 
 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Não 
 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

_____________________ 
 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Outro: Nada 
 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Não 
 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 
 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 
 

 

PARTE 3C - PERFIL 
 

Acadêmico 
 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 
 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 
 

25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 
 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 
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PARTE 3D - PERFIL 
 

Linguístico/Cultural 
 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Estudos autônomos 
 

27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Estudos autônomos 
 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Fundamental 
 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

A1 _ Utilizador elementar 
 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Insatisfeito 
 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras? 

A1 _ Utilizador elementar 
 

32. O quão proficiente em inglês você espera ser ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

B2 _ Utilizador independente 
 

33. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

C1 _ Utilizador proficiente 
 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

 

FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 
 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

_____________________ 
 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

_____________________ 
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APÊNDICE N – Respostas produzidas no questionário do calouro CA_03 
(Willdemberg) 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 

 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Em partes sim 

 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Em partes sim 

 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Não 

 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

Mudaria o foco no aprendizado da gramática inglesa, tornaria mais focada em deixar o 

aluno com mais segurança na hora de ensinar o inglês. 

 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê?  

Não mudaria nada. Porque assim já esta bom. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Terminar a faculdade e fazer uma especialização em intérprete. 

 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Chegar ao nível mais alto de graduação no ramo da língua inglesa. 

 

08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Morar em um país que tenha como língua mais falada o inglês. 

 

09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

Tendo uma melhora no ensino da língua. 
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PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 

 

10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

Ter bons métodos para ensinar facilmente. 

 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

O curso ser mais focado em formas professores que saibam de fato falar, escrever e ensinar 

o idioma. 
 

12. Quais dessas qualidades/competências você já começou a aprender na sua graduação 

na Unifesspa? 

A ensinar. 
 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda gostaria de aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

Falar e escrever corretamente. 
 

14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Em partes sim 
 

Justifique sua resposta. 

Pois o professor deve estar praticando o idioma, e se isso não for feito, não poderá ser um 

bom profissional. 
 

15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

Focar mais no idioma. 
 

 

PARTE 3A - PERFIL 
 

Pessoal 
 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

19/04/1996 
 

17. Gênero 

Masculino 
 

18. Local de nascimento (município/estado) 

Marabá/PA 
 

19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Pardo 

 

20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É o mais escolarizado. 
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PARTE 3B - PERFIL 
 

Profissional 
 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Não 
 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

Nunca lecionei. 
 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Outro: Nunca 
 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Atualmente não, mas já trabalhei. 
 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

Assistente Administrativo 
 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

1 ano 
 

 

PARTE 3C - PERFIL 
 

Acadêmico 
 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 
 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 
 

25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 
 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 
 

 

PARTE 3D - PERFIL 
 

Linguístico/Cultural 
 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 
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27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Ensino Médio 
 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Fundamental 
 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

B1 _ Utilizador independente 
 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Insatisfeito 
 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

A1 _ Utilizador elementar 
 

32. O quão proficiente em inglês você espera ser ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

33. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

C1 _ Utilizador proficiente 
 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

C1 _ Utilizador proficiente 
 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

 

FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 
 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

_____________________ 
 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

_____________________
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APÊNDICE O – Respostas produzidas no questionário do calouro CA_04 
(Nicole) 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 

 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Sim 

 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Não 

Definitivamente não 

 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Não 

Definitivamente não 

 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

O inglês não é realmente ensinado no curso de Letras Inglês, muitos alunos se formam sem 

ter conhecimento suficiente para ensinar Inglês de verdade. O mais importante seria que os 

professores do curso realmente falassem inglês, o que nem sempre acontece. Algumas 

disciplinas poderiam ser ministradas inteiramente em inglês, e o curso poderia oferecer 

material para que os alunos estudassem sozinhos (nem que fosse o básico da língua). 

 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê?  

Não mudaria a quantidade de leitura que é necessário para acompanhar o curso. Acredito 

que a leitura é muito importante, principalmente na vida de um professor. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

De primeira, realmente lecionar o inglês como língua estrangeira. 

 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Fazer uma especialização, mestrado, doutorado. 

 

08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 
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Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Meus planos para melhoria do inglês são viagens de intercâmbio e a aquisição de mais 

certificados de proficiência internacionais. 
 

09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

Na questão 06, a unifesspa já pode contribuir com o mestrado. Com a questão 08, não sei 

dizer se a unifesspa possui programas de intercâmbio. 
 

 

PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 
 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 
 

10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

Ser fluente na língua em que está ensinando, entender o contexto social e econômico dos 

seus alunos, para que assim possa escolher a melhor metodologia a ser trabalhada com eles 

e ser capaz de ensinar o aluno não somente a língua, mas também a ter independência no 

aprendizado da mesma. 
 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

Primeiramente o inglês, para aqueles que ainda não dominam completamente. Em segundo 

lugar, o estudante de Letras deve aprender como ensinar a língua de forma eficaz, 

estudando, para isso, filosofia, psicologia e métodos da educação. 
 

12. Quais dessas qualidades/competências você já começou a aprender na sua graduação 

na Unifesspa? 

Acredito que tivemos uma boa base de filosofia da educação, com um professor que 

realmente dominava o assunto. 
 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda gostaria de aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

Gostaria de aprender mais a respeito de psicologia da educação. 
 

14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Em partes sim 
 

Justifique sua resposta. 

_____________________ 
 

15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

A maior parte da deficiência dos professores formados pela unifesspa está no fato de não 

falarem inglês de verdade. Resolvendo isso, grande parte dos problemas se resolvem. 
 

 

PARTE 3A - PERFIL 
 

Pessoal 
 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

26/07/1997 
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17. Gênero 

Feminino 

 

18. Local de nascimento (município/estado) 

Marabá, Pará. 

 

19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Branco 

 

20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É menos escolarizado. 

 

 

PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Sim 

 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

Há quase três anos. 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Curso livre 

Aula particular 

Outro: Aula de reforço 
 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Sim 
 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

Trabalhei como atendente em uma loja. 
 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

Durante um ano. 
 

 

PARTE 3C - PERFIL 
 

Acadêmico 
 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 
 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 
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25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 

 

 

 

PARTE 3D - PERFIL 

 

Linguístico/Cultural 

 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Ensino Fundamental 

Ensino Superior 

Curso livre presencial 

Estudos autônomos 

 

27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Curso livre presencial 

 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Fundamental 

 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

C1 _ Utilizador proficiente 

 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Muito satisfeito 

 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

C1 _ Utilizador proficiente 

 

32. O quão proficiente em inglês você espera ser ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 

 

33. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

C2 _ Utilizador proficiente 

 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

B2 _ Utilizador independente 
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35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 

 

 

FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 

 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

_____________________ 

 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

_____________________
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APÊNDICE P – Respostas produzidas no questionário do calouro CA_05 
(Rafaela) 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 

 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Em partes sim 

Não 

 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Em partes sim 

 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Não 

 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

Que tivesse mais ensinamentos voltado especificamente ao Inglês. Porque a maioria da 

turma não sabem o idioma. 

 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê?  

carga horaria, acredito que seja o suficiente... 

 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

ser um profissional qualificado e que trazer o diferencial 

 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Não 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

_____________________ 

 

08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

estudar mais língua particular. 
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09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

A instituição poderia oferecer meios para que possamos aprender, comunicar, e se expresar 

na língua inglesa, ou seja estudar em si a língua inglesa com frequecia. 

 

 

PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 

 

10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

tem que ser comunicativo, falar bem a língua, saber se expressar e ter um ensinamento 

diferenciado dos outros. 

 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

aprender a língua como um todo suas gramaticas regras etc. 

 

12. Quais dessas qualidades/competências você já começou a aprender na sua graduação 

na Unifesspa? 

no momento nenhuma das quais citei. 

 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda gostaria de aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

que focasse mais no assunto em sim língua inglesa 

 
14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Em partes sim 

 

Justifique sua resposta. 

pois existe professores bons e ruins também 

 

15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

professores realmente focados no assunto, entendidos 

 

 

 

PARTE 3A - PERFIL 

 

Pessoal 

 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

30/11/1995 

 

17. Gênero 

Feminino 

 

18. Local de nascimento (município/estado) 

Marabá/PA 
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19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Branco 

 

20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É menos escolarizado. 

 

 

PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Atualmente não, mas já lecionei antes. 

 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

_____________________ 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Outro: Não 

 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Não 

 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 

 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 

 

 

PARTE 3C - PERFIL 

 

Acadêmico 

 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 

 

25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 
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PARTE 3D - PERFIL 
 

Linguístico/Cultural 
 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Outro: PARTICULAR 
 

27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Outro: PARTICULAR 
 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Médio 
 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

B1 _ Utilizador independente 
 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Indiferente 
 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

B1 _ Utilizador independente 
 

32. O quão proficiente em inglês você espera ser ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

33. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

C1 _ Utilizador proficiente 
 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

 

FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 
 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

_____________________ 
 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

_______________________
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APÊNDICE Q – Respostas produzidas no questionário do calouro CA_06 
(Nadriane) 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 

 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Sim 

 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Definitivamente não 

 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Não 

 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

Mudaria o idioma o qual o professor leciona dentro da sala de aula, pois os professores 

precisam fazer com que os alunos entrem em contato com o idioma em todos os aspectos. 

 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê?  

Não mudaria a parte do estudo de filosofia. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Pretendo dar aula na rede pública e privada de ensino, e em escolas de inglês. 

 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Tenho planos de fazer mestrado. 

 

08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Atualmente já estudo numa escola de inglês e pretendo continuar melhorando. 

 

09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

A unifesspa disponibiliza o mestrado na cidade onde moro. 
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PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 
 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 
 

10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

Domínio e conhecimento da língua e da cultura de países que possuem o idioma. 
 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

Se precisa enfatizar o ensino do idioma, pois o curso não nos permite entrar em contato 

com o inglês dentro da sala de aula. 
 

12. Quais dessas qualidades/competências você já começou a aprender na sua graduação 

na Unifesspa? 

nenhuma. 
 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda gostaria de aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

todas as competências citadas anteriormente. 
 

14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Não 
 

Justifique sua resposta. 

Os alunos formados na unifesspa não possuem domínio do idioma, portanto, são 

profissionais incapacitados para exercer a função. 
 

15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

apresentando recursos para que o aluno tenha contato com o idioma, primeiramente em 

sala de aula, segundamente fora dos horários de aula. 
 

 

PARTE 3A - PERFIL 
 

Pessoal 
 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

25/05/1994 
 

17. Gênero 

Feminino 
 

18. Local de nascimento (município/estado) 

Marabá 
 

19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Branco 
 

20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É o mais escolarizado. 
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PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Não 

 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

_____________________ 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Outro: Não possuo. 

 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Sim 

 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

como vendedora 

 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

por 2 meses. 

 

 

PARTE 3C - PERFIL 

 

Acadêmico 

 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Sim 

 

Se sim, qual(is)? 

Medicina veterinária 

 

25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 
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PARTE 3D - PERFIL 

 

Linguístico/Cultural 

 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Educação Infantil 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Curso livre presencial 

Estudos autônomos 

 

27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Estudos autônomos 

 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Fundamental 

 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

B1 _ Utilizador independente 

 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Muito insatisfeito 

 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

B1 _ Utilizador independente 

 

32. O quão proficiente em inglês você espera ser ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 

 

33. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

C1 _ Utilizador proficiente 

 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

B2 _ Utilizador independente 

 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C1 _ Utilizador proficiente 
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FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 

 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

_____________________ 

 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

_____________________
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APÊNDICE R – Respostas produzidas no questionário do calouro CA_07 
(Jeniffer) 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 

 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Em partes sim 

 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Em partes sim 

 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Não 

 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

Ter matérias mais focadas no inglês, considero estudar matérias como história e filosofia 

da língua importante porém não vai me permitir ter uma boa pronúncia e escrita da língua 

se não tiver contato direto com ela. 

 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê?  

Não creio que há algo que não pudesse ser mudado. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 
 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 
 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Possivelmente dar aulas como professora de inglês ou seguir outra carreira. 
 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 
 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Terminar esse curso e iniciar outro. 
 

08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 
 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Talvez um contato direto com a língua em uma viagem ao exterior. 
 

09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

Dando suporte a um possível intercâmbio. 
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PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 

 
10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

Ser capaz de trazer as competências de costumes brasileiros para a nova língua a ser 

aprendida. 

 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

A ter o interesse em formar mais pessoas conhecedoras de um conteúdo tão carente de 

pessoas interessadas como esse em nossa região. 

 

12. Quais dessas qualidades/competências você já começou a aprender na sua graduação 

na Unifesspa? 

Todas 

 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda gostaria de aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

Todas 

 
14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Em partes sim 

 

Justifique sua resposta. 

Forma bons professores em um ponto de vista geral porém quando falamos em fluência, 

boa pronúncia, deixa a desejar. 

 

15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

Formando melhores "Speakers" 

 

 

PARTE 3A - PERFIL 

 

Pessoal 

 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

30/05/1998 

 

17. Gênero 

Feminino 

 

18. Local de nascimento (município/estado) 

Brasília-DF 

 

19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Branco 
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20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É o mais escolarizado. 

 

 

PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Não 

 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

_____________________ 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Outro: Não trabalhei 

 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Não 

 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 

 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 

 

 

 

PARTE 3C - PERFIL 

 

Acadêmico 

 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 

 

25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 
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PARTE 3D - PERFIL 
 

Linguístico/Cultural 
 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Educação Infantil 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Curso livre presencial 

Estudos autônomos 
 

27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Curso livre presencial 
 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Médio 
 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

B1 _ Utilizador independente 
 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Satisfeito 
 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

B1 _ Utilizador independente 
 

32. O quão proficiente em inglês você espera ser ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

33. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

C1 _ Utilizador proficiente 
 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

C1 _ Utilizador proficiente 
 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

 

FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 
 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 
_____________________ 
 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 
_____________________
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APÊNDICE S – Respostas produzidas no questionário do calouro CA_08 
(Rakel) 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 
 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Em partes sim 
 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Sim 
 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Em partes sim 
 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

Caso me fosse possível, não me permitiria que a disciplina de Leitura e Produção em 

Inglês fosse blocada, mas sim, regular. 
 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê?  

A maneira de se dar as disciplinas. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 
 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 
 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Seguir carreira acadêmica 
 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 
 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Um mestrado e um doutorado 
 

08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 
 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Através de uma escola de inglês e um intercâmbio, mas se não me for possível 

economicamente, através da internet com os recursos das séries, músicas e livros em PDF. 
 

09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

Ainda não vi bem claramente como ela pode 
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PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 
 

10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

Domínio da língua falada e boa prática pedagógica 
 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

Conhecimento da língua e bases pedagógicas 
 

12. Quais dessas qualidades/competências você já começou a aprender na sua graduação 

na Unifesspa? 

Bases pedagógicas 
 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda gostaria de aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

Eu vi um pouco da língua, mas eu gostaria de aprender mais 
 

14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Em partes sim 
 

Justifique sua resposta. 

Eu sinceramente não conheço professores de inglês que vieram da unifesspa, mas acredito 

que hajam profissionais bons vindos da universidade 
 

15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

Maior foco na língua 

 

 

PARTE 3A - PERFIL 

 

Pessoal 
 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

26 de maio de 97 
 

17. Gênero 

Feminino 
 

18. Local de nascimento (município/estado) 

Jacundá/Pará 
 

19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Branco 

 

20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É menos escolarizado. 

 



511 
 

 

 

PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Não 

 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

_____________________ 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Outro: Não tenho experiência 

 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Não 

 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 

 

 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 

 

 

 

 

PARTE 3C - PERFIL 

 

Acadêmico 

 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Sim 

 

Se sim, qual(is)? 

Geologia 

 

25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 

 

 

 



512 
 

PARTE 3D - PERFIL 
 

Linguístico/Cultural 
 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Estudos autônomos 
 

27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Estudos autônomos 
 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Fundamental 
 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

A2 _ Utilizador elementar 
 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Insatisfeito 
 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

A2 _ Utilizador elementar 
 

32. O quão proficiente em inglês você espera ser ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

33. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

C1 _ Utilizador proficiente 
 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

C1 _ Utilizador proficiente 
 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

 

FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 
 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

_____________________ 
 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

_____________________
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APÊNDICE T – Respostas produzidas no questionário do calouro CA_09 
(Isabel) 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 

 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Em partes sim 

 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Sim 

 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Não 

 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

Mudaria o fato de que o incentivo para aprender é mínimo por parte de pessoas que 

tiveram experiências no mundo exterior. 

 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê?  

A exploração do conhecimento do mundo exterior, de culturas diferentes, e principalmente 

a prática do desenvolvimento da língua inglesa. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

_____________________ 

 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

desenvolver projetos, a partir de experiências realizadas no exterior interligadas à 

universidade. 

 

08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

fazer cursos dar aulas, visitar países de língua nativa inglesa e conhecer pessoas que me 

ajudem a aprimorar meu inglês. 

 



514 
 

09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

com as ofertas de intercâmbio 
 

 

PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 
 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 
 

10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

possuir um domínio da língua inglesa, tem conhecimento de outras culturas, possui 

especialidades de formação. 
 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

ter o conhecimento de cultura, fonética, a diversidade de línguas, o conhecimento de seu 

país nativo, e os países de língua nativa inglesa. 
 

12. Quais dessas qualidades/competências você já começou a aprender na sua graduação 

na Unifesspa? 

Cultura, fonética, linguagem 
 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda gostaria de aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

Fonética, linguagem 
 

14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Em partes sim 
 

Justifique sua resposta. 

Pois a eficiência do profissional começa a partir dele mesmo, o que o curso proporciona 

serve para aprimorar o futuro profissional. 
 

15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

trazendo a diversidade para dentro da universidade, com pessoas que possuem ou buscam 

um curriculum mais qualificado, para compartilharem e incentivarem os acadêmicos a 

aperfeiçoarem sua capacitação também. 
 

 

PARTE 3A - PERFIL 
 

Pessoal 
 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

19/07/1998 
 

17. Gênero 

Feminino 
 

18. Local de nascimento (município/estado) 

São Luís/MA 
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19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Pardo 

 

20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

Alcançou o mesmo grau de escolaridade deles. 

 

 

PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Não 

 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

_____________________ 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Outro: não leciono 

 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Sim 

 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

Auxiliar de Professor, e no RH de uma empresa. 

 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

7 meses 

 

 

PARTE 3C - PERFIL 

 

Acadêmico 

 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 

 

25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 
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PARTE 3D - PERFIL 
 

Linguístico/Cultural 
 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Educação Infantil 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Curso livre presencial 
 

27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Educação Infantil 
 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Médio 
 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

B1 _ Utilizador independente 
 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Insatisfeito 
 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

B1 _ Utilizador independente 
 

32. O quão proficiente em inglês você espera ser ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

33. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

C1 _ Utilizador proficiente 
 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

C1 _ Utilizador proficiente 
 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

 

FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 
 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 
_____________________ 
 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 
_____________________
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APÊNDICE U – Respostas produzidas no questionário do calouro CA_10 
(Christopher) 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 

 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Em partes sim 

 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Em partes sim 

 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Não 

 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

Mudaria o modo que alguns professores passam seus conhecimentos sobre tal matéria. Pois 

existem professores que não estão preparados para passar adiante a matéria, muitas vezes 

por falta de conhecimento. 

 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê?  

No momento, nada por enquanto. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Terminar o Curso de Letras-Inglês, e tentar exercer na área de professor em colégio militar, 

também  pretendo fazer um Mestrado e um Doutorado na área. 

 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Fazer um Mestrado e Doutorado 

 

08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Fazendo Curso de Inglês fora da faculdade. 
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09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

Na questão 06, posso disser que vai mais de nós mesmo, já a questão 08, acho que se fosse 

ao alcance da Faculdade, poderia oferecer curso de Inglês Gratuito sem prova de 

qualificação,  pois muitas pessoas nem sempre, tem um conhecimento da língua, mas, 

mesmo assim tem muita vontade de aprender e à casos de pessoas que não são boas de 

condições para poder pagar um curso fora da Faculdade. 

 

 

PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 

 
10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

Domina-lá. 

 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

Tudo que visa ser útil para formar um bom Professor de Língua Inglesa. 

 

12. Quais dessas qualidades/competências você já começou a aprender na sua graduação 

na Unifesspa? 

No Momento, a controlar o nevrosismo em frente a outros alunos, entre outros coisas que 

esqueci no momento (risos). 

 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda gostaria de aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

Muitaaaaas, de preferência todas. 

 
14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Em partes sim 

 

Justifique sua resposta. 

Como mencionei antes, infelizmente existem professores que se formaram aqui, mas não 

tem a capacidade de dominar certas matérias para passar para os alunos. 

 

15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

Alguns professores se dedicando mais. 

 

 

PARTE 3A - PERFIL 

 

Pessoal 

 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

16/09/1998 

 

17. Gênero 

Masculino 
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18. Local de nascimento (município/estado) 

Panamá, Cidade do Panamá. 
 

19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Preto 
 

20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É o mais escolarizado. 
 

 

PARTE 3B - PERFIL 
 

Profissional 
 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Não 
 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

_____________________ 
 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Outro: nunca exerci na área de professor 
 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Não 
 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 
 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 
 

 

PARTE 3C - PERFIL 
 

Acadêmico 
 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 
 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 
 

25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 
 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 
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PARTE 3D - PERFIL 
 

Linguístico/Cultural 
 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Curso livre presencial 
 

27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Curso livre presencial 
 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Médio 
 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

A2 _ Utilizador elementar 
 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Satisfeito 
 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

A2 _ Utilizador elementar 
 

32. O quão proficiente em inglês você espera ser ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

A2 _ Utilizador elementar 
 

33. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

C1 _ Utilizador proficiente 
 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

B2 _ Utilizador independente 
 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C1 _ Utilizador proficiente 
 

 

FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 
 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

Gostei muito <3 
 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

_____________________
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APÊNDICE V – Respostas produzidas no questionário do calouro CA_11 
(Karen) 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 

 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Em partes sim 

 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Não 

 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Definitivamente não 

 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

Mudaria o fato de os professores não ministrarem as aulas em inglês, e de ter apenas uma 

disciplina que faz isso por semestre, pois além das formas que buscamos de entrar em 

contanto com a língua fora da universidade, suponho que seria de grande importância 

métodos que fizesse com que tivéssemos mais contato com a língua inglesa, também 

dentro do curso. 

 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê?  

As discussões no âmbito dos estudos culturais e filosóficos 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Intercâmbio, exercer uma profissão na área na qual estou me formando e ter domínio no 

inglês o que consequentemente irá contribuir para ser competente na profissão que o curso 

vai me permitir exercer 

 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Contribuir para o universo acadêmico com pesquisas e estudos, cursar não só a graduação 

mas, mestrado e doutorado 

 

08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 
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Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

intercâmbios, curso 

 

09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

Pois, a unifesspa nos disponibiliza conhecimentos, pesquisas e o exercício e preparação 

para me tornar uma profissional e ajuda na aprendizagem na língua inglesa também 

 

 

PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 
 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 
 

10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

Ser fluente na língua, saber explicar para os alunos de forma clara e compreensível, e usar 

de vários mecanismos para dar aula, e não só o livro didático, por exemplo ou algum 

material que torne o ensino restrito 
 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

É necessária a dedicação também do aluno, de não se restringir apenas ao que lhe é dado 

pela universidade nas disciplinas que ensinam a língua inglesa por exemplo 
 

12. Quais dessas qualidades/competências você já começou a aprender na sua graduação 

na Unifesspa? 

Conhecimentos básicos das discussões nas áreas que são estudadas no curso 
 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda gostaria de aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

Todas, de cada vez mais aprimorar o conhecimento adquirido ao longo da graduação 
 

14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Em partes sim 
 

Justifique sua resposta. 

_____________________ 
 

15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

Falar em inglês na sala de aula 

 

 

PARTE 3A - PERFIL 
 

Pessoal 
 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

10/12/1996 

 

17. Gênero 

Feminino 
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18. Local de nascimento (município/estado) 

Marabá-Pará 
 

19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Pardo 
 

20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É menos escolarizado. 
 

 

PARTE 3B - PERFIL 
 

Profissional 
 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Não 
 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

_____________________ 
 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Outro: Não dei aula 
 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Não 
 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 
 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 
 

 

PARTE 3C - PERFIL 
 

Acadêmico 
 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Sim 
 

Se sim, qual(is)? 

História 
 

25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 
 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 
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PARTE 3D - PERFIL 
 

Linguístico/Cultural 
 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Curso livre presencial 

Estudos autônomos 
 

27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Curso livre presencial 
 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Fundamental 
 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

B1 _ Utilizador independente 
 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Muito insatisfeito 
 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

B1 _ Utilizador independente 
 

32. O quão proficiente em inglês você espera ser ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

33. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

C1 _ Utilizador proficiente 
 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

B2 _ Utilizador independente 
 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

 

FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 
 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

_____________________ 
 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

_____________________
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APÊNDICE W – Respostas produzidas no questionário do calouro CA_12 
(Carmen) 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 

 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Em partes sim 

 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Em partes sim 

 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Não 

 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

incluiria uma disciplina que visasse evolução de alunos com baixo nível de fluencia no 

ingles. porque há uma certa necessidade em relação a isso. 

 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê?  

não mudaria o método de ensino dos professores. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

ser alguem bem sucedido e ter um bom emprego. 

 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

me especializar em língua portuguesa, 

 

08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

ingressar num cursinho de ingles e buscar aperfeiçoamento através de leituras e áudios. 

 

09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

através de palestras incentivadoras e bom acolhimento. 
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PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 

 

10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

ter domínio do idioma estrangeiro, transmitir confiança ao aluno, incentivar os alunos a 

irem em busca de seus  objetivos, ter consciencia das dificuldades individuais de cada 

aluno e buscar meios para que possa ajudá-los. 

 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

aprender que cada um tem um grau de aprendizado individual. 

 

12. Quais dessas qualidades/competências você já começou a aprender na sua graduação 

na Unifesspa? 

distinguir qual a dificuldade do meu colega. 

 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda gostaria de aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

ter um alto domínio do idioma estrangeiro. 

 
14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Em partes sim 

 

Justifique sua resposta. 

_____________________ 

 
15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

pode melhorar em relação ao tempo de estudo do idioma estrangeiro durante os semestres, 

que ainda é curto 

 

 

PARTE 3A - PERFIL 

 

Pessoal 

 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

16/11/1997 

 

17. Gênero 

Feminino 

 

18. Local de nascimento (município/estado) 

marabá- PA 

 

19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Pardo 
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20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É o mais escolarizado. 

 

 

PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Não 

 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

_____________________ 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Outro: nenhum 

 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Sim 

 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

em assistencia tecnica 

 

 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

durante 1 ano 

 

 

 

PARTE 3C - PERFIL 

 

Acadêmico 
 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 
 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 
 

25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 
 

Se sim, qual(is)?  

_____________________ 
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PARTE 3D - PERFIL 
 

Linguístico/Cultural 
 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Estudos autônomos 
 

27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Estudos autônomos 
 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Médio 
 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

A2 _ Utilizador elementar 
 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Muito insatisfeito 
 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

A1 _ Utilizador elementar 
 

32. O quão proficiente em inglês você espera ser ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

C1 _ Utilizador proficiente 
 

33. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

C1 _ Utilizador proficiente 
 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

Não há, nesse caso, proficiência ideal aplicável a todas as situações. 
 

 

FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 
 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 
_____________________ 
 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

_____________________
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APÊNDICE X – Respostas produzidas no questionário do calouro CA_13 
(Kairo) 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 

 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Em partes sim 

 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Sim 

 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Não 

 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

Sabe-se que de acordo com o contexto social e econômico a qual cada aluno se encaixa, 

cada um desenvolve uma maneira ao qual se adapta melhor para aprender e ser ensinado, 

partindo deste principio, buscar sempre inovar as formas de ensino de formas ortodoxas 

que busquem facilitar o aprendizado do aluno. Hoje em dia a influencia da cultura inglesa é 

muito grande na nossa realidade, e os jovens e também os mais velhos tendem a ter contato 

e se interessar, por séries, músicas, filmes em inglês, dentre outros que possam, se usados 

como ferramentas, atrair melhor a atenção do aluno proporcionando um melhor 

desenvolvimento do discente 

 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê?  

O curso por ser "novo" ainda passa por mudanças, nessa fase de adaptação é importante 

ver o que tem proporcionado um bom desenvolvimento e manter ou se necessário trabalhar 

somente para melhorar o que já tem atingidos bons resultado e assim torná-los excelentes. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

A principio seguirei carreira como docente após a formação, pretendo fazer especializações 

ainda no ramo da linguística em inglês, para tradução e/ou interprete 

 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

enquanto atuar na área escolar, pretendo continuar minha formação até um possível 

doutorado 
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08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Me estabelecer e ter uma carreira que me traga conforto, para que futuramente possa ter 

condições de me manter em um país falante de língua inglesa 

 

09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

`Para que me torne um profissional mais capacitado e dominante da língua inglesa, investir 

mais no idioma sem fronteiras pois é uma iniciativa que propicia um melhor contato com a 

realidade de um pais falante de língua inglesa. 

 

 

PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 

 
10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

Domínio da língua, competência para ministrar(formação não é garantia de competência), 

e que sempre procure inovar a metodologia de ensino 

 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

Legislação do curso, sociologia e filosofia são fundamentais pra tornar o profissional 

consciente de realidades ao qual o mesmo possa passar, e o mais importante ter real 

domínio da língua inglesa. 

 

12. Quais dessas qualidades/competências você já começou a aprender na sua graduação 

na Unifesspa? 

Legislação, sociologia e filosofia, já carrego um boa base do inglês que conquistei de 

forma auto-didática. 

 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda gostaria de aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

Ter melhor domínio da língua, conhecer melhor as regras gramaticais e orais. 

 
14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Em partes sim 

 

Justifique sua resposta. 

O Curso na Unifesspa somente contribui com o conhecimento e capacita, pra se tornar um 

bom profissional tem que partir do aluno, o mesmo tem que ter interesse em ser um bom 

profissional assim como em qualquer outra área. 

 

15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

Buscando sempre o desenvolvimento do aluno de formas nas quais o aluno melhor se 

adapte e mostre resultados 
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PARTE 3A - PERFIL 

 

Pessoal 

 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

18/12/1997 

 

17. Gênero 

Masculino 

 

18. Local de nascimento (município/estado) 

Marabá/Pará 

 

19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Pardo 

 

20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É menos escolarizado. 

 

 

 

 

PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Sim 

 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

um semestre 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Outro: não atuei 

 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Não 

 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 

 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 
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PARTE 3C - PERFIL 

 

Acadêmico 

 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 

 

25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 

 

 

PARTE 3D - PERFIL 

 

Linguístico/Cultural 

 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Estudos autônomos 

 

27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Estudos autônomos 

 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Fundamental 

 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

B1 _ Utilizador independente 

 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Satisfeito 

 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

B1 _ Utilizador independente 

 

32. O quão proficiente em inglês você espera ser ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

C1 _ Utilizador proficiente 
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33. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

C1 _ Utilizador proficiente 

 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

C1 _ Utilizador proficiente 

 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 

 

 

FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 

 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

_____________________ 

 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

_____________________
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APÊNDICE Y – Respostas produzidas no questionário do calouro CA_14 
(Mateus) 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 

 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Em partes sim 

 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Sim 

 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Não 

 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

Eu destinaria mais horas para a pratica do inglês em si, para que o aluno tenha mais exito 

na aprendizagem da lingua inglesa, e possa alcançar mais rapidamente a fluência no ingles. 

 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê?  

Eu não mudaria o modelo de ensino das disciplinas voltadas para a pratica do inglês, 

apenas intensificaria essas disciplinas. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

buscar trabalhar com algo relacionado ao meu curso, como tradutor ou professor 

 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

aperfeiçoar ainda mais meu ingles 

 

08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

através de cursos particulares especializados para o ensino do inglês e através das praticas 

do cotidiano, seja por leitura ou por qualquer meio que me coloque em contato com o 

inglês 
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09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

ela pode ajudar a concretizar meus planos através do aumento da quantidade de professores 

bem qualificados (e não entrando em greve todo ano) 

 

 

PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 

 

10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

uma boa fluência e uma clara pronuncia  do ingles 
 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

para se tornar um bom professor é necessário que o individuo adquira um grande 

conhecimento do inglês e também saiba lidar com pessoas da forma mais adequada 

possível para cada situação 
 

12. Quais dessas qualidades/competências você já começou a aprender na sua graduação 

na Unifesspa? 

o conhecimento do ingles 
 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda gostaria de aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

lidar com pessoas e melhorar meu ingles 
 

14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Em partes sim 
 

Justifique sua resposta. 

para que sejam formados professores realmente bons é preciso que a faculdade possua 

mais professores bem qualificados 
 

15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

através de maiores incentivos do governo 

 

 

PARTE 3A - PERFIL 

 

Pessoal 
 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

14/03/1996 
 

17. Gênero 

Masculino 
 

18. Local de nascimento (município/estado) 

tucuruí 
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19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Pardo 
 

20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É o mais escolarizado. 
 

 

PARTE 3B - PERFIL 
 

Profissional 
 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Não 
 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

_____________________ 
 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Outro: não trabalhei 
 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Não 
 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 
 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 
 

 

 

PARTE 3C - PERFIL 
 

Acadêmico 
 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 
 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 
 

25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 
 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 
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PARTE 3D - PERFIL 
 

Linguístico/Cultural 
 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Estudos autônomos 
 

27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Estudos autônomos 
 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Médio 
 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

B2 _ Utilizador independente 
 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Insatisfeito 
 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

B2 _ Utilizador independente 
 

32. O quão proficiente em inglês você espera ser ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

B2 _ Utilizador independente 
 

33. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

B2 _ Utilizador independente 
 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

 

FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 
 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 
_____________________ 
 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

_____________________
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APÊNDICE Z – Respostas produzidas no questionário do calouro CA_15 
(Ana Luiz) 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 

 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Em partes sim 

 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Em partes sim 

 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Não 

 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

A língua inglesa não é ensinada (fala/escrita). Não tem disciplina específica para o 

aprendizado na Língua no curso, eu mudaria isso. 

 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê?  

Até aqui o curso tem oferecido, não mudaria. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Trabalhar na área. 

 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Dar continuidade no estudo. 

 

08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Desde agora já preciso melhorar e muito. 

 
09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

Ofertando oportunidades de cursos ou mesmo disciplina que ensine a língua inglesa. 
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PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 

 
10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

Fazer seu trabalho o melhor possível. Ter conhecimento para melhor ensinar. Ter 

objetividade. E gostar de ensinar. 

 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

Aprender/ensinar a dar uma aula produtiva, organizada. 

 

12. Quais dessas qualidades/competências você já começou a aprender na sua graduação 

na Unifesspa? 

Já comecei a aprender a me organizar para adquirir conhecimento para realizar um trabalho 

produtivo. 

 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda gostaria de aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

Todas. 

 
14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Em partes sim 

 

Justifique sua resposta. 

Em parte, porque acredito que se houvesse uma disciplina específica para o estudo da 

Língua, seria melhor ainda. 

 

15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

Ainda não consigo expressar com palavras. 

 

 

PARTE 3A - PERFIL 

 

Pessoal 

 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

18/02/1977 

 

17. Gênero 

Feminino 

 

18. Local de nascimento (município/estado) 

Abaetetuba/PA 

 

19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Pardo 
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20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É o mais escolarizado. 

 

 

 

PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Não 

 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

_____________________ 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Outro: nenhuma experiência 

 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Sim 

 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 

 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 

 

 

 

PARTE 3C - PERFIL 

 

Acadêmico 

 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 

 

25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 
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PARTE 3D - PERFIL 
 

Linguístico/Cultural 
 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Ensino Médio 
 

27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Outro: não aprendi 
 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Médio 
 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

A1 _ Utilizador elementar 
 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Muito insatisfeito 
 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

A1 _ Utilizador elementar 
 

32. O quão proficiente em inglês você espera ser ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

33. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

Não tenho opinião formada sobre o assunto. 
 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

Não tenho opinião formada sobre o assunto. 
 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

Não tenho opinião formada sobre o assunto. 
 

 

FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 
 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

_____________________ 
 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

_____________________
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APÊNDICE AA – Respostas produzidas no questionário do calouro CA_16 
(Cristyane) 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 

 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Em partes sim 

 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Sim 

 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Definitivamente não 

 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

Na minha opinião seria melhor se as disciplinas não fossem blocadas, porque duas semanas 

é pouco tempo para aprender e absorver tanta informação. 

 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê?  

Exceto pelo curto período de tempo, para mim está ótimo. Então, particularmente, não 

mudaria nada. Talvez se focasse mais na pronúncia da Língua Inglesa em si, para 

praticarmos o idioma. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Obviamente pretendo ser professora, porém não quero parar por aí. Na verdade, eu sempre 

quis ser professora, mas um dos meus maiores sonhos é de morar fora do Brasil, então me 

especializando na Língua Inglesa vejo a oportunidade de realizar o meu sonho. Mas daqui 

a 4 anos, creio que já terei a ideia do que eu realmente quero fazer da minha vida, pois 

também posso ser tradutora, não é mesmo? 

 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Creio que sim, pois se eu realmente me apaixonar por esse curso de Letras-Inglês eu 

pretendo fazer um Mestrado e/ou Doutorado na área. Mas o meu futuro ainda é incerto. 

 

08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 
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Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Eu já fiz curso particular de Inglês, mas por motivos de força maior eu parei. Caso eu não 

volte a fazer, eu posso continuar estudando em casa, e como eu vou morar no exterior, 

Londres de preferência, assim praticarei e, consequentemente, melhorarei o meu inglês. 

 

09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

Me norteando e me dando o suporte que preciso para a realização dos meus planos. 

 

 

 

PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 

 
10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

Tem que ser muito fluente na língua, isso é primordial. Também tem que estimular o 

aluno, fazendo com que o mesmo se apaixone pela língua, além de usar métodos dinâmicos 

em sala de aula. 

 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

Tem que estar fazendo esse curso, primeiramente, porque gosta do curso, pois se fazer 

algum curso que não goste, ao se formar será um profissional frustrado. Então, gostando da 

área, tem que se aprofundar e fazer tudo o que for exigido dando o seu melhor. Além de, 

logicamente, buscar métodos que ajude a melhorar na língua cada vez mais. 

 

12. Quais dessas qualidades/competências você já começou a aprender na sua graduação 

na Unifesspa? 

Eu gosto muito do meu curso e dou o meu melhor em cada disciplina. Em relação ao 

aprimoramento da língua, estou trabalhando nisso. 

 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda gostaria de aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

Gostaria de aprender métodos que me ajudem a ter uma visão mais ampla da Língua em si, 

não somente me referindo ao idioma, mas eu já estou aprendendo isso. 

 
14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Sim 

 

Justifique sua resposta. 

Bom, depende muito da pessoa que se forma, mas pelo o que eu vejo e pela pessoa que 

conheço que se formou neste curso da UNIFESSPA, tudo indica que sim. 

 
15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

Não sei, sinceramente, pois não depende somente da Instituição, depende mais do aluno. 
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PARTE 3A - PERFIL 

 

Pessoal 

 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

21/12 /1998 

 

17. Gênero 

Feminino 

 

18. Local de nascimento (município/estado) 

São Simão/Goiás 

 

19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Pardo 

 

20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

Alcançou o mesmo grau de escolaridade deles. 

 

 

 

PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Não 

 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

_____________________ 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Outro: Eu não tenho experiência nenhuma como professora de inglês 

 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Não 

 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 

 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 
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PARTE 3C - PERFIL 

 

Acadêmico 

 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 

 

25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 

 

 

PARTE 3D - PERFIL 

 

Linguístico/Cultural 

 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se 

necessário). 

Educação Infantil 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Curso livre presencial 

Estudos autônomos 

 

27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Curso livre presencial 

 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Médio 

 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

B1 _ Utilizador independente 

 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Insatisfeito 

 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

A2 _ Utilizador elementar 
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32. O quão proficiente em inglês você espera ser ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 

 

33. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

C2 _ Utilizador proficiente 

 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

C2 _ Utilizador proficiente 

 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 

 

 

FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 

 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

Não, somente que eu gostaria muito de fazer um intercâmbio, mas isso será mais no futuro. 

 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

Gostei muito do teste, só achei algumas perguntas difíceis para responder. 
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APÊNDICE BB – Respostas produzidas no questionário do concluinte CO_01 
(Gleicianne) 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 

 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Sim 

 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Em partes sim 

 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Em partes sim 

 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

Acrescentaria mais disciplinas que ensinassem, de fato, o inglês, afinal o curso é uma 

Licenciatura em Língua Inglesa. 

 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê? 

Não mudaria o horário. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Fazer um concurso público para secretariado executivo bilíngue e/ou dar aula para o ensino 

médio. 

 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Mestrado e, logo após, um doutorado. 

 

08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Com certeza. Após a conclusão do curso, pretendo fazer alguns curso específicos para 

melhorar consideravelmente o meu inglês. 
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09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

Realizando mais concursos públicos e/ou mestrados acadêmicos. Futuramente, doutorado 

também. 

 

 

PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 

 

10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

Boa didática e fluência. 

 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

Aprender o inglês e possuir uma boa didática. 

 

12. Quais dessas qualidades/competências você aprendeu, até o momento, na sua 

graduação na Unifesspa? 

Ainda estou em processo de aprendizagem. Mas evoluí meu inglês bastante e a didática 

também, pois aprendi a organizar e planejar minhas aulas, através dos planos de aula. 

 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda não conseguiu aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

Ainda tenho muitas coisas nas quais quero melhorar até o término do curso. 

 
14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Em partes sim 
 

Justifique sua resposta. 

Sim. A Unifesspa forma bons professores, mas ainda são necessários alguns ajustes. 
 

15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

Pode melhorar através de mais palestras, cursos e pesquisas que incentivem-nos mais. 

 

 

PARTE 3A - PERFIL 
 

Pessoal 
 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

10/04/94 
 

17. Gênero 

Feminino 
 

18. Local de nascimento (município/estado) 

Maranhão/MA 
 

19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Pardo 
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20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É o mais escolarizado. 

 

 

PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Não 

 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

_____________________ 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Educação Infantil 

 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Sim 

 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 

 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

ÁREA ADMINISTRATIVA DA UNIFESSPA 

 

 

PARTE 3C - PERFIL 

 

Acadêmico 

 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 

 

25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 
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PARTE 3D - PERFIL 

 

Linguístico/Cultural 

 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Curso livre à distância 

Estudos autônomos 

 

27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Estudos autônomos 

 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Médio 

 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

B1 _ Utilizador independente 

 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Insatisfeito 

 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

A1 _ Utilizador elementar 

 

32. O quão proficiente em inglês você está ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

B1 _ Utilizador independente 

 

33. A sua proficiência em inglês ao final da graduação era a que você esperava ter ao início dela? 

Não 

 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

C2 _ Utilizador proficiente 

 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

B2 _ Utilizador independente 

 

36. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 

 

 

 

 



551 
 

FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 

 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

_____________________ 

 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

_____________________
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APÊNDICE CC – Respostas produzidas no questionário do concluinte CO_02 
(Carolina) 

 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 

 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Em partes sim 

 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Em partes sim 

 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Definitivamente não 

 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

Acredito que aulas deveriam ser mais focadas no inglês, lembro me de ter tido uma 

disciplina que estudamos literatura Brasileira. acho que as aulas deveriam ser ministradas 

na maior parte em inglês, e o que acontece é que a maioria é ministrada em português. 

 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê? 

Não mudaria as aulas de inglês que temos. Inglês 1 até 6. Talvez apenas acrescentaria 

outros materiais. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Sim. Concurso público 

 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Mestrado e Doutorado 

 

08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

fazer um intercâmbio 
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09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

A Unifesspa oferece o mestrado, então acho que já é um caminho para o concurso e outras 

formações. Ter um mestrado na mesma cidade que resido é de fundamental importância 

para concluir os meus planos profissionais. 

 

 

PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 

 

10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

Ter domínio do Idioma. Língua fala e escrita, além de outras competências como ter 

didática no ensino e saber como lidar com as metodologias. 

 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

Métodos de ensino e aprendizagem, além de aprendermos a Língua que iremos atuar. 

 

12. Quais dessas qualidades/competências você aprendeu, até o momento, na sua 

graduação na Unifesspa? 

Aprendi alguns métodos e como desenvolver competências para dar aula. 

 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda não conseguiu aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

Talvez desenvolver aulas interativas. Usar mais as ferramentas que estão disponíveis na internet. 

 
14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Em partes sim 
 

Justifique sua resposta. 

Em partes sim. Pois depende muito do aluno buscar mais conhecimento além do que lhe é 

oferecido. 
 

15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

Oferecer um curso de idiomas livre, fora das ulas convencionais, acredito que ajudaria 

muito os alunos a melhorarem algumas competências. 
 

 

PARTE 3A - PERFIL 
 

Pessoal 
 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

18/09/1991 
 

17. Gênero 

Feminino 
 

18. Local de nascimento (município/estado) 

marabá-pa 
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19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Branco 

 

20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É menos escolarizado. 

 

 

PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Sim 

 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

alguns meses. 3 meses 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Educação Infantil 

Ensino Fundamental 

 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Sim 
 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

áreas administrativas. 
 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

1 ano 

 

 

PARTE 3C - PERFIL 
 

Acadêmico 
 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Sim 
 

Se sim, qual(is)? 

Ciências Naturais UFMA 
 

25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 
 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 
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PARTE 3D - PERFIL 

 

Linguístico/Cultural 

 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Educação Infantil 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Curso livre presencial 

Estudos autônomos 

 

27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Estudos autônomos 

 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Médio 

 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

B1 _ Utilizador independente 

 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Insatisfeito 

 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

B1 _ Utilizador independente 

 

32. O quão proficiente em inglês você está ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

B1 _ Utilizador independente 

 

33. A sua proficiência em inglês ao final da graduação era a que você esperava ter ao início dela? 

Não 

 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

C1 _ Utilizador proficiente 

 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

B2 _ Utilizador independente 

 

36. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 
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FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 
 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 
_____________________ 

 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 
_____________________
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APÊNDICE DD – Respostas produzidas no questionário do concluinte CO_03 
(Letícia) 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 

 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Em partes sim 

 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Sim 

 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Não 

 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

Mais aulas de inglês na preparação dos alunos quanto a aprendizagem da língua ou que 

fosse feito um teste de proficiência antes de fechar uma turma. 

 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê? 

Acho que bastante coisa tem que ser revisada quanto a grade do curso. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Primeiramente dar inicio ao mestrado na Universidade e em seguida me candidatar a 

professora. 

 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Atualmente eu pretendo seguir a carreira de professora. 

 

08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Cursos livre/Online 

 

09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

Dando suporte necessário de aprendizado. 
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PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 

 

10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

Acho que, principalmente, o professor deve ser fluente na língua que ele vai ensinar, e 

depois ter didática para isso. 

 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

Deve-se ensinar como ter didática em sala, como desenvolver uma aula corretamente e 

hoje em dia, como ter a atenção dos alunos. 

 

12. Quais dessas qualidades/competências você aprendeu, até o momento, na sua 

graduação na Unifesspa? 

Vemos bastante em teoria o que se fazer em sala, e no estágio não temos tempo suficiente 

para podermos entender como realmente é uma sala de aula, o que se dá para absorver em 

sala é muito relativo. 

 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda não conseguiu aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

O curso não consegue dar suporte suficiente para que os alunos saim fluentes de sala, 

acredito que este seja a compêntencia que saia mais fragilizada. 

 
14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Em partes sim 
 

Justifique sua resposta. 

Boa parte dos alunos saem preparados didaticamente para uma aula, mas parte desses 

mesmo alunos saem despreparados para o inglês. 
 

15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

tendo mais embasamento no ensino real da língua, formar professores de inglês que 

realmente saibam ensinar inglês. 
 

 

PARTE 3A - PERFIL 
 

Pessoal 
 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

20101994 
 

17. Gênero 

Feminino 
 

18. Local de nascimento (município/estado) 

Moju - PA 
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19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Pardo 

 

20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

Alcançou o mesmo grau de escolaridade deles. 

 

 

PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Não 

 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

_____________________ 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Outro: Nenhuma 

 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Não 

 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 

 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 

 

 

PARTE 3C - PERFIL 

 

Acadêmico 

 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 

 

25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 
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PARTE 3D - PERFIL 
 

Linguístico/Cultural 
 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Ensino Médio 

Estudos autônomos 
 

27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Estudos autônomos 
 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Médio 
 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

B1 _ Utilizador independente 
 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Insatisfeito 
 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

A1 _ Utilizador elementar 
 

32. O quão proficiente em inglês você está ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

B1 _ Utilizador independente 
 

33. A sua proficiência em inglês ao final da graduação era a que você esperava ter ao início dela? 

Não 
 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

B1 _ Utilizador independente 
 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

B1 _ Utilizador independente 
 

36. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

 

FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 
 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

_____________________ 
 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

_____________________
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APÊNDICE EE – Respostas produzidas no questionário do concluinte CO_04 
(Leonardo) 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 

 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Em partes sim 
 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Em partes sim 
 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Definitivamente não 
 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

Mudaria alguns professores, porque tem muitos professores do nosso curso de letras inglês 

que não estão preocupados em ensina corretamente para a gente, só chega na sala de aula e 

começa a ler sem nenhuma finalidade e no final não aprendemos nada. 
 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê? 

as disciplinas, deixa elas já que pretendem mudar a grade do curso 
 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 
 

Expectativas pessoais 
 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 
 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

meus planos é ser professor na Unifesspa no curso de inglês 
 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 
 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Pretendo fazer o Mestrado e logo depois o Doutorado. 
 

08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 
 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

continuar mantendo contato com a linguá inglesa mesmo depois de formado, pois não 

quero ficar acomodado. 
 

09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

mantendo o curso de Inglês na universidade, e oferecendo melhoria no curso 
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PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 

 

10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

um bom professor tem que saber dominar a linguá, deve saber ensinar corretamente, para 

que a gente alunos aprenda 

 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

preciso aprender as regras da linguá inglesa e como ela é aplicada e a gramatica 

 

12. Quais dessas qualidades/competências você aprendeu, até o momento, na sua 

graduação na Unifesspa? 

gramatica 

 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda não conseguiu aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

as regras 

 
14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Em partes sim 

 

Justifique sua resposta. 

por que o curso vai lhe ensinar a como dar aula de inglês, o curso não vai fazer um aluno 

fluente na linguá 

 

15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

o curso devia explorar mais o inglês na grade curricular 

 

 

PARTE 3A - PERFIL 

 

Pessoal 

 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

02/08/1992 

 

17. Gênero 

Masculino 

 

18. Local de nascimento (município/estado) 

Capanema / Pará 

 

19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Pardo 
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20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É o mais escolarizado. 

 

 

PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Não 

 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

_____________________ 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Outro: nunca tive essa oportunidade 

 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Sim 

 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

sou bolsista de monitoria no Naia - Núcleo de acessibilidade e inclusão acadêmica 

 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

5 meses 

 

 

PARTE 3C - PERFIL 

 

Acadêmico 

 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 

 

25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 
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PARTE 3D - PERFIL 
 

Linguístico/Cultural 
 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Curso livre presencial 
 

27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Curso livre presencial 
 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Fundamental 
 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

B2 _ Utilizador independente 
 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Insatisfeito 
 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

B2 _ Utilizador independente 
 

32. O quão proficiente em inglês você está ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

B2 _ Utilizador independente 
 

33. A sua proficiência em inglês ao final da graduação era a que você esperava ter ao início dela? 

Sim 
 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

C1 _ Utilizador proficiente 
 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

B1 _ Utilizador independente 
 

36. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

 

FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 
 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

não, estou satisfeito 
 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

não



565 
 

APÊNDICE FF – Respostas produzidas no questionário do concluinte CO_05 
(Andressa) 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 

 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Sim 

 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Em partes sim 

 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Não 

 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

Um curso com speaking para os alunos praticarem seu inglês. 

 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê? 

A literatura estudada na grade curricular. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Aprofundar cada vez mais na língua inglesa e conseguir um mestrado. 

 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Poder trabalhar em uma instituição acadêmica. 

 

08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Estudar mais em casa e poder fazer um intercambio no extirior. 

 

09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

Podendo ter um intercambio com faculdades no exterior. 
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PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 

 

10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

Saber dominar a Língua. 

 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

Saber falar a língua e ter o domínio  dela. 

 

12. Quais dessas qualidades/competências você aprendeu, até o momento, na sua 

graduação na Unifesspa? 

Um pouco das duas, pois se você não estudar por fora não aprende nada. Porque a 

faculdade só ensina a ser um professor. 

 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda não conseguiu aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

Ter o domínio da língua 

 
14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Em partes sim 

 

Justifique sua resposta. 

Para saber como ser um professor sim, mas para ensinar a língua inglesa não, pois o curso 

não oferece meio de você praticar e aprender inglês. 

 

15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

Tendo bolsas do inglês sem fronteiras. 

 

 

PARTE 3A - PERFIL 

 

Pessoal 

 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

02/03/1990 

 

17. Gênero 

Feminino 

 

18. Local de nascimento (município/estado) 

Portel 

 

19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Pardo 

 

20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É o mais escolarizado. 
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PARTE 3B - PERFIL 
 

Profissional 
 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Não 
 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

_____________________ 
 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Aula particular 
 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Sim 
 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

Com crianças especiais. 
 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

1 ano 
 

 

PARTE 3C - PERFIL 
 

Acadêmico 
 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 
 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 
 

25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 
 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 
 

 

PARTE 3D - PERFIL 
 

Linguístico/Cultural 
 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Curso livre presencial 

Outro: Aula particular 
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27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Outro: Aula particular 

 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Fundamental 

 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

B1 _ Utilizador independente 

 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Insatisfeito 

 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

A1 _ Utilizador elementar 

 

32. O quão proficiente em inglês você está ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

B1 _ Utilizador independente 

 

33. A sua proficiência em inglês ao final da graduação era a que você esperava ter ao início dela? 

Não 

 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

C1 _ Utilizador proficiente 

 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

B1 _ Utilizador independente 

 

36. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 

 

 

FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 

 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

_____________________ 

 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

_____________________
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APÊNDICE GG – Respostas produzidas no questionário do concluinte CO_06 
(Marcela) 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 

 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Em partes sim 

 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Não 

 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Definitivamente não 

 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

Mudaria a forma de como os professores cobram a proficiência na língua, porque não há 

qualquer preparação para os alunos como por exemplo, uma oferta de um curso básico de 

inglês, Há porém um curso rápido, que não é eficaz, pois o período do curso é pequeno e é 

oferecido em horários não compatíveis com a realidade de uma grande maioria de alunos 

que precisam de um horário vago para prover o seu sustento. Fora estes fatos, o curso de 

inglês disponível pela universidade, ainda não é acessível facilmente por todos os alunos 

de inglês, este ainda precisa obter uma pontuação através do toefl. 

                    A universidade deveria dar prioridade na proficiência do aluno e só após esse 

trabalho ter sido concluído é que seria adequado uma cobrança nessa área. 

 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê? 

Não mudaria a forma de defesa do TCC por exemplo: Poder escolher a língua que será 

utilizada para a defesa deste. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Buscar mais capacitação profissional como por exemplo: viagem internacional e obtenção 

de certificados técnicos e específicos na área de ingles. 

 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Prosseguir co os estudos. 
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08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Viagens para qualificação profissional em países onde a língua inglesa seja o idioma 

nativo. 

 

09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

Poderia facilitar o processo ao menos no visto para entrar no País de preferencia do aluno. 

 

 

PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 

 

10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

Qualidade seria ser paciente para saber lhe dar com todos os tipos de pessoas, ter  

competência nas 4 habilidades da língua e ter espirito empreendedor.   

 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

É necessário aprender a língua foco da habilitação. 

 

12. Quais dessas qualidades/competências você aprendeu, até o momento, na sua 

graduação na Unifesspa? 

Aprendi que se eu for depender da unifesspa para ser uma boa profissional irei falir na 

primeira tentativa. 

 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda não conseguiu aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

O inglês 

 
14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Definitivamente não 

 

Justifique sua resposta. 

Não forma, pois se for comparar com o curso de letras-português( língua materna) o curso 

de letra inglês não ensina o inglês como o curso de português ensina o Português. Pois O 

português é nossa língua nativa e mesmo assim não deixa de ser uma tarefa difícil 

compreende-la, a gora imagine compreender o inglês se o aluno nunca HAVIA 

ESTUDADO ESTA MATÉRIA ANTES. ( ESPANHOL É O COMUM NAS ESCOLAS 

PUBLICAS) 

 

15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

Com certeza. 

 

 

 



571 
 

 

PARTE 3A - PERFIL 

 

Pessoal 

 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

03/07/1983 

 

17. Gênero 

Feminino 

 

18. Local de nascimento (município/estado) 

Moju- Para 

 

19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Preto 

 

20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É o mais escolarizado. 

 

 

PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Não 

 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

xxx 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Outro: Estágios acadêmicos 

 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Sim 

 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

Segurança pública 

 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

xxx 
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PARTE 3C - PERFIL 

 

Acadêmico 

 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Sim 

 

Se sim, qual(is)? 

Administração 

 

25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 

 

 

PARTE 3D - PERFIL 

 

Linguístico/Cultural 

 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Ensino Superior 

Estudos autônomos 

 

27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Estudos autônomos 

 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Superior 

 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

A1 _ Utilizador elementar 

 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Muito insatisfeito 

 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

A1 _ Utilizador elementar 

 

32. O quão proficiente em inglês você está ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

A1 _ Utilizador elementar 

 

33. A sua proficiência em inglês ao final da graduação era a que você esperava ter ao início dela? 
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Não 

 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

C2 _ Utilizador proficiente 

 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

C2 _ Utilizador proficiente 

 

36. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 

 

 

FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 

 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

xxx 

 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

xx
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APÊNDICE HH – Respostas produzidas no questionário do concluinte CO_07 
(Isamara) 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 

 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Em partes sim 

 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Sim 

 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Definitivamente não 

 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

Creio que deveria haver uma exigência prévia da proficiência no idioma. Considerando 

que, muitas vezes, alguns professores se veem obrigados a mudar o plano de aula devido 

ao fato de que não são compreendidos pela metade da sala ao fazerem uso do inglês para 

lecionar. 

 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê? 

O uso do inglês no TCC me parece crucial. Visto que ao nos graduarmos, é de se supor que 

tenhamos o domínio do idioma. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Penso em fazer uma especialização nas áreas de tradução e interpretação. 

 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Almejo fazer mestrado e doutorado. 

 

08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 
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Já tenho um bom nível de inglês e gostaria muito de fazer intercâmbio para praticar e 

aprender mais. 

 

09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

Seria ótimo se a universidade pudesse oferecer cursos sobre tradução e interpretação. 

Assim como fazer parcerias como com o Grupo Santander, que está sempre ofertando mais 

bolsas para intercâmbio. Infelizmente, apenas a UFPA está cadastrada em seu sistema e 

isso nos limita muitíssimo, pois a oportunidades são imensas. 

 

 

PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 

 

10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

O professor deve conhecer o idioma a ponto de ser capaz de ministrar sobre ele, assim 

como também deve ter consciência de que não pode ficar limitado aos livros, visto que 

nem o próprio idioma é. Também é muito importante que os professores saibam usar 

tecnologia. 

 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

É preciso ter em mente que ao ensinar um idioma, também é necessário transmitir a cultura 

do mesmo, para que os alunos possam compreender que o que eles vão aprender vai além 

de um capítulo do livro de gramática. 

 

12. Quais dessas qualidades/competências você aprendeu, até o momento, na sua 

graduação na Unifesspa? 

Aprendi que a relação entre idioma e cultura é extrema valia e pretendo usar esse 

conhecimento em sala de aula. 

 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda não conseguiu aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

Creio que a parte do uso da tecnologia podia melhorar bastante. É importante que saibamos 

como conquistar os alunos, considerando que há ferramentas melhores e mais dinâmicas 

que apenas uma apostila na xérox, o pincel e o quadro. 

 
14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Em partes sim 

 

Justifique sua resposta. 

Nem todos os alunos saem desse curso capacitados para lecionar. Mas, isso não é culpa do 

curso inteiramente. Há desinteresse da parte dos próprios alunos. Por isso, defendo a ideia 

de uma prova de proficiência antes do ingresso no curso. 

 

15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

Investindo mais no uso do idioma. 
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PARTE 3A - PERFIL 

 

Pessoal 

 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

03/07/1994 

 

17. Gênero 

Feminino 

 

18. Local de nascimento (município/estado) 

Marabá/PA 

 

19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Pardo 

 

20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

Alcançou o mesmo grau de escolaridade deles. 

 

 

 

 

PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Sim 

 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

3 anos 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Curso livre 

 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Não 

 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 

 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 
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PARTE 3C - PERFIL 

 

Acadêmico 

 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Sim 

 

Se sim, qual(is)? 

Física 

 

25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 

 

 

PARTE 3D - PERFIL 

 

Linguístico/Cultural 

 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Estudos autônomos 

 

27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Estudos autônomos 

 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Médio 

 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

C1 _ Utilizador proficiente 

 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Satisfeito 

 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

B2 _ Utilizador independente 

 

32. O quão proficiente em inglês você está ao final da sua graduação em Letras Inglês? 
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C1 _ Utilizador proficiente 

 

33. A sua proficiência em inglês ao final da graduação era a que você esperava ter ao início dela? 

Sem expectativa quanto a isso no início da graduação. 

 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

B2 _ Utilizador independente 

 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

B2 _ Utilizador independente 

 

36. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 

 

 

FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 

 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

_____________________ 

 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

_____________________
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APÊNDICE II – Respostas produzidas no questionário do concluinte CO_08 
(Gideão) 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 

 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Sim 

 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Sim 

 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Não 

 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

conversas em sua maioria em inglês, sem desculpa se o aluno vai errar ou não, encorajando 

o mesmo a falar cada vez mais em sala, claro de forma didática para o aluno não sentir 

constrangimentos , aumentar a carga horaria da disciplina de pratica em inglês. 

 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê? 

o ensino da didática de ensino aprendizado da língua, creio que a didática de como ensinar 

a língua inglesa que temos muito boa. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

concurso publico na área de ensino do estado e na área de segurança federal, atuar em 

negocio próprio. 

 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

continuar meus estudos na área que estou me formando. 

 

08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Viagem para aprimorar o idioma e curso livre 
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09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

fazendo melhorias na grade curricular no tocante ao ensino da conversação inglesa, como 

já mencionei, sobre a carga horaria da disciplina leitura e produção em inglês e na 

conversação em sala, que predomine a língua estudada. 

 

 

PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 

 

10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

fluência e didática 

 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

teorias didáticas e a proficiência  na língua estrangeira. 

 

12. Quais dessas qualidades/competências você aprendeu, até o momento, na sua 

graduação na Unifesspa? 

didática no ensino de língua inglesa 

 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda não conseguiu aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

a proficiência. 

 
14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Sim 

 

Justifique sua resposta. 

sim forma bons professores, em relação a pratica do ensino na sala de aula, estão 

preparando professores competentes, mas não estão preparando excelentes, pois ainda 

saímos com algumas deficiências que podem ser sanadas em sala de aula.      

 

15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

buscar no inicio do curso a fala em inglês, a conversação, provocando de alguma forma a 

fala do aluno mesmo que deficiente, para quando chegar em outros períodos, com 

dificuldade de dialogar poucas palavras concernente ao assunto ou texto em ingles 

proposto pelo professor. 

 

 

PARTE 3A - PERFIL 

 

Pessoal 

 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

01 06 1989 

 

17. Gênero 

Masculino 
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18. Local de nascimento (município/estado) 

Marabá Pará 

 

19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Preto 

 

20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É o mais escolarizado. 

 

 

PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Não 

 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

_____________________ 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Outro: não leciono 

 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Sim 

 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

pratica do ensino de bandas marciais, segurança patrimonial 

 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

cinco anos como professor de banda (fanfarra) instrumentos de sopro. Cinco anos como 

agente patrimonial do município de Marabá 

 

 

PARTE 3C - PERFIL 

 

Acadêmico 

 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Sim 

 

Se sim, qual(is)? 

quimica 
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25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 

 

 

PARTE 3D - PERFIL 
 

Linguístico/Cultural 
 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Ensino Médio 

Ensino Superior 
 

27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Ensino Superior 
 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Médio 
 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

A1 _ Utilizador elementar 
 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Muito insatisfeito 
 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

A1 _ Utilizador elementar 
 

32. O quão proficiente em inglês você está ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

A1 _ Utilizador elementar 
 

33. A sua proficiência em inglês ao final da graduação era a que você esperava ter ao início dela? 

Não 
 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

B2 _ Utilizador independente 
 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

B2 _ Utilizador independente 
 

36. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 
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FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 

 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

_____________________ 

 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

_____________________
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APÊNDICE JJ – Respostas produzidas no questionário do concluinte CO_09 
(Lina) 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 

 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Não 

 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Sim 

 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Não 

 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

A grade de professores , a emena de algumas disciplinas ,maerial 

 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê? 

nada 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Adquirir vivencia e conhecimento da língua lecionando ,traduzindo 

 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

mestrado e doutorado 

 

08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

estudar em outro pais a língua ou qualquer que seja um contato mais real . fazer provas 

como toefl ibt, ou outros programas parecidos que me possibilitem a expansão do 

conhecimento do inglês. 

 

09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

Abrindo as informações dobre possíveis oporunidades 
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PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 
 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 
 

10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

domímio básico das questões gramaticais, fonéticas,fonológicas, morfológicas sintáxicas 

da língua. 
 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

uma grade maior de professores para lecionar as disciplinas de maneira excelente já seria 

um bom começo. Melhorar os materiais e uma exigência maior ao discente do 

conhecimento da língua. Disciplinas pedagógicas mais dinamicas. 
 

12. Quais dessas qualidades/competências você aprendeu, até o momento, na sua 

graduação na Unifesspa? 

Exigir mais a cada semestre o meu nivel de conhecimento 
 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda não conseguiu aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

Disciplinas pedagógicas são meu ponto fraco 
 

14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Não 
 

Justifique sua resposta. 

O ensino da língua nesta academia deveria ser mais dinâmico , a começar pela grade  de 

professores que são poucos, disciplinas dadas de maneira sobrecarregada. 
 

15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

Não possuo algo em ment 
 

 

PARTE 3A - PERFIL 
 

Pessoal 
 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

28/12/1993 
 

17. Gênero 

Feminino 
 

18. Local de nascimento (município/estado) 

São Luis do Maranhão 
 

19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Pardo 
 

20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É o mais escolarizado. 
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PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Sim 

 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

_____________________ 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Outro: nenhuma experiência 

 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Não 

 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 

 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 

 

 

PARTE 3C - PERFIL 

 

Acadêmico 

 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 

 

25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 
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PARTE 3D - PERFIL 
 

Linguístico/Cultural 
 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Ensino Fundamental 
 

27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Outro: Estudando sozinho e na universidade 
 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Outro: não houve 
 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Insatisfeito 
 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

A2 _ Utilizador elementar 
 

32. O quão proficiente em inglês você está ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

33. A sua proficiência em inglês ao final da graduação era a que você esperava ter ao início dela? 

Não 
 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

B1 _ Utilizador independente 
 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

36. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

B1 _ Utilizador independente 
 

 

FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 
 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

_____________________ 
 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

_____________________
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APÊNDICE KK – Respostas produzidas no questionário do concluinte CO_10 
(Amanda) 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 

 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Sim 

 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Sim 

 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Não 

 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

Mudaria o ensino do idioma, visto que na sua maioria as disciplinas são ensinadas em 

português até mesmo as que são específicas do curso, como literatura, por exemplo. 

 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê? 

As disciplinas de produção de planos de aula, durante essas aulas foi possível treinar 

bastante a prática de ensino, e nesse ponto as disciplinas foram excelentes. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Primeiro, ingressar em um cargo de Professora de Inglês por concurso público e mais 

adiante ingressar como professora na Universidade 

 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Meu primeiro planejamento após concluir a graduação é ingressar no Mestrado 

 

08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Viajar por meio de intercâmbio para estudar em outro país 
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09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

O meu plano de ingressar no mestrado a Unifesspa já iniciou os processos seletivos de 

Mestrado na área do inglês, para melhorar meu inglês no futuro, a Universidade poderia 

abranger o Ciências sem Fronteiras para nós que somos de Letras, pois no momento os 

relatos de experiência nos eventos de intercâmbio dos alunos daqui, vejo mais alunos de 

exatas. 

 

 

PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 

 

10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

Didática em sala de aula e boa fluência no idioma. 

 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

Aprender a quebrar os paradigmas de que na escola, pública principalmente, não se ensina 

"somente o verbo to be", muitos dos graduandos não tem a motivação para incluir 

novidades na vida de professor. Aprender que no curso nós estamos para aprender a 

sermos professores de inglês, e que a graduação não é um curso livre de idiomas, se 

tivermos dificuldades durante o curso, devemos procurar nas atividades extra classe nos 

aperfeiçoar no que almejamos ensinar no futuro. É preciso aprender a fazer trabalhos em 

inglês, infelizmente, grande parte da turma, reclama ou se nega a fazer trabalhos no idioma 

que estamos estudando, se levarmos isso para a prática do ensino, não vamos praticar o que 

deveria ser comum em nosso curso. 

 

12. Quais dessas qualidades/competências você aprendeu, até o momento, na sua 

graduação na Unifesspa? 

A segunda, de que eu precisava desenvolver minhas habilidades no inglês, fora de sala, não 

somente esperar aprender o idioma na sala de aula. 

 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda não conseguiu aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

Desenvolver os trabalhos em inglês 

 
14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Em partes sim 

 

Justifique sua resposta. 

No momento, nós vermos em sala, diferentes níveis de pessoas que falam inglês em sala, 

não posso afirmar que a Unifesspa forma bons professores, quando se vê em sala um baixo 

rendimento nas disciplinas que são ministradas em inglês. 

 

15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

Primeiramente, mudando a grade do curso. As vezes parece que só foi tirado o português e 

inserido inglês no final de cada nome de disciplina. Outra coisa é o critério de avaliação, 

para que ao chegar no final do curso os alunos já estejam preparados para concluir bem e 

não "empurrar" o curso até o fim 
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PARTE 3A - PERFIL 

 

Pessoal 

 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

04/02/1993 

 

17. Gênero 

Feminino 

 

18. Local de nascimento (município/estado) 

Belém-Pa 

 

19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Pardo 

 

20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

Alcançou o mesmo grau de escolaridade deles. 

 

 

PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Atualmente não, mas já lecionei antes. 

 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

6 meses 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Educação Infantil 

Ensino Fundamental 

 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Sim 

 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

Atendente 

 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

9 meses 
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PARTE 3C - PERFIL 

 

Acadêmico 

 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 

 

25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 

 

 

PARTE 3D - PERFIL 

 

Linguístico/Cultural 

 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Curso livre presencial 

Intercâmbio 

 

27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Intercâmbio 

 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Fundamental 

 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

B2 _ Utilizador independente 

 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Satisfeito 

 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

B1 _ Utilizador independente 

 

32. O quão proficiente em inglês você está ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

C1 _ Utilizador proficiente 
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33. A sua proficiência em inglês ao final da graduação era a que você esperava ter ao início dela? 

Sim 

 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

C1 _ Utilizador proficiente 

 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

B1 _ Utilizador independente 

 

36. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C1 _ Utilizador proficiente 

 

 

FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 

 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

_____________________ 

 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

Gostaria de deixar a minha reclamação por eu ser da turma de 2013 e desde o início do 

curso não termos uma sala exclusivamente nossa, quando estudávamos em outro campus, 

sempre tínhamos de mudar de sala com conta de outro curso usar no mesmo horário. E 

quando finalmente criaram nosso prédio do ILLA, temos que ser deslocados qualquer sala 

que apareça. 
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APÊNDICE LL – Respostas produzidas no questionário do concluinte CO_11 
(Werdeson) 

 

PARTE 1 – INGLÊS NO PRESENTE 
 

1. Você está fazendo o curso de Letras Inglês da Unifesspa porque pretende ser (ou 

atualmente já é) professor de inglês? 

Em partes sim 
 

02. Você está gostando de aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Em partes sim 
 

03. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Definitivamente não 
 

04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

Que fosse exigido no ato da matrícula dos alunos, ao menos o conhecimento básico de 

Inglês dos mesmos, para que assim durante o curso, estes tivessem uma desenvoltura 

melhor e também que as disciplinas de Leitura e Produção em Inglês se estendessem por 

um período maior durante os semestres. 
 

05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê? 

A oferta de disciplinas obrigatórias, como as de leitura e produção em inglês, pois estas se 

mostram de grande ajuda no processo ensino/aprendizagem de inglês. 
 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 
 

Expectativas pessoais 
 

06. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 
 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

A graduação de letras com habilitação em língua inglesa irá me proporcionar um grande 

leque de oportunidades, eu pretendo, através de programas governamentais nacionais e 

internacionais trilhar uma carreira internacional como professor, interprete, tradutor, etc. 
 

07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 
 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Pretendo buscar (em questões de título), o maior nível acadêmico que em minha  opinião é o PH-D. 
 

08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 
 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Pretendo estudar em curso livre, obter um nível de inglês que me proporcione estudar em 

países onde a língua inglesa seja a língua nativa. 
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09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 

Implantando em suas unidades os cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

 

 

PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 

 

10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

Ter domínio dos vários aspectos da língua inglesa, desenvolver uma boa gestão de sala de 

aula, dominar com destreza os conteúdos de acordo com as necessidades e especificidades 

dos alunos. 

 

11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

É preciso saber que cada aluno tem sua particularidade e que por isso nem todos possuem o 

mesmo ritmo de aprendizagem, e faz se  necessário utilizar mais a língua inglesa em sala 

de aula para que cada vez mais os alunos possam estar imersos na língua alvo. 

 

12. Quais dessas qualidades/competências você aprendeu, até o momento, na sua 

graduação na Unifesspa? 

A desenvolver uma boa gestão de sala de aula, que devo dominar com destreza os 

conteúdos a serem ensinados (no casa de pretender seguir a carreira de professor) e estar 

atento à diversidade de alunos que se encontrará nesse processo. 

 

13. Quais dessas qualidades/competências você ainda não conseguiu aprender durante seu 

curso na Unifesspa? 

Domínio dos vários aspectos da língua inglesa. 

 
14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 

Sim 

 

Justifique sua resposta. 

As disciplinas ofertadas pelo curso, as teorias, nos fazem ter noção da realidade  das salas 

de aula, e assim nos prepara para enfrentá-las 

 

15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

Com a obrigatoriedade do uso do inglês em 70% das aulas, e a contratação de professores 

preparados para ensinar tanto matérias especificas, quanto as não especificas utilizando a 

língua inglesa. 

 

 

PARTE 3A - PERFIL 

 

Pessoal 

 

16. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

26/10/1994 
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17. Gênero 

Masculino 

 

18. Local de nascimento (município/estado) 

Marabá-PA 

 

19. Com qual cor/raça você se identifica? 

Preto 

 

20. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É o mais escolarizado. 

 

 

PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

21. Você leciona inglês como língua estrangeira? 

Não 

 

Em caso de resposta afirmativa, por/há quanto tempo você lecionou/a? 

_____________________ 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Outro: Nenhum 

 

23. Você trabalha(ou) em alguma outra atividade que não seja lecionando inglês? 

Não 

 

Em caso de resposta afirmativa, em que você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 

 

Por quanto/Há quanto tempo você trabalha/trabalhou? 

_____________________ 

 

 

PARTE 3C - PERFIL 

 

Acadêmico 

 

24. Você está cursando ou já cursou (não o tendo concluído) algum outro curso de nível 

superior além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 
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25. Você já concluiu algum curso de nível superior (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado) além de Letras Inglês na Unifesspa? 

Não 

 

Se sim, qual(is)? 

_____________________ 

 

 

PARTE 3D - PERFIL 
 

Linguístico/Cultural 
 

26. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 
 

27. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Ensino Fundamental 
 

28. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Médio 
 

29. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

B1 _ Utilizador independente 
 

30. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Satisfeito 
 

31. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

A1 _ Utilizador elementar 
 

32. O quão proficiente em inglês você está ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

B2 _ Utilizador independente 
 

33. A sua proficiência em inglês ao final da graduação era a que você esperava ter ao início dela? 

Sim 
 

34. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

35. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

36. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 
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FEEDBACK 

O uso deste espaço é opcional. 

 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

_____________________ 

 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

_____________________ 
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APÊNDICE MM – Respostas produzidas no questionário do formador PRO1 
(Suellen) 

 

01. Durante a sua formação inicial você pretendia ser (ou já era) professor de inglês? 

Sim 

 

02. Você já ministrou (ou ministra), no curso de Letras Inglês da Unifesspa, alguma 

disciplina especificamente voltada para o ensino/aprendizagem do idioma? 

Sim 

 

Em caso de resposta afirmativa na questão anterior, quais destas disciplinas você já ministrou? 

Ensino - aprendizagem de literatura de língua inglesa. 

 

03. Você gosta de ministrar disciplinas especificamente voltadas para o 

ensino/aprendizagem do idioma? 

Sim 

 

04. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Em partes sim 

 

05. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

Mudaria as ementas com algumas disciplinas exclusivas para as correção das debilidades 

dos alunos constatada ao longo dos anos. Acredito que intensificaria o número de 

atividades com planos de aula e aplicações do mesmo em sala. Pois, mesmo que tenhamos 

algumas disciplina sobre o assunto, sinto que nossos alunos sentem medo em lecionar seus 

planos de aula. 

 

06. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê? 

Não mudaria por exemplo a carga horária do curso. Penso que é suficiente. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

07. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Preciso conhecer outras formas de trabalho com a língua estrangeira. Mas gosto de lecionar 

na unifesspa. 

 

08. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Pretendo me aprimorar nos estudos. Procurar me especializar em outros assuntos 

relevantes do curso de letras como libras e ensino-aprendizagem de literatura. 
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09. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 
 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Prendendo estabelecer contatos com pessoas no exterior para treinarmos inglês por skype 

entre outras atividades. Penso em viajar também. 
 

10. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 07 a 09?  

Atualmente, a unifesspa tem contribuído com grande parte dos professores que precisam se 

qualificar e penso que comigo nao seria diferente. A Universidade ajuda com diárias e 

passagens para participar de eventos importantes. 
 
 

PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 
 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 
 

11. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

Ser organizado; ter bom senso e contribuir para desenvolvimento de aprendizagem dos 

alunos. 
 

12. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

Temos diversos pontos para escrever. Acredito que seria três os mais importantes. O 

primeiro é o planejamento das disciplinas de maneiras dinâmicas. O segundo é ativar uma 

certa autonomia de pesquisa para os alunos direcionada aos estudos trabalhados em sala. O 

terceiro é promover debates e discussões que estabeleçam uma melhor compreensão e 

desmostifiquem algumas crenças sobre o idioma estudado. 
 

13. Quais dessas qualidades/competências você ensina em suas aulas no curso de Letras 

Inglês da Unifesspa? 

Procuro desenvolver todos os três pontos que mencionei acima. 
 

14. Quais dessas qualidades/competências você acredita que poderiam/deveriam ser mais 

enfatizadas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

A terceira deve ser trabalhada de modo que o aluno esteja habilitado em desenvolver um 

conhecimento crítico sobre a língua e suas relações interpessoais com os colegas de sala de 

aula. Promove assim um trabalho colaborativo. 
 

15. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua 

estrangeira? 

Em partes sim 
 

Justifique sua resposta. 

Verifiquei que os alunos da turma 2012 possuem grande dificuldades com a língua inglesa. 

Conversei com alguns e eles me falaram que tinham um medo em falar errado ou escrever 

errado. Esse bloqueio perpétuo até hoje. Com os alunos da turma 2013 verifiquei que estão 

bem a vontade em falar inglês em sala, ler textos em inglês e escrever em inglês. Digamos 

que existe três alunos com muita dificuldade ainda, mas noto que é uma turma pequena de 

15 alunos. Acho que por ser uma turma pequena contribuiu para uma aprendizagem mais 

qualitativa. Na turma de 2015 ainda não ministrei aula. Mas na turma de 2016, vejo uma 

turma com um conhecimento básico de inglês bem desenvolvida. 
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16. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

Acredito que com eventos, é os alunos ao participarem dele pode ajudar muito ao perderem 

o medo de aprender. 

 

 

PARTE 3A - PERFIL 

 

Pessoal 

 

17. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

11/07/1988 

 

18. Gênero 

Feminino 

 

19. Local de nascimento (município/estado) 

Ananindeua/Pará 

 

20. Com qual cor/raça você se identifica? 

Pardo 

 

21. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É o mais escolarizado. 

 

 

PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Educação Infantil 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Curso livre 

Aula particular 

 

23. Em que ano ingressou como professor do curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

2014 

 

24. Qual o seu regime de contratação na Unifesspa? 

Efetivo 

 

25. Em geral, qual a carga horária que você trabalha semanalmente na Unifesspa? 

40h 

 

26. Dentre a sua carga horária semanal, quantas horas são dedicadas a ministrar disciplina(s)? 

40h 
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PARTE 3C - PERFIL 

 

Acadêmico 

 

27. Descreva a sua formação acadêmica: 

 

Graduação 

Curso: Letras Língua Inglesa  

Instituição: Universidade Federal do Pará  

Local (município/estado): Belém/Pará  

Ano de conclusão: 2011 

 

Mestrado 

Curso: Letras Estudos Literários  

Instituição: Universidade Federal do Pará  

Local (município/estado): Belém/Pará  

Ano de conclusão: 2014 

 

 

PARTE 3D - PERFIL 

 

Linguístico/Cultural 

 

28. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Educação Infantil 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Curso livre presencial 

Curso livre à distância 

Intercâmbio 

Estudos autônomos 

 

29. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Curso livre presencial 

 

30. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Fundamental 

 

31. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

B2 _ Utilizador independente 

 

32. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Insatisfeito 
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33. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

A2 _ Utilizador elementar 

 

34. O quão proficiente em inglês você era ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

B1 _ Utilizador independente 

 

35. A sua proficiência em inglês ao final da graduação era a que você esperava ter ao início 

dela? (Responda apenas em relação à sua graduação em Letras Inglês ou Português/Inglês) 

Não 

 

36. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

B2 _ Utilizador independente 

 

37. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

B1 _ Utilizador independente 

 

38. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 

 

 

FEEDBACK 

 

O uso deste espaço é opcional. 

 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

A pesquisa parece ser bem interessante e aguardo novidades. 

 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

Obrigada por poder participar da pesquisa. 
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APÊNDICE NN – Respostas produzidas no questionário do formador PRO2 
(Tânia) 

 

01. Durante a sua formação inicial você pretendia ser (ou já era) professor de inglês? 

Não 

 

02. Você já ministrou (ou ministra), no curso de Letras Inglês da Unifesspa, alguma 

disciplina especificamente voltada para o ensino/aprendizagem do idioma? 

Sim 

 

Em caso de resposta afirmativa na questão anterior, quais destas disciplinas você já ministrou? 

Leitura e produção II 

 

03. Você gosta de ministrar disciplinas especificamente voltadas para o 

ensino/aprendizagem do idioma? 

Sim 

 

04. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Em partes sim 

 

05. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

5.1. Promoveria mais ações interativas (atividades orais, de leitura e escrita) e de 

intercâmbio envolvendo o uso do idioma em estudo, pois entendo que língua e 

aprendizagem de língua é interação. 

5.2. A modalidade de ensino. Não gostaria de trabalhar com disciplinas blocadas, pois as 

disciplinas são desenvolvidas muito rapidamente, prejudicando o amadurecimento do 

aluno em termos de desenvolvimento e aprendizagem da língua-alvo. 

 

06. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê? 

A distribuição do tempo de duração de cada aula. A cada quatro horas de aula  é possível 

explorar bem as competências de linguagem. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

07. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Continuar ministrando aulas na academia. 

 

08. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Ampliar conhecimentos sobre o ensino de inglês para estrangeiros. 
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09. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Continuar ministrando aulas de Inglês na academia. 

 

10. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 07 a 09?  

Em função de transferência da minha família, não vou continuar ministrando aulas na Unifesspa. 

 

 

PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 

 

11. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

Penso que ensinar língua estrangeira exige competência, segurança, profissionalismo e 

generosidade. 

 

12. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

Em termos de linguagem, o aluno precisa saber ouvir, ler, falar e escrever. 

Em termos de ensino de linguagem, o aluno precisa ter segurança e conhecer a língua a ser 

ensinada. Além disso, precisa desempenhar com responsabilidade e amorosidade as 

funções de professor . 

 

13. Quais dessas qualidades/competências você ensina em suas aulas no curso de Letras 

Inglês da Unifesspa? 

Procuro fazer um pouco de cada característica. 

 

14. Quais dessas qualidades/competências você acredita que poderiam/deveriam ser mais 

enfatizadas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Em termos de linguagem, o aluno precisa saber ouvir, ler, falar e escrever. 

 

15. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua 

estrangeira? 

Em partes sim 

 

Justifique sua resposta. 

Nossos alunos terminam o curso com muita insegurança no que tange aos conhecimentos 

sobre a língua e a docência. 

 

16. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

Com um trabalho mais coeso de todos os professores e com mudanças no desenvolvimento 

do curso. 
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PARTE 3A - PERFIL 

 

Pessoal 

 

17. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

12/11/1963 

 

18. Gênero 

Feminino 

 

19. Local de nascimento (município/estado) 

São Borja, RS 

 

20. Com qual cor/raça você se identifica? 

Branco 

 

21. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É o mais escolarizado. 

 

 

PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

 

23. Em que ano ingressou como professor do curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

2014 

 

24. Qual o seu regime de contratação na Unifesspa? 

Efetivo 

 

25. Em geral, qual a carga horária que você trabalha semanalmente na Unifesspa? 

Mais de 40h 

 

26. Dentre a sua carga horária semanal, quantas horas são dedicadas a ministrar disciplina(s)? 

Em geral, ministro a disciplina durante duas semanas. 
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PARTE 3C - PERFIL 
 

Acadêmico 
 

27. Descreva a sua formação acadêmica: 
 

Graduação 

Curso: Letras: habilitação Portugês e Inglês 

Instituição: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de São Borja 

Local (município/estado): São Borja/ RS 

Ano de conclusão: 1985 
 

Especialização 

Curso: Especialização em Língua Portuguesa e Informática Educativa 

Instituição: FAFISB e UFRGS 

Local (município/estado): São Borja e Porto Alegre, RS 

Ano de conclusão: 1986 e 1999 
 

Mestrado 

Curso: Letras 

Instituição: UFSM 

Local (município/estado): Santa Maria 

Ano de conclusão: 2003 
 

Doutorado 

Curso: Letras 

Instituição: UFSM 

Local (município/estado): Santa Maria, RS 

Ano de conclusão: 2012 
 

 

PARTE 3D - PERFIL 
 

Linguístico/Cultural 
 

28. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Curso livre presencial 

Estudos autônomos 

 

29. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Outro: Curso superior, Livres e estudo autônomo 

 

30. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Outro: Educação Básica 
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31. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

C1 _ Utilizador proficiente 

 

32. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Insatisfeito 

 

33. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

A2 _ Utilizador elementar 

 

34. O quão proficiente em inglês você era ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

B2 _ Utilizador independente 

 

35. A sua proficiência em inglês ao final da graduação era a que você esperava ter ao início 

dela? (Responda apenas em relação à sua graduação em Letras Inglês ou Português/Inglês) 

Sem expectativa quanto a isso no início da graduação. 

 

36. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

B2 _ Utilizador independente 

 

37. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

B2 _ Utilizador independente 

 

38. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C1 _ Utilizador proficiente 

 

 

FEEDBACK 

 

O uso deste espaço é opcional. 

 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

_____________________ 

 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

_____________________ 
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APÊNDICE OO – Respostas produzidas no questionário do formador PRO3 
(Renata) 

 

01. Durante a sua formação inicial você pretendia ser (ou já era) professor de inglês? 

Não 

 

02. Você já ministrou (ou ministra), no curso de Letras Inglês da Unifesspa, alguma 

disciplina especificamente voltada para o ensino/aprendizagem do idioma? 

Sim 

 

Em caso de resposta afirmativa na questão anterior, quais destas disciplinas você já ministrou? 

Inglês VII 

 

03. Você gosta de ministrar disciplinas especificamente voltadas para o 

ensino/aprendizagem do idioma? 

Não 

 

04. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Em partes sim 

 

05. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

Eu mudaria a abordagem utilizada, focaria para um método menos voltado ao Touchstone 

e mais a um uso comunicativo e crítico da língua. O que também percebo é que mesmo os 

alunos com nível compatível sua fase não estão habituados a utilizar o inglês como língua 

acadêmica. Uma outra coisa crítica a ser revista é a falta de pré-requisitos nas disciplinas 

de língua, o que permite que alunos que não tenham feito Inglês IV, que façam Inglês V e 

assim por diante. Ou seja, o aluno pode ser reprovado na disciplina por não estar adequado 

ao nível esperado e ainda assim se matricular na disciplina seguinte no semestre seguinte, 

dificultando por demais o processo de ensino. 

 

06. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê? 

Não mudaria a quantidade de disciplinas oferecidas. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

07. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Pretendo seguir a profissão de docente até a aposentadoria. 

 

08. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim 
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Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Essa pergunta (e a anterior) são meio amplas demais. Meus planos acadêmicos são bastante 

ambiciosos, mas é difícil descrever exatamente nesses termos. 

 

09. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Meus planos são continuar trabalhando em inglês, lendo em inglês, participando de eventos 

acadêmicos em inglês. Na verdade estou bem contente com meu nível de inglês, mas é 

difícil responder que não pretendo melhorar, acho que organicamente estamos sempre nos 

aprimorando. 

 

10. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 07 a 09?  

Proporcionando oportunidades de participação em eventos internacionais, por exemplo. 

 

 

PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 

 

11. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

Precisa ter domínio da língua, mas não somente isso. Precisa pensar criticamente o ensino 

da língua, principalmente num contexto como o nosso (Brasil, Pará, Marabá). 

 

12. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

Basicamente o mesmo da resposta anterior: é preciso formar professores que tenham não 

só o domínio da línguas, mas que pensem criticamente o papel do professor de línguas, que 

reflitam sobre suas próprias práticas. 

 

13. Quais dessas qualidades/competências você ensina em suas aulas no curso de Letras 

Inglês da Unifesspa? 

Procuro sempre trazer um pensamento crítico, seja nas aulas de literatura ou nas aulas de 

inglês. Não podemos focar na língua e esquecer que essa língua está inserida em um 

contexto, que somos parte desse contexto. Procuro questionar o livro didático ao mesmo 

tempo em que utilizo-o, por exemplo. 

 

14. Quais dessas qualidades/competências você acredita que poderiam/deveriam ser mais 

enfatizadas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Não tenho como dizer quais dessas coisas deveriam ser mais enfatizadas. Todas deveriam 

ser enfatizadas. 

 

15. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua 

estrangeira? 

Não 
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Justifique sua resposta. 

Atualmente estamos formando poucos alunos com a competência linguística desejada (a 

desejada seria C1, mas até B2 seria aceitável). Isso é um problema. Uma boa parte dos 

graduandos de agora, por exemplo, não tem habilidade linguística para interagir em inglês, 

quiçá para escrever o TCC em inglês. Muitos não conseguem ler textos acadêmicos em 

inglês. Temos muito caminho pela frente. 

 

16. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

Precisamos trabalhar no tempo de exposição dos alunos à língua inglesa desde o início do 

curso. O inglês não pode ficar confinado às disciplinas de ensino de língua, tem que ser a 

língua de instrução na maior parte dos outros cursos ofertados. Precisamos também 

trabalhar além do ensino de língua, focando na linguística aplicada e no fato de que os 

alunos serão futuros professores. 

 

 

PARTE 3A - PERFIL 

 

Pessoal 

 

17. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

25/12/1982 

 

18. Gênero 

Feminino 

 

19. Local de nascimento (município/estado) 

Lages/SC 

 

20. Com qual cor/raça você se identifica? 

Branco 

 

21. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É o mais escolarizado 

 

 

PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Ensino Superior 

 

23. Em que ano ingressou como professor do curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

2017 

 

24. Qual o seu regime de contratação na Unifesspa? 

Efetivo 
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25. Em geral, qual a carga horária que você trabalha semanalmente na Unifesspa? 

Mais de 40h 

 

26. Dentre a sua carga horária semanal, quantas horas são dedicadas a ministrar disciplina(s)? 

8h em sala de aula, muitas mais de preparação, leitura, correção de textos. 

 

 

PARTE 3C - PERFIL 
 

Acadêmico 
 

27. Descreva a sua formação acadêmica: 
 

Graduação 

Curso: Letras Inglês / Jornalismo 

Instituição: UFSC / UFSC 

Local (município/estado): Florianopolis/SC 

Ano de conclusão: 2015 / 2005 
 

Mestrado 

Curso: Letras Inglês 

Instituição: UFSC 

Local (município/estado): Florianópolis/SC 

Ano de conclusão: 2008 
 

Doutorado 

Curso: Letras Inglês 

Instituição: UFSC 

Local (município/estado): Florianópolis/SC 

Ano de conclusão: 2015 
 

Pós-doutorado 

Curso: PNPD 

Instituição: UFPel 

Local (município/estado): Pelotas/RS 

Ano de conclusão: 2016 
 

 

PARTE 3D - PERFIL 
 

Linguístico/Cultural 
 

28. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Curso livre presencial 

Intercâmbio 
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29. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Curso livre presencial 
 

30. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Médio 
 

31. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

32. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Muito satisfeito 
 

33. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

C1 _ Utilizador proficiente 
 

34. O quão proficiente em inglês você era ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

C2 _ Utilizador proficiente 
 

35. A sua proficiência em inglês ao final da graduação era a que você esperava ter ao início 

dela? (Responda apenas em relação à sua graduação em Letras Inglês ou Português/Inglês) 

Sem expectativa quanto a isso no início da graduação. 
 

36. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

B2 _ Utilizador independente 
 

37. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

B2 _ Utilizador independente 
 

38. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C1 _ Utilizador proficiente 
 

 

FEEDBACK 
 

O uso deste espaço é opcional. 
 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

O meu caso é meio peculiar. Como a minha graduação em inglês foi a minha segunda 

graduação e eu já havia iniciado o doutorado nessa época, é difícil falar de expectativas sobre 

o curso. A graduação em inglês não me ajudou com a língua, essa eu já dominava há muitos 

anos, mas me ajudou muito a pensar e refletir sobre ser professora, sobre práticas docentes. 

Talvez essa tenha sido a principal contribuição da graduação em inglês na minha formação. 
 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

_____________________ 
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APÊNDICE PP – Respostas produzidas no questionário do formador PRO4 
(Thayse) 

 

01. Durante a sua formação inicial você pretendia ser (ou já era) professor de inglês? 

Sim. 

 

02. Você já ministrou (ou ministra), no curso de Letras Inglês da Unifesspa, alguma 

disciplina especificamente voltada para o ensino/aprendizagem do idioma? 

Sim. 

 

Em caso de resposta afirmativa na questão anterior, quais destas disciplinas você já ministrou? 

Leitura e produção em inglês III e IV e laboratório de língua inglesa I. 

 

03. Você gosta de ministrar disciplinas especificamente voltadas para o 

ensino/aprendizagem do idioma? 

Em partes sim. 

 

04. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Em partes sim. 

 

05. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

As fases iniciais precisam exigir o nível básico dos alunos para que eles possam avançar 

fazendo com que eles não cheguem na metade do curso com dificuldades básicas da 

língua. Também considero importante a existência de pré-requisitos para as aulas de inglês, 

pois um aluno que não completa o inglês I, por exemplo, não deveria poder fazer os níveis 

subsequentes, pois isso prejudica o próprio aluno e andamento da aula em geral. 

 

06. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê? 

A parte da ementa que exige uma abordagem comunicativa. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

07. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Sim. 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Pretendo fazer doutorado e concurso para professora efetiva nas instituições federais de 

ensino superior, pois hoje sou professora substituta 

 

08. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim. 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Pretendo fazer doutorado. 
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09. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Sim. 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Como a língua é um organismo vivo, é necessário manter em constante uso, mesmo tendo 

um nível de inglês fluente, tanto hoje quanto no futuro pretendo me manter sempre contato 

com a língua. Estou tentando fazer o doutorado em um programa que me permita escrever 

a tese em inglês, também gostaria de fazer o sanduíche em uma universidade do exterior. E 

faço cursos diversos em inglês, que o fim não é exatamente a língua mas que me ajudam 

também nessa área. 

 

10. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 07 a 09?  

Dando aula na Uniffespa consigo melhorar meu currículo para alcançar os pontos que pretendo, 

além de me proporcionar uma ótima experiência profissional. 

 

 

PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 

 

11. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

Nível avançado/fluente da língua, consciência da necessidade do uso constante da língua 

em sala em todas as situações, consciência de que a língua deve ser usada para fins 

comunicativos críticos e que a língua não é somente um conjunto de regras. 

 

12. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

Precisamos formar professores/alunos críticos que consigam refletir sobre suas próprias 

atuações profissionais/acadêmicas, com alto nível linguístico, conscientes da importância 

do curso que estão fazendo/ensinando. 

 

13. Quais dessas qualidades/competências você ensina em suas aulas no curso de Letras 

Inglês da Unifesspa? 

Espero que, de certa forma, todas. 

 

14. Quais dessas qualidades/competências você acredita que poderiam/deveriam ser mais 

enfatizadas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

O nível linguístico, principalmente, mas sem abrir mão do pensamento crítico. 

 

15. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua 

estrangeira? 

Não. 

 

Justifique sua resposta. 

Com exceção de alguns alunos muito bons, grande parte dos alunos se formam sem o 

conhecimento linguístico necessário para ser um bom profissional da área. 

 

16. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 
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Reforçando o ensino da língua e a construção de um profissional crítico. 

 

 

PARTE 3A - PERFIL 

 

Pessoal 

 

17. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

04/05/1986 

 

18. Gênero 

Feminino 

 

19. Local de nascimento (município/estado) 

Florianópolis/SC 

 

20. Com qual cor/raça você se identifica? 

Branco 

 

21. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É o mais escolarizado. 

 

 

PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Ensino Fundamental 

Ensino Superior 

Curso livre 

 

23. Em que ano ingressou como professor do curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

2017 

 

24. Qual o seu regime de contratação na Unifesspa? 

Substituto 

 

25. Em geral, qual a carga horária que você trabalha semanalmente na Unifesspa? 

40h 

 

26. Dentre a sua carga horária semanal, quantas horas são dedicadas a ministrar disciplina(s)? 

mais de 20h 
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PARTE 3C - PERFIL 
 

Acadêmico 
 

27. Descreva a sua formação acadêmica: 
 

Graduação 

Curso: Jornalismo e Letras-Inglês 

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (as duas graduações) 

Local (município/estado): Florianópolis/SC__________________ 

Ano de conclusão: 2009/ 2014 
 

Mestrado 

Curso: Inglês: Língua e Literatura Correspondente 

Instituição: UFSC 

Local (município/estado): Florianópolis/SC 

Ano de conclusão: 2013 
 

 

PARTE 3D - PERFIL 
 

Linguístico/Cultural 
 

28. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Curso livre presencial 

Intercâmbio 

Estudos autônomos 

 

29. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Ensino Superior 

 

30. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Intercâmbio 

 

31. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

C1 _ Utilizador proficiente 

 

32. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Satisfeito 

 

33. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

B1 _ Utilizador independente 

 

34. O quão proficiente em inglês você era ao final da sua graduação em Letras Inglês? 
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C1 _ Utilizador proficiente 

 

35. A sua proficiência em inglês ao final da graduação era a que você esperava ter ao início 

dela? (Responda apenas em relação à sua graduação em Letras Inglês ou Português/Inglês) 

Sim 

 

36. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

C1 _ Utilizador proficiente 

 

37. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

C1 _ Utilizador proficiente 

 

38. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C1 _ Utilizador proficiente 

 

 

FEEDBACK 

 

O uso deste espaço é opcional. 

 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

_____________________ 

 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

_____________________ 
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APÊNDICE QQ – Respostas produzidas no questionário do formador PRO5 
(Francisco) 

 

01. Durante a sua formação inicial você pretendia ser (ou já era) professor de inglês? 

Sim. 

 

02. Você já ministrou (ou ministra), no curso de Letras Inglês da Unifesspa, alguma 

disciplina especificamente voltada para o ensino/aprendizagem do idioma? 

Sim. 

 

Em caso de resposta afirmativa na questão anterior, quais destas disciplinas você já ministrou? 

Prática de Língua e Literatura Inglesas. 

 

03. Você gosta de ministrar disciplinas especificamente voltadas para o 

ensino/aprendizagem do idioma? 

Em partes sim. 

 

04. É possível aprender inglês estudando apenas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Em partes sim. 

 

05. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa? Por quê? 

Mudaria para uma abordagem mais prática. Porque se trata de uma abordagem mais teórica. 

 

06. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês 

da Unifesspa? Por quê? 

O número de disciplinas. Porque é um número suficiente. 

 

 

PARTE 2A – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas pessoais 

 

07. Você tem planos profissionais para o futuro? 

Não. 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

__________ 

 

08. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 

Sim. 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

Aprofundar pesquisas relacionadas à língua inglesa. 

 

09. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

Não. 

 

Caso tenha respondido afirmativamente a questão anterior, quais são seus planos? 

__________ 
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10. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 07 a 09?  

Disponibilizando oportunidades de aprofundamentos na pesquisa. 

 

 

PARTE 2B – NO PRESENTE E NO FUTURO 

 

Expectativas para o ensino/aprendizagem de inglês na formação de professores 

 

11. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 

Plena fluência no idioma e profundo conhecimento teórico. 

 

12. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons 

professores de língua estrangeira? 

Ter conhecimento de metodologias pedagógicas 

 

13. Quais dessas qualidades/competências você ensina em suas aulas no curso de Letras 

Inglês da Unifesspa? 

As várias abordagens e métodos de ensino e aprendizagem 

 

14. Quais dessas qualidades/competências você acredita que poderiam/deveriam ser mais 

enfatizadas no curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

Abordagens e métodos de aprendizagem 

 

15. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua 

estrangeira? 

Em partes sim 

 

Justifique sua resposta. 

O curso possui carência de professores o que prejudica a oferta de disciplinas 

 

16. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 

Introduzindo disciplinas básicas que preparem o discente para o curso. 

 

 

PARTE 3A - PERFIL 
 

Pessoal 
 

17. Data de nascimento (dia/mês/ano) 

05/05/1969 
 

18. Gênero 

Masculino 
 

19. Local de nascimento (município/estado) 

Senhora dos Remédios/Minas Gerais 
 

20. Com qual cor/raça você se identifica? 

Preto 
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21. Em relação a seus pais ou responsáveis por sua criação, atualmente, você: 

É o mais escolarizado. 

 

 

PARTE 3B - PERFIL 

 

Profissional 

 

22. Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(m) à sua experiência como professor(a) de 

inglês (Caso não tenha nenhuma experiência como professor de inglês, deixar em branco). 

Ensino Superior 

 

23. Em que ano ingressou como professor do curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

2017 

 

24. Qual o seu regime de contratação na Unifesspa? 

Efetivo 

 

25. Em geral, qual a carga horária que você trabalha semanalmente na Unifesspa? 

Mais de 40h 

 

26. Dentre a sua carga horária semanal, quantas horas são dedicadas a ministrar disciplina(s)? 

32h 

 

 

PARTE 3C - PERFIL 
 

Acadêmico 
 

27. Descreva a sua formação acadêmica: 
 

Graduação 

Curso: Licenciatura em Língua Inglesa 

Instituição: Universidade Federal de Ouro Preto 

Local (município/estado): Mariana/Minas Gerais 

Ano de conclusão: 1999 
 

Mestrado 

Curso: Linguística Aplicada 

Instituição: Universidade Estadual de Campinas 

Local (município/estado): Campinas/São Paulo 

Ano de conclusão: 2002 
 

Doutorado 

Curso: Linguística Aplicada 

Instituição: Universidade Estadual de Campinas 

Local (município/estado): Campinas/São Paulo 

Ano de conclusão: 2006 
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Pós-doutorado 

Curso: Linguística Aplicada 

Instituição: Universidade Estadual de Campinas 

Local (município/estado): Campinas/São Paulo 

Ano de conclusão: 2007 
 

 

PARTE 3D - PERFIL 
 

Linguístico/Cultural 
 

28. Marque a(s) opção(ões) em que você estudou inglês (pode escolher mais de uma se necessário). 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Estudos autônomos 

 

29. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MAIS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MAIS)? 

Estudos autônomos 

 

30. Dentre as mesmas opções acima, qual foi a experiência MENOS relevante a sua 

aprendizagem de inglês (a que você aprendeu MENOS)? 

Ensino Fundamental 

 

31. Atualmente o quão proficiente em inglês você se considera? 

C2 _ Utilizador proficiente 

 

32. O quão satisfeito você está com a sua atual proficiência em inglês? 

Muito satisfeito 

 

33. O quão proficiente em inglês você era logo que iniciou sua graduação em Letras Inglês? 

A2 _ Utilizador elementar 

 

34. O quão proficiente em inglês você era ao final da sua graduação em Letras Inglês? 

B2 _ Utilizador independente 

 

35. A sua proficiência em inglês ao final da graduação era a que você esperava ter ao início 

dela? (Responda apenas em relação à sua graduação em Letras Inglês ou Português/Inglês) 

Sim 

 

36. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês em 

um curso livre de idiomas? 

C1 _ Utilizador proficiente 

 

37. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública? 

B2 _ Utilizador independente 
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38. Qual seria, na sua opinião, a proficiência mínima ideal para um professor de inglês 

atuar em um curso de Letras Inglês? 

C1 _ Utilizador proficiente 

 

 

FEEDBACK 

 

O uso deste espaço é opcional. 

 

Gostaria de deixar mais alguma informação sobre você ou sobre o tema do questionário? 

_____________________ 

 

Há qualquer sugestão ou feedback que gostaria de nos dar? 

_____________________ 
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APÊNDICE RR – Transcrição do grupo focal com a turma de concluintes 

 

Informações básicas da transcrição 

• Pseudônimos: Werdeson, Amanda, Rosa, Bob, Coralina, Kevin, Gleici.                      

• Data: 29/03/2017 

• Tempo de entrevista: 1 hora e 37 minutos  

• Códigos: [...] – Parte inaudível  

... – Marca o momento de reflexão do narrador (a); Quebra de pensamento.                            

 

Entrevistadora: Tá, vamos ver o que temos aqui. O primeiro bloco de perguntas é sobre o 

aprendiz, ele tem, tem... seis perguntas levando em conta como aconteceu essa 

aprendizagem do idioma, do inglês durante o curso que vocês fizeram aqui, não 

necessariamente as outras experiências de aprendizagem que vocês tiveram. Então, em 

relação a isso, vocês acham que tem uma diferença começar o curso sabendo alguma coisa 

sobre a língua?  

 

Todos [menos Kevin] fazem gestos afirmativos. 

 

Gleici: Com certeza. 

 

Entrevistadora: Mas que diferença seria essa? Que diferença isso faria na aprendizagem 

durante do curso? 

 

Amanda: Primeiramente, eu acho com respeito aos conteúdos, porque, por exemplo, tem a 

prova de proficiência, mas aí, por exemplo, o aluno faz a proficiência, ele acaba e ele passa 

nela, ele acaba ficando sem estudar um tempo. Por exemplo, um mês, dependendo do 

período da disciplina, que ele poderia tá estudando já, continuando estudando e 

desenvolvendo o idioma estrangeiro, no caso o inglês, né? Eu acho que a pessoa entrando 

já tendo uma base, pelo menos uma base, já dá para avançar um pouco mais nos estudos do 

que voltar, por exemplo, a estudar cores, a estudar, por exemplo, cumprimentos, que é 

coisa assim muito básica, que se eles já chegassem sabendo ajudaria bem mais. Até mesmo 

durante as aulas, por exemplo, que começar falando inglês já dentro da sala de aula, ao 

invés de ficar alternando entre o português e o inglês, né? Acho que ajudaria bem mais a 

gente a praticar o inglês desde o início do curso, o que não acontece aqui. E ia ajudar 

também os outros alunos que já tem uma prática melhor de continuar desenvolvendo ele. 

 

Coralina: Porque às vezes a gente acaba deixando também de fazer o trabalho com 

determinado colega, porque ele não tem muito domínio da língua. Determinado trabalho 

que exige que um pouco mais que a gente que escreva inglês ou fale, converse, até a gente 

acaba que exclui determinado aquele aluno, “sem querer” [aspas colocadas por meio de 

gestos], que sabe que ele não vai ter o desenvolvimento bom no trabalho em si. 

 

Gleici: E aí já é preconceito, não é? Porque você excluir [...] a gente acaba separado. 

 

Kevin e Werdeson: [Risos] 

 

Coralina: [interrompendo a fala da Gleici] É, mas a gente [...] a pessoa que não entrou sem 

saber nada, sem ter base nenhuma do inglês, entendeu? E isso acaba acontecendo acho que 

com todos, entendeu? Claro que é sim um preconceito, mas a gente tá falando em relação a 
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quem entra né? Sem saber, sem ter base nenhuma. Acho que seria necessário sim, ter pelo 

menos uma prova pra medir... Como tem em Libras, né!? Todas as outras provas de Libras 

têm.  

 

Kevin: Eu acho que o que acontece no curso de inglês é que boa parte do pessoal que 

entra, eles vem com uma mentalidade que aqui é um local que se vai aprender a falar 

inglês. 

 

Todos: Burburinho e gestos afirmativos em concordância com a fala de Kevin. 

 

Kevin: Como se fosse um cursinho mesmo, um CCAA, um CNA, e não. 

 

Rosa: Eu ia falar isso. 

 

Kevin: Mas quando eles chegam aqui com essa mentalidade de que aqui eu vou aprender a 

falar inglês, acaba que atrasa um pouco, entendeu? E atrapalha quem já é, quem já tem um 

entendimento maior da língua, certo? Porque o professor vai ter que nivelar essa turma. 

Então acaba atrasando um pouco. Eu acho que o correto seria ter um tipo de proficiência, 

ou coisa do tipo, para entrar no curso de língua estrangeira. 

 

Coralina: Sim, sim. 

 

Todos (menos Werdeson e Gleici): Burburinho e gestos afirmativos em concordância com 

a fala de Kevin. 

 

Werdeson: E a respeito disso de você, a universidade exigir que o aluno tenha... Esse... 

Essa proficiência ao entrar no curso. Eu acho que eu nem seria um... uma exclusão, 

causaria muita exclusão. 

 

Gleici: Porque nem todo mundo que... [Fala interrompida por Werdeson]. 

 

Werdeson: Porque, tipo assim, eu vim de uma família muito carente. Então eu nunca tive 

condição de fazer, de pagar por um cursinho, ou eu não tive o acesso a materiais, à 

internet, em que eu pudesse com a minha autonomia aprender inglês. Eu sempre gostei de 

inglês, mas então, se a universidade faz isso, ela meio que exclu... Ela vai excluir. 

 

Gleici: Exatamente. Porque olha, por exemplo. [Fala interrompida por Coralina]. 

 

Coralina: Porque os outros cursos todos exigem, né?! Talvez por isso também que tá 

saindo muita gente que tá aqui na nossa mesmo, acho que vocês vão concordar, que não 

tem condição de dar aula nem pra criança assim, falando sobre cores, né? Acho que vocês 

podem concordar que muita gente vai formar sem saber fazer isso.  

 

Gleici: Só que, por exemplo, eu vou dar um exemplo: a Carol [Coralina], por exemplo, tá 

falando aqui, eu já ouvi ela dizer que ela fez seis anos de inglês, entendeu? Então ela tinha 

uma estabilidade, o pai dela, a mãe dela, sei lá, pra dar esse... Esse... Curso para ela, para 

pagar e tudo, e agora tem gente que não tem a condição.  Então eu acho que se existisse 

essa proficiência, seria legal, ok. Só que aí já iria, igual o Werdeson, iria excluir de outras 

pessoas de entrar. Porque eu conheço pessoas da graduação que se formaram e aprenderam 
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inglês na graduação. Eu conheço. Inclusive, ele até hoje ele é secretário executivo da 

Unifesspa e que a gente conversou e ele falou: eu aprendi inglês na graduação.  

 

Kevin: É claro que existe. O Werdeson é um exemplo disso, entendeu? 

 

Gleici: Sim. 

 

Kevin: Só que, querendo ou não, existem as exceções, não é? Que vai aprender. Mas, oh, 

Werdeson, se fosse depender só da tua aula para aprender inglês, tu aprenderia? 

 

Werdeson: Não. 

 

Kevin: Ele é um cara que estuda em casa. 

 

Coralina: Se for falar também no contexto atual, a internet tá aí cheia de material, né? E 

claro, quando a gente entrou no curso, né Werdeson? Não tinha tanto acesso ao material de 

inglês como a gente tem hoje na internet. Então eu acho que qualquer pessoa hoje, mesmo 

de baixa renda, ela consegue o material, ir na biblioteca e pegar um livro. Pode ser sim 

claro que a gente não pode deixar de falar, de questionar, mas infelizmente a gente tem que 

ver pelo contexto geral do curso, o que vai ser bom para o curso, o que vai formar bons 

professores, bons profissionais. 

 

Kevin: Se a gente for pensar nisso também fica relativo, porque eu tenho uma afinidade 

por medicina, só por causa disso eu não vou entrar no curso de medicina? 

 

Coralina: Exatamente. 

 

Kevin: E, se eu não entrar, eu vou ser excluído? Não, você não tem conhecimento 

suficiente. Assim teria sido para o curso de inglês: se você não tem conhecimento 

suficiente da língua, você não entra. Você estuda pra poder entrar. Eu acho que essa seria a 

lógica, não é uma questão de exclusão, é questão de conhecimento, certo? 

 

Entrevistadora: Você já entrou na segunda pergunta. Segunda pergunta é uma coisa mais 

fechada. Se deveria existir proficiência mínima para entrar, quem acha que sim? 

 

Coralina: Mínima sim. 

 

Amanda: Deveria. 

 

Rosa: Sim. 

 

Entrevistadora: Alguém discorda? 

 

Gleici: Não vou discordar senão vou apanhar. [Risos] 

 

Amanda: Não. [Risos] 

 

Gleici: Vão me pegar lá fora. 
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Entrevistadora: Mas qual seria essa proficiência mínima?  

 

Coralina: Nível básico que é exigido, por exemplo, nas provas de proficiência. Nível 

básico lá. 

 

Amanda: Básico do básico, né? Igual o que eu falei: cumprimentos, cores, pedir para 

entrar, pedir para sair, por exemplo... 

 

[...] [Sobreposição de vozes] 

 

Kevin: Não é uma prova de outro mundo, entendeu? 

 

Gleici: Mas, Amanda... Amanda. 

 

Amanda: Mas, assim, uma coisa bem básica. 

 

Gleici: Tu acha que tem gente que não consegue falar de cores, de... 

 

Entrevistadora: Mas a gente está falando da entrada, no começo. 

 

Amanda: Pra entrar. 

 

Entrevistadora: No começo. 

 

Gleici: Ah tá! Pois é, mas a Carol [Coralina] acabou de falar que tem gente que... [Fala 

interrompida por Kevin]. 

 

Kevin: Não, mas tem sim. Eu conheço. 

 

Coralina: Mas eu acredito que cada vez mais pessoas que estão fazendo, que estão 

prestando vestibular para Letras Inglês, elas estão mais ligadas à língua. Inclusive a gente 

até viu, na turma de 2016, aquela menina que passou, que era filha lá de não sei... que ela 

sempre estudou inglês. 

 

Kevin: A [...] que trabalhava lá na [...].  

 

Amanda: Citando assim o exemplo de outras turmas, eu participei de uma monitoria numa 

disciplina de... De... Inglês mesmo, Letras e Produção de Inglês, né? Numa turma depois 

da nossa e eu percebo que o interesse deles, também, vai muito além da nossa turma aqui 

em matéria de querer falar e se esforçam para toda hora tá falando. Pelo menos naquela 

disciplina específica que eu assisti eles estavam assim lutando. Acho que o interesse é 

ainda maior deles. Eles tentam... Tem uns que chegaram lá também sem nada, mas aí eles 

já começam a falar. E eu acho muito interessante fazer essa... Querer fazer essa 

proficiência. Se a gente vai fazer o vestibular, porque a gente não pode ter um pouquinho 

de inglês para poder passar na prova e entrar no curso que a gente quer?! Então... 

 

Coralina: E não só cair de paraquedas 
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Werdeson: Um dos problemas que eu vejo também relativo a isso, é que a universidade 

ela não dialoga muito com a comunidade. Quando você tá lá no Ensino Médio ou Ensino 

Fundamental, você não vê a faculdade lá. Então você acha que tipo as pessoas dizem: 

“nossa, a faculdade é difícil, vai ser difícil, vai ser um bicho de sete cabeças”. Quando você 

entra, você vê que não é tudo aquilo que você achava. Não é aquela dificuldade toda. Você 

pode, você consegue, é possível. Então, acho que a universidade ela deveria dialogar mais 

com a comunidade, com as escolas. Porque os alunos eles não têm o conhecimento de 

como funciona esse curso. 

 

Gleici: É verdade. 

 

Werdeson: Esses alunos soubessem que olha: o curso de Inglês, de Letras Inglês, ele 

funciona assim.... [Fala interrompida por Gleici] 

 

Gleice: Ele te dá oportunidade assim, assim... [Fala interrompida por Werdeson].  

 

Werdeson: Ele pede isso. Então eles vão te pedir isso. Então os alunos iam se preparando. 

Aqueles que quisessem fazer iam se preparando para, no terceiro ano, prestar o vestibular, 

para prestar o ENEM, eles já iam... Entendeu?  

 

Gleici: E no formato até mesmo de motivar o aluno, entendeu? Porque tipo eu, por 

exemplo, quando eu... Eu, enquanto eu fazia o Ensino Médio, eu tinha mais aquela visão 

de aparência, vamos dizer assim. Ah, eu não vou prestar vestibular para Letras, porque 

Letras só vai..., não vai me dar base nenhuma de salário. Nada. Só que depois que eu entrei 

eu vi que é completamente diferente. Que a gente tem a oportunidade. Se você se dedicar, 

se você sai um bom profissional, você consegue para construir o seu futuro, talvez melhor 

que um advogado, que um médico, que é considerado um curso, né? Medicina, Direito é 

considerado um curso de status, né? Então eu acho que realmente essa questão do diálogo 

com a faculdade é muito impor... Com a, com a escola, é muito importante, porque aí você 

traz, você dá oportunidade dos alunos conhecer, saber o que de fato. E inclusive se 

preparar também nesse caso do inglês. 

 

Amanda: Uma outra sugestão também podia, por exemplo, a universidade ela podia fazer 

um projeto de feira vocacional, por exemplo. 

 

Gleici: Isso. 

 

Amanda: Pega cada um pouquinho de gente de cada curso e fazer uma feira para quem 

quiser, quem tiver interesse de entrar na universidade vai lá no stand de tal curso. Procura 

saber o que acontece no curso, como é que é que lida lá dentro... [Fala interrompida por 

Gleici]. 

 

Gleici: E isso também beneficiaria tanto eles na escola quanto a gente também, porque por 

exemplo: “ah, vai valer um certificado para você depois, não é?”, aí você depois se 

beneficiaria. Fora o conhecimento também que a gente vai adquirir, porque conversando 

com pessoas que estão terminando o Ensino Médio, isso também de certa forma a gente já 

começa a conhecer o ambiente inclusive em que a gente vai trabalhar, né? Como professor. 

Então eu acho que é uma boa ideia mesmo. 
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Kevin: No Ensino Básico a gente tem o inglês é muito precário. Na minha escola se nem 

veria o inglês... [fala interrompida por Gleici]. 

 

Gleici: Mas por causa da formação, eu acredito. 

 

Werdeson: Algumas escolas não têm o intuito de ensinar inglês. A gente hoje tem mais a 

questão do espanhol, apesar do inglês ser forte, né? E lá quando você... O modo de ensino 

eu diria assim é que... Não te dá recurso para você aprender. Você não aprender. Quer 

dizer, tem essa... Esse... Esse... Questão que você não aprende inglês no Ensino 

Fundamental, você não aprende inglês no Ensino Médio. Então, os alunos já têm esse 

pensamento construído. E realmente não dá para absorver muito. Então eu acho que uma 

conversa da universidade com a escola ajudaria muito.  

 

Entrevistadora: Vocês falaram que o nível básico seria o ideal para entrar. Mas quem ia 

estar aqui hoje se tivesse esse nível de proficiência? 

 

Coralina: Muita gente. 

 

Entrevistadora: Não, mas quem de vocês estaria aqui hoje? Que tinha um nível básico 

quando entrou?  

 

Rosa: Eu tinha. 

 

Amanda: O básico lá da escola também, sim.  

 

Coralina: Eu tinha. 

 

Entrevistadora: A turma de vocês tinha mais de 30 pessoas. Também teria mais de 30 

pessoas? 

 

Coralina: Não. 

 

Rosa: Não. 

 

Gleici: Vamos colocar assim, umas 13 pessoas eu acho.  

 

Kevin: Mas é algo que também é relativo, porque essa galera que saiu, não lembro de ter 

interesse no curso.  

 

Gleici: Geralmente queriam fazer um outro curso.  

 

Coralina: Isso facilitaria que quem quer realmente fazer o curso de Inglês. Por exemplo. 

 

Kevin: Por exemplo, se você... [Fala interrompida por Coralina] 

 

Coralina: Por exemplo, tem muita gente talvez quis fazer, mas alguém ficou com a vaga. 

E talvez com a proficiência tiraria isso aí, né?! E colocaria quem realmente tá querendo. 
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Kevin: Se você faz uma prova de vestibular e, depois dessa prova, você está sujeito, ou 

então, você se sujeita a fazer uma prova de proficiência para entrar em um curso, significa 

que você tem interesse, que você tem uma certa afinidade. Caso você passe eu acho que a 

probabilidade de você sair desse curso é menor. Porque você simplesmente: “Ah, eu queria 

fazer Direito e não deu certo, daí vou fazer Letras rapidinho para ver se eu estudo um 

pouquinho e consigo Direito”. Então, digamos que essa mentalidade não vai fazer ele ficar 

no curso. 

 

Amanda: Tanto é que eu acho que a maioria das pessoas que ficaram, acho que a partir do 

quarto semestre, quem ficou, os quinze que tem hoje aqui, são os quinze que eu acho que já 

vai até o final que já tá terminando o curso. Então, é esses mesmos quinze que ficaram e 

fizeram assim o maior esforço para continuar no curso é o que tá indo até o final, até agora.  

Entrevistadora: Falamos sobre aprender durante também. Mas como é que uma pessoa que 

entra em um lugar, em um curso, como é que ele tem que fazer para aprender essa língua.  

Como seria esse bom aprendiz da língua durante o curso?  

 

Coralina: O que entra sem nada? O que entra sem saber? 

 

Rosa: Eu acho que buscar além daquilo. 

 

Entrevistadora: Mas são diferentes os comportamentos de quem entra com pouca 

proficiência e quem entra mais proficiente? 

 

Kevin: Sempre tem... [Fala interrompida pela entrevistadora]. 

 

Entrevistadora: Ou seria a mesma coisa? 

 

Coralina: Não. 

 

Kevin: Eu acho que a atitude é completamente diferente.  

 

Coralina: Porque quem já entra com pouquinho, quando tem um texto em inglês ele vai se 

interessar mais em ler e não vai ficar desesperado: “o que eu estou fazendo aqui?”. Aí ele 

acaba se questionando se o curso é mesmo pra ele ou não. Entendeu? 

 

Kevin: Eu acho... [Fala interrompida por Coralina]. 

 

Coralina: E o que já tem um pouquinho de inglês ele vai se esforçar para saber o que tá 

dizendo aquele texto ali.  

 

Kevin: A minha opinião é que se você entra com conhecimento daquela língua, né?! Claro 

a gente tem uns alunos, como a Amanda, que já entraram com o conhecimento da língua. 

Eu acho assim, o que aconteceu: houve um aperfeiçoamento, certo? Então elas entraram 

além de sei lá, aperfeiçoarem o inglês, o listening, o speaking, aprenderam sobre a língua, 

sobre a literatura e etc. Então, eu acho que para você se aperfeiçoar, você não precisa se 

esforçar tanto quanto alguém que precisa aprender, certo? Então eu acho que o 

comportamento é diferente, tem que ser diferente, porque precisa aprender uma língua 

numa licenciatura, né? Que você vai aprender não só a dar aula, mas sobre a língua.  Então, 

você tem que se esforçar um pouco mais.  
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Entrevistadora: O aperfeiçoamento e a aprendizagem seriam diferentes? 

 

Kevin: Nesse caso sim.  

 

Entrevistadora: O aperfeiçoamento não é uma aprendizagem?  

 

Kevin: Sim, com certeza. Mas, nesse caso, essa pessoa que ela não sabe muito, ela podia 

[...]. [Fala interrompida por Gleici]. 

 

Gleici: Vai melhorar o que ela já sabe, entendeu? E a aprendizagem, não, ela só vai 

aprender o que ela ainda não sabe.  

 

Werdeson: Nesse aperfeiçoamento, ela vai aperfeiçoar o que ela já sabe e, nesse 

aperfeiçoamento, ela vai aprender mais. 

 

Kevin: Exato. [Demonstra concordar balançando a cabeça]. 

 

Werdeson: E aquele que não sabe... Só que aquele que não sabe ele vai ter que correr um 

pouco mais atrás. 

 

Amanda: Tanto é que a gente entra em um ponto de não ser aquele aluno acomodado ali 

naquela região de só: “ah, vou só falar aqui durante a aula, tá, vou pra minha casa, fecho 

meu livro. Pronto! Vou fazer outra coisa”. Mas a gente tem que procurar buscar é um 

conhecimento fora da sala de aula. Não ficar acomodado ali dentro da sala de aula. Só vou 

falar ali rapidinho as coisas e tal, verbo to be e tá, tchau, vou para a casa. Mas aí tanto 

quem, por exemplo, onde a pessoa já tem o conhecimento básico, vai aperfeiçoar e quem 

vai aprender do zero, por exemplo, tem que seguir nessa mesma linha de raciocínio de 

procurar sempre por fora, além da universidade, procurar por fora esse conhecimento.  

 

Werdeson: É uma questão de autonomia o aprendizado de uma língua.  

 

Entrevistadora: E como seria o aprendiz bom?  

 

Rosa: Se deixar tudo que ele falou... 

 

Coralina: É o que só fica aqui dentro.  A gente tem exemplo, né? A pessoa que ela só vem 

pra a aula, às vezes ela faz trabalho, às vezes ela não faz. Não, tipo fora... Fora daqui... 

Fora da sala de aula, ela não... Não estuda... [Fala interrompida por Amanda] 

 

Amanda: Não procura saber, daí na hora de... Tipo, às vezes acontece dentro da nossa sala 

de aula mesmo acontece de a pessoa procurar se, por exemplo, quem tá fazendo trabalho: 

“ah, põe meu nome aí”. 

 

Coralina: Exato. [Concordando com Amanda]. 

 

Amanda: Aí que tipo de aprendiz é esse que nunca procura o conhecimento por ela 

própria, mas sempre procura se escorar nos outros alunos para conseguir um mérito, um 

mérito que os que tão estudando não consegue.  
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Kevin: Eu falo por mim, eu faço cursinho na... No CCAA e aqui. E eu acho que aqui eu 

sou um péssimo aprendiz, porque... Por exemplo, eu não presto muita atenção na aula e 

quando eu chego em casa eu também não estudo. E uma... E vou ser bem sincero, eu acho 

que aqui a gente pode ser sincero, e o máximo que eu posso... Procrastinar que chama? 

 

Rosa: Isso. 

 

Kevin: Procrastinar. Eu tenho que fazer trabalho para quinta-feira e eu estou fazendo o 

trabalho às 23 horas da quarta.  

 

Rosa: É verdade. [Fala apontando para Kevin] 

 

Coralina: Faço quarta à noite. [Fala ao mesmo tempo que Kevin]. 

 

Kevin: Então, isso faz com que eu, o meu aprendizado... Eu acho que, no início do curso, 

quando eu tava bem motivado, eu me esforçava muito e eu aprendi muito. Mas do meio 

pro final, é... É... Eu acho que se eu não tô aprendendo, eu tô meio que desaprendendo, 

porque eu não pratico, eu não estudo de forma alguma. Então isso é um cara que é um mau 

aprendiz. É um cara que não se esforça nem na sala de aula e nem fora da sala de aula.  

 

Entrevistadora: O que você ia falar? [Referindo-se a Rosa] 

 

Rosa: Três vezes [risos]. Agora nem lembro mais o que eu ia falar. [Risos] 

 

Werdeson: Em relação tanto ao bom aprendiz quanto ao mau aprendiz, a universidade tem 

uma parcela de culpa. Porque geralmente a gente tem professores, a gente tem aulas que 

elas são muito maçantes.  

 

Coralina: Mas aí entra lá na proficiência, porque se tivesse proficiência essa pessoa que a 

gente falou que fica nas costas não estaria mais. 

 

Werdeson: Mas são essas pessoas que não... [Fala interrompida por Coralina]. 

 

Coralina: Ou a exigência também do curso, né? Igual a gente comentou no outro dia, se o 

curso fosse do começo ao fim em inglês, talvez a gente estaria em um nível mais... 

 

Kevin: Ele tá falando assim, mesmo que existe pessoas que tem conhecimento e outras que 

não tem, o professor tem o papel de manter o aluno interessado. 

 

Coralina e Gleici: [Gesticulam concordando com a fala de Kevin]. 

 

Kevin: E é o que aconteceu comigo, é... 

 

Werdeson: Exatamente. 

 

Coralina: Mas não todos os professores. 
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Kevin: Logo no início da graduação, foi um início mágico, porque trouxeram professores 

de fora. E esse pessoal...  Não sei se é questão de experiência, não sei, sei que eles 

conseguiam envolver o aluno na matéria.  Então era muito bacana. Mas depois começou a 

ficar a galera daqui: lê slide, ficou assim. [Gesticula a passagem de slides]. 

 

Gleici: Eu concordo, porque as melhores notas minhas eram no início do curso: do 

primeiro ao terceiro semestre. 

 

Kevin: Então, isso desmotiva muito. 

 

Gleici: Verdade. 

 

Coralina: Eu não acredito que seja daqui. Até porque você é daqui, não é Luciana? 

(Referindo-se à entrevistadora). 

 

Entrevistadora: Um hum. [Gesticula afirmativamente com a cabeça]. 

 

Kevin: Ela nunca deu aula pra gente. 

 

Coralina: [...] E ela é uma excelente professora, entendeu? Então eu não acredito que seja 

por região, essa questão do professor. Mas sim, o professor em si mesmo, às vezes não foi 

um bom professor antes e também quando chegou para dar aula na graduação não vai ser 

também. 

 

Kevin: Eu não tô falando que é por região. 

 

Coralina: Mas tu falou que quando trouxeram de fora... 

 

Kevin: O que aconteceu é que os de fora foram melhores. 

 

Gleici: Ele quis dizer que os daqui... [Fala gesticulando a passagem de slides] [Fala 

interrompida por Kevin] . 

 

Rosa e Bob: [Risos maliciosos escondendo a face] 

 

Amanda e Werdeson: [Risos] 

 

Kevin: Agora eu não estou falando assim, que só porque são de fora eles são melhores e os 

daqui não prestam. 

 

Amanda: Ah tá. Entendi. 

 

Kevin: Até porque o Fernando era daqui, que nos deu aula no início, e ele era zica. O cara 

era muito bom. 

 

Amanda: Eu gostava. 

 

Gleici: Foi a melhor aula de Inglês que eu tive. Foi com o Fernando. 
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Bob: Ah... Lá vem. 

 

Gleici: Adorava o Fernando, melhor professor para mim.  

 

Werdeson: Eu não acho que a universidade tem toda a culpa, ela tem uma parcela de 

culpa. Porque o professor tem que motivar o aluno. O aluno tem que ter uma autonomia, 

tem que buscar o conhecimento, mas o professor também cumpre esse papel de motivar. 

Que nem um amigo meu, esse pensamento, essa afirmação foi baseado no que eu vi do 

Kevin, alguns professores ele tinha... De só ler slide na sala, de só ler livro na sala, né? Que 

já tinha passado, que a gente já tinha lido. Chegava aqui e lia de novo, eu via que aquilo 

foi, sabe? Foi desmotivando. 

 

Coralina: Só que isso aí também dos professores é uma questão de estrutura, porque muito 

professores que a gente teve, é... Foram pegados do curso de português, né?! Como 

chama? A ementa do curso, de algumas disciplinas foram de outros, do português, por 

exemplo, que não tem nada a ver com o inglês. Então, o professor ele nem sabia a princípio 

como ele ia lidar com aquela disciplina que colocaram para ele, entendeu? E aí acabou que 

ele chegou e falou: “não, vou fazer assim, só vou ler slide e pronto”. Porque não tinha o 

preparo, uma ementa anterior.  Entendeu? Do curso.  

 

Werdeson: E isso é uma parcela de culpa da universidade. 

 

Coralina: Do curso em si.  

 

Bob: É... Falando um pouco sobre o que o Werdeson falou disso, de motivação. É... Um 

professor, ele motivando o aluno, o aluno com certeza aprende. Nós tivemos uma 

professora de Inglês V, a professora Ciléia de Bragança, ela motivava o aluno. Claro que 

ela já tava no doutorado, e explicava para a gente entender. Então eu acho que isso 

motivava o aluno, a gente a aprender. Coisa que outros professores não fazem isso. 

 

Coralina: Pois é, mas se o aluno... [Fala interrompida por Gleici]. 

 

Gleici: Mas já teve situações de, por exemplo, o professor... Aconteceu. Não sei se vocês 

lembram desse episódio que teve uma colega nossa que o professor disse: “ah então sai do 

curso se você não...” Vocês lembram?   

 

Amanda: Sim. 

 

Coralina: Sim. 

 

Gleici: “Então sai, se você não está gostando, não está... Então daí, deixa. A gente tem que 

entrar quando a gente se garante.” Falou um monte coisa para a aluna, entendeu? E aí ela 

acabou mais desmotivada ainda do que já era.  

 

Bob: Eu acho que era sim um bom professor. 

 

Gleici: É, sim, um bom professor, um professor profissional. Entendeu? Porque eu acho 

que o papel do professor é poder motivar, é incentivar: “então vamos, você vai conseguir”. 

Porque eu também tenho muita dificuldade, por exemplo, essa nossa professora atual, eu 
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tive um problema porque eu tirei uma nota não muito... Não muito boa na primeira prova, 

né? Mas aí eu conversei com ela e eu já consegui me surpreender. A partir da segunda 

prova eu já consegui me surpreender, apesar de já estar desmotiva já, conversei até com 

minha amiga Bianca, nossa cameraman, falei para ela da situação. Eu tive que ir ao 

psicólogo, sem mentira, eu tive que ir porque eu não estava querendo mais vir para o curso, 

vir para a aula. Já queria desistir, porque eu não tenho esse conhecimento necessário para 

poder, né?! É conhecer, estudar e tal. Então eu acabei conversando com a professora e ela 

me mandou um e-mail e me motivou, aí eu falei: “não, vou continuar, vou seguir”, 

entendeu? Então assim, para mim foi... Porque assim, eu já não tenho o conhecimento 

necessário e ainda tá desmotivada é pior. Piora a situação completamente, entendeu? Piora 

mesmo, dá vontade de deixar para lá. Eu só não deixo porque já está terminando, é o jeito 

né?  Mas a vontade que eu tenho é essa, às vezes. 

 

Rosa: Essa questão da motivação eu fico pensando assim: “ah o professor deve fazer isso 

ou aquilo?”, só que será que o aluno procura mesmo essa relação? Porque de fato... 

 

[conversa paralela; Coralina interrompe a fala de Rosa] 

 

Rosa: Será que de fato ele busca é... Evoluir?! Será que, de fato, ele busca essa 

aprendizagem, entendeu?! Eu fico pensando assim, nessa relação de... 

 

Coralina: É, porque às vezes, por exemplo, tem um trabalho e o aluno vai passa a tarde no 

cinema e deixa para fazer o trabalho em cima da hora, entendeu?! Por exemplo, então... E 

aí às vezes: “ai eu passei a tarde no cinema e agora...”. Achando que aquilo vai motivar ele 

fazer o trabalho, mas chega na hora e não. E eu acho que para estudar tem que buscar uma 

motivação no estudo mesmo e não em outras coisas que perdem um pouco o foco.  

 

Entrevistadora: A outra pergunta é que tipo de aprendiz vocês foram durante? O bom ou 

o ruim? 

 

Werdeson: Modéstia à parte, esforçado.  

 

Coralina: Meio termo, meio termo. 

 

Werdeson: Esforçado, autônomo. Em relação à minha pessoa, eu fui esforçado, porque eu 

entrei, como o Kevin e a Amanda, os nossos colegas aqui já falaram, eu entrei com o nível 

aquele do Fundamental e do Médio, e hoje eu já... Eu tenho um nível bem... Bem melhor. 

Então eu me considero um aluno que eu fui autônomo, né? Motivado ao buscar esse 

aprendizado. Não necessariamente nas aulas aqui na universidade, mas em casa. Buscar 

elevar o nível. 

 

Amanda: Eu me considero... Eu vou dizer que uma boa aprendiz, porque eu entrei nesse 

curso... Não querendo romantizar, mas entrei nesse curso por amor mesmo. Porque eu 

queria ser professora de inglês e eu entrei com a minha cabeça assim: quando eu passei no 

vestibular aqui, eu saí da minha cidade, vim pra cá pra Marabá para estudar a Licenciatura 

em Língua Inglesa, porque esse era o meu foco. Então, eu acho que de 2013 até agora eu 

consegui manter o foco que eu esperava desde o início. De ir pro curso que eu almejo, 

aumentar meu conhecimento nesse... Nessa área específica de mestrado, doutorado, eu vou 
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continuar nesse foco mesmo. Então, eu me considero uma aprendiz boa por conta de 

continuar sempre buscar aprender. 

 

Entrevistadora: Os outros foram mais para o bom ou mais para o mau? 

 

Coralina: Eu me considerava, no começo, ruim, mas agora, mais para o final, eu tenho me 

considerado boa, porque eu tenho estudado bem, bastante fora daqui, em casa. Mas, no 

começo, não. 

 

Gleici: Mas no começo, né? A gente era mais... [Fala interrompida por Coralina]. 

 

Amanda: É mesmo. 

 

Coralina: Mas, no começo, por conta de desmotivações pessoais, fora da universidade. Eu 

não tinha muito foco aqui, porque tinha outros problemas, mas, no fim, não. 

 

Kevin: Eu me considerava bom aprendiz e agora para o final sou um péssimo aprendiz.  

 

Rosa: Eu me considero uma boa. Até porque o meu caso é bem diferente acho que de 

todos aqui. Eu entrei no curso tendo uma ideia, né?! Porque eu sempre gostei, né?! Eu 

tinha um nível básico, um pouquinho mais, mas era básico, né? Só que assim, eu não 

queria me formar de jeito nenhum no curso, “ah vou conhecer o tanto que eu puder”. 

Minha frase era essa. Mas, no decorrer do curso, eu fui me apaixonando e querendo evoluir 

aquilo que eu tinha... Minhas ideias.  

 

Coralina: Eu sempre quis. Tanto é que eu tentei dois anteriores vestibulares pro mesmo 

curso, já tinha desistido. O pessoal só pediu UFPA em Letras Inglês e só me reprovavam, 

me reprovavam. E aí, quando eu desisti, eu passei.  

 

Entrevistadora: Passando para o professor, como seria o bom professor de inglês? O 

professor, não necessariamente o que ministra as disciplinas aqui, mas os professores de 

língua inglesa que vocês tiveram até durante a vida também, quais seriam as características 

desse bom professor? 

 

Coralina: Eu tive, mesmo estudando em escola pública, eu tive bons professores de inglês, 

porque eles sempre buscavam as quatro habilidades: a fala, leitura, interpretação. Então eu 

acredito que eu consegui também no Ensino Médio, na escola pública, por conta desses 

bons professores que trabalhavam as habilidades, que se preocupavam, que não focavam só 

na gramática, né?! Eu aprendi por isso de assim uma boa educação do inglês também 

durante a escola, mas por conta de não ter professores focavam só na gramática, ou só na 

interpretação de texto. 

 

Gleici: Desculpe aí a pergunta: onde foi que tu estudou? 

 

Coralina: Eu estudei no Gaspar Viana. 

 

Gleici: Eu também estudei no Gaspar, só que com a Risilene. 

 

Coralina: Só que eu estudei lá. Eu terminei em 2007. 



636 
 

 

Gleici: Ah, é verdade. 

 

Coralina: Faz bastante tempo. 

 

Gleici: Não, porque, como ela tá aqui junto, né? Eu não tinha me lembrado que tu é da 

turma de 2012. [Referindo-se a Coralina]. 

 

Entrevistadora: Até hoje é a mesma professora. 

 

Coralina: Não. 

 

Gleici: Na época dela... [Referindo-se a Coralina]. 

 

Entrevistadora: Quando eu levava os meninos de estágio... [Fala interrompida pela 

Gleici]. 

 

Gleici: Ainda hoje é a Risilene. 

 

Coralina: Mas, na minha época não, era um homem, eu só não me lembro o nome, mas ele 

era homem o professor de inglês. 

 

Kevin: É... O professor de inglês para mim, assim... Eu tive uma professora, na quarta 

série, que é a que eu lembro, porque ela era muito bonita. 

 

Todos: [Risos]. 

 

Kevin: Eu prestava muita atenção na aula dela. Da quinta até o terceiro ano, é... O inglês 

tinha uma conotação muito recreativa, entende? Na questão da sala de aula assim. E eu, 

depois desses quatro anos que a gente tá aprendendo inglês, eu trabalhei uma vez só com o 

inglês. Eu até passei para a Carol [Coralina]. E até hoje ainda existe muito essa ideia de 

que é uma... Uma... Tipo, uma aula vaga. Que você vai lá e o pessoal. Quando você entra 

na sala tu já vê que o pessoal se reúne em grupinho para ficar batendo papo, conversando, 

ninguém leva a sério, entendeu?! Então, o que eu acho é o seguinte; mesmo que você tenha 

conhecimento da língua, mesmo que você tenha o total interesse de passar para o aluno 

esse conhecimento, é difícil dentro dessa metodologia. 

 

Coralina: Mas acredito é que hoje é muito mais fácil o aluno ter interesse pelo inglês que 

na minha época, porque, na minha época, ninguém... Não tinha internet, poucas pessoas 

rodavam, não tinham tanta... Igual hoje quando você chega numa escola regular mesmo, 

eles saibem muitos termos em inglês, porque eles estão o tempo todo na internet, o tempo 

inteiro jogando vídeo game, as coisas que a gente vê em todo lugar tem termos em inglês, 

entendeu? É bem diferente da minha época, por exemplo, que eu estudava, eu terminei o 

Ensino Médio em 2007, faz dez anos esse ano. 

 

Gleici: Carol [Coralina], quantos anos tu tem? 

 

Coralina: 25. 
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Bob: Gente! 

 

Gleici: Faz tanto tempo! 

 

Amanda: Corta aqui a gravação. 

 

Coralina: Então... [Fala cortada por Bob] 

 

Bob: Falando em tempo... [Fala cortada por Coralina] 

 

Coralina: Há dez anos atrás a internet não tava assim. As crianças não tinham tanto 

acesso. Então, quando a gente chega na escola regular hoje, e pergunta quem quer aprender 

inglês e por que muitos já sabem o porquê querem aprender inglês. Na minha época: “– 

Por que você quer aprender inglês? – Ah, não sei. Não quero aprender inglês”. E hoje não: 

“porque eu quero ir pra Disney, porque eu jogo jogo e eu tenho que saber o que tá dizendo 

ali naquele jogo”. Entendeu? “Eu quero assistir filme, eu quero assistir série em inglês”. 

Então, é muito mais fácil hoje você prender um pouco a atenção do aluno. 

 

Bob: É... Esse negócio que a Carol [Coralina] acabou de falar é do interesse do aluno de 

aprender inglês desde criança, isso vem muito de casa, influência dos pais. É... O aluno não 

vai só partir dele, uma criança: “ah, eu quero aprender inglês”. Tipo, o pai influencia o 

aluno e o aluno vai buscar um modo de aprender inglês. Então, essa parte do aprendizado 

depende muito de casa também, não só partir da escola ou do contexto do aluno.  

 

Coralina: Mas aí que eu te falo que o mundo está muito globalizado. Eu percebo pela 

minha filha mesmo, ela assiste um desenho que é na França, que se passa na França e tal, 

em Paris, e ela: “Mãe, eu quero aprender francês, porque eu quero ir para Paris”. Então, 

assim, se for ver um contexto lá atrás não tinha tudo isso. 

 

Bob: Não. 

 

Coralina: Não tinha como a criança falar assim. Entendeu? Então, as crianças hoje estão 

muito mais globalizadas, pela questão da internet, do desenho, de tudo isso aí, o mundo tá 

interligado, né? Então fica muito mais fácil essa questão de aprender um novo idioma. 

 

Kevin: Sim, mas o que tem a ver com...? 

 

Amanda: Pois é, voltando ao tópico... 

 

[Risos e conversas paralelas acerca do desvio de foco da pergunta feita pela entrevistadora] 

 

Werdeson: Então, voltando a essa questão do bom professor, a questão novamente do 

diálogo. Você sai da universidade, né? Você mesmo disse que vai seguir como linha de 

foco ser professora de inglês. [Referindo-se a Coralina] 

 

Coralina: Exatamente.  

 

Werdeson: Quando você entrar na sala, quando você entrar para assumir uma sala de aula, 

né?! O seu papel também é falar pra eles sobre a universidade, o professor assume esse 
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papel de falar pro aluno sobre a universidade e motivar o aluno a partir daí, né? Porque os 

nossos... E outra coisa, no modo de ensino, que você referiu, o professor ensinar as quatro 

habilidades, né? Mas só que a gente tem nos nossos documentos, se não me falha a 

memória, o PCN, ele defende muito o foco na leitura, porque é o que você vai usar no 

vestibular.  

 

Coralina: Mas o PCN do Ensino Médio não.  

 

Werdeson: Eles focam muito na leitura, na leitura e na leitura. Então, ensinar as quatro 

habilidades vai do professor, ele vai ver além daquilo que o documento diz.  Além do que 

o documento está escrito lá: “ah... Você tem que trabalhar com isso, focar nisso”. Então, o 

bom professor vai além daquilo, porque ele teve esse ensino, quando ele tava na faculdade, 

e ele vai querer passar pro aluno.  

 

Coralina: Mas aí o bom professor também acho que ele vai querer entrar na questão de 

entender a motivação do aluno, né? Quando o aluno ele tem a motivação. Quando você 

chega aqui dizendo: “oh! Você vai aprender inglês, você não quer fazer isso? Então oh: pra 

você chegar a falar inglês, pra você compreender, você tem que fazer isso e isso, né?!” Isso 

ligado, como se diz assim...? Em mostrar o caminho também para ele chegar no objetivo 

dele.  

 

Amanda: Usando, aí falando de sobre o que o Werdeson e a Coralina falaram a respeito 

de... Ah! Ensinar as quatro habilidades, motivar, não sei o quê, mas o que tudo isso 

envolve? Tudo isso envolve planejamento. Acho que o bom professor, ele deve se planejar. 

Planejar a aula, planejar o que vai fazer, analisando o perfil dos alunos, tentando pelo 

menos observar o perfil dos alunos, porque se os alunos estão perdidos no inglês e o 

professor mais perdido ainda, que tipo de aula vai ser aquela? Que tipo de professor que 

não sabe nem a página, por exemplo, que ele parou? Nem o conteúdo que ele vai passar na 

sala de aula, então eu acho que o professor, acima de tudo, ele deve se planejar e ter que 

ser atualizado também com respeito a essas coisas da escola. 

 

Entrevistadora: Então esse professor tem que ter uma formação específica ou não 

necessariamente? 

 

Coralina: Para ensinar inglês? 

 

Entrevistadora: Sim. 

 

Coralina: Então, o que a gente vê não, né? Mas acredito que sim. 

 

Amanda: Deveria. 

 

Coralina: Deveria, nos cursinho livre mesmo, nos que eu estudo, a maioria é engenheiro 

que dá aula de inglês, não é professor.  

 

Rosa: E, nessa questão de ser um bom professor, só que tem gente que vai sair daqui, 

senão a maioria, que não vai ser professor, porque essa questão de ser um bom professor, 

pra mim, na minha opinião, é igual a experiência. É uma questão ligada à experiência. 
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Bob: Não. 

 

Coralina: Acho que mais prática que experiência. 

 

Gleici: Ele tem que praticar. Ele tem que praticar. [Gesticulando com a mão o ato de falar]. 

 

Rosa: Traz uma marca de um... Chamar ele de bom professor. Chegar e falar assim que ele 

é um bom professor... Entendeu? É que eu acho o seguinte que, quando a gente sair daqui, 

a gente vai apanhar muito, entendeu? [Fala interrompida por Gleici]. 

 

Gleici: Você vai praticar, você vai aperfeiçoar. 

 

Amanda: Isso. Isso mesmo [concordando com Gleici], 

 

Rosa: Porque a gente só sabe a realidade quando está lá. [Gesticulando escrever no 

quadro]. 

 

Gleici: É. [Concordando com Rosa]. 

 

Amanda: Inclusive eu já sou professora e estou cheia de vergonha de pedir desculpa pros 

meus alunos. 

 

Rosa, Coralina e Bob: [Risos] 

 

Amanda: Porque eu lembro assim das minhas primeiras aulas, dando aula, e hoje, já deu 

uma melhorada bastante. Porque lá, eu não sei, eu estava um pouco perdida, tentando 

planejar, eu tava um pouco nervosa, sem experiência. 

 

Coralina: Mas eu acho que aqui na universidade a gente tem várias experiências, não é?! 

De planejamento, apresentação de aula. 

 

Amanda: Mesmo assim. 

 

Coralina: Isso me ajudou muito, me ajudou muito quando eu fui dar aula. Principalmente 

quando eu fui dar aula para crianças entre 10, 12 anos, me ajudou muito o planejamento 

que a gente teve aqui na universidade: fazer os planos, fazer as apresentação de aula. 

 

Bob: Falando em planejamento, na questão de dar aula de inglês, é tipo assim, a gente fala 

que poucas horas. A gente tem 45 minutos pra dar uma aula de inglês, é... É... Pouco tempo 

pra... Para o professor passar o conteúdo e para o aluno absorver esse conteúdo. Então tem 

dificuldade nesses horários. Então, são, no caso, duas horas, duas aulas ou quatro por 

semana que tem de inglês, no Ensino Médio, deve ter por aí. Matemática e português são 

seis. Eles são obrigatória, mas deveria dar uma regulada, né aí?! 

 

Entrevistadora: Vários de vocês já responderam, mas o que mais vocês acrescentariam 

que seriam características de um mau professor? 

 

Coralina: Não planejar. 
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Amanda: Não planejar, é... Por exemplo, assim, por mais que eu não saiba totalmente o 

conteúdo do que eu vou passar, mas antes eu tenho que estudar pelo menos para eu saber 

passar aquele conteúdo específico pros meus alunos. Porque, por exemplo, isso parte muito 

do planejamento, se eu não planejar o que, que eu vou falar: “ah, mas eu não lembro como 

é que se fala papel em inglês”. Daí o papel vai ligar a quê? Vai ligar a livros, vai ligar a 

caderno. Então, eu tenho que pensar e me planejar, o que eles podem vir a perguntar 

também para mim para eu poder tá preparada. Eu acho que a falta de preparo para poder 

chegar lá na frente e dar aula, é complicado.  

 

Werdeson: É se antecipar. Você parte dos problemas e as soluções desses problemas.  

 

Entrevistadora: Vocês, com certeza, todo mundo teve tanto professor bom como teve 

professor ruim, mas vocês consideram que, que é possível você aprender tanto com o 

professor bom quanto com o professor ruim?  

 

Amanda: Depende do aluno então. Se ele tiver autonomia de procurar, porque se for um  

professor muito ruim que não está me passando nenhum conhecimento mas ele coloca, por 

exemplo, o conteúdo daquele livro lá, ou ele passa uma atividade, eu vou procurar na 

internet saber o que é que ele tá tentando pedir pra eu fazer na atividade. Já que ele não 

conseguiu me explicar, eu não consegui entender. Então, eu vou lá na internet pesquisar o 

que é aquela coisa, pesquisar em outras fontes para poder fazer o trabalho. 

 

Coralina: Mas tem aluno que não vai procurar independente do professor, né? Aí se ele 

não consegue aprender, então...  

 

Bob: Eu tive um professor no Ensino Médio que era péssimo [risos]. No 3º ano, a gente 

começou a estudar em fevereiro, de fevereiro até dezembro, a única coisa que ele passou 

era uma peça do Hamlet, que a gente ensaiava toda aula de inglês, todo dia ensaiava essa 

peça para apresentar na feira de ciências da escola. Não passou um conteúdo, não passou 

nada que era o principal. Faltou o principal. [Risos] 

 

Amanda, Rosa, Bob, Coralina e Kevin: [Risos] 

 

Entrevistadora: Vocês acreditam que vocês vão ser bons professores?  

 

Kevin: Eu não quero dar aula de inglês. Eu vou ser professor de... [Fala interrompida por 

Rosa]. 

 

Rosa: Sim, mas eu não vou sair daqui uma boa, boa, completa não, ainda. Eu ainda vou 

obter experiência mais.  

 

Bob: Mas tu trabalha com redação, gata. [Referindo-se a Rosa] 

 

Rosa: Lógico que... [Fala interrompida por gestos de Werdeson para que Kevin falasse]  

 

Kevin: Com inglês eu trabalhei uma vez, foi um mês apenas, como professor de inglês, 

mas eu trabalho há três anos com redação. O que eu penso? Se caso eu trabalhe com inglês, 

as pessoas podiam me ajudar em literatura e vir para a universidade, que é uma chance 

bem pequena, mas assim, se não for isso, não vai ser de forma alguma.  
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Coralina: Eu acredito que sim, eu vou ser uma boa professora. Porque eu vou estar sempre 

buscando o meu autoconhecimento, além daqui do conhecimento da universidade, o 

conhecimento fora também. Acredito que sim. 

 

Entrevistadora: Alguém acredita que vai ser um professor ruim? 

 

Rosa: Não. 

 

Entrevistadora: A tendência é melhorar, não é? 

 

Rosa: Quando tem a experiência, quando não tem muita experiência, né?! Mas na 

realidade talvez sim, mas eu vou com certeza... [Fala interrompida por Gleici]. 

 

Gleici: Isso, professora, essas aí que falam que não vão ser boas, elas vão arrasar. Essas 

que são modestas, arrasam.  

 

Rosa: Acho pretensioso achar que eu vou sair daqui já excelente, entendeu? Já sabendo... 

[Gesticulando escrever no quadro]. 

 

Gleici: Tá certo. 

 

Coralina: Eu não estou dizendo que a gente vai sair daqui excelente, entendeu?! 

 

Rosa: Não, mas eu acho. Eu acho. 

 

Coralina: Eu estou dizendo que a gente vai sair daqui já com um nível sabendo 

planejamento, não é?! 

 

Rosa: Tendo conhecimento talvez. 

 

Coralina: Tu já sair daqui da universidade sabendo planejar uma aula. É lógico que eu não 

vou chegar lá e arrasar. É claro que cada aula que eu vou dar eu vou construir uma melhor. 

Eu vou querer evoluir. 

 

Gleici: Aí entra aquele também...  Aquela questão da realidade da escola que a gente tem 

que ver também, né?!  Eu concordo com a Lina [Rosa] para questão de que ela pensa que 

não vai chegar... [Gesticula altivez]. Porque também tem que ver onde você vai dar aula, a 

questão da situação social, se vai te motivar a querer ser um professor melhor a cada dia. 

Tem que ver também a análise dessa questão aí. Eu não sou uma pessoa otimista, não. Eu 

não sou.  

 

Coralina: Quem já trabalha dando aula, como eu e a Amanda, acho que nós temos certeza 

que vamos ser boas, né? Professoras, porque a gente a cada dia mais busca, né?! Ser 

melhor. 

 

Amanda: [Risos] 

 

Gleici: A Amanda dá aula em curso livre, né, Amanda? Não é escola pública.  
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Rosa: Quantos alunos têm na tua sala? [Referindo-se a Amanda] 

 

Amanda: Uns quinze, por aí. 

 

Rosa: Quantos alunos têm na tua sala? [Referindo-se a Coralina]. 

 

Coralina: Na minha sala tem 6 anos, 7 anos. 

 

Rosa: Mas quantos alunos? 

 

Coralina: Eu acho, oito. 

 

Rosa: Ah tá. 

 

Gleici: É, aí é fácil. 

 

Todos: [Risos] 

 

Coralina: O ano passado eu trabalhei com alunos... Eu trabalhei de setembro a dezembro 

com uma sala de 22 alunos.  

 

Amanda [sobrepondo a fala de Coralina]: aula de 50 minutos. Na verdade, eu já dei aula 

em cursinho popular, é difícil mesmo. 

 

Gleici: Mesmo assim, tem sala no Ensino Fundamental que tem 50 alunos. Onde eu fui 

fazer o meu estágio era 53 alunos. Nem as cadeiras não deu.  

 

Rosa: Para escrever uma frase no quadro demorou, sem brincadeira nenhuma, meia hora 

pra ele falar assim: “por favor, escreva o que tá aqui, a primeira parte”. E mais acho que 

uma hora para escrever um pedaço do trecho que eu queria que eles ensaiassem pra 

encenar, só um pedacinho assim. [Gesticula com a mão mostrando o quão pequeno era]. 

 

Gleici: Eu, quando a gente chegou no primeiro dia de estágio, nessa sala de 53 alunos, eu 

pensava, eu olhei assim: “oh, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui?” E a professora, a 

professora principal que tava lá, assim... Ela tava assim... [Gesticulando nervosismo]: 

“vocês calem a boca”, “Vocês não têm educação?” Então, a própria professora, que já tem 

experiência, que já está há anos e anos lá, ela tava tendo dificuldade. Imagina eu que tava 

lá como estagiária? Foi uma surpresa assim... 

 

Coralina: Assim como ela também disse, eu também não quero, professora, ser professora 

de escola com 50 alunos. A não ser que seja mesmo necessário, né?! Financeiramente. Mas 

eu não quero dar aula em escola pública com essa quantidade de aluno não... Não quero. 

 

Entrevistadora: Tá, e passando para o formador de professores, que seria esse professor 

que trabalha com vocês na universidade, como é que seria esse bom formador de professor 

de inglês? 

 

[Momento de silêncio] 
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Amanda: Pode falar um pouco da nossa visita de estágio? 

 

Rosa: [Risos] 

 

Entrevistadora: É para falar do formador necessariamente, independe da área. 

 

Rosa: Pois é, pode falar... 

 

Coralina: Aí sim eu acho que entra o que tenha bastante experiência.  

 

Kevin: Olha... Vai falar? [Referindo-se a Rosa]. 

 

Rosa: Não, pode falar. [Referindo-se a Kevin]. 

 

Amanda: Lina [Rosa] 

 

Bob: Rosa. [Corrigindo Amanda por não ter usado o pseudônimo para referir-se a Rosa] 

 

Kevin: Hoje a gente tá tendo uma aula com a Renata. Então, o que eu acho que ela é o tipo 

de professora que ela teria que ser o modelo, entendeu? De um bom professor numa 

universidade. Porque não é que eu acho que todo professor de inglês tenha que viajar para 

o exterior pra ser um bom professor de inglês. Claro que não, até porque tem o Moisés, que 

é um pouco mais velho, tem uma galera que não gosta dele, mas eu não vou entrar nesse 

mérito, mas eu gosto muito dele, tenho um respeito enorme por ele. Porque ele é um cara 

muito bom e nunca viajou para o exterior. Mas qual é a diferença? E porque eu acho 

importante? É que a Renata tem experiência fora do Brasil e ela, além de passar o 

conteúdo, ela passa as experiências também. Então, tu pode compreender melhor, certo? O 

que é o inglês hoje? O inglês é a língua do mundo, né?! Então, se eu sou professor dessa 

língua eu tenho que ter um conhecimento de mundo também para não ficar aquela coisa 

chata para o aluno. Então poderia, como ela faz, né? Falar sobre a língua, explicar a 

gramática e contar alguma experiência para que o aluno interaja mais, pra que ele tenha 

vontade. Então o aluno: “oh, eu quero passar por isso também, pra eu passar por isso tem 

que ser bom em inglês, tem que estudar”. Então, eu acho que o bom professor é esse. O 

professor ideal com a formação é o que, além de passar a gramática também, ele passa a 

experiência também. E você tem um conhecimento...  

 

Coralina: Eu nem digo experiência internacional. Mas, tipo assim, às vezes chega um 

professor que ele foi em dois congressos só que é relacionado ao curso, né?! Em relação a 

língua. Então, aquele professor só foi em dois congressos, sabe? E mesmo professor, não 

sei... Por exemplo, o Moisés que foi só no Brasil, mas foi em vários congressos sobre a 

língua, sobre o inglês, sobre a literatura inglesa, aquilo ali também é uma experiência que 

ele traz pra gente, né?! De congresso, de curso que ele fez, não só do exterior, claro que o 

exterior também é muito bom. Mas o professor também que participa e que faz outras 

coisas na área é também, acho que é um bom professor pra vir e trazer esse interesse pra 

gente. 

 

Entrevistadora: E, na formação, faz alguma diferença a titulação para ele ser bom ou ele 

ser ruim? 
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Kevin: Não, não faz diferença nenhuma. 

 

Amanda, Rosa, Bob, Coralina e Gleici: Não. [Acompanhando a fala de Kevin]. 

 

Gleici: Porque tem, por exemplo, doutores...  

 

Bob: E tem mestres... 

 

Rosa: Que não tem didática nenhuma. E mestres... [Fala interrompida por Amanda]. 

 

Gleici: E mestres... E graduados, que é o caso do Moisés, por exemplo. [Fala interrompida 

por Rosa]. 

 

Rosa: Graduado. 

 

Gleici [Retomando sua fala]: Graduado e consegue ser... 

 

Kevin: Vamos dar o exemplo do Fernando e do Moisés que foram substitutos que deram 

uma aula bem melhor que uns mestres e doutores. 

 

Bob: A Laissy também recentemente.... A Laissy é ótima. 

 

Kevin: Não tem nada a ver formação e isso.   

 

Coralina: É claro que a formação, ela, né? Vai ajudar muito mais na questão da 

experiência. 

 

Amanda: Vai dar autos trabalhos para a professora para cortar. Só cortando aqui a 

gravação rapidinho, gente, foquem no nome aqui oh [mostrando as plaquinhas com os 

pseudônimos escritos], porque vai dar muito trabalho depois para cortar. Ela que tem que 

fazer essa parte [referindo-se à entrevistadora], mas, por favor, usa o nome da plaquinha. É 

por isso que tem essa plaquinha aqui. 

 

Werdeson: E as referências... [Fala interrompida por Amanda]. 

 

Amanda: Então o professor lá. Não fala o nome da criatura. 

 

Kevin: Mas é só o caso de ser só agora. É só com ela. [Apontando e referindo-se à 

entrevistadora] 

 

Entrevistadora: Não, pode falar o nome. 

 

Kevin: É só com ela. 

 

Entrevistadora: Não importa. 

 

Werdeson, Amanda, Rosa e Bob: [Risos] 
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Entrevistadora: E o mau professor? Já que a gente já falou do bom. Como é esse, o mau 

formador? 

 

Coralina: O mau é o que chega, faz isso aí e fica assim no slide. [Gesticula a passagem de 

slides]. 

 

Amanda: Só lê slide. 

 

Coralina: Só dá slide. 

 

Coralina: Só lê slide. 

 

Amanda: Passa a disciplina todinha, assim não que vá encher a gente de livro, mas pô!? 

Duas apostilha com quatro páginas para gente se virar, fazer um relatório de... Quase um 

artigo, um ensaio. 

 

Coralina: Não te passa leitura. Não te passa experiência de nada. 

 

Amanda: Como duas apostilha de quatro páginas que tu tem que procurar na internet, dá 

muito trabalho, além de pesquisar dá: “ah toma aqui. Tem essa apostila aqui, duas páginas, 

mas aqui, olha, embaixo tem umas referências que tu pode pesquisar por fora na área”. Só 

que passou slide. [Gesticula a passagem de slides e expressão facial de reprovação]. 

 

Bob: E, olha, se o professor cobrou pouco no final do curso. Pedir uma resenha de uma 

apostila de quatro folhas. 

 

Kevin: Oh, o professor que tem... Tem professor aqui que ele chega, ele não olha nem no 

olho do aluno, entendeu? Fica o tempo todo só no computador. Olha aqui oh... [Gesticula a 

passagem de slides]. 

 

Coralina: Só no slide. [Concordando com Kevin e gesticulando a passagem de slides]. 

 

Kevin [retomando sua fala]: Aí passa um slide, lê o slide. Então, não tem nem uma 

interação, sabe? Tipo assim de professor-aluno. Então, tipo assim, eu sou o aluno, certo? E 

tenho um professor que ele só olha pro computador, ele nem olha pra mim, eu não faço 

questão nenhuma de ir para a aula dele. Isso vai beneficiar a ele? Não. Isso vai ser 

benefício pra mim? Também não. Entende? Mas acho assim, tipo assim, se tu tens um 

professor que interage com você, que conversa com você. É que dá um tempinho na... Na 

questão do conteúdo, mas conversa sobre algo que vai te acrescentar, como acontece com a 

Renata, a aula fica mais interessante, fica mais dinâmica, passa mais rápido e rende mais. 

 

Coralina: Inclusive a Renata tem conseguido motivar umas das nossas colegas aqui, não 

é? Que realmente é bem desmotivada. Entrou e continua sendo amigo, e ela tem 

conseguido motivar ela por conta de... Dessa atenção, desse entender do aluno, entendeu? 

 

Amanda: Eu ia falar uma coisa que ela disse, mas deixa... 

 

Werdeson: Mas é uma coisa que a gente tem que entender nessa questão de motivação, é 

que a gente tem entender a relação entre é... A diferença entre motivação e... O que é ser 
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motivado e o que é ser desinteressado, né? Acho que tem que deixar isso bem claro... [Fala 

interrompida por Coralina]. 

 

Colarina: Mas assim... [Fala interrompida por Werdeson]. 

 

Werdeson [retomando sua fala]: E essa questão também de... 

 

Colarina: Mas, assim, o bom professor, ele se interessa pelo aluno. 

 

Werdeson [retomando sua fala]: Porque não adianta o professor: “ah é assim, desse jeito, 

desse jeito”, e o aluno não estar interessado, não tá nem aí. Essa questão do professor não 

querer, não ajuda o aluno a desenvolver as habilidades acadêmicas, mas... Nós aqui 

estamos ao quê? Mais de dois, três semestres que a gente não sabe o que é um artigo. A 

gente nunca mais escreveu um artigo. 

 

Coralina: É verdade. 

 

Werdeson: A gente nunca mais escreveu um artigo. 

 

Gleici: Primeiro que a gente não teve aquela disciplina que tem quer ter que ensina você a 

fazer um artigo. Tinha uma disciplina.  

 

Rosa: Metodologia. 

 

Gleici: Isso [referindo-se à fala da Rosa]. Metodologia do Trabalho Acadêmico. A gente 

não teve essa disciplina. 

 

Werdeson: E os professores... [Fala interrompida por Gleici]. 

 

Gleici: Até hoje a gente tá se formando... A gente sabe sim. A gente faz artigo. 

 

Rosa: Por exemplo, pro aluno... pro aluno... É pro discente, né? Esse mundo, esse 

universo, porque... [Gesticula com as mãos em sinal de decepção]. 

 

Werdeson: Eu acho que ela deveria vir em disciplinas assim como tem a 1, a 2, né? 

Deveria ser assim. 

 

Amanda [concordando com Werdeson]: É, realmente. Metodologia 1, Metodologia 2. 

 

Werdeson [concordando com Amanda]: É, exatamente. 

 

Amanda: Igual como é Investigação Científica, que a gente aprendeu a... 

 

Werdeson: Isso. 

 

Amanda [retomando sua fala]: Mais ou menos a montar o nosso... A nossa monografia... 

 

Gleici: O TCC, é. 
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Amanda: Mas lá do início podia ter esse negócio: ah... Como é, gente, aqui a ABNT e tal, 

como é... 

 

Rosa [complementando a fala de Amanda]: Parte mais técnica. 

 

Amanda: Isso mesmo. [Concordando com Rosa] 

 

Werdeson: Agora mesmo a gente tá numa fase de produção de monografia e eu mesmo eu 

me sinto assim: “Como é que eu faço?”, “Como é que eu vou citar aqui?”, “Como é que eu 

vou fazer essa referência?”. 

 

Coralina: Eu também. Tudo eu coloco na internet. 

 

Werdeson: Então, fica muito difícil... [Fala interrompida por Gleici]. 

 

Gleici: A [...] Mandou o teu [referindo-se a Amanda] TCC como referencial pra fazer o 

meu. 

 

Werdeson [concluindo seu pensamento]: Porque não temos professores que trabalhem 

com essas meto... Com essas habilidades.   

 

Kevin: Olha... [Apontando para Amanda]. 

 

Gleici: Direitos autorais, né? [Risos] 

 

Entrevistadora: A maioria dos professores que vocês tiveram durante o curso aqui foi de 

bom ou mau formador? 

 

Coralina: Não, eu não. Eu tive muitos professores bons.  

 

Bob: Tu não começou com a gente. [Referindo-se a Coralina]. 

 

Gleici: A Carol [Coralina] começou na turma 2011, não foi, Carol [Coralina]? Então a 

Carol [Coralina] teve professores antes. Aí já nós assim... Sei lá, a maioria foi bom. 

 

Amanda: A maioria foi bom. 

 

Gleici: Porque o professor não tem que te dar a comidinha ali na boca. Também aí eu já 

acho que já é demais, né?! Eu acho que também não dá pra exagerar, dizer que todo 

mundo... Também tem que ter o interesse, tem que buscar também. E eu também me 

colocando mesmo como uma aluna não boa que deveria buscar. Porque não é só o 

professor que vai..., né?! Tem que ter o interesse também, eu acho. Motivação do aluno de 

buscar e tal. 

 

Entrevistadora: Tá bom. E... Alguém que nunca foi professor de inglês, ele consegue ser 

um bom formador de professor de inglês? 

 

Kevin: Ele nunca foi professor de inglês? 
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Entrevistadora: Alguns professores de vocês nunca foram professores de inglês. 

 

Amanda: São só pesquisadores a vida toda e depois querem dar aula. 

 

Rosa: Isso que eu ia explicar. [Referindo-se à fala de Amanda]. 

 

Amanda: É difícil. 

 

Entrevistadora: E tem professores de outras áreas. 

 

Gleici: É difícil, porque ele tem o conteúdo, só que ele não tem a didática.   

 

Coralina: Não, ele tem didática. Ele estudou, né?! 

 

Rosa: Mas não é difícil saber isso com base nas teorias. 

 

Coralina: Ele não tem a prática, eu acho. 

 

Rosa: Um mestre, ele seria um doutor, ele deveria... Saberia um arcabouço enorme.   

 

Coralina: Ele não tem a prática porque ele não deu aula antes, né?! Como professor de 

inglês, né? Mas ele tem toda a experiência, ele estudou para aquilo. Acho que sim. 

Consegue sim. 

 

Amanda: Não sei. [Fala em voz bem baixa olhando para o chão] 

 

Gleici: Fica o enigma.  

 

Rosa: Na nossa grade tem dois professores que já foram muito tempo é... Professores do 

Estado e eu pude ver a diferença, né? 

 

Coralina: Exatamente. É diferente. [Fala para Kevin em voz bem baixa] 

 

Rosa [continuando sua fala]: Do professor que nunca teve essa experiência, mas... Eu pude 

ver. Eu pude ver. 

 

Gleici: Eu acho... [Fala interrompida por Rosa]. 

 

Rosa: Eu observei particularmente, entendeu? 

 

Entrevistadora: Mas eles são melhores?  

 

Rosa: Melhores, melhores, melhores. 

 

Amanda: Que deram aula no Estado ou os que não deram? 

 

Rosa: Os que deram. Pela experiência em sala. 

 

Bob: Tem a professora Renata. Ela nunca deu aula de inglês, ela é pesquisadora,  e ela... 
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Gleici: A gente não sabe... 

 

Bob: Ela falou. 

 

Kevin: Ela falou que ela sempre foi pesquisadora. E agora ela tem que dar... O pessoal 

brincou: “professora, você está dando aula muito cedo”; E ela falou: “não, eu também era 

pesquisadora, agora eu preciso ensinar pra vocês”. Então é como se ela não tivesse dado 

aula antes.  

 

Coralina: A gente não tem certeza. 

 

Kevin: Não tem certeza. Mas de qualquer forma... 

 

Werdeson: Essa questão dela nunca ter dado aula, ela não dava aula numa escola onde ela 

trabalhava? Ela sempre fala o nome da cidade que ela trabalhava... 

 

Kevin: Ela não é professora. Ela é jornalista. Daí enquanto ela fazia o... 

 

Werdeson: Na universidade. 

 

Coralina: Até porque, quando ela entrou na graduação de Letras Inglês, ela fazia 

doutorado. Ela fez os dois... 

 

Kevin: Mas ela trabalhava com liderança... Com uma galera relacionado a...  Então isso 

exige querendo ou não didática também.  

 

Rosa: Pois é, eu não acho que seja atípico, mas eu sei de ver. 

 

Gleici: A maioria que a gente teve aqui... 

 

Rosa: Eu conheci dois e pude ver a diferença, entendeu? 

 

[...] 

 

Entrevistadora: Tá, pensando que houve os bons e os maus professores durante... Na 

graduação. Vocês acham que é possível ter uma boa formação tendo o formato dos 

professores bons, quantos os ruins?  

 

Amanda: Depende. 

 

Entrevistadora: Que mesmo assim vocês saíram bem formados? 

 

Amanda: Tem, por exemplo, disciplinas que eu cursei que... Se perguntar agora o que é tal 

coisa, eu não sei dizer o que eu estudei. Sinceramente eu estudei pra passar só. Que eu não 

aprendi nada e se eu tiver, por exemplo: “ah o pessoal da universidade tem que ir um dia 

dar aula da mesma disciplina”, eu vou ter que estudar porque eu não sei nada. Nada. Nada. 

Por conta de... Eu busquei na internet, por exemplo, pesquisar para fazer o trabalho, e eu 

não sei praticamente nada. Por conta de não ter o interesse. Eu realmente digo que eu não 
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tive interesse de aprender nada daquela disciplina por conta de chegar na sala de aula e só 

ouvir slide, que eu podia ver em casa. Não precisava nem ter gasto o meu tempo de sair de 

casa pra vir pra cá. Sendo que é longe pra caramba, só pra ficar ouvindo um slide na 

parede. Aí é complicado. 

 

Entrevistadora: Tá, e durante da graduação de Letras Inglês, o que o aluno deveria 

aprender pra, no final dela, ser um bom professor de inglês? O que ele precisa aprender 

durante? 

 

Kevin: Acho que a questão do didatismo... Porque existem aqueles professores que tem o 

domínio do conteúdo, mas não tem didática. E às vezes ele não tem tanto domínio, mas a 

maneira como ele dá aula, ele consegue te passar o pouco conhecimento que ele tem e já é 

válido. Então eu acho que a questão... Qual a pergunta? [Risos] 

 

Entrevistadora: O que precisa aprender durante a graduação para ser um bom professor? 

 

Kevin: Então eu acho que a questão da didática. Conhecimento é fundamental, é claro, 

mas eu acho que, acima de tudo, didática. Como interagir com um aluno, como é... Passar 

a informação, um conhecimento para o aluno.  

 

Coralina: O conhecimento daquela disciplina, não é?! Que ele dá aula. O mínimo 

conhecimento, não é?! Porque a gente viu professores aqui que não tinham nada. Tentavam 

passar a disciplina, jogavam assim... Eles mesmos... A gente via que ele não tinha 

conhecimento daquela disciplina. 

 

Gleici: Eu lembro que no primeiro semestre que a gente teve, o professor Moisés deu uma 

disciplina que ele mesmo falou que ele. Eu não sei se vocês lembram dessa disciplina, que 

foi mandando a gente só ler, foi dando um monte material pra gente ler, ler. E ele mesmo: 

“Olha, vocês vão ler e, no dia tal, vai ter uma prova” e pronto. É essa acabou. Não 

precisava nem vir pra aula. É só isso mesmo. Porque ele mesmo disse que eu não tenho 

muito afinidade com essa área. Esse conhecimento, ele era mais para o inglês mesmo. 

Então ele só... Foi uma disciplina bem... Bem... Difícil pra mim, não é?! Mas deu certo.  

 

Entrevistadora: Tem mais alguma coisa? 

 

Bob: Não. 

 

Entrevistadora: Kevin mencionou só a parte de didática... 

 

Werdeson: Metodologia. 

 

Bob: Plano de aula. 

 

Gleici: Planejamento, que a Amanda falou bastante na questão do planejar. Entendeu? Tu 

se prepara para... 

 

Amanda: Preparar psicologicamente também para a realidade da sala de aula. 

 

Gleici: Não se preparar para uma sala de 20 alunos, mas para 53. 
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Amanda: Disciplinas, por exemplo, para fazer plano de aula. Teve disciplinas que a gente 

fez uns 5 planos de aula. Todo dia um plano de aula e aí era uma sala ideal. Todo mundo 

sentadinho aqui. Tem um certo domínio para dar aula, aí todo mundo caladinho e tal. E 

chega na sala de aula e não é isso. E acho que a questão da didática é... 

 

Entrevistadora: E como tudo isso que vocês mencionaram deveria ser ensinado? Como a 

gente ensina alguém a ter didática? 

 

Coralina: A questão da experiência é muito isso de você ensinar, de você não chegar na 

sala e dizer vai ser assim, assim e assim. Então toda vez que tu vai na sala é diferente. Mas 

a questão da didática, não tanto slide, não é?! Por exemplo, a gente nem tem como 

mencionar muitos teóricos nas disciplinas que a gente teve porque era um ou dois. Que 

eram passados, porque a maioria colocava slide e passava. 

 

Kevin: Eu acho que esse ensinamento seria dado com esse tipo de exercício, de atividade 

que a gente passou assim. Porque pra escrever um plano de aula e apresentar esse plano de 

aula, entendeu? É, então, essas experiências é válida. Mas o que é ainda mais válido é o 

comentário, ou então a direção que o professor vai te dar depois da tua apresentação. 

Então, você apresentou, você tá com uma falha nisso... Está em 3 aspectos, que o professor 

conversa sobre isso, te dar algumas dicas. E depois no outro dia você vai treinar isso. 

Vamos ver se você vai melhorar e etc., ou então, por exemplo, você vai lar dar uma aula, o 

que acontece, se você vai lá e dá uma aula e eu faço isso aqui (fazendo gesto que está 

copiando), anoto, beleza. Entendeu? Aí vai lá do outro lado, apresentar, daí eu pego e 

anoto aquele conceito. Então eu estou dando aula eu estou praticando... Estou, mas eu não 

sei se eu estou bem, se eu preciso melhorar, eu não sei se... Tá bom. Então eu acho que 

precisa disso, desse feedback de você precisa melhor isso, mas isso aqui está muito bom. 

Vamos mudar. 

 

Rosa: Também acho que o professor tem que ensinar... Vou fazer igual ele [risos]. Qual a 

pergunta mesmo? 

 

Amanda: Se o professor tem que ensinar a ser professor. 

 

Entrevistadora: Na verdade, é “como”? 

 

Amanda: A didática a ser ensinada.   

 

Rosa: Para mim o professor da universidade pode ensinar a como ser um bom professor 

sendo exemplo também, não é?! Teve professor na universidade que eu olhei e disse cara 

eu não vou ser nem a metade disso. Tipo o professor falava assim, guardem isso que vocês 

estão fazendo porque vocês podem usar futuramente. Entendeu? Então tu ficavas assim... 

Não, vou guardar, posso precisar, vou melhorar aquele plano, não é?! Posso tentar ser algo 

parecido. 

 

Entrevistadora: E o que precisaria de recursos? De materiais? Vocês deram exemplos de 

professores que usam slide e texto também. Mas vocês conseguem pensar em mais coisas, 

além disso? 
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Coralina: O nosso curso, por exemplo, quando a gente vai na biblioteca procurar, não tem 

nada. Não tem nada. Absolutamente nada. Então talvez fazer uma biblioteca para o nosso 

curso.  

 

Gleici: [...] Porque lá é “separadinho”. Direito, Engenharia, não sei do que, tudo 

“separadinho”. 

 

Amanda: Inclusive eu precisei de algumas leituras pra minha monografia. Aí eu fui 

pesquisar lá no acesso, lá pela internet, e não achei nada. Eu tive que comprar, se eu não 

estou enganada uns dois livros, que eu precisava, porque não tinha PDF na internet 

acessível, não tinha na biblioteca da universidade. Então eu tinha que dar um jeito, porque 

eu tinha que escrever. Então lá a biblioteca é realmente muito carente nessa questão de 

conteúdo do nosso curso não tem. Só tem dicionário e o livro que a gente estuda aqui na 

sala de aula. Como se fosse só um dicionário e um livro de gramática.  

 

Coralina: O pessoal da tradução mesmo tem outro livro lá, foi o professor Nino que 

deixou, mas só 1. A gente precisava de vários pra prova e não tinha. 

 

Amanda: Esse laboratório... Acho que ele podia ser aberto primeiramente. Porque esses 

laboratórios são tudo trancado, todo tempo, desde que dividiu essas salinhas aí. E muito 

difícil, não tem nenhum bolsista que fique aí só pra reparar. 

 

Gleici: Aquele dia que a menina foi sair. Que a gente foi usar, foi toda, não é?! Tivemos 

que pedir e o professor teve que autorizar os alunos e tal. E tinham me falado que ele ia 

ficar aberto. Que podia entrar fazer suas pesquisas sem precisar de tudo isso, liberação, 

autorização. 

 

Amanda: Outra coisa também, a gente ouviu falar que esse computador que tinha aí era 

um computador “super” top, porque ele ia ter um programa que ia ajudar a gente na 

fonética, não sei o que, não sei o que... A gente vai sair do curso e eu não vi sequer esse 

computador na minha frente. Sei nem o que acontece nesse programa então pelo menos 

tem que ter uma disciplina assim que tenha todo o recurso possível. Nesse laboratório aqui 

que a gente usa pouco e quando usa ficam todos mundo apertado. Porque ele é muito 

pequeno e não tem computador pra todo mundo. Quem tem notebook traz o “note” e fica 

todo mundo encolhido um em cima do outro. 

 

Gleici: Não, e outra coisa: não tem sala. A gente começou o curso num bloco daí depois 

formos passados para outro. 

 

Bob: Fomos para o Direito, depois Pedagogia e depois... 

 

Gleici: É, a gente usou todos os blocos que tinham disponíveis. A gente teve aula aqui na... 

 

Amanda: A gente ocupa a aula, chega os alunos lá e a gente tinha que sair da sala para 

procurar uma outra sala. Nunca teve sala. A gente vai terminar o curso sem ter sala. 

 

Rosa: Como é o nome? Almoxarifado, não...  Aquele negócio de colocar... 
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Amanda: Galpão de arte. A gente foi ter aula lá perto da feira, tem um galpão lá que é pra 

Unifesspa. Porque a gente não tem sala. Não tem. Que tipo de instrumento se a gente não 

tem nem sala de aula?  

 

Bob: Na questão do que a Amanda falou aí do laboratório de fonética. Uma amiga minha 

de Belém, não é?! Foi em 2014 nessa mesma tarefa, a gente ia ter uma disciplina que era 

fonética, não é?! Aí ela falou: - “ah, é muito difícil”. Ela fazia inglês em Belém, não é!? A 

gente põe o microfone aqui, a gente escuta o microfone. Quando a gente chegou aqui era 

papel mesmo, tinha quer ler para a professora ali. Foi isso que ela falou que tinha um 

microfone pra escutar e falar, eu fiquei até com medo [risos].  No dia da disciplina o nosso 

foi manual mesmo. [Risos] 

 

Werdeson: Tinha que ter recurso pra gente utilizar ele, não é?! 

 

Amanda: É porque os computadores aqui a gente não... 

 

Rosa: Que todo curso que tem laboratório utiliza, o de Química utiliza seu laboratório, 

Medicina, não é?! O de Informática de Sistemas os alunos têm livre acesso praticar a 

disciplina e desenvolver, certo? No laboratório, não é?!  

 

Entrevistadora: No início vocês mencionaram que tinha e tem até hoje níveis diferentes 

de proficiência os alunos daqui. Vocês acreditam que falta de não ter, desde o começo, e 

até a gente não ser igual, ter essa heterogeneidade, tem influenciado na formação? 

 

Amanda: Do grupo ou individual? 

 

Entrevistadora: Dá para pensar nas duas formas. Se isso influencia na sua aprendizagem 

ou, também, no grupo como o todo? 

 

Coralina: No grupo como um todo sim, mas individual eu acho que não.   

 

Amanda: No grupo, por exemplo, o professor, ele pode, por exemplo, acelerar aquele 

estágio da aula ou colocar um pouco mais difícil pra forçar os alunos. Mas ele não pode 

por conta de que o desnível é muito grande dentro da sala de aula. Então ele não pode 

seguir. Ah, vamos supor que, por exemplo, vamos falar de perfect, tipo da gramática. Mas 

a gente não pode falar de perfect, porque tem alguns alunos não sabem e não participam de 

alguns métodos pra falar da gramática. Então a gente vai ter que voltar pra falar dos verbos 

lá, de todas as regrinhas do passado, pra poder passar pro perfect. Então, tem um atraso do 

coletivo também por conta do desnível que tem na sala de aula tem. 

 

Werdeson: Isso tá, de certa forma, tá acontecendo agora. A professora que tá ministrando 

a aula de Inglês VII, ela teve que diminuir o ritmo das aulas. 

 

Gleici: Sim. 

 

Werdeson: Então nós íamos ter cinco unidades do que a gente está estudando. E agora 

gente só vai ver três. Então ela teve que... 
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Amanda: Desacelerar. 

 

Werdeson: Desacelerar um pouco. 

 

Entrevistadora: Falando das disciplinas, existem disciplinas dentro do curso específicas 

que são só da aprendizagem do idioma? 

 

Coralina: Tem essa, não é?! Inglês VII. 

 

Amanda: A gente tem desde o primeiro semestre, até o VII. Tem Leitura e Produção de 

Inglês I, II, III. 

 

Coralina: Mas assim... 

 

Entrevistadora: Só essa ou tem mais? Que seria específica de aprendizagem... 

 

Amanda: Não. Tem Fonética, Morfossintaxe, que a gente aprende assim a falar a palavra 

pelo menos como está escrito lá. 

 

Kevin: Professora, eh, eu vou precisar sair, que eu vou buscar a minha irmã. 

 

Entrevistadora: Tá. 

 

[Kevin sai da sala] 

 

Entrevistadora: Tá, gente, a Leitura e Produção e as de gramática que vocês mencionaram 

(Fonética e Fonologia, Morfossintaxe, essas coisas), além dessas tem mais alguma que 

vocês conseguem aprender o idioma também? 

 

Amanda: O problema é porque as disciplinas que a gente poderia, por exemplo, Literatura 

Inglesa, a gente tem a disciplina em português, então a gente não aprenderia inglês nela. E 

alguns autores que falavam da literatura estrangeira em português. Então os textos eram em 

português, as aulas em português, os trabalhos eram em português. Então não tem como a 

gente desenvolver nossa fala do inglês, nossa escrita, com a aula totalmente em português. 

O curso todinho. Por exemplo, concordo que disciplinas pedagógicas, por exemplo, 

Educação Especial, Educação Ambiental, essas coisinhas assim, podem ser dadas em 

português assim. Mas outras, eu acho que deviam necessariamente poderiam ter pelo 

menos um material de apoio em inglês que a gente não teve. Nunca teve. Nunca teve 

assim, tem algumas assim uma ou duas disciplinas que colocam, mas a grande maioria é 

ministrada em português. 

 

Entrevistadora: Pensando na Leitura e Produção e mais a de descrição da língua, essas 

disciplinas para a aprendizagem do idioma vocês consideram, vocês já estão no VII, se elas 

foram suficientes durante o curso? 

 

Amanda: Não, ajudaram. 

 

Werdeson: Ajudaram, mas suficientes? Não. 
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Coralina: Inclusive a gente estava até comentando outro dia. A gente passa essa de Leitura 

e Produção, às vezes, cinco, seis meses sem ter, que foi o caso agora, tem várias disciplinas 

que a gente não tinha. 

 

Gleici: Professora, uma outra coisa, inclusive, eu quero tirar uma dúvida, já que a senhora 

é professora do curso, né? Do nosso curso, é.... Por que, que a gente chegou no oitavo 

semestre, são quatro anos, então oito semestres e as disciplinas de inglês... E... Leitura e 

Produção em Inglês só vai até o sete, o sétimo semestre. Eu olhei no nosso histórico e no 

oitavo semestre não tem a disciplina de Leitura e Produção. 

 

Entrevistadora: Eu respondo no final, porque, se eu responder agora, vai influenciar nas 

outras respostas que vocês vão dar. 

 

Gleici: Ah tá. 

 

Entrevistadora: O que tem mais aqui... As disciplinas que não são específicas de 

aprendizagem da língua, elas podem também ajudar nessa aprendizagem? 

 

Amanda: Como elas foram dadas ou como idealmente elas deveriam ser dadas? 

 

Entrevistadora: Como elas aconteceram. 

 

Werdeson: Vendo as disciplinas que não foram específicas, como Teoria de 

Aprendizagem, pra mim, foi de grande ajuda. É algo que me marcou. Teoria da 

Aprendizagem me marcou. Marcou o meu aprendizado. Me ensinou muito. Eu aprendi 

muito através dessa disciplina, e de outras também.  

 

Entrevistadora: Por que vocês acham que existem essas disciplinas que são totalmente, e 

algumas parcialmente, ministradas em português? 

 

Gleici: Eu acho que é justamente por todo mundo não ter o conhecimento de inglês. Aí os 

professores: “Ah, eu vou abrir uma ‘excessãozinha’ pra vocês poderem compreender e tal”.  

Eu acho que é por conta disso, por conta do ritmo. 

 

Werdeson: Tem aula que ele começa a ministrar a aula: “ah não, professor”! 

 

Amanda: No nosso curso, nossa turma não foi treinada pra ter uma aula totalmente em 

inglês desde o início. 

 

Gleici: Desde o início. [Fala simultânea à da Amanda] 

 

Amanda: Então a gente foi: “ah não, professor!"" 

 

Gleici: A gente teve... [Fala interrompida por Amanda] 

  

Amanda: “Ah não, professor! Põe os textos em português, porque a gente não está 

entendendo”.  “Ah tá, tá bom”. Quando a gente recebeu um professor que ele forçou a 

gente a pesquisar em inglês, escrever em inglês e a apresentar em inglês, a turma toda 

desmoronou. Ninguém queria mais assistir aula. 
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Gleici: Foi. Reclamou. Queria até tirar o professor. 

 

Amanda: Não queria mais a professora porque ela colocou... A gente está tão acomodada 

com aquele: “ah, por favor, rapidinho, vou só fazer um trabalho aqui”, que a gente sentiu o 

baque quando a professora mesmo forçou a gente a fazer tudo em inglês. Então, é bem 

difícil, porque a gente já tá naquele nível de acomodado mesmo. 

 

Werdeson: E as outras disciplinas que ela foi veio ministrar pra gente que ela chegou, ela 

já teve essa experiência, ela trouxe, até as específicas, ela já trouxe em português. Porque 

ela sabia a reação dos alunos. 

 

Gleici: Ela não quis mais criar confusão com os alunos. 

 

Entrevistadora: Tá, então a dificuldade com o idioma seria a única razão de existência 

dessas disciplinas ou teria outras coisas? 

 

Coralina: Não, foi o que eu falei também. Algumas disciplinas vieram do Português, não 

é? Então não tinha... [Fala interrompida por Amanda] 

 

Amanda: É, pois é, a nossa grade eles só fizeram tirar o não sei o que, não sei o que do 

português e botaram o inglês. 

 

Werdeson: Parece que, no começo, a gente não tinha aquele P... Aquele... 

 

Gleici: PCN pronto. 

 

Amanda: Tanto é que eu lembro no semestre passado, retrasado, não lembro bem, tem 

uma professora que falou: “ah, vocês estão me ajudando a fazer a ementa do curso. Porque 

não tem a ementa. Não tem nada”. O que podia esperar de uma disciplina que não tem nem 

a ementa? Ela empres... Foi como se fosse emprestada assim de outro curso pra ser 

adaptada ao nosso. Então é bem difícil assim. 

 

Entrevistadora: No mundo ideal, onde todos conseguiriam acompanhar essas disciplinas 

sendo ministradas em língua inglesa, essas disciplinas em português precisariam existir? 

Ou necessitariam existir? 

 

Amanda: Eu acho que tem que ser em inglês. Se todo mundo, por exemplo, idealizado 

aqui, se todo mundo soubesse inglês, as disciplinas lá do início, por exemplo, de Literatura 

I, o professor ia poder exigir muito mais da gente agora, do que eles exigem. Vamos supor 

colocar aqui no tema da monografia, por exemplo, escrever uma monografia inteira em 

inglês, por exemplo, seria muito mais fácil se a gente já tivesse um preparo de uma 

disciplina todas em inglês, Literatura ou de Linguística, tanto faz, lá do início, a gente já 

teria adaptado já a esse ritmo. Coisa que a gente não tá adaptado agora. 

 

Entrevistadora: Mas isso valeria para todas as disciplinas? 

 

Amanda: Assim, essas disciplinas que são disciplinas pe-da-gó-gi-cas mesmo acho que 

podia ser em português, porque não é tão específica. 
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Werdeson: Elas deveriam ser dadas bem no início, lá até o terceiro período. 

 

Coralina: Ou no final. 

 

Bob: Eu acho que as pedagógicas deixavam até no segundo semestre... [Fala interrompida 

por Wederson] 

 

Werdeson: E deixassem as específicas mesmo só mais pro final, a partir do quarto 

semestre letivo. 

 

Bob: Mas não é isso que tu tá dizendo?  

 

Coralina: Porque eu acredito que as específicas deveriam ser lá na... [Fala interrompida 

por Bob] 

 

Werdeson: Porque eu acho que a gente teria que ter Leitura e Produção em Inglês I. 

 

Bob: É porque as mais pedagógicas foram Educação Especial, Educação do Campo, né? 

 

Amanda: Não. 

 

Bob: Libras, Educação Brasileira. 

 

Coralina: Cultura Brasileira... 

 

Rosa: [Risos] 

 

Amanda: Uma boa questão era a gente ter duas disciplinas, não é?! Uma de Libras e a 

outra Língua de Sinais em inglês.  Acho que seria uma boa porque primeiro a gente tem 

que aprender o nosso idioma, não é?! Para gente poder saber mais ou menos, mas depois a 

gente podia aprender a Língua de Sinais em Inglês. Ia ser uma disciplina ótima! 

 

Werdeson: Poderia haver as disciplinas em português. Procurar adaptar, procurar não 

gastar muito tempo com elas. 

 

Entrevistadora: Além do que vocês já falaram... O que mais influenciaria tanto de lado 

negativo ou lado positivo se essas disciplinas, se o curso fosse realmente todo ministrado 

em inglês? Isso ajudaria ou atrapalharia? Ou o quê?  

 

Coralina: Acho que um ponto positivo, se fosse todo ministrado em inglês, é que a gente 

se esforçaria muito mais e talvez agora a gente estaria num nível de fluência maior, não é?! 

 

Bob: Ou talvez... [Fala interrompida por Gleici]  

 

Gleici: Ia se esforçar muito mais ou ia desistir.  

 

Coralina: Isso que eu ia falar. 
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Gleici: Ia falar: não dá conta e pronto. 

 

Coralina: Ou talvez não: “vou me esforçar e vou terminar esse curso”. 

 

Bob: É um risco. 

 

Gleici: É, é um risco. 

 

Bob: É. 

 

Gleici: Ou é 50 ou é 50. 

 

Amanda: É, ou ia desistir, ou ia atrás. 

 

Gleici: Ou é 8 ou é 80. Ou é 8 ou é 80.  

 

Entrevistadora: Quem de vocês...? As duas já são, não é?! [Referindo-se a Coralina e a 

Amanda]. Mais quem pelo menos já foi, em algum momento da vida, professor de inglês? 

 

Bob: Eu estou dando aula para um colégio agora, particular. 

 

Entrevistadora: Todo mundo já deu aula de Inglês? 

 

Amanda: Já. 

 

Coralina: Já. 

 

Gleici: Não, de inglês não. 

 

Entrevistadora: Então só a Gleici, o Werdeson e a Rosa? 

 

Coralina: Nós [referindo-se a ela e a Amanda], na verdade, estamos dando, não é? Desde 

o ano passado. 

 

Amanda: É. 

 

Entrevistadora: E atualmente? Os outros três, de quem já está, vocês conseguem aplicar o 

que vocês aprendem aqui na sala de aula? 

 

Bob: Sim, o plano de aula. 

 

Coralina: Plano de aula, motivação do aluno, metodologia também.  

 

Entrevistadora: Tá. 

 

Coralina: Métodos. 

 

Entrevistadora: E quem não tem a experiência ainda, vocês conseguem visualizar que 

isso ou tal coisa eu poderia usar? Ou isso vai ser útil pra mim de alguma forma? 
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Rosa: Sim, igual eu falei, não é?! Tem coisas que eu guardo e, se eu não tiver com 

experiência, eu vou utilizar, não é?! Com certeza. 

 

Entrevistadora: E que dificuldade vocês já trataram no final do curso, na última 

disciplina, o que vocês ainda pensam que já ir contra os três que já dão aula que vocês vão 

encontrar mais pra frente? Que vocês acreditam que vão ter dificuldade com determinada 

coisa que não foi abordada durante o curso? Tem alguma coisa que vocês dizem: “ah, isso 

aqui é difícil. Vai ser difícil pra mim e não foi trabalhado de nenhuma maneira”? 

 

Werdeson: Essa questão que os meninos colocam de você ter preparação de enfrentar uma 

turma... [Gesticula tamanho indicando tamanho grande] 

 

Entrevistadora: Superlotação? 

 

Werdeson: Superlotação de sala. Se você não tiver preparado para... 

 

Amanda: Tanto é que no primeiro estágio de observação que a gente foi fazer no Ensino 

Fundamental, todo mundo sentiu o baque, todo mundo sentiu o choque de chegar lá e ver 

que não é. A gente teve disciplinas de planejamento de aula, aí a gente foi para o estágio, 

quando a gente chegou na observação de estágio, a gente sentiu o choque que tu pode ter 

montado o plano mais lindo do mundo, cheia de florzinha pintada do lado, mas vai chegar 

lá e não vai ser nem a metade. Porque é difícil. A superlotação é muito difícil de lidar. O 

aluno não quer aprender. O aluno quer fazer graça na sala de aula. Se não tiver pulso firme 

de segurar uma turma com 70 alunos... [Gestos e expressão facial de decepção] 

 

Gleici: E eu penso... [Fala interrompida por Amanda] 

 

Amanda: Não acontece aula... [Fala interrompida por Gleice] 

 

Gleici: Eu pensei assim também, porque, quando eu fui fazer o estágio, não foi bem uma 

aula, a gente observou. E eu pensei assim, pelo fato de ter duas pessoas diferentes, que eles 

nunca tinham visto, que estavam observando eles, eles iam melhorar o comportamento e a 

professora ia conseguir passar o que ela queria. Mas, mesmo assim, não teve jeito. Não 

tinha ninguém que intimidasse os alunos, da mesma forma. Então não tem plano que 

resolva, entendeu? 

 

Coralina: Mas assim, a questão do aluno ser mais agitado, ele também tem sua 

particularidade. Então, vai do professor, ele achar alguma coisa... Por exemplo, na escola 

particular que eu dei aula ano passado, tinha dois alunos que eles não sentavam de jeito 

nenhum. Eles ficavam a aula inteira em pé, andando de um lado pro outro. Só que eu 

conversando com eles, um eu descobri que a mãe morava fora e ele queria ser jogador de 

futebol. Então, daí daquilo ali eu já peguei: “tu quer ser jogador de futebol? Então tu tem 

que falar em inglês, não é?”, "Como é que você se vai se comunicar, não é?!" A mãe dele 

morava na Suécia, uma coisa assim. Aí, daquilo ali, ele continuava em pé na sala, mas ele 

ia com o livro. Então, ele ia na carteira dos amigos: “o que vocês tão fazendo, aí?”. Depois, 

ele vinha, ele continuava em pé, mas ele ficava fazendo a atividade dele. E a outra menina 

também era muito agitada, ela era... Eu nunca vi criança daquele jeito, de 12 anos. Ela 

conversava muito, ela ficava muito agitada, mas aquilo ali eu já peguei pra ela e já tentei, 
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né? Ajudar ela a fazer as atividades, mesmo que ela continuava em pé também, mas ela 

ficava andando com o livro. 

 

[Trecho inaudível de conversa paralela] 

 

Coralina: Agora são que horas? 

 

Rosa: Meio dia e vinte. 

 

Amanda: Meio dia e vinte. O ônibus já saiu. 

 

[Trecho inaudível de conversa paralela] 

 

Entrevistadora: Tá, vocês me falaram da superlotação e indisciplina. Mais alguma coisa 

que vocês têm alguma dificuldade e não foi trabalhado no curso? 

 

Werdeson: Se adequar a estrutura do espaço. As estruturas mesmo que as escolas 

oferecem, porque até você se acostumar... Você planejou uma aula. Tá, pegou tua sala e foi 

trabalhar, porque... [Fala interrompida por Amanda] 

 

Amanda: Acho que assim.... 

 

Entrevistadora: [Direcionando a fala a Werdeson] A infraestrutura... 

 

Werdeson: Infraestrutura, recursos didáticos,... [Fala interrompida por Amanda] 

 

Amanda: Acho que foi assim... Ah, vou ensinar pra vocês a ter didática, a planejar uma 

aula, a como passar o conhecimento, foi dado, né? Então, essa parte assim, por exemplo, 

de dar a aula lá foi passado tranquilamente aqui. 

 

Werdeson: Foi passado. 

 

Amanda: Esses problemas que a gente tá citando, problemas externos, que infelizmente 

não tem como a gente aprender aqui dentro da sala de aula, porque aqui... Ah, na hora de 

ter a aula ali, dar uma aula para uma pessoa aqui da minha sala, todo mundo vai responder 

como se fosse, como todo mundo já sabe o que eu vou abordar, então tá todo mundo 

tranquilo. Mas essas matérias de planejar, de metodologia, essas coisas, a gente aprende 

aqui na universidade, com certeza. 

 

Entrevistadora: E o que tem de coisas que vocês aprenderam e que não sabem como é que 

usaria isso para ensinar Inglês? Para que, que isso serve? 

 

Amanda: Educação Ambiental. [Risos] 

 

Todos: [Risos] 

 

Gleice: Verdade. 

 

Amanda: Disciplina de Educação Ambiental. 
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Gleici: Trabalhar as coisas, não é?! Da natureza. 

 

Bob: Porque essa disciplina também foi assim. Foi baseado em uma pressão na gente. Foi 

à noite. Eu até viajei para poder entregar o trabalho. Foi bem doido [Risos]. Se me 

perguntar, eu não sei nada. [Risos] 

 

Gleici: Foi no terceiro semestre, não é?! 

 

Amanda: Mas tem uma disciplina de Literatura, de Linguística, de Ensino Aprendizagem, 

essas coisinhas assim, sempre tem bastante elemento pra gente levar pra sala de aula. 

 

Rosa: O MEC exige, não é?! Essa questão da interdisciplinaridade, não é? Porque eu vi 

quando eu trabalhei numa faculdade, dos discursos, dos três discursos diferentes, de outras 

tecnologias, que tem que ter. Mesmo que a gente não tenha nada, não é?! Tem que ter. 

 

Coralina: A Educação Ambiental dá pra trabalhar sim. 

 

Gleici: A Educação Ambiental, será que é pra gente transmitir? Pra gente aprender sobre 

Educação Ambiental e transmitir para os alunos? Assim, tirando o inglês, sim! Mas ensinar 

mesmo educação, a gente tem que reciclar, a gente tem jogar lixo no lixo. Será que tem a 

ver? 

 

Coralina: É o papel da escola também, de formar cidadão. 

 

Gleici: É, talvez essa é essa a função da disciplina. 

 

Coralina: De formar o cidadão. 

 

Bob: Mas o negócio, mas ela não passou isso para gente de reciclar. Ela não passou isso.  

 

Todos: [Risos] 

 

Gleici: É, Leonardo, um pouco, mas sim. 

 

Amanda: [Risos] 

 

Werdeson: O Bob, o Bob, o Bob. 

 

Gleici: É, o Bob. 

 

Todos: [Risos] 

 

Entrevistadora: Tá, então foi só a Educação Ambiental? As outras coisas vocês todos 

conseguiram...? 

 

[Ininteligível, 1h 24min 46seg _ Sobreposição de várias vozes de sujeitos tentando 

responder ao mesmo tempo] 
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Werdeson: O professor quando ele vai pra sala ele tem que passar esse conhecimento para 

o aluno... [Fala interrompida por Coralina] 

 

Coralina: Eu acho que Cultura Brasileira a gente não usaria numa  aula de inglês talvez. 

 

Rosa: Com certeza. 

 

Amanda: Eu acho que isso assim... 

 

Rosa: Ou fazendo um comparativo. 

 

Coralina: É, só se for pra fazer isso.  

 

Werdeson: Não, Cultura Brasileira, se você pega cultura, dá para trabalhar. Dá pra 

trabalhar muitos aspectos.  

 

Rosa: Pois é, fazendo correlações. [Usa gestos com as mãos representando as correlações] 

 

Coralina: Isso aí, mas não aquilo que a gente viu, que a gente estudou, que a gente falou 

de comida, essas coisas não. 

 

Gleice: Não, Coralina, é que ele deu um assunto que ele foi maior. Ele não vai chegar aqui 

e trabalhar com as comidas... 

 

Coralina: Não, tá. 

 

Gleice: O que mais que foi que ele trabalhou? O Círio, não foi? 

 

Coralina: Não, tá. Eu falei só pra... [Fala interrompida por Gleice] 

 

Gleice: A gente teve o Círio. Ele ensinou sobre a religião e tal. Não sei o quê, mas foi... 

 

Bob: O Círio, é. 

 

Werdeson: Inclusive, a gente tem que levar pro aluno além daquele conhecimento de 

gramática, o conhecimento de mundo também.  

 

Coralina: Não, com certeza. É porque eu falei que eu não sei, eu não saberia como 

trabalhar Cultura Brasileira numa aula de inglês. Como trabalha a Cultura Brasileira numa 

aula de inglês? Só se for comparar culturas do mundo, mas não específico, né? 

 

Bob: Falar em inglês sobre Culturas Brasileiras. 

 

Entrevistadora: Tá, a última, a última pergunta, acho que vocês já me responderam essa 

daqui, que seria: quem tem certeza que vai continuar sendo professor? 

 

Coralina: Eu tenho quase certeza. 

 

[Bob, Amanda e Coralina levantam o braço] 
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Entrevistadora: Quem vai? Por que, que vai? E quem não quer, por que, que não quer? 

 

Gleici: Eu quero. Eu começo? Tá. Porque que eu quero... Apesar de eu ter dificuldade com 

a língua, dificuldade de interesse próprio mesmo, mas, após terminar a faculdade, eu quero 

buscar, entendeu? Tanto o aprendizado do idioma, quanto de, de... Dessa questão de 

lecionar, enfim. E juntar todo aprendizado que eu tive e transmitir conhecimento, porque 

eu gosto de transmitir conhecimento, de poder saber que eu ajudei uma pessoa a aprender a 

falar o idioma, entendeu? Porque ele não sabia. Então eu quero continuar. Até porque a 

minha família é uma família de professores, então eu cresci... Entendeu?! Tendo aquela 

convivência. Então eu acho que isso aí me influenciou um pouco, entendeu? Então, eu 

quero continuar. Nem que eu não seja talvez professora de inglês, talvez eu seja, sei lá, de 

redação. Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de falar. Então, talvez eu leve mais 

para o português. Mas, de qualquer forma, eu ainda quero me superar e mostrar assim: tá 

aqui! Eu não era a melhor aluna da sala, mas eu já consigo ser uma boa profissional. Então, 

eu quero. Eu quero. Eu não sei se eu vou conseguir, mas é um dos meus objetivos que está 

anotado aqui futuramente.  

 

Coralina: Então, assim, eu não tenho certeza, porque eu não tenho certeza do futuro, mas 

os meus planos é que sim. Porque a vida acadêmica pode me proporcionar várias 

experiências e não sei. A vida acadêmica vai me proporcionar mais coisas do que outras 

áreas, entendeu?! Se eu viesse a seguir. 

 

Rosa: Bob. [Apontando para Bob] 

 

Bob: É, eu pretendo continuar, né? O que eu comecei. Eu estou gostando. Mas, assim, se 

aparecer uma oportunidade melhor, não é?! [Risos]. Tô brincando com os telespectadores. 

 

Amanda e Rosa: [Risos] 

 

Bob: É... Não, quero continuar sim dando aula de inglês. Não sei no futuro... O futuro não 

me pertence, mas futuramente vou continuar sim. 

 

Rosa: Não é que eu não queria, eu sou muito, é... Como se diz? Insegura ainda. Toda 

matéria pedagógica eu me esforçava ao máximo, conseguia aquilo ali, naquele momento, 

mas, para depois, eu sou muito insegura. Eu não consigo falar em público. Então, assim, 

essa questão da dinâmica do professor, eu tenho, pra mim, que talvez eu não tenha nascido. 

Mas, se precisar, claro, eu posso fazer, mas eu conheço as minhas limitações. Não é por 

conta do conhecimento, entendeu? 

 

Amanda: Eu sim. Quero ser professora. Eu não nasci: “ah, quando eu crescer eu quero ser 

professora”. Agora eu lembrei do curso de inglês, o curso livre, aí, quando terminei o 

curso, ofereceram para eu ser professora e tal. Aí eu peguei e fui fazer o curso de professor, 

que o cursinho de inglês lá exigia, aí eu comecei a fazer o curso. Aí chegou uma época que 

eu não tinha condição de bancar o meu curso, então eles ofereceram que eu pudesse 

trabalhar lá no... Monitor...  Não, como professora, mas de monitora. Para eu trabalhar para 

eles e em volta eles me darem a aula para ser professora. Então nesse momento que eu 

poderia ter desistido, largado de mão porque: ah, não quero, ou que eu não tenho 

condições, eu não vou continuar, eu continuei ali e aí eu comecei a desenvolver aquele 
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interesse por querer dar aula, então hoje eu já sou professora e eu quero, por exemplo, 

buscar mestrado, doutorado, porque eu quero ser professora. O meu objetivo máximo é ser 

professora da universidade. Então eu sou motivada, desde o início do curso, a conquistar 

essa graduação e continuar dando aula. E procurar por ele.  

 

Werdeson: Eu quero continuar. Eu era o aluno que ia pra casa porque eu não tinha opção. 

Eu escolhi Letras Inglês, porque eu gosto de inglês. Desde... Até porque até o meu gosto 

musical é bem restrito ao internacional, a músicas internacionais, a músicas em inglês. Eu 

sempre gostei de inglês. E o que eu vejo é que, quando eu estava lá nas séries básicas, os 

professores não construíam esse conhecimento e é isso que eu quero com os meus alunos. 

É construir conhecimento. Não é nem transmitir, mas construir juntamente com eles o 

conhecimento da... Sobre a língua... Da língua, né? E eu pretendo continuar a alcançar os 

níveis, né?! Eu pretendo chegar até o pós-doutorado, se Deus assim permitir, né?! 

 

Entrevistadora: Então, nós falamos sobre aluno, falamos sobre professor, sobre o 

formador, ensino/aprendizagem e a grade também, e sobre aplicar a teoria à prática. E 

dentro do que a gente falou, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Mais algo que 

ache relevante dizer? 

 

Amanda: Sobre o quê? Sobre estrutura do curso? Alguma coisa assim? Sugestão? 

 

Entrevistadora: Pode ser uma sugestão. 

 

Amanda: É que eu espero que nas próximas turmas, né? Que venham a entrar no nosso 

curso, eles comecem a evoluir na questão das aulas. Assim, tem a situação, professora, que 

a professora citou que o ritmo ao entrar na universidade, a partir do quarto semestre, todo 

mundo comece a falar inglês, bastante, muito inglês. E eu queria que no meu quarto 

semestre acontecesse isso. Que eu chegasse no meu quarto semestre e todo mundo falando 

inglês e tal, e desenvolvendo... Fazendo, tentando fazer com a turma, começando com... 

Sei lá, um fichamento, depois uma resenha, depois um artigo todo em inglês. Porque se 

colocar agora para fazer um artigo todinho em inglês, eu acho que eu vou passar uns seis 

meses para fazer. E olha que eu entendo... Entendo várias coisas do inglês, mas eu não vou 

conseguir fazer por conta de não ter sido preparada pra ele. E aí eu o que gostaria é que o 

curso realmente tivesse essa base, que eu esperava quando eu entrei em 2013 aqui. E que, 

se um dia eu vier a ser professora da universidade, eu quero... [Fala interrompida por 

Gleici] 

 

Gleici: Eu também queria dar uma sugestão. Eu acho que deveria ter um pouquinho mais 

de investimento assim com relação aos outros cursos, que a gente vê que, por exemplo, os 

cursos de Engenharia, os cursos de Geologia... [Fala interrompida por Rosa] 

 

Rosa: Nossa! Eles são mais evoluídos. 

 

Gleci: Eles têm assim, por exemplo, um laboratório próprio, pra fazer lá os seus 

experimentos e tal. Então, assim é mais uma questão prática também, a gente ter um 

laboratório pra gente poder colocar mais em prática, né?! Um pouco mais de investimento 

também. Por exemplo, a questão da biblioteca que a gente não tem acesso aos livros. Não 

tem. Então, eu acho que também tem que ter um interesse a mais nas licenciaturas. Não só 

no inglês, eu ouço também falar que tem algumas licenciaturas que também são 
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prejudicadas por conta dessa falta de investimento, falta de interesse, né?! Porque a região, 

a gente sabe que a região é mais propensa para essas áreas de Engenharia e tal. E os cursos 

de licenciatura vai levando, vai levando empurrando com a barriga. E aí a gente vai querer 

acomodar, eu mesmo vou... 

 

Coralina: É, e, no final, os engenheiros acabam ficando com as nossas vagas de professor. 

 

Gleici: É, porque... É verdade. 

 

Amanda: Realmente. 

 

Todos: [Risos] 

 

Coralina: Porque não tem emprego pra engenheiro, mas, para professor de inglês tem. 

 

Rosa: [Risos] 

 

Gleici: Vai, Rosa. 

 

Rosa: Eu acho assim, que tipo essa questão da grade, dos professores, eu acho muito 

descaso. Não tem até hoje. Eu tô me formando, e por que é tanto descaso? Eu trabalhei na 

faculdade de três cursos, né? E tipo assim, cara, eles tinham mais professores que a gente. 

Pelo menos era o que eu vejo. Professores vêm de fora. Lá não, os professores eram 

efetivos. Tinha professores efetivos. Tinha lá a banca... Várias vezes banca. Tinha seleção 

pra vaga, tal, tal, tal. Eles planejavam. Se os professores iam sair, eles planejavam pra fazer 

logo um concurso de imediato pra colocar uns dois, três professores já pra... Então, já no 

nosso, às vezes, tem um professor que dá 300 disciplinas. Sabe, sobrecarrega. Sabe, não 

entendi porquê. 

 

Entrevistadora: Mais alguém? 

 

Werdeson: Só voltar aqui o que eu falei no começo de a universidade dialogar mais com a 

comunidade. 

 

Rosa: Eu trabalhei na faculdade nesses cursos aí e eles tinham contato. Eles tinham projeto 

lá dos alunos mesmo. Bem essa questão que o Werdeson falou, contato com a comunidade. 

 

Coralina: E o Inglês Sem Fronteiras que a gente não inclui. 

 

Todos [menos Gleici]: [Risos] 

 

Coralina: Acabou? Não existe mais? 

 

Gleice: Nosso coordenador falou que acabou. 

 

Coralina: Não, mas eu acabei de rever um e-mail do MEC, que vai ter.  

 

Gleici: O recurso continua vindo, mas só que em si não tá. 
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Coralina: Quem já fez a proficiência aqui?  

 

Amanda: Quem vai fazer o TOEFL? 

 

[Apenas a entrevistadora levanta a mão em resposta afirmativa] 

 

Coralina: Pois é, eu fui a única que fiz, mas muitos alunos não fizeram. Não é muito bem 

divulgado. Entendeu?! Talvez também, poder oferecer curso de inglês para quem não tá, 

não é?! Porque é muito... Eles até oferecem, mas é muito compassado. Acho que a cada 

seis meses é um curso de uma semana. 

 

Amada: E os níveis também. Acho que eles só abrem as datas para os níveis mais básicos. 

Por exemplo, aí a gente faz... Se tiver a nota um pouquinho mais... Um pontinho maior do 

que a maioria, aí não abrem turma porque... Eu, por exemplo, eu queria participar de 

algumas coisas, mas não tinha a oportunidade por conta de só ser nível bem básico. Eles só 

abriam para quem era nível básico. 

 

Coralina: Trabalhar mais essa questão do idioma, mesmo: o Idioma sem 

Fronteiras. Trabalhar mais isso dentro da universidade. Mostrar também... A gente nunca 

ouviu falar de bolsa, de nada disso aqui dentro da universidade. 

 

Rosa: A gente não tem eventos.  

 

Coralina: Não tem eventos.  

 

Rosa: Coisa que as outras Engenharias, as outras matérias...: Semana de não sei o que lá.... 

Eu nunca nem ouvi falar algo assim... Um evento assim Letras língua inglesa. [Risos] 

 

Coralina: No idioma mesmo não abre bolsa... No exterior lá... A gente ficou sabendo 

daquele que o professor falou... 

 

[Conversas paralelas inaudíveis] 

 

Entrevistadora: Onze e quarenta e cinco ônibus.  

 

Coralina: Trouxe bolsas do exterior, mas não... [Fala interrompida por Werdeson] 

 

Werdeson: Considerações finais... 

 

Coralina: Não, acho que é isso, trabalhar mais o idioma. A gente praticamente não escuta 

falar do Idioma sem Fronteiras aqui. A gente sabe que existe, porque sabe, mas o que eles 

fazem? Pra que, que serve? Nada. 

 

Entrevistadora: Então acabou, gente. Obrigada pela participação de vocês. 

 

Bob: Foi ótimo. Maravilha. 

 

Amanda: Primeira vez que a gente conseguiu desabafar assim. [Risos] 
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Gleici: É verdade. 

 

Rosa: Pior. 

 

Bob: A gente já falou tudo o que a gente sabe. 

 

Rosa: Professora, deixa eu falar uma coisa: tá fazendo essa pesquisa só com alunos, eh... 

novos que estão entrando ou só com os antigos? 

 

Auxiliar: Pode parar já? 

 

Entrevistadora: Pode. Pode parar. 
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APÊNDICE SS – Transcrição do 1º grupo focal com a turma de calouros 

 

Informações básicas da transcrição 

• Pseudônimos: CS, NS, Karen, Jennie, Nic, Chris, #ForaTemer        

• Data: 28/03/2017 

• Tempo de entrevista: 1 hora e 37 minutos  

• Códigos: [...] – Parte inaudível  

... – Marca o momento de reflexão do narrador (a); Quebra de pensamento. 

 

 

Entrevistadora: O que temos aqui... O que temos aqui de perguntas. O tema em geral é 

sobre formação de professores, mas sobre a aprendizagem do inglês durante essa formação 

de professores que vocês estão fazendo de Letras Inglês. Então, como a gente... Como 

acontece essa aprendizagem da língua estrangeira durante essa formação inicial. E eu 

dividi aqui as perguntas em quatro subtemas, seis subtemas. E, na primeira parte, sobre o 

aprendiz de inglês, o professor de inglês, o formador de professor de inglês, o 

ensino/aprendizagem na licenciatura, a grade curricular do curso, e como aplicar a teoria e 

a prática. Então vamos lá. Nesse primeiro bloco todas as perguntas são... Vocês têm que 

pensar levando em conta a aprendizagem do idioma como acontece aqui no curso de vocês, 

na graduação de Letras Inglês aqui na Unifesspa. Então, a primeira é a seguinte: faz 

diferença iniciar o curso já sendo proficiente em inglês? 

 

Todos: Faz. 

 

Entrevistadora: E por que tem diferença? 

 

Karen: Para o curso? 

 

Entrevistadora: Para a aprendizagem de inglês, no curso, faz diferença você já começar 

tendo algum domínio? Iniciar o curso já tendo algum domínio da língua? A unanimidade tá 

dizendo que sim, ou alguém acha que não? Tá. Mas por quê? Que diferença que faz? Isso 

influenciaria no quê? O que teria de positivo e negativo começar sendo proficiente? 

 

Chris: Assim, negativo a gente pode ver nenhum ponto, porque, como a matéria do curso é 

de Letras Inglês, é... e visa nos tornar futuros professores da matéria inglês é... O 

conhecimento prévio da língua seria muito bom, entendeu? A gente entrar na faculdade 

sabendo inglês, aí aprimorando o que a gente vai aprender esses 4 anos, quando a gente se 

formar vai ser muito bom para a gente poder dar aula. 

 

Karen: No curso em si a gente já percebeu que o mínimo que a gente tem é aula de inglês, 

e inglês com textos em inglês. Na verdade, as meninas que são formadas para a área 

pedagógica, ou de outros anos, que não é o caso de quem entrou agora. Então é..., tipo 

assim, no curso em si para a gente ter um bom desenvolvimento não precisa 

necessariamente ter esse conhecimento. Até porque a gente tem uma disciplina por 

semestre, que é inglês e produção, que aí, nessa disciplina, que a professora vai ensinar a 

base pra aquela... Pra aquela gramática do inglês. 

 

Entrevistadora: Mais alguém tem alguma coisa para contribuir? 
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Jennie: Eu acho que dá para notar uma diferença grande. Eu acho que a maioria que tá 

aqui é de que quem entrou, tipo, já tinha vindo de curso particular e já tinha um contato 

maior com a língua. Mas por quem, por exemplo, teve só no colégio, que tem alguns 

alunos, poucos aqui na sala, eles têm uma dificuldade muito maior de alguns trabalhos 

apresentar em inglês e coisa e tal... Eles têm muito mais dificuldade. Quem percebeu, é que 

assim, como é Letras Inglês, tem dificuldade de formar o professor... Pra ser professor 

daquela matéria tu tem que dominar ela, não é? E a impressão que dá é que eles formam 

para ti ensinar a ser professor, não é isso?  Não tem esse contato muito grande com a 

língua, tanto que a gente tem uma matéria e ela tem [...]. 

 

Karen: [...] Tem um pouco de problema na questão do professor passar para a gente texto 

em inglês, não é?! Porque alguma coisa uns já tem... Uns tem uma base e outros não tem 

nenhuma. Aí fica aquela coisa de passar alguma coisa... Ou não pode passar a disciplina 

toda em inglês, porque a maioria não tem, porque alguns não entendem... Aí os que sabem 

mais fazem uma espécie de monitoria perto da prova. 

 

Jennie: A aula é mais focada em, na... Em se tornar um professor, mais pedagógico, mas 

tem menos contato com a língua em si. Eu já tive professores na escola que eles eram 

alunos da formação daqui, Letras Inglês, e eles não... Não... Tinham uma pronúncia bem 

complicada. Eu conheci pessoas que... Crianças de 10 anos de idade que tinham a mesma 

facilidade com a língua, sendo que eles já estavam anos na faculdade. Então dá pra 

perceber a deficiência. 

 

Nic: A verdade é que, se fosse não buscar aprender inglês fora, ou sozinha, você sai com a 

formação incompleta. Você sabe dar aula, mas não sabe como, é... Mas não sabe a matéria 

que você está dando aula. 

 

Entrevistadora: Então deveria existir uma proficiência mínima pra ser exigido pra... Pra 

cursar? 

 

Todos [menos Jennie e #ForaTemer]: Não 

 

Entrevistadora: Espera aí. Quem acha que não? 

 

[Todos, exceto Jennie e #ForaTemer, levantam o braço, respondendo afirmativamente a 

pergunta da entrevistadora] 

 

NS: As pessoas deveriam ter a oportunidade de poder aprender inglês na universidade. 

 

[Sobreposição de várias vozes em concordância com expressões como: "é!", "É isso aí"] 

 

Karen: Tem uns casos que não vão ter a oportunidade, porque o processo seletivo vai 

exigir proficiência. 

 

[Sobreposição de várias vozes em concordância com expressões como: "é!", "É verdade"] 

 

Jennie: É, aí sim. Não sei. 

 

Nic: É, porque tem gente que não tem... [Fala interrompida por Jennie] 
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Jennie: Base. 

 

Nic: Não tem condição de pagar. A universidade que deveria providenciar... [Fala 

interrompida por Jennie] 

 

Jennie: A oferta. 

 

Nic: A oportunidade de... [Fala interrompida por Karen] 

 

Karen: É, se eles fossem oferecer no processo seletivo. Aí eles podiam também oferecer o 

curso, né? 

 

Entrevistadora: E, se existisse essa proficiência mínima exigida para entrar, quantos 

alunos vocês acham que teria na turma de vocês? 

 

[Sobreposição de várias vozes com risos e expressões de admiração como: "nooossa!"] 

 

#ForaTemer: O que seria proficiência mínima? 

 

Entrevistadora: O que vocês acham que seria ideal para uma proficiência mínima para 

entrar? Algumas universidades determinam isso. Aqui, no Pará, eu nunca vi, mas em 

outras, sim. 

 

Karen: A proficiência mínima, o nome já diz, né? A pessoa tem que, pelo menos, um 

domínio mínimo e básico da língua. É o mínimo, não é?! 

 

Chris: E o que seria o mínimo? 

 

Nic: A proficiência mínima é o inglês básico de sobrevivência. 

 

[Sobreposição de várias vozes em concordância com expressões como: "é!"] 

 

Nic: Até tu conhecer e entrar em contato com o inglês acadêmico. 

 

Karen: É verdade. 

 

Nic: O que, que é o mínimo, na verdade? O mínimo... O mínimo seria, então, a pessoa ser 

fluente. Se for considerar... [Fala interrompida por Karen] 

 

Karen: Seria a pessoa conseguir interpretar um texto... [Fala interrompida por Nic] 

 

Nic: Um texto acadêmico, o mínimo seria fluente. Então... Já exclui mais ainda. 

 

Karen: É. 

 

[Sobreposição de várias vozes com risos] 

 

Karen: Aí ia ter só a Vitória [Nic]. 
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[Sobreposição de várias vozes com risos] 

 

NS: Nesse caso. 

 

Karen: Num todo, você acha?  [Direcionando a pergunta para Nic] 

  

Nic [em tom irônico]: Se tivesse uma segunda chamada ainda... 

 

[Sobreposição de várias vozes com risos] 

 

NS: Quem sabe na segunda chamada. 

 

Karen: Teria poucas pessoas. Teria menos ainda. [Risos] 

 

#ForaTemer: Quantas pessoas têm na turma? 

 

Karen: Hoje não vieram todos, mas faltava uns três. Tem umas quinze. 

 

#ForaTemer: Entraria umas sete, oito pessoas, entrariam com a proficiência mínima. 

 

Jennie: Eu acho que não. Eu acho que mais, porque, quando começou a turma, que era 

trinta e poucas pessoas, mais ou menos metade já tinha um grau assim maior. Aqueles 

que saíram eram justamente os que não tinham contato, se vocês prestarem atenção. Os que 

saíram foram os que realmente não tinha interesse. [Fala interrompida por Nic] 

 

Nic: Não se identificavam. 

 

Jennie: É, não se identificavam com isso. Aí, quem ficou, a maioria já tem uma base. 

 

Nic: Ficavam uns três ou quatro, assim, no máximo. 

 

Entrevistadora: Então, vamos falar também sobre a importância de aprender também 

durante, não é?! Como é que seria um aluno, um aprendiz que teria um comportamento de 

aprender bem durante? Como seria esse bom aprendiz durante a graduação? De 

aprendizagem da língua, não necessariamente da formação em geral? 

 

Nic: O que ele precisa para aprender bem? 

 

Entrevistadora: O que ele precisa fazer para aprender bem essa língua durante a 

graduação? 

 

[Sobreposição de várias vozes de diversos sujeitos respondendo ao mesmo tempo] 

 

Karen: Acho que precisa de um interesse muito extra... Extra... Fora do ambiente da só da 

universidade, mais pesquisar fora. 
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Jennie: Inclusive ter interesse, porque quem não tem interesse não consegue se identificar. 

Então precisa de algo para despertar esse interesse do aluno. Claro que ele tá aqui hoje, 

já tinha... [Gesticula com a mão representando progressão, continuidade] 

 

Entrevistadora: E como é que seria um mau aprendiz? 

 

Karen: Desinteressado, não é?! 

 

[Sobreposição de várias vozes com risos e expressões em concordância] 

 

Nic: O mau aprendiz? 

 

#ForaTemer: Às vezes a pessoa é desinteressada, mas pode aprender alguma coisa, 

querendo ou não. O processo de aprendizagem é algo bem particular, depende como a 

pessoa age, o que faz essa pessoa aprender mais rápido. Eu, por exemplo, a gente tem uma 

colega, acho que é até da Índia, e ela quase não vem nenhuma aula de... Como é o nome? 

Esqueci. Da professora?  

 

Chris: De LIBRAS. 

 

#ForaTemer: E ela quase não vem em nenhuma aula de LIBRAS e ela se mostrou muito 

hábil em aprender os parágrafos. Então, mesmo que ela não tivesse ali para prestar atenção 

ela tá ali e conseguiu aprender. 

 

Nic: Eu ainda não consigo responder o que, que é um mau aprendiz. 

 

Todos: [Risos] 

 

Nic: O que é um mau aprendiz? Eu não sei.  

 

Entrevistadora: Uma pessoa que mostra desinteresse. Mais alguma coisa que influenciaria 

pra ele não conseguir aprender? 

 

Karen: A questão do acesso fora da faculdade, também. E que tem pessoas que trabalham 

fora, também, e têm menos tempo. Daí faz trabalho da faculdade e aí trabalha... E precisa 

descansar. 

 

#ForaTemer: A gente que tem um acesso com... Que tem internet, que tem computador 

próprio, é fácil a gente falar que a pessoa não tem interesse aqui, porque ela trabalhou fora 

daqui 

 

Chris: Isso. 

 

#ForaTemer: Mas pra quem não tem tanto... 

 

Jennie: Se tirar o nosso tempo livre, poucas coisas que a gente tem, tirando só o inglês, 

não sobra nada, não é? Não sobra nada pra gente. 
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Nic: Sei lá, depende da facilidade também. Como é que é? Aquela teoria... das múltiplas 

inteligências, tem gente que tem facilidade mais facilidade pra uma coisa e outros para 

outras. Tem gente que gosta de lógica e matemática e coisa espacial, termina não 

contemplado. Aí tem gente que gosta de linguagem. Aí talvez ele tenha dificuldade por 

causa disso. 

 

Jennie: Por conta disso. 

 

Karen: [Balança a cabeça em sinal afirmativo] 

 

Nic: Começa a dificultar, pra ter que contemplar. 

 

NS e CS: [Risos] 

 

NS: Pode acontecer. 

 

#ForaTemer: Tem que observar. 

 

Chris: [Risos e sinal afirmativo com a cabeça] 

 

Entrevistadora: Tá, mas pensando em vocês, que tipo de aprendiz que vocês têm sido até 

agora? 

 

NS: Eita! Boa pergunta. [Abaixa a cabeça logo após a sua fala] 

 

Entrevistadora: Do bom ou do mal? Ou mais do bom ou para o mau? 

 

Chris: Não tem médio? [Risos] 

 

Karen: [Olha para Chris com expressão facial de decepção] 

 

NS e CS: [Risos] 

 

Nic: Do aprendizado ou do inglês? 

 

Entrevistadora: Com relação à língua.  

 

Karen: Mais para o bom. [Risos] 

 

NS: É. 

 

#ForaTemer: É..., mais pro bom. 

 

CS: Todo dia assim tá em contato com a língua. 

 

Nic: Isso. 

 

CS: Sim. 

 



674 
 

Nic: Porque depende disso. 

 

Todos: Ah... [Risos] 

 

Jennie: Porque daí tem que fazer a divisão de aprendiz [referindo-se a Karen] pro 

professor [Referindo-se a Nic], né?! [Risos] 

 

NS: Pois é. [Risos] 

 

Todos: Ah... [Risos] 

 

Entrevistadora: Tá, então, vamos falar mais sobre o professor de inglês. Nós falamos 

sobre o aprendiz. Como é que é um bom professor de inglês? 

 

Chris: Que domina o assunto. 

 

#ForaTemer: Primeiro tem que ter domínio da língua. 

 

Chris: É, o que tem domínio da língua. 

 

CS: Que desperta o interesse no aprendiz. 

 

Karen: Depois de ter o domínio, como ele passa isso. 

 

Chris: Isso. [Concordando com Karen] 

 

Karen: Para que o aluno consiga compreender. 

 

NS: Conseguir chamar a atenção do aluno quando dá aula, porque isso é uma coisa muito 

difícil. 

 

Chris: Hoje em dia é difícil. 

 

Entrevistadora: Isso são características em geral, mas esse professor tem que ter alguma 

formação específica? 

 

Nic: Uma formação específica, não. 

 

Karen: É interessante que tenha. 

 

Jennie: Mas é interessante que ele domine a língua primeiro. 

 

Nic: Não, sim... Mas a gente tá falando de formação. 

 

Karen: A formação acadêmica. 

 

Nic: Não necessariamente, porque se for um professor nativo, mesmo que ele seja nativo, 

se ele não tiver didática, se ele não tiver formação, ele não consegue. Tem que ter didática. 
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Karen: Tem que ter uma didática, uma questão pedagógica, tem que ter tudo isso. Tudo 

isso depende de uma formação pedagógica, ou da prática... 

 

Nic: Mas também nem sempre. 

 

Jennie: Mas é complicado a gente descartar a formação. Por exemplo, tem uma professora 

que ela que pelo papo dela ir ao ponto... Ir à Psicologia, ela sabe dar uma aula que desperte 

o nosso interesse. Ela sabe como... Ela sabe despertar o nosso interesse, porque é a área 

dela, ela estudou aquilo. Então uma pessoa que não estudou aquilo, não é uma pessoa que 

não estudou nada. Ela sabe que existe toda uma questão psicológica do aluno. 

 

Nic: Ela não necessariamente precisa ter uma formação. 

 

Jennie: Não.  

 

Nic: Não necessariamente, é. 

 

#ForaTemer: Não necessariamente, é. [Fala interrompida pela entrevistadora] 

 

Entrevistadora: Mas como ela falou, vocês concordam? Que pode ter uma formação em 

outra área que não seja inglês? 

 

Karen: Pode. 

 

Jennie: Pode. 

 

Karen: Para passar o professor passar o conteúdo de forma... completa... que você 

consegue compreender... 

 

Entrevistadora: Vocês falaram uma área afim, né? Que seria Psicologia, mas se ele for 

formado em... Se ele for um engenheiro, um matemático? 

 

#ForaTemer: Mas tem a questão da didática. 

 

Nic: Pois é, às vezes, é bom porque tu traz um outro tipo de visão de como ensinar, porque 

o professor que é formado aqui na Letras, aí ele vai aprender todas aquelas teoria da 

aprendizagem, teoria de ensino, método e não sei o quê, mas, às vezes, quando ele vai 

colocar na prática, às vezes é muito complexo, ele não consegue. Ele não consegue colocar 

direito. Aí o cara que vem da Engenharia, que pegou umas aulas de exatas “diretonas”. Aí 

ele coloca o negócio bem rápido, daí para aprender inglês de uma forma que ele aprendeu, 

que ele consiga. Ele traz um método diferente, mais simples, e ele consegue ensinar na 

prática. 

 

Jennie: É erro e acerto, na prática. 

 

Karen: Pois é. 

 

Entrevistadora: Como é que seria um mau professor? 
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NS: O contrário de tudo que elas falaram. 

 

Todos: [Risos] 

 

Karen: É. [Fazendo sinal afirmativo com a cabeça] 

 

Jennie: Fala alguma coisa. [Referindo-se a Karen] 

 

Chris: Foi bem o que eu pensei. 

 

Karen: Não. Não sei não. Pensei, mas não pensei. Pode falar. 

 

Nic: Ah gente... 

 

Jennie: Acho que entra a parte da formação ali, porque não adianta, o professor pode ter 

toda formação do mundo inteiro, mas se ele não entrar na sala e não souber despertar o teu 

interesse... Não souber...  Hum... Dar uma aula que, né? 

 

CS: Que ele aprenda. 

 

Jennie: Realmente, não... 

  

Nic: Eu acho que depende muito. Às vezes ele é cabeça dura. Não quer se adaptar à 

situação. Não quer se adaptar à turma. E ele acha que ele tem um método único, que ele 

nunca precisa mudar e ele nunca sai daquele método, daquela forma, daquele material. 

Aquele material que às vezes não encaixa, ele não leva em consideração que são os alunos 

deles, como os alunos dele aprendem. Eu acho que o pior defeito... Seria um professor 

cabeça dura. 

 

Jennie: As situações que têm que se adaptar a ele. 

 

Nic: É. Ele quer tudo voltado pra ele. 

 

Karen: Ele quer que os alunos se adaptam. 

 

Nic: É. 

 

Jennie: Por mais que ele sim, ele é o professor, mas seria interessante uma atitude em 

conjunto assim, sabe? Não sei assim... Um consenso, um meio termo. 

  

Nic: Ele tem que se adaptar, porque até onde eu trabalho mesmo chegou uma professora e 

que ela pegou duas turmas, e as duas turmas odiavam a metodologia dela.  Aí a diretora 

demitiu ela e falou assim: “Eu prefiro perder um professor que não se adapta, que duas 

turmas de alunos que não estão gostando do professor”. Daí o professor perde o emprego, 

não consegue... É.... Cativar o aluno, porque é muito cabeça dura. Não quer mudar a forma 

de ensino. 

  

Entrevistadora: Pensando na... Em expandir mais as perguntas, o professor de inglês que 

vocês tiveram durante a vida, no geral, foram mais professores bons ou professores ruins? 
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#ForaTemer: Professores péssimos. 

  

Nic: Depende, depende.  

 

NS: Do cursinho são ótimos. 

 

CS: Do cursinho. [Sorriso expressando satisfação] 

 

Nic: Da escola, horrível. 

 

Jennie: Eu também, na escola foram horríveis. 

 

Nic: Da escola, foram horríveis. Não conseguiam ler. Uns bons, uns mais ou menos. 

 

#ForaTemer: Na escola foram horríveis. 

  

Jennie: Eu não acho que dê para dizer que os professores eram ruins. A situação em si não 

era propícia para aquela... Era pra dar errado. Não é?! 

  

Nic: É. [Em tom de desdém referindo-se à Jennie] Mas eu posso falar que os professores 

eram bem ruins, eles não sabiam inglês. 

  

Jennie: A escola já não propiciava um planejamento. Todo um cronograma, sabe? É... Era 

tudo... Tudo caminhava pra, quando a gente terminar o Ensino Médio, e não ter base 

nenhuma do inglês. 

  

Karen: No meu caso, como eu estudei o Ensino Médio em colégio particular, é... É uma 

realidade diferente. O colégio é mais organizado. 

 

Jennie: Realmente. 

 

Karen: A professora, apesar de tu perceber que ela não tinha um domínio, assim de 

pronúncia, em algumas situações, a questão da gramática, que era o que, no caso, ela tinha 

que passar. Ela passava de forma... De forma tranquila. 

 

Nic: É. São casos e casos. No meu caso, o professor me perguntava as coisas. 

 

Karen e Jennie: [Risos] 

 

Jennie: É. 

 

Karen: É...  

 

CS: Também. 

 

Nic: Eu posso dizer que os professores eram muito ruins. 
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#ForaTemer: São casos e casos. Eu também estudei em escola particular. E o professor 

que eu tive no Ensino Fundamental, ele era um lixo. Além de ele ser um professor mal 

planejado, ele não sabia o inglês de jeito nenhum, era assim impossível de entender, de tu 

falar... [Fala interrompida por Nic] 

 

Nic: Tu estudou no Ensino Fundamental no mesmo lugar que ela estudou no Médio, não é? 

[Referindo-se a Karen]. 

  

#ForaTemer: Aham...  

 

Nic: Tá falando a mesma coisa. 

 

#ForaTemer: Pois é... Com a mesma professora. E aí eu tinha uma professora no Ensino 

Médio que foi até melhor, ela sim me ensinou as bases. Ela sim. Os alunos não tinham 

interesse nenhum em aprender a matéria. Não faziam questão nenhuma de aprender a 

matéria. Eles estavam preocupados com o ENEM, então... Mas eu queria aprender alguma 

coisa. Então eu não aprendi nada no Ensino Fundamental. Então, ela sentava comigo e me 

ensinava as coisinhas tudo ali. Então toda base que eu tenho foi ela que me deu. Agora no 

Ensino Fundamental meu professor... 

  

Karen: No Ensino Fundamental eu nem tive. 

  

Nic: Eu tive. No Ensino Médio eu só tive espanhol. 

 

Karen: No Médio parou. No terceiro ano eu não tive mais. Eu só tive espanhol. 

 

Nic: Eu tive. 

             

Jennie: Eu tive no Fundamental e no Médio, todas as séries... E foram, por exemplo, na 

primeira série... Não, na primeira série, mas que eu lembro da primeira vez que eu tive 

inglês no Fundamental, foi a mesma matéria que eu tive no terceiro ano. 

 

Todos: [Risos] 

 

Entrevistadora: Com toda a experiência que vocês já tiveram na vida, vocês consideram 

que, já que houve professores bons e professores ruins, é possível aprender tanto com um 

professor bom, tanto com um professor ruim? 

 

#ForaTemer: Sim. 

 

Jennie: É possível. Eu acho que exige... depende de um esforço bem maior... [Fala 

interrompida por Karen] 

 

Karen: No caso do professor ruim, depende muito mais do aluno, de ter interesse de 

procurar mais ali, fora daquela área... Quando o professor é muito bom, ele já desperta o 

interesse, já aprende melhor... Então, não precisa necessariamente de tanto esforço pra 

poder aprender a disciplina. 

 

Jennie: É, porque se é o professor muito bom você vai aprender com ele, né? 
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Karen: É. [Em concordância à fala de Jennie] 

 

Jennie: Se for um professor ruim você vai ter aquela aula, que você vai ter que aprender 

fora da aula sozinho. [Fala interrompida por Karen] 

 

Karen: Você vai ter que fazer um selecionamento, né? Por causa do conteúdo, porque a 

gente sabe que o conteúdo que ele passou. 

 

Jennie: É, porque, o mínimo vai aprender sozinho. 

 

Karen: O aprendizado, aquilo tudo que ele tá aprendendo, basicamente, a maior parte vem 

do aluno. 

 

Entrevistadora: Com base no que vocês já aprenderam até agora, no curso, vocês acham 

que vocês vão ser professores bons? 

 

Karen: Até agora... 

 

Chris: É... 

 

Jennie: Aí então... 

 

Entrevistadora: Vocês cursaram algumas disciplinas, já viram mais ou menos como é que 

funciona. 

 

#ForaTemer: Mesmo assim... 

 

Karen: Ah sim... São disciplinas que... [Fala interrompida por Jennie] 

 

Jennie: É... Eu acho que essas disciplinas eles focam em ensinar a ser professor, entendeu? 

Não é focado nisso. Então, tipo, nessa área não dá pra gente ter muita coisa. 

 

Karen: Eu não sei, porque. Eu acho que eu posso falar assim, porque é muito... Sei lá... 

 

Todos: [Risos] 

 

Karen: A gente fez uma disciplina de Psicologia, a gente fez um trabalho de campo, né? 

Uma pesquisa de campo. Então a gente ficou... o quanto é difícil, o nosso estágio... 

 

Jennie: É. 

 

Karen: O quanto é difícil a realidade de uma sala de aula, mas o curso, ele, por enquanto, 

ele nos proporcionou umas coisas legais, né? Pra questão de formação... 

 

Jennie: Porque, quando a gente começou, no primeiro dia, eu acho, a coordenadora disse, 

conversou com a gente, e ela explicou: “olha, as matérias que vocês vão ter não é 

exatamente a ideal, porém é o que nós... É o que tá sendo possível dá agora... É o... É as 

matéria que vocês vão ter, mas elas não são focadas no inglês”. Ela avisou antes, mas 



680 
 

avisou  também que não era pra gente... Que não tinha como... Que tavam tentando 

resolver ainda, que, no momento, ainda não resolveu. Mas ela avisou nesse sentido. 

 

Nic: Não sei nem se vou lembrar da pergunta agora. 

 

Entrevistadora: Vocês vão ser bons professores? 

 

Karen: É, se a gente vai ser bom professor. 

 

Chris: Se Deus quiser, se ele não quiser, estamos aí, não é?! [Risos] 

  

#ForaTemer: Se Deus quiser nada. A gente tem que se esforçar para ser bom professor. 

  

Jennie: É isso aí. 

 

Karen: O curso, ele tá proporcionando... 

  

Nic: Eu já aprendi muita coisa aqui que a gente tá usando, na sala de aula. 

  

Entrevistadora: Isso aí é uma outra pergunta [referindo-se à fala de Nic]. Mais lá pra 

frente a gente vai voltar nesse assunto aí. Agora pensando no formador de professor, agora 

quem é formador de professor? O formador de professor não é só... não vai ser só o que dá 

aula de inglês ou de alguma disciplina específica do curso, porque vocês têm disciplinas 

também que são de outros cursos.  

 

Nic: Uhum. 

 

CS: Ah é. 

 

Entrevistadora: Aí, pensando nesse formador de professor, são todos esses professores 

que estão ministrando as disciplinas pra vocês, como que seria um bom formador de 

professor de inglês? 

  

CS: Pode citar nomes? [Risos] 

 

Todos: [Risos] 

 

Karen: Ah sim! 

 

Entrevistadora: Poder pode, eu só não vou poder colocar depois na transcrição. [Risos] 

  

Jennie: Os exemplos básicos: o Dirlen aí embaixo, né? 

  

Chris: Nossa!  

 

NS: Dirlen = Norte. 

 

Chris: Já tem um praticamente um deus. 
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Nic: Ah o Dirlen. 

  

#ForaTemer: O Dirlen, ele é sábio.  

 

Todos: [Risos] 

  

Nic: Vai ter que colocar tudo em preto essa parte, ninguém quer rodar aí, né?! 

  

Jennie: Acho que dá até pra falar do carinho que a gente adquiriu pelo professor, porque 

ele realmente consegue ensinar aqui para você. Tudo o que a gente poderia ensinar aqui 

para você do que seria um bom... Ele já alcançou... Que seria um bom, né?! Ele seria. 

 

Chris: Praticamente tudo. 

  

#ForaTemer: É... É bonito ver assim um profissional que domina o que ele tá explicando, 

sabe? Que domina. Ele deu todas matérias para a gente e a gente não cansou, porque ele 

passava as matérias e a gente ficava: “Deus! Esse cara sabe de tudo, meu Deus!” [Risos] 

 

Todos: [Risos] 

 

Nic: De uma forma ou de outra, a gente trata o professor, principalmente, o de 

universidade que tem o título de doutor, como o redentor de muito conhecimento. 

 

Jennie: Sim. 

 

Karen: [Concorda acenando com a cabeça em gesto afirmativo] 

 

Nic: Então, é esperado que ela saiba muito e que traga muito para a gente. Então, acho que 

isso é bom, não só pra ensinar, como pra inspirar também, porque a gente fica inspirado a 

gente vendo. Você tá fazendo doutorado e você é nova [referindo-se à entrevistadora], 

entendeu? Então a gente fica inspirado. [Risos]. 

 

Chris: Isso mesmo. 

 

Todos: [Risos] 

 

Nic: Agora eu viajei. [Risos] 

 

Todos: [Risos] 

  

Nic: Então, eu acho que tem que ter, apesar de não ter problema um professor ser novo 

formando, tem que ter um pouco de experiência. Ajuda você ter experiência, porque você 

já sabe como lidar, já sabe o que é importante, o que não é. Você já tem a tua experiência 

de faculdade, que você pode tá repassando, porque ninguém vai ficar repassando os erros 

que recebeu na faculdade. As aulas ruins que tu teve na faculdade... Aí tu não vai querer 

repetir com os alunos teus, vai querer fazer uma coisa melhor. Quer dizer, eu acho, não é?! 

Não sei... [Risos] 

 

#ForaTemer: Pegar o melhor do que você possui 
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Nic: Exatamente. Evolução aí... Ter experiência, conhecimento e carisma também, que 

toda pessoa tem que ter. 

  

CS: Tem que ter uma relação entre o professor e o aluno, fora da sala de aula, né?! Se a 

gente vê o professor Dirlen na rua... 

 

Chris: Nossa... 

 

CS: A gente vai abraçar ele, né?!  

 

Todos: [Risos] 

 

Entrevistadora: E tem um... Vocês falaram de características pessoais, também, mas tem 

alguma característica em relação à formação desse professor?  Ou... Deixa eu explicar... 

Como se diz...? Vocês têm professores que são mais área da Pedagogia, vocês têm aquela 

com formação mais específica em Letras Inglês. Vocês têm vários! E vocês acham que isso 

influencia para ele ser um bom formador? O fato de ele ter algum conhecimento sobre a 

área específica do inglês? 

 

Nic: Sim.  

 

Karen: Depende. 

 

Nic: Mas eu acho que é tão bom ele ter dentro do inglês quanto fora. 

 

Jennie: É... [Em tom de desdém em relação à fala de Nic] 

 

Nic: Quando tu pega professor de fora também é bom. 

 

Jennie: Eu diria que não inicialmente, mas... Porque dá raiva, né? Por que que eu falei? 

 

Todos: [Risos] 

 

Jennie: Porque assim depende.... 

 

Todos: [Risos] 

 

Jennie: Eu acho que depende porque.... Quando a gente teve um trabalho de campo aí, a 

gente tinha aula de matemática, aí a primeira coisa que veio na nossa cabeça foi: nossa! A 

gente já até sabe quantos metros deu, porque é... Exatas ali, aquela coisa, né?! Concreta, 

não tem muito... As matérias que nós temos não têm essa visão. E quando a gente fez 

entrevista, ela perguntou exatamente muito parecida com a nossa... Ela tinha muito 

conhecimento que nós estamos tendo agora, em coisas que a gente nem tinha lido ainda, e 

ela já tinha. E aí depois ela explicou, porque a gente ficou surpresa, e ela explicou que ela 

tinha feito Pedagogia, que ela tinha ficado um tempo na Pedagogia. Aí a gente foi entender 

de onde vinha toda aquela lógica dela, né? Todo aquele raciocínio. Porque além dela ser 

professora de Matemática, ela tinha um ponto de vista bem elaborado, né? Sobre humanas, 

não é?! Sobre Psicologia, sobre nossa área, sobre Teoria da Aprendizagem. E aí porque 
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justamente ela tinha tido uma formação em Pedagogia. Talvez se ela tivesse ficado só em 

Matemática, ela poderia não ter essa visão... de como dar aula. 

 

Entrevistadora: Vocês perceberam alguma influência em relação a titulação do professor  

que tem doutorado, ou que tem só mestrado, ou que tem só uma especialização? 

 

#ForaTemer: Diferença na titulação. 

 

Nic: Depende. 

 

Karen: Diferença no ensino, na forma que ele passa o conhecimento? 

 

Chris: É, tem... 

 

Nic: Não, acho que não. 

 

Jennie: Tem coisas que são boas e tem coisas que não são. 

 

#ForaTemer: Eu não fiz uma matéria, mas alguns alunos tiveram a matéria com uma 

professora, que ela era graduada. 

 

Karen: Ah... Sim. 

 

#ForaTemer: E, pelo que me disseram, ela é muito boa. 

 

Karen: Sim. 

 

#ForaTemer: Mas também tem uma professora que é mestre, mas que não é tão boa 

assim, entendeu? 

 

Karen: Sim, mas aí querer comparar com uma professora que é mestre, e que é do curso..., 

mas pois é... Mais comprometida. 

 

Nic: Mas aí é mais comprometida como professora. 

 

Jennie: A gente tem professores, por exemplo, que os dois são doutores e que são 

completamente os opostos aqui, né? 

 

#ForaTemer: Pois é. 

 

Karen: Assim né? [Ar de dúvida] 

 

#ForaTemer: Dá pra ti falar. Dá pra ti saber. 

 

Karen: Acho que depende muito. 

 

Jennie: Não quer dizer que ele é doutor que ele vai ser maravilhoso. 

 

Nic: Não... 
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Karen: É, não tem nada a ver.  

 

Entrevistadora: Tá. Falamos do bom, e o mau? Como é que ele seria? Me dê umas 

características específicas... 

 

Jennie: Do mal formador? 

 

Entrevistadora: O mal formador. Porque vocês falaram que tiveram algumas experiências 

ruins com alguns. 

 

#ForaTemer: É, mas... 

 

Entrevistadora: O que havia de ruim com esses alguns? 

 

NS: A didática.  

 

Jennie: A aula... Dá atenção... 

 

NS: A didática é uma coisa importante. 

 

Nic: A didática faz falta. 

 

#ForaTemer: Acho que sim. Às vezes o professor fica lá na frente falando e falando, 

falando... Por mais que você saiba que você tá ali pra ser professor, para se formar como 

professor e que você precisa daquilo, você está assistindo a aula, mas, às vezes, você não tá 

na aula.  

 

NS: É verdade. 

 

Jennie: Fica aquela coisa metódica. 

 

Nic: É. 

 

#ForaTemer: Por mais que a gente tenha esse sentido de que a gente tá num curso 

superior, precisamos se formar, se o professor não tiver didática a gente vai começar a cair 

assim para o lado, sabe? 

 

Jennie: Aí já é dormindo. 

 

#ForaTemer: Tem vezes que acontece com a gente. Foi isso que aconteceu. 

 

Chris: Concordo. 

 

#ForaTemer: No dia a dia. 

 

Jennie: Deixa pra lá. 

 

CS e NS: [Risos] 
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Jennie: Meu Deus! Quando acabar isso estamos mortos! 

 

Entrevistadora: Tá... Pensando nos professores que vocês já tiveram até agora, 

independente se do curso ou não, vocês acharam que a maioria deles foi um bom formador 

ou foi um mau formador? 

 

#ForaTemer: Qual foi a maioria? 

 

Chris: Peraí. [Começa a contar nos dedos e #ForaTemer acompanha a contagem] 

 

NS: Foi bom. A maioria. 

 

Karen: Foi bom... Pra mim, a maioria foram bons... 

 

Nic: Foi bom. A gente teve só dois professores ruins. 

 

Karen: Na faculdade... 

 

Nic: É, na faculdade, só dois. 

 

Jennie: Na escola não pode nem contar. [Risos] 

 

Nic: Não, em geral, foram todos bons. 

 

Entrevistadora: Em geral, a maioria sim? 

 

Todos: [Balançam a cabeça em sinal afirmativo] 

 

Entrevistadora: Tá! A outra questão é que... É um curso, é uma licenciatura voltada para 

formar professores para a Educação Básica. Vocês acreditam que um professor, pra ele 

formar esse professor para a Educação Básica, ele tem que ter sido professor da Educação 

Básica? Porque muito, principalmente, se falando de inglês, alguns professores que vocês 

tiveram que nunca foram professores de inglês da Educação Básica. 

 

Todos: Sim. 

 

Karen: Então não precisa, não. 

 

Entrevistadora: Vocês acham que isso influenciaria? 

 

Jennie: Acho que não. Talvez só o fato dele ser um bom professor, ter essa... Didática boa. 

  

Karen: Talvez até seria para mostrar para gente como é o contexto desse ambiente. 

  

Nic: Só mudaria porque ele poderia trazer experiências de vida. Mas só de cursinho já seria 

uma experiência diferente, porque se eu tenho uma pessoa que só deu aula em escola 

pública, e não deu em escola particular, já não é a mesma coisa. A experiência que ele tem 

serviu, mas não encaixou. Aí o professor que deu aula no sul do país para a educação... 
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Digamos que as escolas são um pouco melhores, e a gente vai dar aula aqui, já é diferente. 

Então, não necessariamente ele precisa ter dado aula, porque às vezes o contexto nem é 

assim tão parecido. Aí não adianta de nada. 

  

#ForaTemer: Vai variando de região para região. A experiência vai ser também diferente. 

 

Entrevistadora: Vocês acreditam que tanto o bom quanto o ruim, eles colaboram para a 

formação? 

 

Karen: Sim. 

 

Jennie: Sim. 

 

#ForaTemer: Sim. 

 

CS: Sim. 

 

Entrevistadora: Mesmo os com quem vocês não aprenderam? 

 

Todos: Sim. 

 

Karen: Claro. 

 

NS: Claro, porque a gente pensa bem assim: ah, eu não vou ser como ele no futuro. Eu vou 

fazer diferente. 

 

Karen: E, se eu como aluna, eu sei que a forma que como aquele professor deu aquela 

disciplina não me ajudou, eu provavelmente vou procurar outro método para ensinar os 

meus alunos, porque eu sei que aquele ali não vai dar. 

 

Jennie: São experiências, né? 

 

#ForaTemer: Também tem a forma que ele vai dar matéria para nós. Aí ele dá matéria e a 

gente passa, já colaborou. Porque é muito difícil, querendo ou não, aqui a gente tem 

pouquíssimos professores, não é?  Então a gente precisou dos professores ruins ali, senão a 

gente não tinha como ter aula. 

 

Nic: Não dá pra falar que todo professor é ruim. Talvez a gente não consegue pontuar, mas 

você, consciente ou não, aprende com ele. Professor tal é ruim, ele tem a cabeça ruim, 

alguma coisa ele tem de bom. Se a gente aprende é porque deu certo, mesmo que a gente 

não consiga apontar o que é que é. 

 

Entrevistadora: Passando para um próximo tema que seria o ensino/aprendizagem durante 

o curso, o que vocês acham que, para ser um bom professor de inglês, o que um aluno, um 

graduando precisa aprender durante esse curso? 

 

Karen: Para ele ensinar inglês? 
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Entrevistadora: Vocês estão falando do curso de vocês, pensando que no diploma lá no 

final vai sair licenciado pra dar aula de inglês na Educação Básica, o que precisa aprender, 

para ter essa condição de atuar bem na Educação Básica como professor de inglês? 

 

Karen: Precisa primeiramente ter, pelo menos, um domínio mínimo da língua, pra que, no 

ensino básico, você não... Você não... Ensina assim toda aquela coisa mais elaborada. 

 

#ForaTemer: E técnica. 

 

Karen: Geralmente é um público... [Risos] Um público... público. 

 

#ForaTemer: Acho que, na área pedagógica, a gente precisa aprender sobre ética do 

trabalho. Primeiro, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer na sala de aula, 

porque isso é muito importante. Tem professores que... Tem muitos alunos que saem 

daqui, vão dar aula e que não sabem o que é ética do trabalho, não sabem o que pode e o 

que não podem fazer com o aluno, sabe?  O que podem ou não fazer dentro de uma sala de 

aula. A disciplina de ética ela trabalha... 

 

Karen: A questão da disciplina de Psicologia que nos ajuda muito e deu muita visão para a 

gente sobre como funciona a sala de aula, como funciona os alunos, como se portar, os 

métodos que poderia usar. Essa questão pedagógica que a gente tem é extremamente 

importante pra gente. 

 

Jennie: Muitas das matérias a gente começa assim o semestre, a gente fala: “nossa! Para 

que isso? Para que essa matéria? Nada a ver!” Mas, depois que a gente teve a matéria, e 

percebeu que era realmente importante... 

 

Karen: É para a formação da pessoa, para a nossa formação pessoal. 

 

#ForaTemer: Apesar de a gente ter algumas matérias que a gente pensa: Ah, pra quê? 

Depois a gente... Adquiriu conhecimento pessoal, conhecimento crítico, e também o 

domínio da língua, né? Por mais que a gente não consiga passar, não possa, não tenha essa 

oportunidade de passar pro Ensino Fundamental ou o Médio, o inglês que a gente sabe, o 

inglês que a gente vai aprender, acho que é importante a gente ter um domínio, né? Assim 

a gente vai passar confiança pro aluno que você sabe aquilo, é importantíssimo. 

 

Nic: Eu acho que o professor tem que entender e conseguir passar pro aluno a importância 

daquela matéria. Tem muito professor que está dando inglês sem saber porque ele está 

dando.  Só porque ele sabe inglês, ele tá dando. Então ele tem que entender a importância 

daquela matéria dele, culturalmente, socialmente, é... Profissionalmente, e saber passar pro 

aluno dele qual que é a importância daquela matéria. Para o aluno entender a importância e 

querer aprender, porque senão você acha que a matéria é inútil, que a matemática é inútil. 

[Risos] 

 

Karen: [Risos] Agora a gente vê que não é inútil, porque você precisa da matemática, de 

ter um domínio bom da matemática. 

 

Nic: Enquanto o aluno não ver a importância, ver que ele precisa... Ele não se interessa, e 

tanto faz como tanto fez. 
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#ForaTemer: Vai ser só mais uma matéria só pra ele passar. 

 

Chris: Opa! 

 

Entrevistadora: Vocês falaram, em linhas gerais, do que precisa, o que seria necessário 

aprender (a língua, a parte pedagógica, pra lecionar, pra ética também), agora a próxima 

pergunta é: como se deveria ensinar isso? Durante a graduação como isso deveria ser 

ensinado? Porque o professor pode vir aqui e explicar... Em outros cursos, por exemplo, 

muitas vezes a gente tem lá: laboratórios específicos.... 

 

Jennie: Pois é. 

 

Entrevistadora: Mas e pra gente aqui? Como que isso deveria ser ensinado? 

  

Jennie: Aqui nós temos assim: Alunos aqui, professor aqui, só aquela matéria, lendo e 

acabou! Essa coisa básica, né? Morreu... [Gesticula com as mãos indicando tempo 

passado] 

  

NS: Deveria ser ensino pelo professor e o aluno colocar em prática. Acho que isso seria 

interessante. 

  

Jennie: Colocar em prática é interessante, porque na última matéria, não sei se foi a 

primeira vez, não tenho certeza, mas a primeira matéria que a gente teve a oportunidade de 

vivenciar o conteúdo que a gente estava aprendendo, em campo, né? E, no final da matéria, 

no último minuto, a gente chegou e falou pro professor: “professor, muito interessante!". A 

gente adquiriu o conhecimento muito melhor do que só nas aulas, só assistindo... 

 

#ForaTemer: Deu uma polida. 

  

Nic: Foi bem interessante. 

 

Jennie: Bom, pro nosso conhecimento, ter esse trabalho de campo e é raro, né?! Bem raro. 

 

Karen: Até agora acho que sim. 

 

Jennie: Todos poderiam utilizar. 

 

Nic: Eu colocar em prática, ou ver em prática, porque é a questão do espelho. O professor, 

ele quer passar ética no trabalho, mas ele chega aqui e ele não tem ética no trabalho, ele 

está fazendo o trabalho dele errado, porque ele quer ensinar sobre... “Ah, essa didática aqui 

funciona”, mas não utiliza uma didática que funciona. Então, assim, não pode ser hipócrita, 

só falar e não fazer também. Se ele tá ensinando pra gente sobre ah... Um método de 

ensino que funciona nessa situação então ele tem que saber utilizar, porque às vezes o 

professor fala, fala e não sabe nem como fazer. Ele fala sobre ética, ele fala sobre respeito, 

exige um respeito absurdo, mas não mostra respeito por aluno, nem nada. Aí complica. 

 

Karen: Ele passa algo que ele não sabe na prática e a gente acaba aprendendo algo sem 

saber na prática. Aí fica que nem ele que só sabe na teoria e não sabe que... 
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Todos: [Risos e burburinho em concordância à fala de Karen] 

 

Karen: Aí vai só acumulando. 

  

Jennie: Às vezes nem passa, porque fica aquele conhecimento defasado, porque ele tá 

falando sobre ética, mas já tem assimilado na tua cabeça que dentro... sobre respeito, né? 

Tu já acostumou que, dentro deste ambiente, você não está sendo respeitado... Aí fica meio 

disperso, ele não vai se interessar. 

 

#ForaTemer: Tem que se tocar que tem uma pergunta. 

  

Entrevistadora: O como que deveria ser ensinado. 

 

Nic: Como deveria ser ensinado. 

 

Jennie: A gente perde o foco já, né? [Risos] 

 

NS: Risos. 

 

Nic: Não, a gente tá respondendo ainda. [Risos] 

 

Entrevistadora: Tá dentro do assunto. 

 

#ForaTemer: Pois é. 

 

Nic: É muito importante a gente ter o exemplo de um professor. Não que a gente vai ser 

birrento e falar assim: “ah! Ele fez errado, eu vou fazer errado também!” 

 

Todos: [Risos] 

 

Nic: Mas, às vezes, é inconsciente. Se o professor está sempre te desrespeitando em sala de 

aula, quando você chegar na sala de aula, você, inconscientemente, vai desrespeitar os seus 

alunos da mesma forma que você foi desrespeitado, porque é isso que o ser humano faz: 

ele vê, copia, imita e repete lá na frente. 

  

Jennie: Você perde o interesse também um pouco do aluno. Eu tive uma matéria aqui que 

foi uma das que eu mais gosto de fazer na vida, é a minha área, assim que eu gosto muito 

por hobby assim, porém, pela didática de um professor não ser muito interessante... Elas já 

sabem, né? [Referindo-se a Karen e Nic] 

 

Karen e Nic: [Risos] 

 

Jennie: Gente, pela didática do professor, eu perdi o interesse. Então, se eu chegar, se eu 

tiver uma aula fora sobre isso, eu vou ficar muito interessada, vai despertar meu interesse 

no estudo, mas no que foi fazer por último aqui... [Abaixa a cabeça e gesticula 

decepção] Mas é difícil, moço. 
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Karen: Ela levantou uma questão muito interessante tu saber, também, mostrar isso no 

campo: a questão da prática. Acho que, tanto na teoria quanto na prática, é interessante na 

nossa formação... Acho que não só da nossa, mas em outras as formações, a gente tem que 

ter essa questão da prática antes de chegar naquela realidade em si, pra depois a gente ter 

essa experiência, é bom a gente ir adquirindo aos poucos. 

  

Nic: É... Acabei de pensar num exemplo: aqueles técnicos que treinam as 

ginastas, ginástica olímpica, não têm nenhum técnico de ginástica que nunca tenha sido um 

ginasta. 

 

Todos: É, não. 

 

Nic: Ele não pode só falar assim: “ah, não esse aqui... Esse movimento... Essa ginástica 

aqui é feita dessa forma”. Ele viu um vídeo no Youtube, e aí ele viu que como que é, como 

que tem que fazer. Não..., Ele já fez, já passou por aquilo. Professor de balé, ele tem saber 

dançar balé, ele tem que ter tido... Tem que ter tido uma cadeira de bailarino... O professor 

de dança, o professor de piano. 

  

Entrevistadora: Vocês tinham respondido que não necessariamente. 

 

Todos: [Sobreposição de vozes em concordância à fala da entrevistadora] 

 

#ForaTemer: É, volta àquela pergunta. 

 

Entrevistadora: Vocês tinham respondido que não necessariamente o formador teria que 

ter sido professor de inglês. 

 

Nic: Então, exatamente, mas, em alguns casos, sim. Nesses casos da didática, do... Da 

ética, é muito bom ter o exemplo. Eu não estou falando do inglês, eu estou falando do 

exemplo da didática, da ética. 

  

#ForaTemer: Nessa questão da didática e ética, não ter dado aula no Ensino Fundamental, 

não é? Dá pra fazer isso aqui já no curso superior. 

  

Entrevistadora: Tá! Então nós falamos o como, mas dentro desse como, o que precisa pra 

fazer isso? Vocês chegaram a mencionar, por exemplo, a leitura de textos. Então, além de 

livros, precisa do quê? 

  

Karen: Da prática, da realidade. 

 

Jennie: Da experiência também. 

 

Karen: Da experiência. 

  

Entrevistadora: Mas o que em relação a material didático, recursos didáticos? 

 

Karen: Ah sim. 

 

Entrevistadora: Por exemplo, um livro seria um. 
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#ForaTemer: Mas também, por exemplo, aqui a gente tem... A gente tem... Teoricamente 

a gente tem um laboratório, mas que a gente não pode usar. Seria muito bom, seria muito 

bom, tem equipamentos muito caros, mas não tem um professor que seja conhecedor 

daquilo para dar uma aula para a gente, ou dar um curso para a gente de aquela coisa. E 

isso é “super” errado, porque você vem aqui pra faculdade, você tem um laboratório, você 

tem um lugar só para linguagens e só para você aprender um pouco mais sobre aquilo, mas 

não pode usar, porque não tem gente pra cuidar daquilo, não tem gente pra ti ensinar 

aquilo. Então a gente até tem um material legal razoavelmente, mas a gente não tá podendo 

usar e também a gente acaba se prendendo a livros. 

 

Jennie: A falta desse... Do acesso a esse laboratório poderia solucionar tranquilamente o 

problema da nossa formação que é a língua, né? A dificuldade com a língua podia 

facilmente resolver.  

 

#ForaTemer: Sim. 

 

Jennie: Poderia se a gente tivesse acesso ao laboratório da mesma forma que a gente tem 

acesso a didática, não é?!  

 

#ForaTemer: Aos livros... 

 

Jennie: Ao xerox... 

 

Karen: Aos livros, a biblioteca. Se a gente tivesse o mesmo acesso que a gente tem de usar 

a biblioteca, como a gente poderia usar o laboratório, talvez isso fosse... Ajudaria... 

 

Jennie: Ajudaria tanto os professores tão bons quanto a língua, né? Porquê...  

 

Entrevistadora: Agora fazendo o link dessa aprendizagem com essa proficiência com o 

idioma, no começo vocês falaram que as pessoas na turma tem níveis diferentes de 

proficiência, e vocês acreditam que o fato de ter essa heterogeneidade de pessoas que 

sabem  pouco e outras que sabem um pouco mais, e outras que sabem muito mais... 

 

Todos: [Apontam para Nic e falam seu nome] 

 

#ForaTemer: Tem as pessoas que sabem pouco, tem as pessoas que sabem médio e tem a 

Nic. 

 

Chris: É a Nic! [Corrigindo a fala de #ForaTemer por ter usado o nome verdadeiro de Nic, 

não seu pseudônimo] 

 

Todos: É a Nic. [Corrigindo a fala de #ForaTemer por ter usado o nome verdadeiro de Nic, 

não seu pseudônimo] 

 

Entrevistadora: A gente apaga essa parte. 

 

Todos: [Risos] 
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Entrevistadora: O fato de existir esses níveis diferentes, vocês acham que influencia na 

forma como... Essa aula acontece? Por exemplo, se fosse todo mundo, se todo mundo 

soubesse... Quase nada, ou se todo mundo soubesse no mesmo nível, ou se todo mundo 

soubesse muito, poderia ser diferente? Vocês sentem que isso influencia na forma como os 

professores estão dando aula? 

 

Todos: [Sobreposição de vozes respondendo afirmativamente a questão da entrevistadora] 

 

Entrevistadora: Mas isso influencia de uma forma negativa ou positiva? 

 

Nic: Depende. 

 

Karen: Eu acho que ter alunos que dominem um pouco mais, saibam um pouco mais, isso 

ajuda muito, até porque você não vai ter só o auxílio do professor pra ensinar, você 

também pode ter o colega que vai tá te... Te... Passando o conteúdo. [Fala interrompida por 

#ForaTemer] 

 

#ForaTemer: Eu acho que isso influencia de forma negativa. Eu acho que não é todo 

mundo que vai ter essa cabeça de: “ah, vou ajudar”, 

 

CS: Exatamente... [Fala interrompida por #ForaTemer] 

 

#ForaTemer: Mas tem alunos que sabem extremamente pouco assim, bem pouco, não 

sabem quase nada, e se sentiram desestimulados. Muita gente saiu. Tem muita gente que 

saiu da aula. 

 

Todos: [Sobreposição de vozes concordando com a fala de #ForaTemer] 

 

Entrevistadora: Então, de forma negativa, influenciou na evasão? Vocês acham? 

 

#ForaTemer: Eu acho que depende. Depende. Depende porque teve alunos que se 

sentiram intimidados, e que não se sentiram qualificados e pensaram: “ah, eu nunca vou 

chegar lá! Ah, por favor, vou embora” e saíram do curso. Teve alguns que disseram: “ah 

não, eu vou pedir ajuda aqui e tal”. Daí a pessoa vai e ajuda. Aí não, eu quero aprender 

com essa pessoa. Aí a gente vai e dá uma ajuda, ensina como pode, né? Pelo menos a 

maioria, acho que ninguém aqui nunca se negou ajudar o coleguinha, né? Pelo menos... 

 

Todos: [Risos] 

 

Jennie: Tem alguns que tem um nível de dificuldade maior, mas eles também são meio 

tenso, porque eles também são meio intimidados assim... A gente não intimida eles, porém 

eles também não têm... Não são "abertos" [aspas colocadas por meio de gestos] a pedir 

nossa ajuda. 

 

Karen: E até interpretar a ajuda... [Fala interrompida por Jennie] 

 

Jennie: E aí não acaba nem compensando. 
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Karen: Porque geralmente ela passa a prova de proficiência. E aí, o aluno que já tem o 

domínio daquele conteúdo, eles passam pra pessoa vir assistir a aula e os alunos que não 

tem esse domínio, eles não vão ficar aqui, ela vai dar para dar aula pra alunos num nível 

igual... Daquele conteúdo. 

 

NS: É, isso aí. 

 

#ForaTemer: Mas não é o que acontece. 

 

Nic: Mas não é bem o que acontece. Eles não tem um nível igual. 

 

Jennie: É. 

 

Karen: Já na outra disciplina que eu também participei, que fiz outra professora, ela fez 

uma espécie de monitoria.  Aí chamou alguns alunos que tinham muita dificuldade para 

colocar em um outro horário e os alunos que já poderiam ajudar pra auxiliar o outro aluno, 

entendeu? Aí ajudou muito em sala de aula. 

 

Jennie: Nessa matéria que a gente tem a prova de proficiência, dá pra fazer essa separação: 

mas todo mundo bem, por exemplo, atrapalha um pouco negativamente porque... Como a 

gente falou no começo da entrevista, eu acho, porque, devido o fato de ter alunos de 

diferentes níveis, assim, a professora meio que fica... Um pouco confusa, aí ela não pode ir 

muito rápido. 

 

Karen: É, é verdade. Tem o pessoa que já tem. [Fala gesticulando para trás com as mãos] 

 

Jennie: Porque tem aquele pessoal que já tem... Mas tem alunos que já tem uma formação 

melhor... Aí tem que adequar a eles também. Então fica confuso e meio misto assim. Se 

fosse todos os alunos em um nível melhor, acho que se desenvolveria mais, bem mais. 

Porém, é bom pra quem já tem... Quem tá... Tem mais dificuldade, porque a professora vai 

dar atenção, vai dar aquele passo a passo, devagarinho. Então, pra eles, não é negativo, né? 

Porém, se fosse todos no mesmo nível mais alto, acho que a gente aprenderia mais. 

 

#ForaTemer: Claro né? Porque os professores ficam impedidos de dar aula pra gente em 

inglês, porque alguns não vão entender nada. 

 

Jennie: Sim. Exatamente. 

 

#ForaTemer: Às vezes, quando não são passados prova de proficiência. Aí o aluno já sabe 

que vai ficar tipo entediadão na aula. Então acho que... Vai me dizer que não é?! 

[Referindo-se a Nic] 

 

Nic: [Risos] 

 

Chris: É. Fala a verdade. 

 

#ForaTemer: Pois é. Tem isso então. Então, eu acho que atrapalha tanto o aluno que tem 

um nível menor, e atrapalha... Pode atrapalhar o aluno com o nível maior. Mas isso é na 

aula especificamente de inglês. 
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Jennie: É outra coisa que resolveria o problema da nossa formação. Se chegasse aqui e os 

professores e dessem aula todos em inglês durante quatro anos, quem não ia conseguir se 

acostumar com a leitura!? É bem difícil você não conseguir pegar a coisa com êxito. 

 

Karen: É verdade 

 

Chris: [Aceno de cabeça em concordância com a fala de Jennie] 

 

Todos: [Sobreposição de vozes expressando concordância com a fala de Jennie] 

 

Entrevistadora: Mas peraí. Essa pergunta vai chegar. 

 

Todos: [Sobreposição de vozes expressando compreensão e alívio] 

 

Entrevistadora: Tá! Passando agora pra outro tema que é sobre a grade curricular. Parte 

da pergunta vocês já responderam, que é se há disciplinas específicas pra o ensino e 

aprendizagem do inglês.  Vocês, até agora,... Vocês falaram que existe, mas até agora 

vocês não falaram quantas. 

 

Karen: São duas. 

 

NS: [Mostra dois dedos das mãos indicando a quantidade] 

 

Nic: Uma por semestre. 

 

#ForaTemer: É uma por semestre, por semanas. 

 

Karen: Que a gente faz blocado. 

 

Jennie: Que a gente tem tudo blocado. 

 

Entrevistadora: Que é a Leitura e Produção? 

 

Nic: Leitura e Produção. 

 

Todos: Isso. 

 

Jennie: É essa que a gente tem... 

 

Nic: Só Leitura e Produção. 

 

Jennie: São essas que a gente tem. A gente faz a prova e conclui. 

 

Nic: Todo semestre tem uma. 

 

Chris: Não, mas é aquilo lá. Parece aquela coisa, se for preciso alguém... 

 

Entrevistadora: Vocês já chegaram a ver a grade curricular? 



695 
 

 

Karen: Já. 

 

Todos: [Aceno de cabeça e/ou sobreposição de vozes respondendo afirmativamente a 

questão da entrevistadora] 

 

Karen: A gente tem Leitura e Produção I, II, III, IV...  

 

NS: VIII. 

 

CS e NS: Eheeee! [Tocam as mãos uma da outra ao falarem juntas] 

 

Entrevistadora: Não! Tá! Peraí! Quem que já... Quem que já viu a grade? 

 

Chris: Eu já vi mais ou menos. 

 

[Todos levantam o braço respondendo afirmativamente a questão da entrevistadora] 

 

Nic: Só olhar. 

 

Chris: Todo mundo. 

 

#ForaTemer: É. 

 

Entrevistadora: Todos. Além das disciplinas de Leitura e Produção (que vai até o VII, se 

eu não me engano) vocês conseguiram identificar alguma outra disciplina que vocês 

considerariam que também seria específica para aprendizagem da língua? 

 

Chris: O que ela acabou de falar aqui oh. [Referindo-se a Karen] 

 

Nic: Fonética e Fonologia. 

 

Karen: Fonética, ajudou muito. 

 

Jennie: Isso, Fonética e Fonologia. 

 

CS e NS [Dizem juntas]: Fonética e Fonologia. 

 

Nic: Eu acho que tem uma de Literatura Inglesa, que vai ser dada toda em inglês, mas... A 

minoria. 

 

Karen: Tem Literatura Inglesa. 

 

#ForaTemer: Tem uma que vai ensinar a gente a traduzir. 

 

Karen: Mas é minoria, né!? 

 

Jennie: É a minoria. 
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Chris: Tipo assim, a gente não pode falar assim porque são tão complexas que a gente não 

consegue pensar assim, mas deve ter... Mas deve ter outras. 

 

Karen: Já teve o Panorama Histórico da Língua Inglesa, também, mas tem sim outras 

disciplinas. 

 

#ForaTemer: É. 

 

Jennie: Mas, de qualquer forma, são a minoria. 

 

Nic: Mas só que não ensina inglês, elas exigem já de você isso. 

 

Karen e Jennie [Dizem juntas]: É. 

 

#ForaTemer: Exige já que você saiba alguma coisa. 

 

Karen: Ou focam em alguma coisa relacionada à língua. 

 

#ForaTemer: Porque não dá pra aprender Fonética e Fonologia se você não sabe inglês, 

entendeu?! Porque a matéria foi passada em inglês. Ele podia ter passado em português? 

Podia e tal, mas ele passou em inglês. 

 

Karen: Mas ele passou o alfabeto internacional, né!? 

 

#ForaTemer: Isso. Ele passou fonética internacional pra gente e ajudou, mas quem não 

sabia o inglês pra escrever a pronúncia... 

 

Nic: Não sabe a pronúncia. Ficou perdido um pouquinho. 

 

#ForaTemer: Isso, porque não sabe a pronúncia. Se tu não sabe a pronúncia, não tem 

como escrever a pronúncia... Se você não sabe a pronúncia. Aí já exigia que você soubesse, 

querendo ou não. 

 

Entrevistadora: Tá. Então pensando nessa específica de aprendizagem, que seria Leitura e 

Produção, considerando que vocês vão ter até o último ano de graduação e uma vez por 

semestre, vocês acham que isso seria suficiente? 

 

Todos: [Sobreposição de vozes respondendo negativamente a questão da entrevistadora] 

 

Nic: Jamais. Não, é muito pouco. 

 

Jennie: Eu acho que a gente não pode dizer pelos alunos aqui que tem mais dificuldade, 

porque, como eles não tiveram esse contato com essa... Eles não tiveram essa base, talvez 

pra eles tenha sido mais interessante. Só que, como a gente já teve essa base antes de vir 

pra cá, da primeira matéria, por exemplo, que nós tivemos, né? De Leitura e Produção de 

Inglês I.  A gente já teve isso antes, então pra nós é meio:... “Tá! Basicão, sabe?” Mas 

talvez, para eles, que não tinham... Alguém que não tivesse tido ainda, talvez tenha sido 

bem mais vantajoso. 
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Karen: Por mais que a gente saiba, ou não, eu acho que continua sendo insuficiente. 

 

Jennie: A gente pode dizer que é pouco, mas... 

 

#ForaTemer: São quatro semanas por ano, então... 

 

Karen: Eu acho que continua sendo insuficiente. A gente que já entende mais, ou o 

pessoal que já não entende tanto, mas que, pra formação em si, é pouco. 

 

#ForaTemer: O contato com a língua quanto “mais” melhor. 

 

Karen: É um curso de Letras Inglês, mas você tem contado com a língua, direto.  Mais 

voltado para o sotaque em inglês.  

 

#ForaTemer: Por mais que eles tiverem ali ensinando em inglês uma matéria que a gente 

já sabe. Tá, mas a gente está tendo contato com a língua. Então, seria bom que a gente 

tivesse mais contato com inglês. 

 

Karen: Eu acho que até as disciplinas poderiam, né? Explicar e ensinar em inglês e, às 

vezes, acabam não... 

 

#ForaTemer: [Continuando a fala de Karen] E acabam não fazendo. Mas com o intuito de 

não prejudicar aqueles que não... Que não conseguem, que não têm domínio.   

 

Karen: Para não desestimular. 

 

#ForaTemer: É, para não desestimular. 

 

Entrevistadora: De certa forma a gente acabou respondendo, que as disciplinas que não 

são específicas pra, de aprendizagem do idioma, se elas também ajudam na aprendizagem. 

Vocês chegaram a mencionar.  Mas como que elas ajudam na aprendizagem? Em que 

sentido elas podem ajudar, apesar de não ser uma aula de língua? 

 

Nic: Só forçando o aluno a se esforçar pra aprender, porque, pra entender a disciplina, ele 

vai ter que saber. Então, ele vai ter que correr atrás. Só o incentivo. Um incentivo na forma 

de chute, né?! Tipo: lê ou então não vai passar nessa matéria. 

  

Karen: Teve uma disciplina que foi... Filosofia... Que a pessoa do lado burguês ela tá mais 

propensa ao inglês. Então, essa questão de usar, vamos supor, o texto em inglês, apesar de 

ser em uma outra disciplina que o professor explique em português, pro aluno entender 

aquele texto, né? Se... se ele for realmente estudar o texto, ele vai ter que se esforçar um 

pouquinho pra entender. 

 

Nic: É. Melhor do que forçar, né? 

  

Entrevistadora: Tá! E por que vocês consideram que existem disciplinas que são 

ministradas em totalmente ou até parcialmente em inglês? Apesar de o curso ser Letras 

Inglês?  
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Nic: Por quê? Porque ele sabe que as pessoas que estão no curso não têm capacidade de... 

Não tem... Não tem a proficiência ainda pra entender, eu acho. 

  

#ForaTemer: Aquela parte lá no início que a proficiência dos alunos se retrai, eu acho que 

é um pouco por isso. 

  

Karen: Mas eu acho também que nenhuma disciplina teria necessariamente, seria preciso 

ser passado em inglês. Tem disciplinas que... Não tem problema, não. Não tem necessidade 

de ser passadas em inglês. Eu acho que algumas poderiam, auxiliariam mais, mas tem 

outras...  As pedagógicas, que eu acho que seria super tranquilo você falar em português.  

 

 

CS: A gente teve Cultura Brasileira. 

 

Karen: Cultura é importante também. 

 

Jennie: LIBRAS. 

 

Karen: LIBRAS, Pedagogia, todas essas. 

 

Nic: Concentra LIBRAS, né? 

 

#ForaTemer: Porque LIBRAS foi LIBRAS. 

 

Nic: É, foi em LIBRAS. 

 

Todos: É. [Risos] 

 

Nic: E também, como a gente tem professor que não é do curso de inglês, às vezes tem 

professor que não fala inglês. 

  

#ForaTemer: Não fala. 

 

Nic: Tem umas que são, mas que também não falam. 

 

Jennie: Pois é. 

 

#ForaTemer: É. 

 

Todos: [Risos] 

  

Entrevistadora: Pensando num mundo ideal, as disciplinas teriam necessidade de serem... 

De serem ministradas em português ou totalmente ou parcialmente se todo mundo 

conseguisse acompanhar? Pensando no mundo ideal que todos teriam condição de 

acompanhar a disciplina toda ministrada no inglês, ainda sim haveria necessidade de existir 

essas disciplinas, serem ministradas em português? 

 

#ForaTemer: Sei lá, se eles podem acompanhar, se eles podem falar, que pode explicar 

em inglês, eu acho que... 
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Jennie: Acho que não seria necessidade, acho que seria conveniente, porque uma matéria, 

como Cultura Brasileira, a gente não tinha necessidade. Seria conveniente, mas, ainda 

assim... 

 

Todos: [Sobreposição de vozes concordando com a fala de Jennie] 

 

Nic: Seria conveniente porque assim, por exemplo, a maioria do inglês não tem como, mas 

as outras, que todo mundo entende, por que não? 

 

#ForaTemer: Se o professor vai explicar de todo jeito a mesma coisa, se a gente vai 

entender, o idioma pouco importa. Se for inglês ou português, se a gente tiver essa 

capacidade de entender e ele de explicar, a gente ia aprender da mesma forma. Num 

mundo ideal, gente. [Risos] 

 

Todos: [Risos] 

 

Entrevistadora: Tá. E como é que o fato dela ser ministrada em inglês, as que não são 

atualmente, como é que isso influenciaria na aprendizagem? De forma negativa ou de 

forma positiva? Influenciaria de alguma forma? Se o... Tirando LIBRAS, se o curso inteiro 

fosse ministrado em inglês? 

 

Jennie: Influenciaria... Acho que influenciaria no domínio que a gente teria com o idioma. 

 

#ForaTemer: Com o idioma ajudaria, é claro. 

 

Nic: Quanto mais contato você tem, né? 

 

#ForaTemer: Mais você aprende. 

 

Nic: Ainda mais no mundo acadêmico, que às vezes você tem proficiência no mundo 

acadêmico. Eu acho que ajuda. 

 

#ForaTemer: Ajuda. O contato com o idioma ajuda. 

 

Nic: Você não sabe o que é inglês no mundo acadêmico. Eu acho que ajuda. 

 

#ForaTemer: Digamos assim, o contado com o idioma nunca é pouco.  

 

Nic: Quanto mais é sempre melhor. 

 

Entrevistadora: Quem que já deu aula de inglês? 

 

CS, NS, Jennie e #ForaTemer: [Apontam para Nic] 

 

Todos: [Risos] 

 

Entrevistadora: Tá! Tanto quem já deu e quem não deu ainda, vocês... No caso, pra ela 

[referindo-se a Nic], que já deu, alguma coisa que aprendeu aqui já foi útil? 
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Nic: Sim, a Fonética... A Fonética e a Fonologia, porque eu já consegui, até eu entender 

melhor, coisas que eu não entendia, porque eu fiz curso de inglês, mas, no curso de inglês, 

você não aprende essas coisinhas de gramática, né? De ensino.  Você aprende o inglês de 

falar e pronto. Pensando na Fonética e na Fonologia foi útil. Algumas questões culturais e 

históricas do inglês. Tipo, como começou o Old English e o inglês novo, como foi a 

passagem. E, às vezes, é útil pra gente tanto entender como passar aquela coisa em inglês 

para o aluno também entender porque que é daquele jeito. Às vezes ela me pergunta por 

que... É... Tem muita palavra do inglês que vem do francês, mas parece muito, tipo: 

Semester, mas a maioria não usa semester, usa term. Por que eles têm as palavras parecidas 

com português, mas preferem usar as outras? Aí usa o Panorama Histórico da Língua 

Inglesa, o que eu estudei coisas que me ajudaram a entender porque... Porque, apesar de 

eles terem muitas palavras parecidas, não as utilizam, questões históricas de Fonética e 

Fonologia e algumas origens de certas palavras... É... Como passar certos assuntos sem 

precisar traduzir, como a melhor forma de passar pros alunos. 

 

Entrevistadora: Para quem não deu aula, além do que ela falou, vocês conseguem 

enxergar mais alguma que coisa que vocês tenham aprendido que seria útil para aplicar na 

sala de aula? 

 

Chris: A Psicologia da Educação. 

 

CS, NS, Karen e Jennie: A Psicologia da Aprendizagem. 

  

Karen: Eu acho que é o que a gente pretende usar, né?! 

 

NS: É. 

  

Entrevistadora: Tá. Pensando no que vocês já aprenderam até aqui, o que vocês acham 

que não aprenderam ainda que ainda teria dificuldade em fazer em sala de aula e que aqui 

poderia, de certa forma, ser ensinado algo que ajudaria a solucionar? O que vocês ainda... 

Pensando, ainda que não tenha sido professor, já teve a situação de precisar desse professor 

e sentiram alguma dificuldade nesse professor teria, pensado na sua vida presente ou futura 

como professor, o que vocês ainda acham que precisam aprender aqui pra... Que seu 

trabalho em sala de aula fosse melhor? O que, que precisa aprender? 

 

#ForaTemer: Eu nunca dei aula e tal, mas eu já sei o que eu preciso aprender, porque, na 

verdade, quando a gente tem a disciplina e a gente vê que vai servir pra alguma coisa, eu 

sempre fico: “Cara, por que eu peguei isso?”  Eu só sei que vai ser útil depois que eu já 

usei em sala de aula, eu nunca pensei da matéria: “cara, Psicologia da Aprendizagem, 

mano, não quero fazer”. Daí quando a gente tem a gente fica: “meu Deus, eu vou usar 

como professor?” E acontece com todas as matérias, quando eu tenho, eu posso melhorar 

pra ser uma boa professora, ou que eu possa usar isso em sala de aula, já sei o que vou 

usar, cara. Às vezes é desse jeito, eu não sei o que preciso, mas, quando me mostram, aí eu: 

“ah, vou precisar disso”. 

  

Karen: Eu vejo que é muito difícil explicar uma coisa pra alguém, ainda mais pra criança, 

pra pessoa entender, e tu saber lidar com a pessoa, tu saber lidar com uma turma de 40 

alunos e tu ser uma pessoa. Então, eu acho que é essa questão mesmo pedagógica de lidar 
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com o sujeito, de entender o sujeito, de como passar. Os problemas... De como lidar com 

certo tipos de situações, que são coisas que auxiliam muito. 

  

Nic [Referindo-se à fala de Karen]: Isso aí é o principal: aquele problema, aquele tipo de 

aluno: o que eu faço com esse tipo de aluno? Não sei. Às vezes eu também não sei lidar 

com esse tipo de coisa. 

 

Karen: Esse tipo de coisa me preocupa muito na minha formação de não saber lidar com 

esse tipo de coisa, com esse tipo de aluno. 

 

Nic: Cara, isso está dando vontade de chorar. [Risos] 

 

#ForaTemer: Eu não sei. Pelo menos eu não sei do que eu preciso lá na frente. Eu acabo 

não me atendo. 

 

Nic: Desculpa a minha ignorância. [Risos] 

 

#ForaTemer: Me ensina mais a acumular mais. 

 

Karen: É. 

  

#ForaTemer: Aí a gente vai cortando... [Fazendo gestos com as mãos de cortar] 

 

Karen: É... Moldando. 

 

#ForaTemer: A gente vai se moldando e colocando a nossa... [Risos e gestos de guardar 

com as mãos] 

 

Entrevistadora: Tá, e alguém lembra de mais alguma coisa que seria útil para aplicar em 

sala de aula do que já foi aprendido? Vocês falaram de questões pedagógicas, metodologia, 

mais alguma coisa? 

 

CS: Só se for o meio, né? Como, por exemplo, o bairro, o pobre, essas coisas, entendeu? 

Tem que ver como que é a casa do aluno, essas coisas assim. 

 

#ForaTemer: A gente precisa saber o que tá acontecendo com ele... 

 

Karen: O aprendizado. 

 

#ForaTemer: O aprendizado e até como pode afetar ele. Começar a enxergar os alunos 

como ser “humaninhos” individuais. 

  

CS: E não como um todo, sabe? 

  

#ForaTemer: É. A gente não pode jogar eles dentro de uma sala, socar conteúdo e achar 

que  o aluno vai aprender da mesma forma, entendeu? Eu acho que falta. Que seria ótimo, 

né? Que a gente tem que ter iniciativa. 
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Entrevistadora: Pensando do outro lado, tem alguma coisa que vocês já aprenderam aqui 

e não sabem pra que vai servir isso aí? 

 

[Sobreposição de várias vozes com risos e tons irônicos] 

 

Nic: Olha... 

 

CS: Assim... 

 

Entrevistadora: Que não conseguiu relacionar como que vai por em prática isso? 

 

CS: Assim, no dia a dia da nossa disciplina agora, a gente pode sim ter uma percepção no 

dia a dia, mas, em sala de aula, tipo, pra inglês, não vai servir pra nada. 

 

Chris: Não necessariamente com o inglês. 

  

Entrevistadora: O que você quer dizer com inglês? 

 

CS: Não, dentro da nossa percepção assim, de preservar o ambiente, essas coisas sim e 

tal... 

 

Chris: Sim. Sim. 

 

CS: Mas, em sala de aula, quando a gente for dar inglês, a gente não vai falar sobre essas 

coisas. 

 

#ForaTemer: Mas eu acho assim, a questão que a gente precisa olhar a matéria, pelo 

menos eu acho, essa matéria que a gente está tendo, é... De Fonética é... 

 

Nic: [Riso irônico] 

 

#ForaTemer: É assim... A gente precisa ver ela de uma forma diferente. A gente tá 

achando que é falar sobre a questão da preservação da natureza, mas quando, na realidade, 

ela tá ensinando muito mais pra gente. Se a gente for ver por outro ângulo. Os alunos que 

estão realmente interessados, estão lendo as coisas, a gente tá ficando consciente das 

coisas, a gente não quer tá consciente das coisas, entendeu? A gente não quer, a gente quer 

ser capaz de consumir. Mas, assim, a matéria, ela afeta tanto a gente, pelo menos quem... 

Quem vê dessa forma, ao pensamento crítico, ao pensamento sobre si mesmo e sobre o 

meio onde a gente tá inserido, em como funcionam as coisas. Eu acho que nada é... Nada é 

uma coisa que a gente não vai usar. Acho que são coisas além de árvores e matinhos. 

  

Karen: Sim, é legal. Mas eu acho que como a CS falou, na sala de aula, dificilmente, você 

vai ter essa discussão sobre pensamento crítico, que você aprendeu em observar as coisas e 

ver como as coisas funcionam realmente no mundo, você não vai chegar assim no aluno. 

Acho que você não vai usar dessa forma esse conhecimento que você adquiriu, você vai 

usar em outras coisas, mas lá em si ensinando inglês. Algumas coisas você pode, mas 

geralmente... 
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Jennie: Se você for por aquele pensamento que todo conhecimento é valido: é. É um 

conhecimento até interessante, mas pra usar na sala de aula, por exemplo, não vou usar 

Educação Ambiental, não vou usar Educação Brasileira, não vou usar Introdução à 

Filosofia dando aula de inglês. 

 

Karen: É, na sala de aula em si, é difícil. Apesar de ser uma coisa muito legal, apesar de 

ser uma coisa muito legal, muito crítica, que vai despertar o teu senso crítico, mas... 

 

Jennie: É, mas não vou utilizar pra sala de aula. 

 

CS: Porque meu medo é, por exemplo, a carga horária de inglês é muito pouco.  

 

#ForaTemer: É 45 minutos por semana. 

 

CS: Tipo, aí tem que passar o assunto correndo, por cima, porque a gente não vai ter tanto 

tempo assim para entrar nesses assuntos assim mais importantes, eu acho. 

 

Jennie: Eu duvido muito que a escola vai te dar um cronograma lá pra ti dar Cultura 

Brasileira pra um aluno que num aprendeu o verbo to be, entendeu? 

 

Entrevistadora: Tá, chegando lá mais para o final: vocês vão ser professores de inglês? 

Quem vai? Quem pretende? 

  

CS: Eu pretendo. 

 

[Sobreposição de vozes respondendo afirmativamente a questão da entrevistadora] 

 

Chris: Por tudo o que eu vi... [Fala interrompida por Karen] 

 

Karen: Eu pretendo exercer a profissão durante algum período, mas eu não pretendo 

exercer apenas essa profissão. Se focar apenas... Pretendo exercer, ver como vai ser, mas... 

  

Nic: A Educação Básica, depois do trabalho de campo. 

 

Todos: [Risos] 

 

Nic: Ser professor de escola pública ou particular, não, não pretendo. Não pretendo. Nem 

penso. 

  

Chris: Educação Básica não... Médio e Superior... Eu até acho que Superior... 

 

Nic: No Superior talvez. 

  

#ForaTemer: Mas isso é difícil, porque, quando você está no Ensino Médio, você não dá 

tanta importância pra matéria inglês. 

  

Chris: Ah, eu dava importância. 

  

#ForaTemer: Mas tu não é todo mundo. 
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Todos: [Risos] 

 

#ForaTemer: Mas quarenta pessoas. Você pega uma turma de quarenta pessoas. Aí sai o 

professor de história e todo mundo: “eeeh, saiu o professor de história”. Aí a professora 

fica lá dando o verbo to be, como sempre. Eu estou de boas... Mas eu pretendo. 

 

Chris: Eu não pretendo. 

 

Nic: Eu gosto muito de educação. Eu acho que educação é uma das coisas mais 

importantes que tem. Educação... Só que no Brasil, no Brasil, a educação é uma questão 

complicada, que eu queria ser capaz de mudar, pelo menos dá, fazer a minha parte pra 

mudar. Mas eu acho que dentro da sala de aula, dentro do sistema da escola pública ou 

particular, não é uma oportunidade de educação, entendeu? Não tem como porque o 

sistema não permite que você mude nada lá de dentro, para você levar... Você acaba sendo 

levado. Aí você passa dez anos sendo um professor frustrado, que chega e faz de qualquer 

jeito, porque viu que o sistema não tem jeito mesmo. 

 

Karen: Você trabalha muito para ganhar mais e poder cumprir esse sistema. 

  

Nic: Eu queria fazer a diferença, mas eu acho que a sala de aula, a Educação Básica ou 

Média, às vezes até o Superior, não é o local. Talvez o Superior para formar outros 

professores que prestem. 

 

Todos: [Risos] 

 

Nic: Mas não é um local pra mudar a educação. 

 

Entrevistadora: E é aonde? 

 

Nic: Não sei. Tô tentando descobrir. Esse é o problema da gente, que a gente não sabe 

como é que a gente acha. 

 

Todos: [Risos] 

 

Nic: Porque a minha mãe é professora e eu vejo o tanto que ela sofre. Minha mãe, ela 

queria muito... Ela é muito apaixonada pelo trabalho dela e ela queria mudar... Queria fazer 

essas coisas, mas não consegue: "porque a escola não me deixa, o prefeito não me deixa, a 

diretora não me deixa, o sistema não me permite". 

  

Jennie: Lembra o que aquela professora de matemática falou para a gente naquele trabalho 

de campo?! Ela falou que amava a profissão dela, porém, como ser humano, ela não estava 

gostando e queria mudar de novo. Por causa disso, ela gostava muito de ser professora, 

mas, como pessoa, ela não está mais satisfeita e ela quer trocar de novo. E é isso... 

 

Nic: E aí vai pegando os empregos dos outros. 

 

#ForaTemer: Eu pretendo ser professora. Eu pretendo me formar em cursos, porque, 

como ela disse, na escola, é complicado. Na escola é complicado. Eu acho que, tirando 
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essa parte dos professores nas escolas e tal, eu pretendo dar aula em curso de inglês. É bem 

menos. Pelo menos no curso que eu estou fazendo, quando os alunos entram lá e tal, eles 

precisam saber, eles precisam prestar atenção. Vocês estão ali, porque você precisa 

aprender, porque você se propõe a aprender é bem menos complicado do que... do que 

tipo... Aí tu tá fazendo um ENEM da vida, aí tem inglês e espanhol. O que é mais parecido 

que eu vou entender mais?! Ah! O espanhol aqui tá de boas. Dane-se o inglês! Aí pronto. 

Aí é mais uma matéria. É tipo, vou pegar a matemática, ah, eu vou fazer história, não quero 

matemática. É tipo isso, é mais uma matéria na escola. 

 

Nic: As pessoas que elas percebem que o inglês é importante, é só quem vida profissional 

ou vida na universidade, porque 60% dos alunos que eu tenho no curso particular são 

alunos da Unifesspa que tão fazendo Engenharia, que tão fazendo Direito, precisam de 

emprego e precisam estudar. Então, no curso, eles são mais focados, no caso o que ela tá 

falando. Tem um foco maior no inglês, aí tem menos problema. 

  

Karen: Eu acho que, apesar de ser difícil, às vezes, eu pretendo ministrar um pouco... Eu 

tenho uma vontade de pelo menos tentar, de ver como é. Mas, apesar de tudo isso, eu acho 

que vai muito de você querer... A gente encontra professores que não fala pra que serve 

aquilo. Eu acho que, se a gente sabe que você chega lá e passar e não está explicando 

porque aquilo serve. Eu pretendo pelo menos deixar meus alunos, é... Pelo menos você 

tentar deixar os teus futuros alunos com consciência daquilo. Eu acho que... [Fala 

interrompida por #ForaTemer] 

  

#ForaTemer: Eu acho que ela está com pensamento utópico, gente.  

 

Todos: [Risos] 

 

#ForaTemer: Deixa pra lá. 

  

Karen: Mas eu pretendo sofrer um pouquinho em sala de aula. Mas eu não quero fazer só 

isso, eu quero também seguir os outros ramos que o inglês me proporciona, né? Porque... 

Não só a sala de aula. 

  

Chris: Isso. 

 

Entrevistadora: Tá. Então, falamos sobre o aluno, sobre o professor, o formador, do 

ensino/aprendizagem, falamos da grade, falamos um pouquinho da teoria e da prática. 

Alguém acha interessante mencionar mais alguma coisa além do que a gente já foi...? 

  

[Sinalização negativa de todos os participantes] 

  

Entrevistadora: Tá, gente, então eu agradeço a participação de vocês. 
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APÊNDICE TT – Transcrição do 2º grupo focal com a turma de calouros 

 

Informações básicas da transcrição 

• Pseudônimos: Florrier, Isabel, Carmen, Carter, Blair, Aquila, Ana Luiz.        

• Data: 30/03/2017 

• Tempo de entrevista: 1 hora e 13 minutos  

• Códigos: [...] – Parte inaudível. 

... – Marca o momento de reflexão do narrador (a); Quebra de pensamento. 

 

Entrevistadora: Tá. Nós temos aqui algumas perguntas divididas por temas. O que temos 

aqui, primeiro a gente vai falar sobre o aprendiz, que seria o aluno, de inglês, o professor 

de inglês, o formador do professor de inglês, o ensino/aprendizagem na licenciatura que 

vocês estão fazendo, sobre a grade curricular e sobre aplicar a teoria à prática. E, no final, 

quem quiser, além disso, falar mais alguma coisa também pode. Então primeiro, as 

primeiras perguntas são pensando na aprendizagem do idioma aqui, durante, como 

acontece durante o curso de vocês. Então, em relação a essa aprendizagem, vocês acham 

que faz alguma diferença já começar o curso sabendo alguma coisa de inglês? 

 

Isabel: Sim. 

 

Carmen: Sim. 

 

Blair: Sim. 

 

Aquila: Bastante. 

 

Entrevistadora: E que diferença faz isso? Quais seriam os aspectos negativos e quais 

seriam os aspectos positivos de começar já sabendo alguma coisa? 

 

Florrier: Assim, o professor que tem a didática que... A gente pega apostilas, dos textos 

em inglês, aí a didática usada algumas vezes é... Dividir em grupos, é... Traduz, é... 

Dividir, né? Os tópicos. Tem que traduzir e depois explicar o que você entendeu. Então é 

meio complicado, porque a gente perdeu metade da aula só traduzindo. No modo 

tradicional, né? Pelo dicionário, porque nem sempre a gente pode tá usando a internet. Ou 

então, às vezes, nem um dicionário, traduz aí, o que você entendeu, você me fala. Então, a 

gente perdia metade da aula fazendo só isso. E, às vezes, nunca dava tempo de todos os 

grupos explicarem o que tinham entendido a respeito, porque... [Fala interrompida por 

Blair] 

 

Blair: Não dava tempo de ler direito também completamente. Entendia mais pelo contexto 

mesmo. 

 

Carmen: É importante saber, estar sabendo do conhecimento básico, pelo menos, porque, 

quando o professor tá falando, tá explicando, você vai conseguindo entender. Se você não 

sabe de nada, não vai entender nada. Entra por aqui e sai por aqui. 

 

Isabel: É importante também, na minha opinião, entrar sabendo é... De alguma coisa, ter 

algum conhecimento prévio, para justamente o aluno se identificar com o curso e saber se é 
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aquele que ele quer, entendeu? Fica mais fácil, para ele, identificar qual carreira seguir 

futuramente, se é aquilo que ele gostaria para a vida dele. 

 

Carter: Bom, como o curso é para formar profissionais da área de inglês, é bom já ter um 

domínio prévio do inglês, porque, nas aulas, é... A prof... O professor que vai ministrar as  

aulas para... As matérias de inglês, ele não tem tempo suficiente para ensinar o aluno a 

falar inglês, a ter o domínio do inglês. Por isso, é um aspecto muito importante já saber, 

pra ter familiaridade, domínio com esse assunto e só se aprimorar. Coisas assim que não dá 

para aprender em curso acerca de ensinar o inglês, porque isso ajudaria muito. 

 

Entrevistadora: Tá. Então vocês acham que deveria existir a questão do...? [Fala 

interrompida por Isabel] 

 

Isabel: Eu queria falar tipo assim, a questão, na minha opinião, não é saber totalmente a 

língua, porque a gente aperfeiçoa com o tempo, né? A gente vai com o tempo, a gente vai 

adquirindo mais e mais aprendizado. Só que é importante a gente já ter uma afini... Uma 

intimidade com a língua, sabe? Entrar no curso já tendo uma noção básica. Não 

literalmente saber exatamente tudo, ser fluente. Mas é importante também, como a colega 

falou, já ter um certo nível de afinidade com a língua facilita muito. 

 

Entrevistadora: Vocês acham que deveria existir uma exigência de ter uma proficiência 

mínima para cursar? 

 

Carmen: Acho que não. 

 

Carter: A questão da proficiência nem tanto assim, para poder distinguir quem pode entrar 

ou não. É o adequado já saber, mas se a pessoa quiser entrar no curso porque acha que vai 

se der bem e, por fora do curso, fazer outros cursos para aprender inglês, para ajudar, 

ajudaria bastante. 

 

Entrevistadora: Quem acha que deveria existir... Que deveria ter a exigência? 

 

Florrier: Eu acho que exigência seria, no mínimo, até uma coisa muito pesada, porque, por 

exemplo, tem gente que entra no curso, não é que eu idealizo, mas vá que eu aprenda e me 

dê bem nessa área. E aí vai que outras pessoas entram e elas não tem a oportunidade de 

conseguir fazer uma proficiência fora da universidade. Basicamente eles não conseguem 

fazer um curso pago, porque ele não tem, é... Economicamente, é... não é estável. Então, 

tem algumas pessoas que entram no curso com vontade mesmo, sabe? De aprender. De 

aprender, de absorver tudo aquilo. Então, eu acho que exigência não deveria ter, né? 

 

Carmen: Na mesma forma que a gente entra na escola não sabendo a ler e a escrever já, 

tem só... Esse privilégio, né? De a gente entrar ainda sem ter aquele domínio do inglês, 

porque a gente aprende a ler e escrever de acordo com nossa vida na escola. E aqui a gente 

pode adquirir depois, já estando no curso. 

 

Isabel: Mesmo assim porque é segunda língua, né? Então, não chega a ser obrigatório. 

Algo que... [Fala interrompida por Carter] 

 

Carter: Não, mas, para o curso, é... Acho que é fato. 
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Carmen: Pro curso, acho que sim. 

 

Florrier: Não, mas, pro curso, a exigência. 

 

Carter: Para entrar no curso tem que ter tal o mínimo do inglês. 

 

Entrevistadora: Tá, mas é uma licenciatura em inglês. Tem a questão da probabilidade de  

você ter saber alguma coisa, pelo menos, mais ou menos. 

 

Carter: A questão da proficiência é interessante, porque às vezes tem alunos que estão é... 

Em um nível superior do inglês e outros nem tanto. Mas você já ter a proficiência desde o 

início, os que já têm domínio de tal e tal do inglês, por exemplo, o Inglês I, faz a 

proficiência e deixa só os que têm mais dificuldade se adequar primeiro. E para que, no 

caso, quem já sabe se dedicar mais à pesquisa. 

 

Ana Luiz: E o fato... O fato da pessoa ter um conhecimento, ou um nível de conhecimento 

do inglês não implica que ela vai se identificar com o curso, porque senão não teria 

desistido muito do curso e procurado outro. É... No caso, eu entrei sem saber nada, logo de 

cara, tinha que saber. Depois eu entendi que também pode ser também, você se identificar 

com aquilo dali, que é o que o Carter falou, né? Que você pode até ser que encontre 

impulso para você ir conhecer a outra língua. A proficiência é bom do jeito que está sendo 

feito sim, mas isso daí não garante que o aluno vai permanecer no curso. Porque eu 

observei que teve alguns alunos da proficiência também que desistiram do curso, 

entendeu? Que passaram no Inglês I, mas que estão em outro curso. Então, eu penso que o 

inglês entrar conhecendo é excelente, é muito bom, mas isso não é uma coisa que deveria 

ser uma exigência, porque, nem sempre, a pessoa ter o conhecimento da língua inglesa vai 

ser garantia que ela vai se identificar com o curso de licenciatura. 

 

Entrevistadora: Quantos de vocês estariam aqui hoje se tivesse essa exigência no curso? 

 

Ana Luiz: Eu não estaria. 

 

Aquila: [Levanta o dedo sinalizando negativamente] 

 

Carter: É bem difícil se auto avaliar, mas eu não sei, eu já fiz é... Eu fiz proficiências... 

Proficiência, não, é... Como é que chama para entrar nesses cursos pagos...? 

 

Entrevistadora: Teste de nível. 

 

Carter: Isso, nivelamento. Eu já fiz e eu estava no nível médio. Eu acho que dependendo 

do nível que cobrar, eu acho que... 

 

Blair: Eu não sei também, eu fiz curso de inglês básico, mas eu nunca fiz teste de 

nivelamento. Talvez eu estaria aqui. Não sei. 

 

Isabel: Inglês assim é minha paixão, né? Eu direito agora não posso dizer. Talvez eu 

passaria, porque nem na proficiência I, eu não passei, era tão básico, só que no oral que 
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fazia tempo  oh... Eu já entrei aqui enferrujada. E agora eu tô praticando, tô praticando aos 

poucos. 

 

Entrevistadora: E como vocês acham que seria um bom aprendiz de inglês? Uma pessoa 

que aprende bem o idioma, que tem uma certa facilidade, que comportamentos ela tem? 

Que estratégias ela usa? 

 

Carmen: Às vezes não ficar preso só ao que é passado na escola, né? Tem que buscar fora 

também. 

 

Ana Luiz: Que se dedica na busca pelo conhecimento. Acho importantíssimo. 

 

Aquila: O contato com a língua também. O contato frequente, acho que ajuda na questão 

da aprendizagem. 

 

Blair: A gente sempre tenta tirar algo que tenha alguma relação. Por exemplo, a música, a 

gente sempre escuta música em inglês, mas muitas vezes eu não presto atenção, sabe? Não 

para para ver o que sabe, não tenta compreender, tenta tirar o inglês assim de tudo o que tá 

em volta. 

 

Carter: E tem que ter emoção também, né? Porque não basta, assim: ah, eu preciso 

aprender inglês, porque vai cobrar na empresa, mas sim porque eu tenho que ter um gosto 

pela língua, mesmo que seja... Eu tenho que ter porque hoje em dia é meio obrigatório você 

ter inglês, para ter um currículo bom, você tem que ter um domínio bom de uma segunda 

língua, que é o inglês, que é a língua internacional, hoje em dia. Então tem gente que se 

cobra muito, mas não tem vocação para isso, porque não está... Não procurar estar em 

contato com a língua. 

 

Isabel: Eu acho que o bom aprendiz de inglês é aquele que busca mesmo, é o que todo 

mundo já falou, é o que vê série legendada, música, filme. Eu usei uma técnica muito legal, 

por exemplo, High School Musical, eu sabia todas as falas em português, então eu assisti o 

filme todo legendado, porque eu já sabia as falas, então isso me facilitou muito... A pegar... 

A introduzir... Eu aprendi muito através de música. Então eu acho que isso influencia 

muito. 

 

Aquila: É usar as ferramentas que nos oferecem para buscar esse conhecimento. Usar 

dicionários, usar aplicativos, os cursinhos que têm online. Esse tipo de recurso. Porque 

ficar só preso dentro da sala a gente não...  Porque eu estava lendo que tem muita gente que 

concluiu o curso, mas não tem o domínio completo da língua. É estatística, é que a maior 

parte não tem esse domínio da língua. 

 

Florrier: Eu acho que ao mesmo tempo, com relação à parte de Fonética e Fonologia, eu 

acho que todo mundo, por exemplo, quando a gente teve essa matéria aqui, eu acho que 

80%, 90% da turma tirou excelente na matéria, porque, ao mesmo tempo, é uma coisa 

que... Eu lembro que, no início, foi bem difícil, né? Complicado, porque Fonética e 

Fonologia do inglês não é fácil. Só que a gente aprendendo aquilo, a gente vai pegando a 

pronúncia, a pronúncia correta. Então, você praticando, você começa a se acostumar com 

aquilo, começa a aprender. 
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Aquila: Talvez por isso a matéria, até como o pessoal falou aqui, é meio que 

traumatizante. 

 

Todos: [Risos] 

 

Aquila: Fazer transcrição fonética escrita nas paredes.  

 

Todos: [Risos] 

 

Florrier: Eu ainda fico... Tu acredita que eu vejo uma palavra em inglês, eu fico 

transcrevendo na minha mente? 

 

Todos: [Risos] 

 

Entrevistadora: E como seria um mau aprendiz?     

 

Isabel: Essa aí é a pergunta chave. 

 

Carter: O que... Eu falo o que eu vou responder mesmo... O que não tem vontade, que está 

largado, vem pro curso porque é um curso que a nota é... É baixa para entrar. Eu acho que 

é considerada baixa. E, às vezes, é a última opção da pessoa. Não tem vontade de tá aqui. 

Tá aqui porque não pode ir para um curso melhor. Às vezes não vai, porque não estuda 

para ir para um curso melhor. E, além de ser um mau aluno, atrapalha os outros alunos. 

 

Isabel: Um mau aprendiz é aquele que vê um desafio e não sente vontade de enfrentar esse 

desafio, né? Igual eu para Matemática, é um monstro para mim e eu não... Até hoje, né? Eu 

nunca tive essa vontade. Porque a gente é capaz. Nós somos capazes. Então eu não 

conseguia superar esse desafio, né? Simplesmente vê aquilo lá como muito difícil. E não 

procurei outros métodos, outras técnicas para aprender aquilo, me aperfeiçoar. 

 

Blair: Aquele que enxerga o inglês como uma dificuldade e não procura sair disso. Não 

procura enfrentar e conhecer. 

 

Entrevistadora: E que tipo vocês têm sido até agora? Mais para o bom ou mais para o 

ruim?  

 

Florrier: Mais pro bom. 

 

Isabel: Mais para o bom.  

 

Carter: Pro ótimo. [Risos] 

 

Isabel: É a minha vocação. É que é o que eu gosto. 

 

Blair: Eu acho que o médio. Eu gosto bastante, mas eu acho que eu seria bem melhor se 

fizesse um curso por fora. Eu não faço, porque eu não tenho condição financeira. Mas, ao 

mesmo tempo, eu acho que se fosse fazer uma vez por semana, eu acho que não seria 

suficiente, porque eu acho pouco. Porque eu não vou aprender como se eu aprendesse 
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direto. Quando eu fazia o curso no SENAC6 era três vezes por semana, não era todo dia, 

mas como eram 4 horas e eu me dedicava bastante, eu aprendi muita coisa assim. Para o 

curso, foi uma ótima ajuda. 

 

Carmen: Na parte da dedicação, mais pro bom, né? 

 

Carter: Eu me considero um aluno, na verdade, na média, pela questão de que é... Eu 

gosto do curso, eu gosto muito do curso, mas eu tinha vontade de mudar, porque eu sempre 

quis fazer outro curso: Psicologia, no caso. E uma das questões que me fez desistir da ideia 

de mudar é porque eu estou realmente acomodado no curso. Ele não é um curso que está 

sendo difícil, não tem cobrado tanto, por enquanto pelo menos. E eu achei que seria uma 

barreira para mim ir para a Psicologia, porque do jeito que eu estou relaxado, deixo 

trabalho pra cima da hora, curso tá todo blocadas. Isso também é uma coisa que deixa a 

gente mais é... Acomodado, porque a gente não tem muito trabalho por dia. Então, eu 

fiquei pensando nisso, acho que eu sou um aluno regular porque eu me esforço, mas na 

média. 

 

Entrevistadora: Passando para a parte do professor, mas não pensando necessariamente 

nos professores daqui, mas os que vocês tiveram durante a vida, o professor de inglês, 

como seria um bom professor de inglês? 

 

Carter: Bom, um bom professor em geral é aquele que sempre busca inovar. Sempre 

busca técnicas novas. Sempre busca cativar o aluno. Trazer o conhecimento para algo mais 

do dia a dia, voltado para o dia a dia, voltado para os estudos de convivências. Tem muitos 

professores que não veem as coisas do dia a dia como algo que possa ajudar. Por exemplo, 

os alunos, praticamente todos os alunos de inglês aqui, seguem essas coisas e os 

professores não veem que isso como algo que pode ser trazido para o contexto escolar. É 

uma coisa que poderia ajudar e os professores não... [Fala interrompida por Aquila] 

 

Aquila: Eu acho que recursos para motivar o aluno a gostar da língua também. A gostar 

também e a aprender, porque a gente quer, ao mesmo tempo, não tem o interesse. 

 

Blair: Eu acho que também o professor tem que ter o domínio da língua, porque se ele não 

tem, como é que ele vai ser professor? Como que ele vai ensinar algo que ele não sabe 

exatamente o que é? 

 

Carter: E até tem professores que têm domínio da língua, que são professores frustrados 

com sua profissão, porque sabiam inglês e achavam que, por saber inglês, iam se dar bem 

no curso e são professores frustrados, porque se acham desvalorizados, não se acham num 

local bom. E estão se lixando para dar uma aula boa ou não. Ele vai receber o salário dele 

de qualquer forma. E não tá ligando para o desempenho do aluno. 

 

Isabel: Outro fato que é importante, que eu aprendi nesse processo de aprendizado e 

ensino, que o professor não deve focar muito na gramática, porque ninguém aprende pela 

gramática. A gente não aprendeu português sabendo a gramática primeiro. Primeiro tem 

conversação, tem o contato com a língua em primeiro lugar. A gramática tem que ser 

depois pra...: um processo.  Então, o professor que chega na sala de aula já pensando na 
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gramática do inglês, que parece muito com o português, não cativa o aluno, ele não se 

sente cativado por ele não aprender. 

 

Carmen: O bom professor de inglês, é aquele que tem que fixar o conteúdo na mente do 

aluno através de diversos meios e campos, né? Tipo: ah, eu faço curso de inglês e o 

professor lá, ele utiliza muita piada, muita coisa engraçada, para fixar na mente da gente e 

aquilo acaba ficando. Eu acho que várias formas. 

 

Florrier: Em relação ao tempo de aula... [Fala interrompida por Aquila] 

 

Aquila: Um semestre por mês. 

 

Blair: Eu acho que o professor tem que entender que nem todos alunos vão aprender ao 

mesmo tempo e na mesma maneira. Tem aluno que vai demorar mais tempo para aprender 

determinadas coisas e outras já vão estar avançadas. Então tem que entender isso, buscar 

entender isso especificamente, encarar a turma, manter a turma unida. E avaliar assim... 

Especificamente cada um, tentando entender onde ele tá, não ver só como um todo. 

 

Carter: Vai influenciar muito também na... No desempenho do professor é... O local que 

ele está trabalhando, porque, por exemplo, uma escola pública onde tem uma turma de 

alunos no Ensino Fundamental, vamos dizer, uma sala tem alunos de diferentes contextos. 

E voltados para a área de inglês, alunos que já tem um domínio melhor porque os pais 

puderam pagar o curso e outros não. Então, nós estamos fazendo Psicologia Educacional 

agora e, eu não lembro se é Vygotsky, mas ele vai dizer que a aula interessante vai se dar 

em diversos fatores, mas um deles é... Estar... A aula estar no nível do aluno.  Se for difícil 

demais, por exemplo, o professor quer passar sentenças completas para os alunos que não 

entenderam nem as palavras, ou vai passar as palavras para alunos que já entendem as 

sentenças completas, isso, às vezes, é desmotivante para o aluno. 

 

Entrevistadora: Esse professor bom, ele tem... Ele precisa ter uma formação específica? 

Ou isso é indiferente? 

 

Carter: Eu acho que de certa forma. Antes eu tinha uma opinião contrária, mas nós temos 

uma colega na turma que ela, antes de ela entrar no curso, ela já exercia a profissão, ela já 

dava aula, e ela é uma professora boa. Eu considero ela uma professor boa, porque ela 

demonstra em sala de aula, ela tem fluência em inglês, ela já sabia bastante. Então isso vai 

depender da pessoa. 

 

Isabel: Tem professores que já tão formados que não, vamos dizer, elas não têm uma 

potência, ainda não desenvolveu. 

 

Aquila: Eu acho que a formação também ajuda... Acho..., entendeu? Bastante. Eu acho 

também. O ideal é ser mais expressivo. 

 

Blair: Eu acho ela que influencia, mas não é um fator determinante. 

 

Entrevistadora: Mas esses casos de professores bons que não tem uma formação 

específica em Letras Inglês, seriam a regra ou são uma exceção? 
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Florrier, Isabel, Carmen e Carter [falam juntos]: Exceção. 

 

Carter: Mas um professor bom formado também é caso de exceção, porque se depender... 

[Fala interrompida por Isabel] 

 

Isabel: Depende muito de como que ele vai atuar. [Fala interrompida por Carter] 

 

Carter: No meu Ensino Médio, que foi muito desmotivante para mim. E no meu último 

ano do Ensino Médio e no 2º ano do Médio para atrás, eu nunca tive um professor que me 

motivou a aprender. E terceiro ano do Ensino Médio eu não tive inglês, foi eu que me 

motivei a aprender inglês. 

 

Entrevistadora: Mas pensando em inglês, nas aulas de inglês que vocês têm aqui, a 

grande maioria dos professores que vocês tiveram de inglês, eles foram professores bons 

ou ruins? 

 

Florrier: Ótimos. 

 

Isabel, Carmen e Carter [falam juntos]: Bons. 

 

Entrevistadora: Pensando no professor bom e no professor ruim, ele... Vocês... O aluno 

consegue aprender tanto com um professor bom quanto com um professor ruim? Ou não? 

 

Aquila: Depende do aluno, assim, do interesse. 

 

Carter: Mas, há casos e casos. Mas... Nós estamos falando de professores bons voltados 

para a disciplina de inglês? Porque, na disciplina de inglês, os professores que nós tivemos 

de Inglês I e Inglês II, os professores foram muito bons. Eles souberam cativar o aluno, 

souberam... Porque eu acho que sim, depende do aluno, mas a maior parte, do professor de 

cativar o aluno. Como nós vimos na matéria passada, que o aluno é o foco na educação. 

Professor tem que buscar trazer o aluno para esse meio e buscar o interesse do aluno. 

Então, não podemos dizer que a culpa está nos alunos, se é... Em algumas matérias eles 

estão melhores. E são matérias que não dependem do inglês, por exemplo. Professores 

que... Tivemos professores, um professor muito bom, que..., vou citar nome, que, no caso, 

foi o Dirlen, que ele consegue cativar a gente. Ele não se prende se o aluno vai beber água, 

ou vai sair para ir ao banheiro, porque ele sabe que ele sabe que ele dá uma aula boa e ele 

sabe que ele cativa o aluno. Ele dá meia hora de aula e o aluno entende tudo, que 

professores dão aula uma manhã inteira e o aluno não entende nada. Professores que não 

sabem cativar o aluno. Há casos e casos, não dá para ser específico nessa questão. 

 

Florrier: Tem professores que só querem depositar o conteúdo. [Fala interrompida por 

Carter] 

 

Carter: É. 

 

Florrier: E o aluno ser só... Somente um receptor. Aí complica. Eu acho que é mais 

complicado para a gente aprender assim. Quando ele dá aula, ele se torna um proprietário 

disso e não te dá uma abertura para interagir. 

 



714 
 

Carter: No próprio curso, eu já tive influências que foram desmotivantes como questão de 

professores que perguntam: “o que vocês acham sobre o assunto?” E você dá a sua opinião 

e o professor, ele debocha, deixa a sua ideia de lado, tira sarro porque você  não teve a 

ideia que ele considera a ideia certa. Então, isso também é muito desmotivante. 

 

Entrevistadora: Vocês acreditam que vocês vão ser professores bons? 

 

Carmen: Eu acredito. 

 

Isabel: Eu acredito. [Bate no peito demonstrando orgulho e determinação] Eu realmente 

acredito de verdade. 

 

Carmen: É... Transmitindo o que eu não tive para os meus alunos. 

 

Carter: É... Pela questão da experiência comunicativa que eu já tive, eu já sei o que eu não 

quero fazer na sala de aula. 

 

Isabel: Isso. 

 

Carmen: Eu acredito que essa nova geração de professores vai ser bem mais capacitada do 

que a que se formou anteriormente. Então, isso vai influenciar bastante. 

 

Ana Luiz: Eu acredito que serei, exatamente pela minha experiência, exatamente pela... 

Por aquilo que eu não tive, né? Então, eu penso em me dedicar melhor naquilo que eu 

tenho deficiência, né? Porque muitos, assim, esperam, assim, criando expectativa: a Ana 

vai desistir, né? Mas não, porque o meu foco não é exatamente o conhecimento do que é 

essencial. Isso aí eu acho que realmente todo mundo sabe que se eu sou professora da 

língua inglesa eu tenho que conhecer isso daí. Isso aí ao mesmo tempo que o cara adquiriu 

o conhecimento, eu também posso adquirir. Independente de se eu adquiri depois, ou não. 

Mas a questão da metodologia de ensino é isso que vai fazer a diferença no bom professor, 

né? A metodologia que o Aquila colocou, né? O aprender junto, mas também é... O 

motivar na busca desse conhecimento é o que te vai fazer, você pegar a sua experiência 

dentro de sala de aula, tua experiência até academicamente, porque eu observei que muitos 

aqui colocaram assim...: não, se eu fizer assim eu vou citar. É... E você vê: não, eu quero 

ser diferente. Eu quero aplicar em sala de aula a metodologia que eu estou aprendendo se, 

por ventura, eu for realmente dar aula, porque a gente não sabe. 

 

Aquila: Eu acho que é perceptível pro pessoal aqui da sala a questão de a gente tentar fazer 

diferença dentro de sala. É... Procurar inovar. Despertar nos alunos esse interesse. 

 

Isabel: Eu confesso que vi no filme La La Land. É uma fala, que ela fala assim: as pessoas 

amam as paixões. Quer dizer, as pessoas..., É mais ou menos assim: as pessoas amam as 

paixões das outras pessoas. Então eu acredito que, quando eu for professora, porque não 

tem como, a minha mãe é professora, eu tô indo no mesmo caminho também, eu vou levar 

para a sala de aula justamente toda aquela minha paixão, entendeu? E aí eu quero que os 

meus alunos se apaixonem pela língua também assim como eu sou. Então, por esse fator, 

eu acho que eu posso ser uma boa professora, na questão da qualidade. 
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Carter: Tem uma questão assim também, que é claro que quando eu falo que essa geração 

vai ser melhor de professores, claro que sim, porque o curso em si já propicia a melhora do 

aluno. Se você for ver, o curso evoluiu, o curso mudou muito. Por exemplo, nós estamos 

tendo Educação Especial hoje para termos familiaridade com os alunos que tenham alguma 

dificuldade no aprendizado, na aprendizagem, que tenham alguma deficiência. E antes não 

tinha isso no curso. A pessoa chegava no curso despreparado, para dar aula despreparado.  

E as diversidades, não tinha familiaridade com aquilo. Então o curso também já propicia 

isso. Teve essa mudança. 

 

Entrevistadora: Pensando no formador de professor de inglês, pensando nos professores 

que vocês têm na universidade durante o curso, como é que seria esse bom formador de 

professor de inglês? 

 

Isabel: Aquele que reconhece que o aluno, que o aprendiz, ele não sabe de tudo. Ele tá ali 

num processo, ele tá aprendendo, ele está se capacitando. Não está na mesma profissão que 

o... É aquele que se reconhece, se coloca no lugar de... Tipo assim, se coloca no lugar do 

outro, entendeu? Ele ajuda. Não impõe autoridade dele como maior. Ele sabe como lidar 

com isso. 

 

Aquila: Pensando no problema dentro de sala, de procurar resolver, de ajudar o 

professor,... É... Fazer o acompanhamento dos alunos. 

 

Ana Luiz: É aquele que tem uma visão da realidade da educação. Da educação mesmo, 

porque o formador está formando um professor. Então para dar esse esclarecimento para 

ter em mente, porque a gente observa que algumas pessoas elas têm uma visão distorcida 

da realidade educacional, o professor. Aí quando chega lá na situação é algo totalmente 

diferente do que a gente encontra. Então o bom formador, ele tem que ter essa visão de 

conhecimento experimental e também de conhecimento mesmo acadêmico para trazer essa 

visão de como lidar com as situações. E dá importância para isso, né? Assim como ensinar 

inglês tem que gostar da língua, o formar professores também, tem que também tem que 

gostar de formar. Esse é que o ponto importante. 

 

Entrevistadora: E esse bom formador, ele teria uma formação específica? Uma formação 

acadêmica específica? 

 

Carter: Eu acho o que nós estamos tendo até agora no curso, o que nós vimos até agora no 

curso é o suficiente para me tornar um bom professor. Tem o que eu preciso para ser um 

bom professor. No caso, a matéria que mais ajudou a gente a ver como seria um bom 

professor na sala de aula foi a Psicologia Educacional. A ver como se comportar dentro da 

sala de aula, saber a diferença entre os alunos, a diferença de aprendizagem, a diferença de 

contexto, as formas que cada um se dá melhor para aprender. Você tendo esse 

conhecimento, você saber que nem todos os alunos têm a mesma facilidade para aprender e 

para conhecer alguma coisa, isso já torna você um bom professor, já faz de você um bom 

professor. 

 

Isabel: Depende muito do lugar também na universidade. Se você está formando futuros 

professores dentro da universidade, se você é um formador, eu acho importante ter uma 

formação. Mas, por fora assim, não é obrigatório. E pode ser até mais provável que seja 

mais eficiente.  Eu conheço um caso de um menino que passou, porque ele está dando aula 



716 
 

e ele foi treinado pelo outro que também está dando aula e eles dois fazem Engenharia, um 

curso que não tem nada a ver. Eles aprenderam, gostam do inglês e estão dando aula hoje 

lá. E tem a formação em outra área. 

 

Ana Luiz: Eu acredito que tem que ter uma formação sim, uma formação acadêmica para 

formar outros profissionais. Existe sim o caso de outros formar, mas eu enxergo que há  

sim essa necessidade, porque esses casos são exceção. 

 

Entrevistadora: Então, a formação acadêmica, por exemplo, o professor quando chega 

aqui, no primeiro dia da disciplina, ele se apresenta, diz no que ele é formado, fala das pós-

graduações. Vocês sentiram alguma diferença, por exemplo, entre o professor que é doutor, 

o que é mestre, especialista? Ou não? 

 

Florrier, Carmen e Carter [falam juntos]: Sim. 

 

Carter: Mas não é só essa questão também, porque a formação que você vê professores 

doutores que se formaram, que fizeram doutorado há um tempo já, mas são professores 

trazem consigo uma coisa mais formal. E professores doutores recente, que se formaram 

agora já, que tem mais familiaridade com o ambiente, que veem como podem melhorar em 

sala e não ficam presos naquilo do passado que era só a sala de aula. Tem toda essa 

questão atrelada. Então, eu acho que além da formação, o tempo da formação também. 

 

Entrevistadora: E como seria um mau formador? 

 

Carter: Não vou citar nomes, não. 

 

Florrier, Carmen e Blair: [Risos] 

 

Florrier: Cada um pensa num aí. 

 

Ana Luiz: Aquele que não tem formação, aquele que tá ali não por amor àquela profissão, 

aquele que não tem visão, né? Aquele que não se importa com... Com o que tá sendo... 

Com o próprio trabalho dele, né? Porque reflete no trabalho. Ele não tá se importando se o 

trabalho dele vai refletir na sociedade, porque ele reflete, de qualquer maneira, vai refletir, 

independente é... Da idade, do tipo de pessoa que você está lidando, isso vai refletir. Isso 

vai refletir. Você tá lidando com pessoas, mas você tá lidando com crianças em formação, 

então, daquilo dali, ele vai crescer a partir daquele curso que ele vai dar. Então, o mau 

formador é esse. 

 

Carter: Eu vou falar... [Fala interrompida por Florrier] 

 

Florrier: Eu acho que aquele também que ele é totalmente arcaico, né? Porque o formato, 

por exemplo, de uma sala com 40 alunos. São 40 universos diferentes, é muita diversidade, 

entendeu? Então, se ele vai de acordo somente com o que ele acha correto para ele e ele 

não abre uma "democratização" [aspas colocadas pela própria participante], né? Na sala de 

aula, eu acho que não tem como formar assim. 

 

Carmen: O mau professor é aquele que não nos vê como futuros professores, mas como 

meros estudantes. 
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Carter: Eu ia falar basicamente o que a Florrier falou, né? Pra mim, um mau formador é 

um formador tradicionalista, que acha que como as pessoas aprendiam antes é a mesma 

forma como as pessoas aprendem hoje. Não percebe essa diferença de tempo, essa 

diferença que ocorreu. Pra mim, isso torna o professor um mau formador. 

 

Isabel: É aquele também que impõe, né? O conhecimento, que impõe de uma forma 

autoritária, ele não dá.... Não abre espaço para tipo... pro conhecimento diversificado do 

aluno, dos alunos, no caso. 

 

Aquila: Aquele que orienta o aluno. Não é só aquele que: tá aqui o conteúdo, se vira. Os 

melhores professores assim que, eu acho, que está acompanhando as matérias. Deixa eu 

ver... A professora que foi embora agora, que deu aula para a gente? 

 

Florrier: Leitura e Produção. 

 

Aquila: Ela acompanhava a gente: “manda texto. Manda foto. O que vocês estão tendo 

dificuldade?” E a matéria é difícil, mas a gente foi desenvolvendo. Eu achei importante 

isso dela, acompanhava a gente. 

 

Carter: É, tem professor que deixa a gente largado.  

 

Aquila: É. 

 

Carter: Mal dá conteúdo. Passa, às vezes, uma vez por semana e a pessoa leva pra casa e 

deixa a gente tentar absolver sozinho. Aí chega na sala de aula, aí já muda de assunto. É 

outro resumo para semana que vem. Tipo, dá pra gente tentar resolver só. Isso aí eu faria 

em casa, se fosse pra aprender sozinho eu não estaria na faculdade. 

 

Blair: Porque, se ele corrigisse a gente, poderia ver onde estão os nossos erros, onde a 

gente errou e ele não. Ele dá uma avaliação que a gente continuasse no caminho sem saber 

se está no caminho certo, se está errado. 

 

Carter: A gente só vai ocupar o nosso tempo. 

 

Aquila: A gente ia: professora, a gente tá indo no rumo certo? Ou não? Vai mais pra cá 

nesse assunto. Foca mais nisso. E... 

 

Entrevistadora: E a maioria que vocês tiveram até agora, foram bons ou maus? 

 

Florrier: A maioria bom. 

 

Isabel: Bons. 

 

Carmen: A maioria bons. 

 

Carter: Eu tive maus, na verdade, dois. 

 

Carmen: A maioria dois? [Dirigindo-se a Carter] 
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Aquila: A maioria foi bom. 

 

Ana Luiz: Eu não tenho do que me queixar de nenhum. Pelo menos os que eu tive contato 

são muito bons. Tem um que eu não tive, porque eu não fiz a disciplina, que eu fiquei de 

fazer depois, que é na terça-feira. Daí, eu não posso avaliar porque eu não tive contato, mas 

todos que passaram por mim foram excelente. 

 

Florrier: Até agora... 

 

Blair: Todos foram bons. 

 

Florrier: Eu não vou falar todos, porque não foram todos, não para mim. A maioria sim. 

Ah, eu abro uma exceção aí para um. Para um porque eu, por exemplo, eu não gosto de ser 

avaliada de ser avaliada da forma que essa pessoa gosta de avaliar seus alunos, porque eu 

acho, na verdade, bem tradicional a forma esse professor avalia. Ele toma muita 

propriedade, não deixa a gente interagir, então... 

 

Aquila: É, realmente a gente fica avoada assim. 

 

Entrevistadora: Mas como assim? 

 

Florrier: Na verdade, ele... [Fala interrompida por Aquila] 

 

Aquila: É uma forma de que só ele vai. Ele coloca o pessoal para interagir, só que não é 

aquela interação assim que tu desenvolve, entendeu? 

 

Florrier: Na verdade, ele não deixa a gente interagir. 

 

Carter: Quando ele pede para você expor sua opinião e, quando você vai expor sua 

opinião, ele lhe corta, ele tenta dizer que você está errado. Não tem aquele: “não, não é 

bem isso. Se você pensar dessa forma, não é interessante porque você vai ver”. “Não! Não 

é assim! O jeito é assim! Volta e estuda”. É tipo isso. É muito tradicional, não aceita a 

ideia de ninguém. 

 

Blair: Ele até tenta, só que vai pro caminho errado. 

 

Florrier: Na verdade ele até tenta fazer. O que eu percebo que ele tenta fazer a gente 

interagir, porque os alunos já chegam na aula dele e já todos se calam, porque nossos 

comportamentos são reprimidos porque, de acordo com o que a gente acha como que ele 

vai agir, dependendo do nosso comportamento. Por exemplo, ele chama muita atenção, ele 

expõe muito o aluno. São coisas que todo mundo já pensa assim: meu Deus, eu vou me 

calar, ele pode me bater. 

 

Carter: E eu acho que ele é um professor inseguro consigo mesmo, porque, eu acho que, 

penso que ele acha que não tem capacidade de dar uma aula. Porque, por exemplo, vou 

usar o Dirlen, que é um bom professor. Ele, no caso, está explicando aqui na frente, se eu 

virar e perguntar e eu começo a conversar, por exemplo, aqui com a Carmen e eu estou 

prestando atenção na aula dele, aí ele fica super de boa. Percebe que eu estou prestando 
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atenção, só que eu fui falar uma coisinha que eu achei interessante ou não, mas, em 

nenhum momento, ele chega a me falar alguma coisa. Agora, esse outro professor, você 

vira para pedir um apontador e ele para a aula todinha para ficar te observando, tenta te 

expor pros outros alunos, te envergonhar pros outros alunos. A gente fica meio assim sem 

graça. 

 

Entrevistadora: E... Ainda falando do formador, vocês têm professores de várias áreas 

que vem dar aula pra vocês, sem necessariamente ser professor do curso, mas vocês 

concordam que... Acham necessário que o formador de professor de inglês, ele já tenha 

sido professor de inglês antes? 

 

Ana Luiz: Com certeza. 

 

Carmen: [Balança a cabeça em sinal negativo] 

 

Carter: Não, acho que não. Como o curso é novo. Nossa... Nossa... Nosso curso 

praticamente foi tirado do português e adicionaram coisas referentes ao inglês. Tem coisas 

que é interessante pra gente aprender, mas tem coisas... Tem coisas que são interessantes, 

que a gente acha que seria interessante, mas não tão. Por exemplo, a aula de Educação 

Ambiental como obrigatório é uma aula que seria interessante se levasse para o meio 

acadêmico. Mostrasse formas ecológicas de desenvolvimento em sala de aula. Coisas 

relacionadas à sala se aula, porque eu não vou falar de começo, de origem do universo. 

 

Carmen: Até porque, para o inglês, tem as disciplinas específicas, né? Aí sim precisa de 

ter sido antes professor de inglês. Só que as outras disciplinas eu acho que não.  

 

Aquila: Eu acho que sim. 

 

Florrier: Nem todas, por exemplo, a Psicologia da Aprendizagem. 

 

Ana Luiz: É... Essa tua pergunta.... [Fala interrompida por Florrier] 

 

Florrier: Não precisa, não. 

 

Ana Luiz:  É em termos gerais? De toda a formação? De toda e qualquer disciplina do 

curso? 

 

Entrevistadora: Sim, mas vocês podem dividir opinião também: para as disciplinas 

pedagógicas, sim. Para as disciplinas específicas de inglês, não. Aí já é a opinião de vocês. 

 

Florrier: A Psicologia da Aprendizagem. 

 

Entrevistadora: Eu estou perguntando em geral. Vocês que já vieram dividir. 

 

Carter: A gente teve aula com um professor que eu considero que foi um professor ruim.  

 

Florrier: Já começou a debochar. [Risos] 

 

Carmen e Blair: [Risos] 
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Carter: Eu considero um professor ruim que veio dar aula não só de inglês. Por exemplo, 

Introdução aos Estudos Linguísticos e tal, Literatura, coisas que parecia que não tinha 

domínio. E, para mim, isso foi uma coisa ruim. Eu considero pelo menos. 

 

Aquila: [Balança a cabeça em sinal afirmativo concordando com a fala de Carter] 

 

Carter: Melhor parar por aí. 

 

Florrier: Ah tá. 

 

Entrevistadora: Mas vocês sabem que nem todos os professores que são do curso, das 

matérias específicas, nem todos eles já foram professores de inglês antes, uns sim, outros 

não.  

 

Carter: Não necessariamente precisaria. 

 

Entrevistadora: A minha pergunta é mais direcionada se vocês sentiram essa diferença. 

Por exemplo: ah esse professor já foi professor de inglês em escola ou curso livre, e ele dá 

uma aula diferente do que já não foi, ou não? 

 

Carmen: Tem. 

 

Florrier: Depende muito, porque as matérias específicas de inglês, por exemplo, Leitura e 

Produção Inglês I, Leitura e Produção Inglês II, Pressupostos Linguísticos, alguma coisa 

com inglês, Fonética e Fonologia do inglês, essas matérias específicas da língua eu achei 

boa. Eu não vi problema. Tipo assim, a dificuldade pode ter sido minha, né? De aprendiz, 

mas os professores estavam indo bem. Agora já as matérias, é... Fazendo parte da nossa 

grade curricular referentes a... 

 

Carter: Educação Ambiental. 

 

Florrier: Educação Ambiental. Até hoje eu to pensando pra quê. Não, eu sei. Gente, eu sei 

que é importante fazer Educação Ambiental, uma matéria muito importante, mas eu não 

aprendi.  

 

Carter: Mas era importante ser ministrada. 

 

Florrier: Também, mas eu não aprendi. 

 

Isabel: Eu consigo. [Fala interrompida por Florrier] 

 

Florrier: A gente tá... Eu estou tentando encontrar, no universo, qual é a lógica das nossas 

aulas até agora, porque tipo... [Gesticula expressando dúvida] 

 

Carter: Você não é diferente não. 

 

Isabel: O próprio professor, ele já começou a disciplina perguntando, é... Se perguntando 

como se fosse para ele mesmo: o que que faz sentido, no curso de vocês, Educação 
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Ambiental? Então ele permaneceu com essa dúvida e, até hoje, ele tá tentando encontrar 

ainda o sentido, entendeu? É isso que... [Fala interrompida por Florrier] 

 

Florrier: E aí... [Gesticula concordando com a fala de Isabel] 

 

Isabel: Então, como ele não tem o próprio domínio, ele não transmite, não consegue 

transmitir o conhecimento. 

 

Ana Luiz: Eu tenho a minha opinião: não, porque se fosse assim, se fosse obrigatoriedade 

ter dado aula, não. Porque seria a mesma coisa a gente estar dizendo que seria obrigatório 

ingressar sabendo. Porque a disciplina, ela não oferece uma disciplina específica para a 

área de inglês. Então, se eu fizer licenciatura, o que ele tem que trazer é conhecimento de 

técnicas para dar aula. Há uma diferença nisso, que ele tenha assim uma, uma ideia daquilo 

que ele está ensinando, do objetivo, obviamente que ele tem que ter. Mas, no entanto, 

aquela experiência da língua mesmo, do ensino da língua mesmo, eu acredito que não, 

porque ele tá formando... Formador de professor. 

 

Entrevistadora: O conhecimento teórico seria suficiente? 

 

Carter: É. 

 

Ana Luiz: Porque esse conhecimento aí, é... Ele pode ser experimental. Cada pessoa, cada 

pessoa vai ter as suas particularidades, até porque nem todo professor de inglês teve uma 

experiência boa em sala de aula. Eu nunca tive aula de inglês. A disciplina que eu estudei é 

o Espanhol. O Espanhol tanto no Ensino Fundamental, como no Ensino Médio. Na 

realidade, no Ensino Médio, era inglês, mas eu não tive aula de inglês. A escola acabou 

não dando durante os três anos. Era curso técnico. Não teve. Então, quer dizer, que ali, na 

grade curricular, tinha o nome de um professor, mas não houve aula. Então existiu muita 

gente qualificada na experiência. 

 

Carter: Eu considero isso nas matérias pedagógicas, mas, para mim, o professor, para ele 

dá aula de Literatura Inglesa, esses voltados para o inglês, eu acho que não... Não faz. Por 

exemplo, o Dirlen, a formação do Dirlen não é voltada para essa questão, mas ele foi um 

ótimo professor. 

 

Ana Luiz: Exatamente. 

 

Carter: Ele deu aula de Fonética e Fonologia voltada ao inglês e foi excelente, mas só que 

o Dirlen é um... Eu considero o Dirlen um professor excepcional. Ele não é a... Ele é a 

exceção. Não é todos os professores que tem essa facilidade que ele tem com os alunos, 

que tem essa dedicação que ele tem com os alunos. 

 

Ana Luiz: Ele tem que trazer a humildade, no caso, que vai fazer o diferencial, porque é 

uma humildade mesmo verdadeira, não é aquilo só de palavras, ou discurso, porque existe 

essa diferenciação no formador e também no professor. O que tem que trazer é isso. Não 

mostrar o que sabe, mas sim cativar, levar o aluno. 

 

Entrevistadora: Tem então... Já que temos tanto professores bons e professores não tão 

bons. 
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Ana Luiz: [Risos] 

 

Entrevistadora: É possível, no final da formação, ainda assim, ser um bom... se tornar um 

bom profissional, mesmo tendo tanto professores bons quanto ruins?     

 

Carmen: Sim. 

 

Carter: Até agora sim, porque o professor ruim para a gente não mostrou nem o que seria, 

qual seria a relevância da matéria dele para a gente. Então eu acho que não vai fazer muita 

diferença. Agora se fosse um professor ruim, por exemplo, em Psicologia... 

 

Florrier: Da Aprendizagem 

 

Carter: Psicologia da Aprendizagem, isso implicaria em uma coisa ruim para a gente. 

Implicaria no desinteresse. Só que seria interessante saber na hora de dar aula. 

 

Florrier: A gente não ia saber lidar com o processo de desenvolvimento cognitivo dos 

alunos. Então, eu acho que isso, de certa forma, ia interferir em algo. Educação Ambiental 

eu acho que é mais para a gente, assim, levar é... Na questão profissional, mais no... 

 

Isabel: Na consciência. 

 

Carter: Na consciência mesmo. 

 

Florrier: No social, né? 

 

Carter: Se um professor ruim para a gente de Educação Ambiental, já ia falar o nome do 

colega, chegasse para a gente e mostrasse a importância da Educação Ambiental no 

contexto escolar, e depois se mostrasse um professor ruim, aí nós veríamos a diferença. Aí 

isso seria ruim pra gente, mas, até agora, ele não mostrou para a gente o que pode ajudar a 

gente em sala de aula. Então, esse é um professor que não faz muita diferença. 

 

Florrier: Espero não passar uma coisa. Eu não vou dizer que ele é ruim. 

 

Carter: Aí... [Risos] 

 

Florrier: Perdão [Fala olhando para o teto]. [Risos] Perdão, professor, também, câmera, 

pessoas que estão aqui, só reforçando aqui: ele não é tão bom. Acho que é a didática dele. 

 

Carter: Se pudesse dizer, se ele desse a aula que ele dá hoje, há 10, 20 anos atrás, seria 

uma aula boa. Eu acho. 

 

Aquila: Talvez a matéria dele, que ele lecionou, não é boa. 

 

Florrier: Só a didática dele, porque não tem uma dinâmica. 

 

Carmen: A gente vê que ele está tentando se adequar a gente, está tentando mudar, mas só 

que não está conseguindo. 
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Florrier: Mana, mas... [Risos] 

 

Carter: Tá no final da matéria já. [Risos] 

 

Aquila: A matéria que ele ensina não tem muita ligação 

 

Carter: A didática pelo fato dele ser muito ligado ao passado. Se ele desse aula dez anos 

atrás, seria um professor bom. 

 

[Ininteligível aos 0h 47min de gravação] 

[Sobreposição de várias vozes de sujeitos tentando responder ao mesmo tempo] 

 

Isabel: Tem um fator importante também, porque ele disse que dá aula há 20 e tantos anos, 

né? E eu acho que ele nunca muda a metodologia dele, entendeu? Então, ele tá sempre... 

Ele ficou lá. Ele começou a dar aula, mas não foi procurando se adequar com o passar do 

tempo, com o decorrer dos anos, com as pessoas. 

 

Aquila: Do ambiente. 

 

Entrevistadora: E o que precisa aprender durante essa licenciatura em Letras Inglês para 

ser, ao final dela, um bom professor de inglês? 

 

Carter: Eu acho que o professor devia ter o domínio do inglês. Isso aí. 

 

Entrevistadora: No caso, em relação ao conteúdo, a língua [aponta para Carter referindo-

se à fala dele] seria um exemplo. E o que mais? Que precisa aprender para ser um 

professor de inglês bom? 

 

Florrier: Eu acho que tem que aprender, colocar, para mim, assim: a lógica de eu estar 

viva no universo. [Risos irônicos] 

 

Carter: Bom, como a gente tá ainda no 2º semestre do curso, não vimos muita coisa até 

agora, o que eu vejo que deveremos ter, é, principalmente, os processos pedagógicos, né?  

 

Florrier: Sim. 

 

Carter: Psicologia Educacional e essas coisas aí. 

 

Aquila: É, isso e também: conhecer o aluno, conhecer... [Fala interrompida por Isabel] 

 

Isabel: A língua, a leitura é muito importante, porque, no Ensino Médio, eu tive uma 

professora que ela lia o inglês da forma como a gente lê o português. E isso é totalmente 

errado, porque é a mesma coisa de levar o meu nome para o exterior e eles transformarem. 

Então, sei lá, colocar o nome de um país com letra minúscula. São coisas que modifica 

algo que é natural, então acho que ter o domínio da língua, da... oral, é essencial. 

 

Carter: E uma coisa que antes eu nem falaria pro pessoal, mas que hoje eu já considero 

muito importante, em que qualquer curso de licenciatura também, mas nem só de 
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licenciatura, licenciatura também, mas qualquer curso que a pessoa tenha que tratar com 

outras pessoas, é a Educação Especial. Você saber é... Respeitar o espaço do próximo, 

independente de qualquer coisa, e quebrar os teus preconceitos. 

 

Entrevistadora: E tudo isso que vocês falaram sobre a pronúncia, o idioma, Psicologia da 

Aprendizagem, Educação Especial, isso seriam conteúdos do que ensinar. Mas agora, 

como deveria ser ensinado tudo isso? 

 

Carter: [Fala bem baixo] Essa pergunta é difícil. [Eleva o tom de voz] Como nós 

deveríamos passar? 

 

Entrevistadora: Como vocês acham que isso deveria ser ensinado? Que deveria ser 

aprendido durante? Como seria melhor para vocês se isso acontecesse? 

 

Aquila: Ia ser difícil porque os métodos que a gente... [Fala interrompida por Carter] 

 

Carter: Primeiro, estudar. 

 

Aquila: Só preparar para a gente absorver. 

 

Isabel: Eu acho que... É meio que individual, né? A gente até fez essa pergunta aqui: o que 

vai atrair, o que pode atrair o aluno? Aí eu falei, eu como professora, sendo professora, eu 

vou utilizar muita música. Por quê? Porque eu me identifico muito. A mesma coisa... A 

forma como eu me identificar, eu vou passar para os meus alunos. Só que isso depende 

muito da geração, das experiências dos alunos, do local, do ambiente. Tudo varia. 

 

Entrevistadora: Em relação a recursos, o que vocês acham que precisaria para isso 

acontecer? Vocês falaram sobre leitura de textos, de traduzir juntos. Mas o que mais 

precisa de recursos didáticos para, por exemplo, o data show... [Fala interrompida por 

Aquila] 

 

Aquila: Mas isso na universidade? 

 

Entrevistadora: Dentro da universidade, o que vocês acham que precisa de recursos para 

que essa aprendizagem aconteça...? [Interrupção de fala pós queda de objeto] 

 

Carter: Por exemplo, até agora teve uma disciplina que foi Fonética e Fonologia e nós 

tínhamos material do laboratório, as máquinas para ajudar, mas não utilizamos porque não 

tinha ninguém capacitado para operar aquelas máquinas, para ensinar a gente a usar. E eu 

acho que poderíamos ter feito de uma maneira diferente. Claro que a aula foi muito boa, 

porque foi com o Dirlen, nós conseguimos aprender bastante,  

 

Florrier: Propaganda. 

 

Carter: Mas isso daí teria... Ajudaria. 

 

Aquila: Tinha que ter uma monitoria também. Acho que seria um recurso bem eficiente 

para quem tá um pouco atrasadinho, assim como eu, com a língua. 
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Isabel: Uma coisa bem legal também é o trabalho de campo, porque da última vez foi bem 

legal. E dessa vez também a gente tem alguns professores e alguns colocaram bastante 

expectativa. Para a matéria, foi o trabalho mais importante. O trabalho de campo que a 

gente vai pesquisar aí, né? Então o trabalho de campo é melhor que uma captação.  

 

[Ininteligível aos 0h 53min de gravação] 

[Fala muito baixa de Aquila] 

 

Aquila: [...] É interessante, mas geralmente não é utilizado 

 

Blair: É e não é. Tem os aparelhos lá, que foram caríssimos, mas ninguém usa. 

 

Entrevistadora: E vocês acreditam que o fato, que a gente estava falando no começo, que 

tem a heterogeneidade, que algumas pessoas têm um domínio maior da língua e outras nem 

tanto, isso influencia em como que essa aprendizagem acontece? Quando o professor 

ensina? Isso tem feito alguma diferença? 

 

Ana Luiz: Em algumas disciplinas, sim. 

 

Carter: Bom, não se torna... Nas disciplinas voltadas pro inglês que você tá falando, né? 

Nas disciplinas do inglês? 

 

Entrevistadora: [Gesticula em sinal afirmativo] 

 

Carter: Não se torna tão escancarado isso, porque tem a proficiência. Os alunos que já têm 

domínio, eles fazem a proficiência e não precisam fazem a matéria porque eles já têm 

domínio do que seria visto. Então ficam só os que não têm domínio para tentar melhorar. 

 

Carmen: Acho que o método do professor dentro da sala de aula. Tipo na disciplina de 

Inglês I era bem mais fácil que a de Inglês II. Só que, na do Inglês II, eu aprendi muito 

mais, porque a atenção foi voltada somente para aqueles que tinham uma dificuldade 

maior. Aí, já no Inglês I, não, foi tudo junto, tudo misturado, como se todos soubessem. Eu 

aprendi mais no II do que no I, porque mudou o método do professor. Não que seja ruim a 

primeira, só mudou. 

 

[Carter sai da sala] 

 

Aquila: Quem não tinha tanto domínio do idioma do inglês na sala, a gente se sentia meio 

acanhado para falar no meio do pessoal que já tinha domínio. Então ficava meio que com 

vergonha de falar, de interagir com a turma, no superficial que eu sabia. Então acho que 

seria melhor para o pessoal que tem um melhor conhecimento da língua. Seria melhor. 

 

[Florrier sai da sala] 

 

Entrevistadora: A gente está falando, já mencionamos algumas disciplinas, mas tem 

disciplinas específicas só para aprendizagem da língua?     

 

Aquila: [Balança a cabeça em sinal afirmativo] 
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Carmen: Não, para aprendizagem não. 

 

Entrevistadora: Para a aprendizagem do idioma? 

 

Carmen: Não. 

 

Blair: Ah... Acho que só Inglês I, Inglês II. 

 

Carmen: Mas não é pra aprendizagem [referindo-se à fala de Blair]. 

 

Blair: É, não é. 

 

Carmen: A gente vai só produzir. Até porque o nome da disciplina é Leitura e Produção. 

Aí a gente vai... [Fala interrompida por Ana Luiz] 

 

Ana Luiz: Assina o quê? [Pergunta sobre o TCLE] 

 

Entrevistadora: Pode usar o verso. Tem a tabelinha. 

 

Ana Luiz: [Mostra para a entrevistadora que o verso da sua folha está em branco] 

 

Entrevistadora: Não, essa aí é para ficar com vocês. 

 

Ana Luiz: Então, cadê? Eu não assinei ainda não. 

 

Entrevistadora: Não? 

 

Ana Luiz: Assinei? Ah assinei. 

 

Isabel: Tá aqui o meu. 

 

[Ana Luiz sai da sala] 

 

Entrevistadora: E, mesmo em Leitura e Produção de Textos, vocês não consideram como 

se fosse uma aula de inglês? 

 

Blair: Eu considero. 

 

Isabel: Eu considero também. 

 

Blair: Eu acho que é sim. Só que eu não acho que é suficiente para a gente aprender, 

porque a disciplina é rápida e é muito conteúdo para pouco tempo. Inclusive a professora 

mandou a gente escolher no começo para cada caso, porque era trabalho em sala, trabalho 

fora. E o tempo não era suficiente. Então, eu acho que é sim uma forma. 

 

Carmen: A gente passa o semestre todinho só com uma disciplina de Leitura e Produção. 

O resto, as outras abrangem todos os outros assuntos, menos o inglês. A gente só vê o 

inglês nessa disciplina. 
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Blair: Só uma por semestre. 

 

Aquila: Aí também, tem só uma matéria específica do inglês. 

 

Entrevistadora: Então, na outra, eu vou perguntar se é suficiente. 

 

Blair: Não é suficiente. A gente não vai saber falar inglês só com essas disciplinas, uma 

vez por semestre. 

 

Carmen: Porque eles já alertam a gente, falam que daqui nem todos vão sair fluentes. 

 

Entrevistadora: E... E vocês acham que essas disciplinas, as outras, que não são 

necessariamente de aprendizagem, por exemplo, o Panorama Histórico da Língua Inglesa, 

Cultura, elas também ajudam na aprendizagem da língua? 

 

Carmen: Não, eu acho que não. Até porque fica muito disperso. 

 

Blair: Eu acho que ajuda você entender o contexto, assim, de outros países. Aprender, 

vamos supor assim, como ser humano, como pessoa, a entender a diversidade. Talvez isso 

facilite para ti fazer uma interação, fazer um intercâmbio, mas, para aprender o inglês 

mesmo, eu acho que não. 

 

Entrevistadora: E por que vocês acham que existem estas disciplinas, existem algumas 

disciplinas que são totalmente ou parcialmente ministradas em português? Por que, no 

curso de Letras Inglês, tem disciplinas ministradas em português?     

 

Carmen: Porque tem assuntos tão complexos que não vai, que ele vai ser melhor 

explanado na nossa língua materna. Eu acredito que é isso. 

 

Blair: E porque a gente não fala inglês. Tem que saber o básico. A gente não vai conseguir 

entender se o professor falar tudo em inglês. 

 

Aquila: É. Já é complexo no nosso idioma. 

 

Isabel: Porque ele vai abarcar todo mundo, no mesmo nível de conhecimento. Só que a 

oportunidade de às vezes a gente falar na aula, por exemplo, nos prepara mais tarde para 

isso. Essa questão de é... No seminário, por exemplo, a gente falar em inglês e o slide ser 

em português ou vice-versa. Então, essa preparação, essa complexidade. 

 

Entrevistadora: E, no mundo ideal, em que não existiria essa barreira e todos seriam 

capazes de quando assistir a aula em inglês, produzir em inglês também: escrever e falar, 

vocês acreditam que, mesmo assim, haveria necessidade de existir essas disciplinas 

ministradas em português? 

 

Carmen: Não, acho que não teria o porquê. 

 

Blair: Porque a professora ia entender a turma da mesma forma. Tanto o inglês quanto o 

português, o assunto ia ser compreensível. 
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Entrevistadora: E o que influencia positivamente e negativamente que essas disciplinas 

fossem ministradas em inglês? No que ajudaria? E no que, possivelmente, atrapalharia se 

fosse o curso inteiro em inglês? 

 

Carmen: O que atrapalharia é igual o que a gente falou, teve gente... Tem gente que entrou 

aqui não tendo domínio, não sabendo nada de inglês, aí ficaria totalmente perdido se fosse 

o tudo só em inglês. 

 

Isabel: O que ajudaria seria exatamente o mesmo motivo, por exemplo, se a gente for para 

os Estados Unidos, né? A gente não tem como não aprender o inglês. 

 

[Interrupção para a entrevistadora ajudar o auxiliar de pesquisa na gravação a pedido dele] 

 

Entrevistadora: Continua. 

 

Isabel: Pois é, por exemplo, se a gente fosse para os Estados Unidos, não tem nem como, 

no meio de um monte de nativos, não aprender a língua. A influência ia ser mesmo mais 

isso: a exploração mesmo, o envolvimento com a língua. 

 

Entrevistadora: Mais alguma coisa? 

 

Blair: Eu acho que de positivo seria escutar, ia facilitar a aprendizagem 

 

Carmen: O que facilitaria também é a questão que você ia estudar com a intenção de 

aprender para entender o que o professor tá falando. Aí isso ia incentivar o aprendizado da 

língua. 

 

Entrevistadora: E algum de vocês já foi professor de Inglês?     

 

Isabel: Eu vou começar agora, esse ano ainda. É voluntário mesmo, só porque eu quero. 

 

Entrevistadora: Mais alguém? 

 

Blair: Não, não sou.  Eu acho que eu ainda não tenho essa capacidade, porque eu aprendo, 

mas eu tô voltando a estudar, porque eu não entendo muito bem a gramática, mas, ao 

mesmo tempo, eu que acho que é importante saber a gramática, eu não sei explicar muito 

bem assim a gramática, mas eu tenho que melhorar esse lado para ser capaz assim de ser 

uma melhor professora. 

 

Entrevistadora: Vocês conseguem identificar coisas que vocês aprenderam aqui que vão 

usar para a sala de aula para utilizar? 

 

Blair: Sim. 

 

Isabel: Bastante. 

 

Entrevistadora: E o que vocês esperam futuramente professores de inglês, o que vocês 

consideram que foi útil que vocês aprenderam aqui e que pode ser utilizado na sala de 
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aula? O que vocês aprenderam, durante o curso, que seria relevante para usar quando vocês 

estivessem na prática? 

 

Carmen: Eu acho que a forma de socializar as ideias dos alunos, trabalhar em grupo, 

facilita bastante a aprendizagem. 

 

Aquila: Eu acho que trabalho em grupo, pesquisa, seminários que a gente interage com os 

outros alunos, porque todo mundo tem oportunidade de aprendizado. São coisas também. 

Eu acho que os métodos de aprendizagem que a gente vê em sala, que os professores 

aplicam, a gente observa e guarda. Acho que isso vai servir pra gente, quando a gente for 

professor. 

 

Entrevistadora: Por outro lado, tem alguma coisa que vocês aprenderam aqui que vocês 

não sabem como vão usar mais adiante? 

 

Carmen: Por enquanto não. 

 

Entrevistadora: Tudo que vocês estudaram até agora tem sentido? 

 

Carmen: Falando daquele lado da...  É do inglês que a gente está falando, não é? 

 

Entrevistadora: Não, pode falar do curso em geral. Porque o curso em geral vai ajudar na 

formação de vocês, que vocês lá adiante vão ser bons professores de inglês. Então, tudo 

vocês deveriam... [Fala interrompida por Blair] 

 

Blair: Eu acho que nem tudo... [Fala interrompida por Carmen] 

 

Carmen: Eu acho que a questão do contexto histórico. Eu não sei como utilizar isso. 

 

Isabel: E mesmo o contexto histórico, ele é importante, mas só que a história, por 

exemplo, eu não vou chegar na sala de aula e começar a falar a história do meu país, a 

história de um país e outro, isso não é muito relevante, entendeu? Tem que explorar 

mesmo é o contato com a língua, é o... [Fala interrompida por Aquila] 

 

Aquila: A gente tá com Legislação Educacional também. 

 

Isabel: Legislação Educacional. Eu falo do panorama histórico do Brasil, por exemplo, eu 

não vou utilizar, como professora. Acho que não usaria. 

  

Entrevistadora: Todo mundo aqui quer ser professor, mas quem quer ser professor, por 

que que gostaria de ser professor de inglês? 

 

Isabel: Eu acredito que eu vou. É o que eu gosto. É o que eu vou gostar de fazer, sabe? Eu 

tava em outro curso e eu percebi que não é algo que eu vou fazer por amor assim. É uma 

forma como eu vejo que eu posso impactar, que eu vou fazer a diferença, que eu vou 

marcar de alguma forma as pessoas. Eu sinto isso. 

 

Entrevistadora: Quem mais? Por que gostaria de ser professor de inglês? 
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Carmen: Essa teoria é nova, pra mim: ser professor de inglês, porque eu sempre sonhei em 

ser professora, mas nunca do inglês, sempre do português. Então, por que eu quero ser 

professora de inglês?! Eu quero, né? Hoje eu quero.  Só que, para mim, é bem louco. Eu 

acredito que para ajudar, assim, a abrir a mente dos alunos, inserir esse novo contexto, é 

um novo universo, que vai inserir. 

 

Aquila: Esse contato com a língua. Eu acho muito bacana. Olhar para uma frase em inglês, 

assim, e traduzir. Eu acho que... O interesse com a língua eu acho muito bacana. 

 

Blair: Eu acho que para ser capaz de levar a pessoa para uma outra realidade que ela vai 

conhecer muitas outras pessoas interessantes, outro tipo de cultura, que ela não teria acesso 

se ela só falar em português. Falando inglês ela vai conhecer pessoas, porque o mundo é 

globalizado, né? Várias pessoas fala. Ter acesso a milhares de informações diferentes. 

 

Entrevistadora: Nós falamos aqui sobre o aprendiz de inglês, sobre aluno, o professor, o 

formador, também sobre o ensino/aprendizagem, falamos um pouquinho da grade e essa 

relação da teoria com a prática. Mais alguma coisa que vocês gostariam de mencionar 

sobre o curso? Sobre a aprendizagem? Alguma sugestão que vocês gostariam de deixar 

para o curso? 

 

Blair: Vou sugerir acho só que tivesse mais foco para o inglês mesmo, porque tem muitas 

disciplinas voltadas mais para o lado pedagógico, enquanto o inglês é só uma. 

 

Carmen: Às vezes nós acabamos esquecendo que a gente faz curso de Letras Inglês. Tanto 

acomodado que fica. 

 

Blair: E eu sei que é um curso de inglês, porque a gente sabe, mas eu acho que ainda não é 

suficiente. Tinha que ter mais aulas de inglês e mais pessoas ter acesso. Dentro da 

universidade deveriam se preocupar um pouco mais com isso. É o ideal sair com 

proficiência, mas muitos não vão sair. Vão ser maus professores justamente por isso, 

porque não terão domínio da língua. 

 

Carmen: Acho que seria interessante também trazer algo visual, que nos lembrasse do 

inglês assim o tempo todo. Nas paredes, sei lá, em qualquer lugar que a gente olhasse a 

gente lembrasse do inglês. É... Que trouxesse essa visão. 

 

Isabel: Na verdade, “americanizar” mesmo, porque a gente tá fazendo inglês em um 

ambiente totalmente brasileiro. Americanizar. 

 

Blair: E também trazer pessoas que possam incentivar a gente. Que nem uma vez, no 

começo do curso, no começo do semestre, vieram alguns alunos que eles viajaram o 

mundo, eles falaram sobre as experiências deles. Aí todo mundo ficou assim, maravilhado. 

Realmente é muito motivacional. Porque a gente não vê como uma coisa tão possível sair 

daqui para outro lugar. Pra muitos, é uma coisa impossível ainda. 

 

Aquila: Eu acho que um [ininteligível, 01h 09min 46seg] que ajudasse a gente no 

aprendizado. 
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Blair: E também procurar maneiras de intercâmbio, além do Ciências Sem Fronteiras, 

porque... [Fala interrompida por Isabel] 

 

Isabel: Sim, essencialmente. 

 

Blair: É. 

 

Isabel: Por que como que no curso de Letras Inglês não tem intercâmbio para gente? Só 

tem para Engenharia?  

 

Blair: Que fosse voltado para o inglês mesmo. 

 

Isabel: Só tem a Fullbright que permite intercâmbio, mas só no final da graduação, 

entendeu? Porque é muito chato, a gente ter que tá formado para poder ter essa 

oportunidade. Porque eu gostaria muito fazer na graduação, até para o nosso currículo. 

 

Blair: Não um intercâmbio de um ano, mas, sei lá, uns meses. Seria interessante. 

 

Carmen: É isso. 

 
Entrevistadora: Tá bom então, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. 
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APÊNDICE UU – Transcrição da entrevista com PRO3 

 

Informações básicas da transcrição 

• Pseudônimo: Karen.                      

• Data: 08/04/2018 

• Tempo de entrevista: 2 horas 9 minutos 58 segundos 

• Códigos: [...] – Parte inaudível  

... – Marca o momento de reflexão do narrador (a); Quebra de pensamento.                            

 

Entrevistadora: Na primeira parte sobre o aprendiz de inglês, tá? Aí, levando em conta 

essa aprendizagem do idioma como ela acontece no nosso curso de Letras Inglês da 

Unifesspa, a primeira pergunta é se faz diferença iniciar o curso já sendo proficiente no 

idioma. Sim ou não? E, se sim, por quê? Se não, por quê? 

 

Karen: Ah, é... Posso responder já? 

 

Entrevistadora: Sim, uhum! 

 

Karen: Ah eu acho que sempre faz diferença... Já iniciar proficiente ou já tendo algum, um 

nível de proficiência, mesmo que seja intermediário. Eu acho que é inegável que isso vai 

fazer diferença, né? É... Na Unifesspa aqui, o que eu notava que estava acontecendo é que 

muitas vezes só quem começava com um certo nível de proficiência conseguia chegar lá no 

final com um certo nível de proficiência. 

 

Entrevistadora: Uhum! 

 

Karen: É... idealmente a gente deveria poder dizer que o aluno chega no nível... A0 

digamos ali na... No primeiro semestre. Ele tem que passar pelo ENEM, mas ainda assim, 

idealmente a gente deveria poder dizer que ele vai chegar a um certo nível adequado, 

desejável, né? Ao longo dos quatro anos de graduação, é eu não sei se é isso que está 

acontecendo ainda e eu espero que essa... Que seja o que pra onde a gente tá caminhando, 

mas, por enquanto, eu vejo que ainda é muito fundamental ter um certo nível de... Algum 

nível de inglês já ao entrar. É... Mas, mas as coisas estão andando, tão mudando e eu tô um 

pouco mais otimista em relação a, a essa progressão. Já vejo que alguns alunos, que 

começaram bem básico, bem é... Nos níveis iniciais, eles tão lentamente progredindo ao 

longo do curso. Eu também, estou aqui há um ano, então, em um ano já dá pra ver alguma 

coisa e eu acho que... Tá, tamos indo, mas eu... A pergunta em si, se é importante se faz 

diferença... 

 

Entrevistadora: Não, a pergunta é se faz a diferença. 

 

Karen: Faz, é faz diferença. 

 

Entrevistadora: Tá!  E a segunda, de certa forma já respondeu também, mas tem o follow-

up da pergunta no final se deveria existir uma proficiência mínima pra cursar o curso como 

uma, de uma forma de obrigatoriedade de uma proficiência mínima. Se sim ou se não, e se 

sim qual proficiência? E qual seria essa proficiência mínima? Que nível seria essa 

proficiência mínima? E por que, que ela deveria existir? 
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Karen: Eu não sei se deveria ter uma proficiência mínima, é... Idealmente, né? Claro que a 

gente gostaria que tivesse, é... Eu não sei se isso se adequa com a realidade do Brasil. É..., 

em tese, já existe uma proficiência mínima quando você passa pelo ENEM, quando você 

tem algum tipo de seleção é... Formal pra entrar na universidade e, em tese, esses alunos 

passaram por anos de aula de língua estrangeira no Ensino Fundamental e Médio, tudo em 

tese, mas eu acho que, dada a nossa realidade, não, não seria uma coisa excludente demais 

a gente definir que então só pode entrar a partir de um nível A2, B1? Sei lá! É... Que seja! 

É... Não, não condiz com nossa realidade. Eu não tô nem dizendo da realidade da 

Unifesspa, do Pará, de uma universidade que tá começando aí, mas da realidade no Brasil 

como um todo. Nem na UFSC lá, onde os alunos têm tipo muito mais acesso também a... 

Essas oportunidades é essa realidade deles lá. Eu acho que o papel da universidade também 

é proporcionar isso aos alunos, dentro do entendimento que, né? Que eles vão ter, quando 

chegar ao final, com um nível desejável. 

 

Entrevistadora: Tá. E, pressupondo que essa proficiência mínima existisse, isso 

influenciaria na quantidade de ingressantes que nós teríamos? 

 

Karen: Ah com certeza! Com certeza! Pensa que... É... Bom, a turma que começou agora, 

a 2018, ela tem, tá com 49 inscritos, mas eu não tive acesso a essa turma ainda eu não sei, é 

a... Do ano passado... Não, no ano de 2016, eu tenho acesso aos níveis, aos resultados dos 

TOEFL, né? Como coordenadora do IsF, 2016, uma pessoa na Unifesspa tirou nível C1 em 

todas as aplicações do TOEFL: uma, que é do nosso curso. É... De todos os alunos que eu 

incentivei pra fazer o TOEFL, ainda que estão cursando, não tão nem começando, estão 

cursando, de novo: um C1! A maior parte B2, muitos B1, a maior parte, maior parte B2 

não, maior parte A2, alguns B1, um ou outro B2, é... Isso já ao longo do curso, agora você 

imagina a gente definir uma proficiência mínima pra ingressar é... A gente ficaria com uma 

meia dúzia, nem isso, a gente tem uma porcentagem só 10 e 5% que daí são pessoas que já 

tem experiência que já, já consegue se comunicar, minimamente, se comunicar bem, com 

certa fluência e... Então o nível de pessoas, o, o... Número de ingressantes seria muito 

impactado. 

 

Entrevistadora: Tá! E como é que seria um bom aprendiz de inglês? Levando em 

consideração aprendizagem que acontece durante a graduação, não necessariamente num 

curso livre, não necessariamente na Educação Básica, e sim numa licenciatura em Letras 

Inglês? Como seria um bom aprendiz? 

 

Karen: Tá, deixa eu ver se entendi: um bom aprendiz num curso de Letras Inglês? 

 

Entrevistadora: Da língua, da língua, da língua em si... 

 

Karen: Da língua! Não curso de... 

 

Entrevistadora: Da língua, durante um curso... 

 

Karen: Nossa! Um bom aprendiz durante um curso de Letras Inglês seria, é... Alguém que 

não se... Não se, resume-se... Cujo input linguístico não ficasse resumido ao... Às aulas, 

esse seria um bom aprendiz de Letras Inglês. Seria alguém que é... Entendesse a 

necessidade de usar o tempo em aula para praticar a comunicação em inglês, teria que ser 

alguém que... Ah, se tivesse sentido do, da necessidade de praticar mais de ir atrás mais. A 
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gente não consegue dar conta do, dessa formação só com o número de horas que a gente 

tem em sala de aula ou com as atividades que a gente propõe, tem que ser mais, ter 

interesse em fazer mais e ter certa autonomia então acho que a palavra-chave aqui seja 

autonomia e motivação, que é... O que você aí talvez vai entrar no negócio, é... Esse seria 

o... Ideal, o nosso aprendiz desejável ali dentro de um curso, ainda mais se a gente tá 

falando em formação de futuros professores, de alguém que deseje depois ensinar sabendo 

o que tá ensinando, né? Que tenha um certo nível de autoestima e de metas que deseje 

então ser proficiente naquilo que você tá lecionando. Não é sempre o caso, não é bem o 

que acontece muitas vezes, mas a gente tem, tem, tem bastante gente que é assim, então, é 

bem dividido, eu acho que não é o caso. 

 

Entrevistadora: E, na próxima pergunta é ao contrário, como seria um mau aprendiz? 

 

Karen: É, um mau aprendiz é um aprendiz que, que espera receber o conhecimento pronto, 

né? Ele espera ser ensinado, né? Ele espera aprender, aprender uma língua é um processo, 

certo?! Não dá pra isso tudo vir do professor. Então o mau aprendiz, dizendo aquele que 

espera, que espera que esse trabalho venha pronto, que esse trabalho aconteça, é... Muito 

organicamente por osmose, dentro de sala de aula, só com o que tá ali, e, achar que isso é 

bom, e, é uma espera que o professor recompense, presença física, a... É... Que recompense 

é... Só com adequação mínima aos parâmetros. Então... Esse é um mal aprendiz, na minha 

opinião. 

 

Entrevistadora: A... E a última do aprendiz é que, considerando os nossos alunos lá na 

Unifesspa, que tipo eles seriam? Em geral, seriam mais pra um bom aprendiz ou mais pra 

um mau aprendiz? 

 

Karen: Olha, é... Eu acho que... É... Bem dividido, ainda... Bastante dividido, mas eu sinto 

que as turmas novas... Isso... Quando eu cheguei também, teve todo aquele... É... A turma 

que tava saindo foi uma turma complicada, que passou por muitos problemas, ficou muito 

tempo sem professor, é... Foi tudo muito atropelado. Então, essa turma eu acho muito 

complexa, é muito complicado de falar, essa é uma turma que eu achava era 

majoritariamente de pessoas que eu considero maus aprendizes, eu acho que agora tá bem 

mais dividido e eu vejo muita gente empenhada em crescer, né? Em se desenvolver como... 

Como aprendizes também é... Se dedicar pras aulas, fazer as atividades, ir atrás de outras 

oportunidades, ao mesmo tempo, que tem aqueles que... Que não sabem o que querem 

também, né? Tem muita gente que, a gente teve algumas desistências na, no último 

semestre, que eu considero que esses aí são os maus aprendizes, os que saíram do curso, 

é... Eles... Tem muita gente que não sabia porque tava ali, não tinha uma ideia clara do que 

fazer Letras Inglês, não tava acompanhando as aulas. No momento que a gente passou a 

exigir mais participação, produção oral, produção escrita em inglês, é... Não é que a gente, 

foi... Transicionou pra o inglês, como forma de instrução também. Isso, isso deu uma 

chacoalhada um pouco nas coisas e muitos saíram. Então quem ficou ali tá bem mais 

comprometido e esses é... Pelo menos é o que eu vejo, né? Que agora tá um pouco mais... 

É... Um pouco mais... Qual a palavra que eu ia buscar?... Não sei... É ainda, ainda há uma 

certa divisão, mas, é... Mas... Ela tá mais parelha assim, sabe?     

 

Entrevistadora: Tá, então... 
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Karen: Eu não sei. E aí, tá, em relação às turmas novas: a 2017, a 2018, eu não posso falar 

muito porque eu não, não dei aula pra eles ainda, mas, pelo o que eu ouço falar, a 2017 tá... 

Tem mais gente interessada do que não, e a 2018, não sei ainda... 

 

Entrevistadora: É que eles ainda vão começar... Tá. 

 

Karen: Nossa! 49 alunos! Como é que vai ser? 

 

Entrevistadora: Tá. E... Em relação ao aprendiz que você quer fazer alguma consideração 

ou podemos passar para o próximo? 

 

Karen: Não, nada que tenha a mente agora. 

 

Entrevistadora: Então, se lembrar de alguma coisa depois a gente pode retomar também. 

 

Karen: Tá. 

 

Entrevistadora: Tá. Aí passando, já que se trata de uma licenciatura, pra o professor, 

vamos passar agora a falar do professor dessa língua estrangeira, do professor de inglês, 

mais especificamente. E como seria um bom professor de inglês? Que característica esse 

professor teria? E que formação esse professor teria? 

 

Karen: Bom, vamos começar por trás, a formação acho que deveria ser em inglês, né? Ter 

licenciatura também é importante, não só o bacharelado em inglês, tem que ter 

licenciatura... É... Idealmente teria que ser alguém que tivesse tido experiência em sala de 

aula sem estar na universidade, não é bem meu caso, mas... É... Então eu acho que isso que 

é... Mas é uma coisa que seria desejável, né? O bom professor de Inglês, eu acho que é 

alguém que... Tem que entender os pressupostos do, da aprendizagem, os pressupostos do 

ensino de língua, de aquisição de uma língua estrangeira, não é só uma proficiência na 

língua, é... Tem que refletir sobre esses pressupostos então... Está sempre sendo crítico 

quanto ao seu próprio trabalho, e... Percebendo se há uma adequação de conteúdo com o 

que a gente aprende, em termos de como que o aprendizado se dá, é... Ele tem que ser 

alguém que, especificamente então nas aulas de língua, onde a gente usa então o material 

didático, é... Tem que ser alguém que não se atem necessariamente é... Ou estritamente a 

esse material didático, é... Tem que ser alguém que não se atém necessariamente a esse 

material didático, tem que ser alguém que procura desenvolver suas próprias atividades, 

e... Ter também uma noção crítica desse material didático. Não que eu seja contra o uso de 

material didático. Eu acho que ele é importante, algum tipo de estrutura pra seguir assim, 

mas é muito importante se ter um olhar crítico para esse material didático e trazer mais, 

trazer esse olhar crítico para os alunos, eles vão ser professores também, e mesmo se 

fossem só alunos de língua, é importante essa visão crítica sempre do que a gente está 

tentando incentivar eles a crítica, dos alunos em qualquer âmbito educacional, é... Que 

mais...? O que o professor de língua tem que ter...? Cara, ele tem que ter disposição 

também, ele tem que ter, né? É importante trabalhar com feedback orientado, por exemplo 

com, o que quero dizer com isso, é... direcionado por aluno, então... É... Fazer correções 

individualizadas, dar um retorno para que o aluno saiba onde que ele tá, não só receber 

uma nota, por exemplo, mas receber... Olha, você tem que trabalhar nisso, nisso, naquilo. 

É... Que mais...? E tudo isso exige tempo, exige dedicação, exige esforço, é difícil, tem que 

planejar bastante, é... Isso... O professor tem que ter: estar pensando sempre é... Em como 
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planejar, como melhorar, é... As suas próprias aulas. Isso é uma coisa que a gente vai 

aprendendo ao longo de cada semestre, em cada turma, é importante que se faça o 

momento também que você peça feedback dos alunos em relação à aula, pra eles também 

aprenderem a ver a própria aula criticamente. É... Deixa eu ver... Acho que é isso, se eu 

esqueci de alguma coisa depois eu..., Mas eu acho que é mais ou menos isso aí.   

 

Entrevistadora: E... Como a gente fez para os alunos, a do professor também tem a 

pergunta ao contrário: Qual...? Como seria o mau professor...? De inglês? 

 

Karen: Ah... o mau! 

 

Entrevistadora: E qual características ele teria? E se ele teria alguma formação específica 

que qualificaria essa pessoa como um mau formador? Ou um mau professor, de verdade? 

 

Karen: Minimamente o professor tem que ter algum nível linguístico bastante avançado. 

Então, começa que um mau professor não tem isso. É... Mas isso é, né? Um parâmetro... 

mínimo ok, é... Um mau professor é aquele que, então, retornando à tese é um mau 

professor é... Seria aquele que se atém a... Um material didático, não inova na aula, não... 

Não traz é... Coisas novas, não estimula os alunos a trabalharem fora da sala de aula, não... 

É... Segue cartilha, né? Segue o método. O mau professor, então... Ele é..., Tem sido 

talvez, não, não estimula os alunos a serem seres pensantes, críticos... Um mau professor 

talvez ele, ele pensa que, ele ou ela, né? Ele pensa que a... A aula de dúvidas é só aula de 

inglês, ele não vê a aula de língua como uma oportunidade de um aprendizado maior, de 

um aprendizado crítico, ele vê a... Essas aulas como uma coisa tecnicista, instrumental, e... 

Perde essas oportunidades de aprendizado mais holísticas que, são formadoras de cidadãos. 

Esse seria um mau professor. 

 

Entrevistadora: Tá! Eh agora assim, pensando num professor que ensina a língua dentro 

da licenciatura, vocês todos tão dando aula de língua? Ou só... não...? 

 

Karen: Não! 

 

Entrevistadora: Tem ficado mais como? Tipo, quando, pelo menos no meu tempo, a gente 

acabava deixando mais pra os substitutos darem as aulas de línguas... 

 

Karen: É um problema! É! Eu reconheço que é um problema, a gente não deveria fazer 

isso, né? Mas é que, é difícil dar conta de toda carga horária, é... Quem tava dando essas 

aulas, todas as de língua era a Thaise e agora quem vai dar é a Ava. A gente tenta dar um 

apoio aí e, e, e passar todas essas ideias também, né? Pra Thaise não precisava ter porque a 

gente conversa o tempo todo e ela, e ela basicamente ela, se for ver as respostas dela, as 

mesmas perguntas desse questionários vai ser bem parecidas com nossos testes, é... Que... 

Do professor ali, quem tá começando agora vai ser a Ava então agora, vai pegar essa parte 

de línguas. 

 

Entrevistadora: Tá! E tendo já com nesse 1 ano que passou por aí teve experiência, não 

sei se você chegou a conhecer a Laissy também, tipo, eu o que os alunos têm tido como 

professor de língua? Como que.. o que os alunos têm tido como professor de língua? Esses 

professores seria... eles têm tido realmente bons professores de língua? Ou esse professor, 
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ele taria mais pro perfil do bom ou mais pro perfil do mau? No seu caso é tão pouco mais 

difícil de julgar por que era a Thaise durante muito tempo... Né? 

 

Karen: Eu considero a Thaise uma boa professora, uma ótima professora. Ela é totalmente 

dedicada a, a, trazer esse componente crítico em sala de aula, e ela é... Realmente, dá o 

sangue pelas aulas e tá sempre pensando em maneira de inovar e trabalhar com eles. Então, 

ela incorporou em várias ... Não sei dizer especificamente em qual, mas por exemplo é... 

Pra te dar um exemplo mais específico é... Na aula de língua, Qual foi? IV? IV! Que ela 

deu agora para 2016, acho que é isso. O semestre tá meio confuso, mas acho que é isso. Ela 

trabalhou toda uma questão de escrita acadêmica, ao longo do semestre, trabalhando a, a 

estrutura de ensaio, por exemplo, ensaio narrativo, e, em outra turma, eles trabalharam 

com, com texto narrativo, é... Com histórias pessoais, mas que é... Com contos 

fotográficos. Então... Isso tudo por fora, trabalhando leituras e focando em produção fora 

do livro, entende? E... Ah... Eles trabalharam também com... Com... O que era a outra 

coisa? Ah.! Na... Eu acho que na disciplina de Inglês V. Agora é... Ah sim... Assim eu me 

perco, mas ela trabalhou com... Preparação de aulas já, dentro da disciplina de língua. 

Então, como é que são... É... Bom se, né? Então parte das aulas, um componente da aula já 

era preparar um plano de aula pra dar aquela uma aula, já, situando eles dentro do contexto 

mais, é... Onde eles serão professores dentro da própria aula de língua, começando a 

refletir sobre o que, que é essa, o que que é o ensinar... Uma língua estrangeira. Então, 

nisso eu considero que ela tá mais pros bons professores. Eu dei, eu dei umas, eu tô dando 

umas disciplinas que é... Agora tô dando Laboratório de Línguas, a 1 que é, basicamente, 

conversação, speaking e... Eu dei, semestre passado, eu dei Oficina de Conversação I, mas 

esse é mais de reflexão pedagógica é... Tento também sempre pensar em nessa adequação 

de... Se a gente tá conseguindo transferir esses pressupostos teóricos pra sala de aula, e se 

eu tô conseguindo fazer eles verem que uma coisa meio meta... Meta... Meio meta... Se eu 

consigo fazer eles verem que o esforço que eu faço pra adequar aos pressupostos, é... Pra 

dar diferentes tipos de reflexão, se consigo eles pensarem, nesse nível mais teórico, no que 

tá acontecendo em sala de aula, assim, os movimentos da sala de aula que eles vejam isso 

como... Como uma maneira mais reflexiva como futuros professores e não só como 

interceptores. Eu não sei... Eu vou te dizer que eu me considerava boa professora, mas... 

Mas aí... Mas eu considero que a gente tem que sempre melhorar e que num... Num... Que 

eu sou uma boa professora agora, mas seria uma melhor professora no semestre que vem, e 

no seguinte, e no seguinte, e no seguinte. É... Mas eu acho que o tempo que a gente gasta 

na... Na... Pensando sobre isso é muito indicativo do... Do que... Que... Do... Do tipo de 

professor que a gente é, né? Eu acho que, atualmente no curso, o professor Francisco, ele é 

totalmente dedicado, eu vejo que ele exige dos alunos. Eu considero ele também é... Um... 

Professor no aspecto dos bons professores. Mas, nos outros professores, no caso dos outros 

professores eu não tô dentro de sala de aula pra ver, como que isso tá... Como essas 

reflexões tão acontecendo. É bem mais difícil avaliar os outros professores tando tão longe, 

né? Com a Thaise é mais fácil, porque a gente conversa sobre as aulas, a gente conversa 

sobre conteúdo, é... E é isso. 

 

Entrevistadora: Tá! E... Tendo em mente que eles, na nosso curso, acaba tendo uma 

rotatividade bem grande de professores e que, do que do começo ao fim dos..., Durante 

esses 4 anos, eles têm vários professores, e que nem, nem sempre todos são 

necessariamente os bons, que... Em tipo... Na sua opinião, seria possível aprender com 

qualquer um dos dois professores, tanto com um mal professor, quanto com um bom 

professor também? Se sim ou se não? E... Se sim, por que sim? Se não, por que não? 
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Karen: Preciso de uma resposta certeira? Eu diria que: sim e não. Vai depender do aluno... 

 

Entrevistadora: Pode ser...: depende. 

 

Karen: É... Eu acho. É... Ah! Obviamente é melhor que a gente tenha uma consistência ao 

longo da graduação, é... Para os alunos. Onde eles recebam só professores que são 

dedicados e focados em proficiência e tal, que tenha esse nível de bons professores. Nem 

sempre acontece isso, e..., Às vezes nem por, por culpa de... De ninguém. É a questão de... 

É... estrutural, de falta de pessoal, é... Então, não é, não é necessariamente o caso de 

apontar dedos, mas, às vezes, acontece que... Essa discrepância vai afetar o, os alunos no 

final, eles não vão ter é... Uma noção mais completa do processo de aprendizagem. 

Algumas coisas dificultam isso que é... O fato de até, até agora a pouco todas as disciplinas 

serem blocadas. Isso complicava o aprendizado bastante. Na minha opinião, porque, é... 

Ficava muito solta a... As aulas de língua. Então, não tinha essa, essa, consistência onde... 

Aí toda semana você vê um negócio, e você vê todo o semestre e tal, parecia que era muito 

isolada até, era... E aí o fato da gente também, da gente... Não ter pré-requisitos na, no 

nosso currículo, isso afetava também. Então, além da gente ter essa flutuação de 

professores é... Essa rotatividade grande é... Havia tempos onde o aluno ficava meses sem 

ter aula de língua e... E aí digamos que... Ele não pode, ou ele roda naquela, naquela 

disciplina ou ele acaba faltando... Não vai..., Ele ainda continua na seguinte: vai, vai pra 4, 

sem ter feito a 3, vai pra 5, sem ter feito a 2, e... E aí era um rolo, porque aí, chega no final, 

eu tenho alunos que daí... Eu que dei, Inglês 7, então tinha, alunos no nível 7, que não 

tinham feito 4, que não entendiam coisas simples e, e... O conteúdo do, da disciplina é para 

ser intermediário pra avançado trabalhar estruturas bem mais sutis da língua e eles não 

sabendo estruturas básicas. Então, não conseguindo se comunicar minimamente. Isso, isso, 

isso, isso complica um monte, é... Dentro do curso. Porque é preciso consistência. Só que, 

se o aluno, ele é um aluno mais maduro, ele é um aluno que, entende o processo que ele tá 

inserido, ele consegue, ele ou ela consegue... Dar conta dessas falhas. Mas é difícil! É 

difícil, que a, que a... Que as turmas tenham a maior parte desses tipos de alunos, né? Toda 

turma tem alguns, mas não... Mas exigir que daí é... Isso de todos é difícil! Eles têm... São 

jovens, então é... Às vezes não tão acostumados com o ritmo de trabalho que exige muita 

independência, autonomia. Então, pra você dar conta de um, de um, de um processo que tá 

com falhas, que tá com intervalos, tá com seus soluços, ali, que é o caso do curso, que 

acontece, é... O aluno perceber seu papel nisso, e... Dizer que: ah, eu preciso tomar conta 

da minha formação eu tenho que agora eu tenho que pegar pra mim minha educação. Isso 

exige bastante em termo de maturidade e... Não, não é, não é a maior parte das vezes o que 

a gente vê, né? 

 

Entrevistadora: Sim. Tá! Então, a última em relação ao professor, se os alunos que fazem, 

que concluem esse curso de Letras Inglês na Unifesspa, eles vão ser bons professores. Se 

sim ou se não. E por quê? 

 

Karen: É... Então... A gente quer que sejam, né? Eu não sei se atualmente é o que tá 

acontecendo. Eu acho que talvez alguns sejam bons professores, mas, não é o que ainda o 

ponto que eu gostaria. Eu acho que muitos deles serão maus professores, eu queria mudar 

isso. Eu acho que... Eles têm que desenvolver bastante, mas, de novo, é difícil, é... É difícil 

falar assim, sendo que a turma que eu acompanhei que tá se formando, é uma turma 

complicada. Eu acho que as próximas turmas, elas tenham uma, um [...] [ininteligível aos 
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0h 34min 24seg de gravação]. Bem mais parelha de professores, que vão ser bons 

professores é... Eu já vejo isso na, na 2015, na, na 2016, que tem mais futuros bons 

professores, que futuros maus professores. Mas, ainda queremos mais, queremos é... Mais 

envolvimento da língua, mais reflexão crítica dos alunos em relação a dar aula, a, ao papel 

deles como professores, eu acho que isso vem depois. É uma parte do curso que a gente 

ainda tá... Tá sofrendo pra, pra incorporar. É... Uma parte de Ensino/Aprendizagem, por 

exemplo, acho que a gente precisa bastante de gente focada nisso, inclusive o nosso 

próximo concurso, a... A gente tá conversando já pra que seja com temas voltados pro 

Ensino/Aprendizagem, né? Pra trazer mais gente que tá nessa área é... Pra trabalhar um 

estágio de uma maneira muito mais intensiva, muito mais exigente, pra, pra dar conta 

dessas falhas, né? Pra, pra... Mas a gente tá otimista em relação ao futuro, vamos dizer. 

Mas, ainda sim, acho que atualmente não é o que tá acontecendo, mas... Vamos ver se a 

gente consegue mudar. 

 

Entrevistadora: Tá! Então, passando a falar agora do formador de professor. Como é que 

seria um bom formador de professores de inglês? Sim, novamente, que características esse 

bom formador teria? E que formação esse formador teria? 

 

Karen: É, então... eu acho que ele tem que ter característica do bom professor, só que, e 

mais muita responsabilidade. Tem que pensar que o que você tá fazendo é... Não é só pra 

que ele um aluno, é... Você é professora, como formadora de futuros professores, você tem 

que... Exigir é... Dos alunos não o pontual, tem que pensar daqui a 20 anos. Tudo o que 

você faz afeta 20 anos pra frente, 20, 30 anos. Você tá... Esse sentido de responsabilidade 

que eu digo é... Não é dá conta dar disciplina, dar conta da atividade, dar conta daquela 

uma situação. Você tem que pensar que tá na tua mão o que, que aquele futuro professor 

vai fazer, refletir,... Não só na tua mão, mas parte disso tá na tua mão que é como que ele 

vai tá em sala de aula nos próximos 30 anos, sabe? É, é... Por isso que é tão pesado essa, 

esse cargo que tem que ter, por isso que exige muito. É muita reflexão, muito planejamento 

do professor, desse formador de professores, que é... Se você não trabalhar certas coisas, 

eles... Você vai tá afetando toda, toda uma rede de Ensino Básico dali pra frente, né? Se 

você não trabalhar o olhar crítico, esses professores não vão ser críticos depois. Não vão, 

não vão trabalhar esse olhar crítico com seus futuros alunos. Então, o formador de 

professores, ele tem que, ele tem que ter essa noção tem que ter esse peso, ele tem que 

pensar que... A disciplina não é só a disciplina. Ela, ela é mais que aquilo. Tipo, se eu não 

trabalho, é..., Direito. Claro. Eu tô trabalhando letramento digital numa das disciplina que 

eu tô dando, se tipo, se na hora de eu avaliar se o aluno é compreendeu ou não os 

pressupostos da disciplina,  eu tenho que avaliar, se ele tipo, se ele adequou só àquele 

mínimo de atividade, mas pensar que, se ele não saiu daqui sabendo, é... O que que isso 

quer dizer, então ele não vai trabalhar isso nas aulas dele mais pra frente, sabe? Então, na 

hora de fazer essas avaliações, eu penso que, na hora de definir por exemplo, se alguém tá 

aprovado ou não, se... Se é um trabalho que tá adequado pra, pra exigir da disciplina ou 

não, tem que pensar não só: ah, se eu vou rodar fulano, não sei o quê, tem que pensar quê... 

Não! Tá! Essa pessoa tinha que saber isso até no final da disciplina, se ela não sabe e eu, 

eu deixo, é... Seguir em diante, isso quer dizer que... anos pra frente, vai, vai ser uma 

perpetuação da, desse ensino limitado, sabe. É, e... Eu acho que a gente tem que... Num 

curso de licenciatura... Tem que ter a noção do papel social maior do curso. Se é pra gente 

tá formando os futuros professores da região do Sul, Sudeste do Pará, é... O que, que a 

gente tá ajudando a comunidade, a região se a gente tá formando maus professores? Não é 

só ajudar a... Aquela, Aquela dúzia de alunos a se formarem. Não é só isso. O curso tem 
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um, uma função social maior. Então, você tem que exigir dos alunos a... Que eles estejam à 

altura dessa função que eles vão exercer mais pra frente, né? Eles... E botar na cabeça deles 

que essa responsabilidade é deles também, que eles têm que entender que esse é o papel 

deles. Então... É isso. 

  

Entrevistadora: Tá! E a pergunta ao contrário: como seria esse mau formador? 

 

Karen: Então, de novo. 

 

Entrevistadora: Que característica eles teriam...? 

 

Karen: O, o mau formador é aquele que, que... Pensa no momento ali, né? Que tá 

pensando só no, nos limites do semestre, é... Que, que não instiga essa, essa questão de 

responsabilidade dos alunos, que vai dar conta carga horária e deu. E... E não vê, não exige 

disso, que não pensa é... Essa... Essa formação deles como uma, uma oportunidade pra 

eles, mas... Mais... Como uma questão protocolar enquanto faz outras coisas. 

  

Entrevistadora: Tá! Aí, na... Não vou exigir respostas, acabou enfatizando bastante as 

características, não necessariamente a formação. O fato de ele ser um bom ou mau 

formador, a formação dele vai influenciar de alguma forma? Por que a gente tem uma 

heterogeneidade de um leque bem grande de alguns serem só especialistas, outros serem 

mestres, outros já serem doutores, outros já terem uma formação em áreas também 

diferentes.   

 

Karen: Nossa! Eu, eu acho que invariavelmente isso afeta. Não porque por ter um título, 

ter uma formação específica vai fazer de você um, um melhor formador. Não é o título que 

isso, que faz de você um melhor professor, é... Mas você ter feito uma especialização, um 

mestrado, um doutorado... Quanto mais tempo você tá na academia, mais tempo você tá 

exposto a essas ideias e tem tempo de refletir, é... De amadurecer certos conceitos teóricos, 

certas, certos,... O papel do professor exatamente, é... Eu acho que o interessante seria ter 

é... Eu acho que... Pras aulas de Língua, por exemplo, seria interessante ter gente que é 

especialista na, na área da Linguística, Linguística Aplicada. Nas aulas de Literatura, 

Literatura. Não é sempre esse caso. Então, eu acho que... Alguém que tem uma formação 

em Literatura, por exemplo, dando a aula de estágio vai afetar um pouco, porque... É... Não 

é exatamente essa formação, mas alguém que já tem tempo de academia, por exemplo, tem 

doutorado, sabe ir atrás do que tá faltando teoricamente. Então, isso é... Esse traquejo com 

o conhecimento, com a busca de conhecimento, com academia, isso facilita muito. Não é 

minha área Ensino/Aprendizagem, mas é... Eu consigo correr atrás de muita coisa, porque 

a gente lida com conhecimento o tempo todo, né? É... Que mais que eu ia dizer? Tá! E eu 

acho uma outra... Que... Eu acrescentaria nesse teu... Nessa pergunta, uma formação em 

Letras Inglês especificamente, faz diferença. É... E eu digo isso como uma pessoa que, 

inicialmente, não era formada em Letras Inglês e daí fui pro doutorado. Eu, eu voltei pra 

graduação. Daí fiz Inglês. E aí me formei em Jornalismo, depois voltei e fiz Letras Inglês. 

E eu digo que, a graduação específica na área ajuda muito. É... Eu poderia ter... Ter ficado 

só com o Jornalismo, me dá o bacharelado, me dá de fazer concursos, mas muitos 

concursos pedem licenciatura, né? Aí eu voltei e fiz a graduação e, durante muito tempo eu 

reclamei disso, mas eu, eu... Eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu comigo, porque 

essa formação específica em, em Inglês, não em termos de língua, mas de... Pensar sobre o 

fazer, o ensino, o aprender, isso é importantíssimo. Então... E pensar sobre a língua 
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estrangeira, o ensino na língua estrangeira, isso é primordial. Então é... Ter essa formação 

em, em Letras Inglês, em licenciatura, isso vai fazer diferença sim, né? Não é sempre o 

caso no nosso colegiado ali. É... O que não quer dizer que os outros professores que 

tenham outras formações não são bons professores, ou não são bons formadores. É... Não é 

isso! Mas eu acho que influencia sim! É... Que mais? E... Também não acho que, 

necessariamente, quem tem uma formação maior uma, uma... Formação, mestrado, 

doutorado, necessariamente vai ser, vai, vai... Que é uma relação causal entre fazer um 

bom trabalho ou não. Não acho que necessariamente que é o caso, mas, é... É um 

movimento mais, mais previsível, mais natural de expectativa. Às vezes, tem doutorado e 

não faz nada. Tá! Deixa eu vê... Mas me assegura que eu respondi direito a tua pergunta. 

 

Entrevistadora: Não, respondeu! O problema é que eu quero falar, mais eu não posso 

falar, porque se não vai interferir na sua resposta. Tá! E que mais...? Essa é a parte mais 

difícil de fazer entrevista... Tá! Considerando a maioria do... Do quadro atual que nós 

temos hoje. Nós teríamos hoje mais bons ou mais maus formadores? 

 

Karen: Padrão atual? De quem tá atuando ou não? 

 

Entrevistadora: Acho que é porque quem não tá atuando você nem chegou a conhecer de 

verdade também, né? 

 

Karen: Pois é. Então, eu acho que, de maneira geral, a gente tem mais bons professores do 

que maus. É... Eu acho que a gente precisa de mais, a gente talvez não consiga. 

 

Entrevistadora: De mais, em relação a quantidade ou de mais em relação a qualidade? 

 

Karen: Dos dois! 

 

Entrevistadora: Ah dos dois! 

 

Karen: É... Por exemplo, a Ava vai entrar agora. E eu participei da seleção dela, né? E ela 

é ótima! Mas ela é super verde! Verde no sentindo de não tem tanta experiência assim, é... 

Seria, eu acho que ela tem todo potencial pra desenvolver e... E super quero ajudar ela. 

Acho que ela tá tipo... Beleza! Ela se empenhou que quer ir pra academia, maravilha! É... 

Mas o melhor... Seria ter alguém mais experiente... Alguém já com uma, um mestrado 

talvez doutorado e, idealmente, em experiência em dar aula, mesmo pra substituto? Claro 

que a gente quer isso, né? Óbvio! Que eu quero mais é... Mas é... A gente precisa de mais 

professores também. Então, eu acho que mesmo a gente tendo um quadro eu acho que no 

geral tá, tá... Comprometido em dar boas aulas, às vezes, a gente não chega no nível 

desejado por sobre cargo, né? Então, isso complica. A gente 

tá understaffed e... Overworked. E... Eu sei que o curso já passou por isso várias vezes. É... 

Mas eu não quero mais isso! Eu quero que a gente comece a pensar em condições ideais de 

trabalho. Eu quero pensar mais no, no, no, na realidade do que a gente quer, e não onde a 

gente precisa de mais gente, a... Então, eu falei que um dos que... Ter formação Letras 

Inglês é importante, somos só em dois com formação em Letras Inglês. Fora a, a substituta 

que tá entrando. Isso é um problema. Que, apesar dos outros professores serem ótimos 

professores nas suas áreas, é... E nós, no Inglês, é... Eles daí têm, um número mais limitado 

de quais disciplina eles podem pegar e a gente tenta dar conta disso da melhor maneira 

possível, mas do... O nosso objetivo que é dar a maior parte das disciplinas em inglês fica 
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comprometido um pouco, ou então aí a gente fica sobrecarregado: eu e o Francisco. É... 

Então, e aí o ideal seria que todo mundo tivesse uma formação específica na área de Letras 

Inglês, né? A gente precisa de mais substitutos e mais efetivos. A gente não tem como é... 

Dar optativas ainda. A gente não tem como fazer muitos projetos que a gente pensa em 

fazer por, por que vão melhorar o curso, por conta disso, é... Mas o que eu vejo agora é, no 

curso atualmente, é... É um grande comprometimento pra... Pra mudar o... A situação que 

tava. Então, acho que tá todo mundo, tá ali empenhado em fazer é... Um bom trabalho. 

  

Entrevistadora: Tá! 

  

Karen: De fora pelo menos é o que parece, né? Como eu disse, a gente não tá por dentro 

das aulas dos outros assim nesse nível, né? A gente só consegue ver, por... De fora ali, mas 

é essa impressão que eu tenho. 

  

Entrevistadora: Tá! A outra é: quem nunca foi professor de inglês, efetivamente, seja 

num curso livre ou na Educação Básica, ele pode ser um bom formador de professores de 

inglês? 

 

Karen: Então, é o meu caso, né? É... Então, eu vou dizer que sim, mas seria melhor não. 

É... Eu acho que é melhor ter uma experiência prévia em sala de aula, seja no ensino 

regular, ou em outro... Na verdade, eu, eu, minhas experiências prévias já são no Ensino 

Superior, então, é uma coisa interessante, mas, é legal, pra formar os alunos dentro da 

licenciatura especificamente pra, nas aulas de, de ensino de língua é... Ter essa experiência 

porque isso te dá mais embasamento e confiança, tanto em si mesmo quanto dos alunos em 

você, de que você tá fazendo a coisa certa, tá fazendo escolhas certas é... Então, eu acho 

que é... É possível, mas exige uma grande dedicação, que é o que eu me comprometo em 

fazer, então. O meu caso é esse, que eu não tive, não dei aula no ensino, nem de língua, 

especificamente, em cursos privados, nem no ensino regular, e fui direto pra, pro Ensino 

Superior. É... Eu sinto falta e... Mas foi a escolha que eu fiz, né? Foi a minha escolha de 

vida, e... Então, eu me joguei nisso. E aí, o que eu faço? Eu dedico horas e horas pensando, 

planejando e tentando dar conta desses intervalos, dessas, dessa, dessa falta de experiência 

prévia em sala de aula, de inglês. Eu acho que, de todas as minhas aulas, as aulas de 

Língua são as que mais sofrem. As que eu tenho que mais me dedicar e, portanto, não vou, 

né? Eu tento dar conta disso, mas é... O, o ideal não é esse. Acredito que se o tivesse no 

ideal eu só daria as aulas de Literatura, não precisaria dar aulas de Língua, a gente ficaria 

bem concentrado cada um na sua área de concentração e, e... Seria o caso, mas, ainda 

assim, em toda universidade vai ter que, você vai ser obrigado a dar aulas que tão um 

pouco fora do seu escopo e aí, e aí você tem que se virar. 

  

Entrevistadora: Tá! A próxima, de certa forma já respondeu, mas faltou um: se é possível 

formar bons professores, mesmo com qualquer um sendo mal ou bom formador? E quão, 

independentemente da formação dele e de... já que você, já até de certa forma respondeu 

que é possível, mas... Por que que existe essa possibilidade de mesmo com formações tão 

diferentes e com características tão diferentes, ainda assim, no final, sair um bom professor 

de inglês, ao final dos quatro anos mesmo tendo formadores tão diferentes entre si? 

  

Karen: Deixa eu ver se eu entendi. Tá! É... a pergunta é...? 
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Entrevistadora: É possível formar bons professores com qualquer um dos dois tipos de 

formadores? No caso, o bom formador e o mau formador? E por quê? 

 

Karen: Eu acho que, né? Eu acho que é mais difícil se você não tem certos exemplos na 

sua formação. Se você não vê isso na prática é bem mais difícil. É possível, tudo é 

possível, se a pessoa tomar pra si essa, essa responsabilidade é... Por exemplo, é... Além do 

curso regular, existem outras formas de, de se aperfeiçoar na, na prática de ensino, a 

prática docente. Ali no IsF, por exemplo, você pode ter tido a formação que for, mas no IsF 

os bolsistas vão ter uma preparação pedagógica, acompanhamento pedagógico, 

desenvolvimento de aula, que vai é... Torná-los melhores professores, né? Não é minha 

parte, tá! Essa parte é feita pelo documento pedagógico do IsF, é... Que eu acho super 

legal, é uma oportunidade ótima pros nossos alunos, é... Terem um desenvolvimento de 

reflexão crítica acerca do ensino que é fora da sala de aula, que é fora do escopo do curso 

de Letras. Na verdade, ele é ligado, mas não é dentro do curso. Então, por exemplo, aí você 

vê uma, uma maneira da pessoa, mesmo com todas essas situações é... No curso, ainda 

assim, consegue sair com uma certa bagagem é... Em Ensino/Aprendizagem que vai ajudar 

ela a se tornar uma boa professora ou um bom professor. É... É possível, é possível 

é...Buscar novas formações depois. É possível, é... Fazer, participar de projetos de 

extensão. É possível aprender na prática é... Trabalhando em outros lugares, mesmo 

que [...] [ininteligível aos 0h 56min 34seg de gravação], certo? É... Mas é mais difícil, é 

bem mais difícil, é... Não... Sem, sem uma estrutura dentro do curso é mais difícil que isso 

aconteça. Volta tua pergunta lá, deixa eu ver se eu respondi ela inteira. 

 

Entrevistadora: Respondeu! Se é possível formar bons professores com qualquer um dos 

dois tipos de formadores. Sim... Sim, respondeu. E... Agora sobre o Ensino/Aprendizagem. 

Sim... O que é que um aluno graduando no curso de Letras Inglês, ele precisa aprender 

durante essa licenciatura pra ser um bom professor de inglês? 

 

Karen: O que que um aluno graduando precisa aprender para...? 

  

Entrevistadora: Durante a sua formação inicial, que é a graduação, né? Que, que precisa 

aprender durante esses quatro anos pra ser um bom professor de inglês? 

 

Karen: Sobre isso na aprendizagem especificamente ou sobre outras maneiras geral? 

 

Entrevistadora: Pra eles, no final, sair um bom professor de inglês. 

 

Karen: Ok. Tá! Ele precisa aprender a língua, isto é, ele precisa dominar o conteúdo que 

ele vai dar, certo? Isso é, é... Ponto 1: tem que saber a língua! Ponto 2 é... Ele precisa, ele 

precisa entender o papel do professor, ele precisa é... Refletir criticamente sobre papel do 

professor, sobre qual é o... O, a função do professor na, na, na... formação, é... Dos alunos, 

na, na, na... Na vida é... Tem que entender o papel do ensino como um agente 

transformador. Ele, ele tem que... Ter uma visão crítica sobre si mesmo, sobre o que... 

Sobre o conteúdo que ele tá dando, sobre o ambiente de sala de aula, sobre discurso. Ok! O 

discurso! Ele precisa entender o que, que é discurso, o que, que é linguagem, pra ser um 

bom professor, pra... Pra atuar de uma maneira significativa mais pra frente é... Então, sei 

lá: língua, posicionamento crítico, é... Que mais? É... Eu acho que é isso. 
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Entrevistadora: Tá! Então... Dessas coisas aí, e como é que isso deve ser ensinado pra 

ele? Por meio de quê? E usando o quê? Com que recursos? Ou de que forma? Como que 

ele vai aprender tudo isso durante a...? 

 

Karen: Ah... Isso é a grande pergunta! Como ensinar? É... A perspectiva crítica, um olhar 

crítico sobre a vida, sobre o mundo, sobre tudo, pra eles que depois vão ter que ensinar 

como ter uma perspectiva crítica sobre o mundo  pros seus alunos no curso. É... Essa é a 

grande questão! Não existe uma fórmula para ensinar é... Pra ensinar isso, né? É... Eu acho 

que a gente tem que trabalhar, 'maximar', maximizar, é... Essas oportunidades de 

aprendizagem, ensinar eles a maximizarem uma oportunidade de learning. Por isso, que as 

aulas de língua são um bom momento pra fazer isso, porque você existe todo um pré 

conceito sobre aprender língua que é tecnicista. Então, se você transforma isso numa coisa 

que é mais reflexiva, além da forma, é... Você tá ensinando que existe toda uma, uma, um 

olhar para o discurso pra linguagem que vai além só do aprender línguas. É... Através de 

outras disciplinas: é... Literatura é uma boa, por exemplo, Literatura é um grande 

componente, eu considero, mas não só isso, claro que não só isso. Todas as disciplinas têm 

que ter como base essa, essa reflexão. Acho que essa é a chave do Ensino Superior, dessa 

graduação, é... É o que diferencia um aluno que passa da, da, pela graduação, o que 

diferencia um professor que é graduado, que é licenciado, de alguém que morou três anos, 

quatro anos nos Estados Unidos e que veio, e volta e vai dar aula de inglês, ou, ao menos, é 

o que deveria diferenciar e... Como que ensina isso...? Né? É... É um, ensinando a 

questionar eu acho. É... Tem umas, uma na, nas disciplinas de Teoria... de Crítica Literária, 

por exemplo, muitas vezes a, o... O resultado final é que, então, então, onde que a gente 

fica? O... Qual que é então tudo, tudo é questionado? Sim, tudo é questionado. É... Acho 

que é essa... O, ponto: o ser crítico não quer dizer ser crítico de uma forma ou outra, né? 

Não existe uma maneira certa de ser crítico, não tem. A gente não ensina como criticar, 

mas a... O questionar uma, uma... Um discurso, uma narrativa. Entender que a... As 

palavras, a linguagem é... Faz mais sentido do que muitas às vezes do que tá ali, né? Tem 

uma que essa... Consultando os significados, ela vai tão longe que a gente tem que 

desmembrar ela muitas vezes pra, pra compreender até aonde que... Que ela vai, e ela 

nunca, e a gente nunca chega até onde ela vai, é... Isso só é ensinado é... Com... Com 

consistência ao longo do processo todo, né? Não existe um momento que você ensina, que 

você ensina isso. Existe é... Isso tem que vir na primeira fase à última, em todas as 

disciplinas: Metodologia Científica Crítica, é... Língua 1 Crítica, é... Tipo... Teoria da 

Tradução Crítica. O que, que é? O que, que é pensar criticamente? É... Entender que isso, 

que o seu lugar, é entender seu lugar no mudo, é... Questionar as estruturas de poder, o que 

nos rege, é... E saber que em todas elas, em tudo na sua vida, existe esses, essas é... Essas 

questões que... Que é seu papel se perguntar. Se elas deveriam ser assim? Se é assim 

mesmo? Se não é? Como que eu posso mudar isso? Como que é...? Eu concordo com isso 

aqui ou não? Sabe? Basicamente é... Uma coisa básica. Eu concordo com o que tá escrito 

ou não?  Então é... Isso não, não tem um momento específico, mas... Mas é, diariamente, é 

na sala de aula, é abrir pra questionamento, é receber feedback de aluno, é... Incentivar eles 

a participarem também é... Então é isso. 

 

Entrevistadora: Tá! A próxima aqui, dentro do ensino/aprendizagem, é que... A existência 

da, de uma heterogeneidade de níveis de proficiência entre os alunos de uma mesma turma, 

é um fato indiscutível. Ela existe! E a pergunta é: se essa heterogeneidade de níveis de 

proficiência dentre os alunos de uma turma se ela influencia na formação, e se ela 
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influencia, sim ou não? E como que ela influencia? Se ela influencia, caso influencie, na 

sua opinião? 

 

Karen: Você diz na formação... É... 

 

Entrevistadora: Na formação dum professor, sim... 

 

Karen: Ah... Eu acho que heterogeneidade sempre vai influenciar, é... O que ela acaba, é... 

O efeito colateral disso é que ela acaba afetando o engajamento dos alunos nas aulas. Os 

alunos que tenham mais proficiência eles acabam se engajando mais nas discussões e nas 

atividades e... É difícil continuar motivando os outros alunos, que tão mais atrasados, a... 

A, a participarem da, das aulas como um todo, é... Isso influencia. Qual que era a outra 

pergunta? Repete a pergunta. 

 

Entrevistadora: Sim. A heterogeneidade de níveis de proficiência dos alunos da turma 

influencia na formação do professor? Se sim ou se não, e, se sim, como ela influencia? 

 

Karen: Então, é... Eu acho que tem isso, é tem a parte do engajamento, mas, ao mesmo 

tempo, é... Há maneiras de, de dar conta dessa heterogeneidade você não pode esperar, é... 

Você consegue trabalhar a formação do professor ali naquelas turmas mesmo com turmas 

muito diversas, é... Trabalhando com o que você consegue tirar de cada um, é... Ao 

máximo, né? Então, o que você espera, o que você exige, o que você incentiva de um 

aluno, não necessariamente é o mesmo que você vai esperar de outro, né? E o importante 

nessas situações é trabalhar pra esses dois alunos de níveis diversos evoluir o máximo que 

eles conseguem naquela disciplina. Então, vai afetar sim! Mas... A gente também não pode 

esperar que todo mundo saia do, no mesmo monte, né? E... Que eles sejam professores 

num mesmo nível. Eles vão ser professores com características muito diferentes. É... 

Alguém que teve dificuldade ao longo do curso inteiro, ainda assim, tem chances de ser um 

bom professor, é... Se a gente focar no que ele tem chance de ser bom, né? É... Talvez seja 

um nível muito diferente dum aluno que tem perfil acadêmico, participou de um monte de 

bolsa de pesquisa, seguiu mestrado e vai tipo, são níveis diferentes de alunos, são, são 

expectativas diferentes, mas... É... A gente tem como trabalhar, é... Essa formação dos 

dois, ao mesmo tempo, é... Da melhor maneira possível. É só questão de adequar a, as 

aulas pra lidar com esses grupos diferentes de alunos, né? Em qualquer turma, os alunos 

vão ser, vão ter níveis e... E vão ter perfis diferentes. A gente tem que pensar aulas, que 

vão desenvolver todos eles em professores da melhor maneira possível, né? Às vezes a... O 

melhor caminho é ir pelo meio termo então, entre o aluno que tá lutando pra acompanhar a 

turma e aquele que tem todo um perfil acadêmico que quer seguir carreira acadêmica, que 

quer ir pro doutorado depois, é... Talvez achar o meio termo ali, onde... É... A gente vai 

focar em coisas factíveis pra, pra todos os grupos. Nessa hora que, às vezes, é... 

Individualizar um pouco os feedback ajuda, né? Só que aí tem o problema de número de 

alunos. Quanto mais aumenta o número de alunos na turma, menos individual é o feedback 

que a gente consegue dar. Menos você consegue dar atenção específica pra aqueles grupos 

de diferentes alunos. Então, tem uma turma que tem 6 alunos. Essa turma eu consigo fazer 

assim, tipo, dar um acompanhamento quase individual, bem bonitinho pra cada um. Agora 

as turmas que... Que tem 30 e agora 49, essas turmas vai demorar um pouco pra conseguir 

chegar num ponto mais, de perfil a perfil. Então, aí tem quer ser um meio termo mesmo pra 

poder é... Alcançar o máximo, dentro daquele contexto, que é a turma maior. 
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Entrevistadora: Tá! E agora passando pra grade curricular. 

 

Karen: Sim. 

 

Entrevistadora: É... Nessa pergunta teve que existir por causa do questionário, mas ela 

teve que existir. Há disciplinas específicas pra ensinar e aprender inglês no curso? Se sim 

ou se não? Se essas disciplinas existem? E, se elas existem, quais são elas? 

 

Karen: Nossa! Agora tem que olhar PPC7, né? Elas existem, sim! Tem... Tem várias 

disciplinas focadas em ensinar, a... Ensinar e aprender. É... No currículo antigo temos. Não 

é o ideal, não é... Não são as que a gente gostaria de ter, por exemplo, estou dando agora 

Oficina de Conversação 1 e 2, cujo o título não condiz com a ementa. A ementa é... Fala 

em reflexão pedagógica, então essas disciplinas falam sobre ensino/aprendizagem. Não é o 

título da disciplina, mas é o que a ementa exige. Então, ela existe. É... Tem a outra 

disciplina que chama Ensino/Aprendizagem na Língua Estrangeira. Essa é uma disciplina 

que eu considero que deveria ter duas, três, quatro. Dar em uma disciplina, tudo isso, é 

muito difícil, e o que a gente faz também a gente trabalha ensino/aprendizagem em outros 

momentos, em outras disciplinas. Quer que eu pegue a lista de todas? 

 

Entrevistadora: Não, seria o que, que, o que, que você considera como sendo... 

Mencionou as oficinas, né? O Ensino/Aprendizagem em si, teria mais alguma? 

 

Karen: Deixa eu ver. [Entrevistada busca no computador a nova grade de disciplinas] 

 

Entrevistadora: Que você consideraria que: ah nessa daqui ele realmente vai aprender a 

língua, ou alguma coisa? 

 

Karen: Deixa eu ver aqui. [Entrevistada continua buscando no computador a grade de 

disciplinas] 

 

Karen: Deixa eu ver, é... Então, tem disciplinas de línguas de I a VII, né? I a VIII, I a VII! 

Essas disciplinas, geralmente, não têm componente de Ensino/Aprendizagem, mas a gente 

tá trabalhando, começando a trabalhar isso nas aulas e falando com os professores. E aí vai 

incorporar isso a partir disso com a Ava também. É... Tem Pressupostos Filosóficos da 

Prática Educacional, isso faz pensar sobre o ensino, certo? É... Psicologia da 

Aprendizagem a, a disciplina, as disciplinas que são da licenciatura específica, né? 

Psicologia da Aprendizagem e, provavelmente, Educação Especial, essas disciplinas focam 

em... Ensino/Aprendizagem e aí tem... Aí tem... Tem essa de Oficina de Conversação de 

Língua Inglesa I e II que, no fundo, são pedagógicas de, de Ensino/Aprendizagem. E aí eu 

tentei trabalhar mais a questão de speaking dentro da, da... Desenvolvendo atividades, que 

eles desenvolvessem atividades pensando em speaking, né? Já que é o título da disciplina é 

Conversação, e Entretenimento Digital, que era uma componente da ementa. Ah... O 

estágio e aí tem a disciplina, acho que a disciplina mais específica pra isso é 

Ensino/Aprendizagem da Língua Inglesa, é uma disciplina do quarto semestre, do quarto 

nível. Então, chega só no quarto semestre pra falar de Ensino/Aprendizagem de língua 

inglesa. Isso tudo vai mudar. Deixa eu só ver se não tem mais alguma. Ah... E tem uma 

                                                           
7 Na data em que a entrevista foi concedida, um novo Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do curso havia 

acabado de ser reelaborado e estava em processo de aprovação. Portanto, ainda não estava vigente em 

nenhuma nas turmas em andamento no momento. 
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outra que chama Ensino/Aprendizagem de Literatura Anglófona, eu não eu não sei como é 

essa disciplina ainda, eu não dei ela. É... Aí tem, é eu acho que é... Não tive experiência 

com ela ainda, não sei, por exemplo, ensino de Literatura é uma, é um componente 

interessante de ter nos currículos, porque... Meio que junta dois campos de, de pesquisa. 

Tá! No novo PPC vai ter várias disciplinas focadas especificamente em 

Ensino/Aprendizagem. Então, é... É uma área que a gente sente, que tá faltando bastante 

curso. Então, é... Aí a gente trabalhou pra inserir nas próprias disciplinas de língua, na 

ementa, já trabalhar essa questão de flexão de papel do professor dentro do ensino de 

língua, e aí vai ter disciplina de Ensino/Aprendizagem da primeira a, a, a sexta fase e 

vários é... É Metodologia de Ensino e tal, mais outras coisas. 

  

Entrevistadora: Tá! 

  

Karen: Eu é... 

  

Entrevistadora: A próxima pergunta seria se essas disciplinas estão sendo suficientes. 

 

Karen: Não, não achamos, é... Não achamos que estão. Tanto que daí agora é... a, o, a 

Thaise tava começado a trabalhar e, e... E a gente e vai conversar com a Ava pra ela 

continuar trabalhando também. É aí, concomitantemente às aulas de língua, trabalhar 

Ensino/Aprendizagem também, eles não vão só aprender inglês eles vão aprender inglês 

pra ensinar e inglês já, já inseri essa reflexão sobre o ensino de língua ali, é meta 

criticamente ali na, na... Nas aulas é..., Mesmo nas aulas de Literatura, eu tento, explicar 

pra eles todo o processo de selecionar as obras, como que eu faço isso, como se dá a 

avaliação, trabalhar com eles os componentes da, da estrutura da disciplina pra que eles 

entendam como que funciona a coisa. É... Então a, a gente tem, tem notado que, que tá 

faltando coisa, né? Que eles precisam pensar mais. Eles se sentem é... Muito inseguros 

também em relação dar aula. Então, a gente tem que focar mais nisso, eu tive na seleção do 

IsF, logo que eu entrei, e aí vários alunos se escreveram e tinha que dar 

um microteaching em 15 minutos. Estavam perdidos. Todos os alunos inscritos, até, até 

quem passou, é... Não, não sabia direito o que fazer, se sentia totalmente desconfortável na 

posição de professor. Tudo bem que é uma seleção, mas, ainda assim, é... Trabalhar plano 

de aulas, sabe? Começar... A gente não deveria começar a pensar o que, que e um plano de 

aula lá no final, sabe? Isso, isso tem que vir ao longo já do processo todo. Então, a gente tá 

pensando maneiras de resolver essas questões, se a gente vai chegar num ponto bom, não 

sei ainda, mas a gente tá refletindo sobre isso. 

  

Entrevistadora: A próxima, de certa forma, também... Chegou a responder também, mas 

se você quiser acrescentar algo... As disciplinas que não são específicas pra aprender o 

idioma elas podem ajudar na aprendizagem da língua? Você já respondeu. E como que elas 

poderiam?     

 

Karen: Com certeza! Elas têm! É... O que... É... Nada tá separado de nada, né? Certos, 

essas coisas, os conhecimentos estão todos integrados. De certa forma, eles estão. Uma 

maneira que a gente concordou, é..., entre nós do colegiado, começar a dar as disciplinas 

em inglês já, porque, pra aumentar esse insumo linguístico. É... A exposição à língua ainda 

tava insuficiente. Então, vamos trabalhar texto em inglês, falar inglês em sala de aula e 

deixar, é... E não ceder às pressões dos alunos de não quererem fazer isso. Outras coisas, 

é... Mesmo as disciplinas, até as disciplinas mais técnicas, é... Como: Metodologia de 
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Pesquisa. Ah... Eu não sei o nome da disciplina aqui agora, mas tem uma que é tipo, só 

sobre o que é investigação... Calma aí, tô Olhando aqui! Investigação Científica I, II. É... 

Toda, até essas disciplinas que são técnicas, é... Podem contribuir nessas reflexões e 

devem, é... Educação Ambiental, todas elas podem contribuir pra, é... O... Pensar no papel 

do professor, o papel do pesquisador, também professor, também como pesquisador, é... 

Como a, até a própria questão de como dar a aula, como trabalhar em sala de aula e que 

tipo de interação, que tipo de dinâmica fazer em sala de aula. Isso já ajuda nessa formação, 

é... Assim, o importante é sempre pensar as disciplinas como não sendo disciplinas 

isoladas, como sendo partes da formação geral do aluno e aí elas vão contribuir, né? E, se a 

gente consegue isso, aí, aí a disciplina ela é... Relevante, independente do tema que ela 

seja, pode ser a coisa, não tem muito haver com a formação... Do... Do que é, ou que o 

aluno decidiu fazer, mas ela vai ter sim um impacto. Então, por exemplo, é... A aula de 

LIBRAS é um bom momento pra estudar o aprendizado de uma segunda língua, que você 

não domina. Então, é... Tudo isso pode fazer parte dos, da formação como um todo e em 

relação a Ensino/Aprendizagem, desde que os professores encarregados das disciplinas 

adotem essa postura. Caso contrário, você corre o risco daí de ter disciplinas isoladas, que 

não, não contribuem muito. 

 

Entrevistadora: E... A próxima: por que existem atualmente, você chegou a dizer que a 

intenção é mudar, né? Mas atualmente elas existem, disciplinas que elas são totalmente ou 

parcialmente ministradas em português? 

 

Karen: Olha, por quê? 

 

Entrevistadora: É a pergunta é por quê. 

 

Karen: Então... 

 

Entrevistadora: Por que elas existem, as disciplinas que são totalmente ou parcialmente 

ministradas em português? 

 

Karen: Tá! A gente tá querendo mudar isso, mas, mesmo no currículo novo, ainda vão ter 

disciplinas que vão ser ministradas é... Integralmente ou parcialmente em português. Na 

verdade, até as disciplinas, todas as disciplinas que serão em português no novo currículo 

vão ser português/inglês pra já começar a... Ah... Tem duas razões que eu acho que isso 

acontece: é... A primeira razão, ela é que, então, não existe um pré-requisito mínimo de 

língua pra entrar na universidade, né? Na verdade, existe, né? O ENEM, mas não existe. 

Então, o aluno que chega num nível muito básico, nível inicial, nível A0, nível A1, A2, né? 

O aluno não vai conseguir acompanhar uma disciplina ministrada totalmente em inglês ou 

com textos em inglês, no nível de um aluno B1, B2, né? Não vou nem entrar no C1, porque 

o C1 é nosso, é nossa meta, meta ideal. É... Então, fica difícil trabalhar disciplinas e 

conteúdo das disciplinas na, na, numa outra língua de instrução se os alunos não 

acompanham e é importante que, no início da formação deles, eles tenham essa base, né? 

Teoria Literária, sei lá, Estudos Linguísticos, todas aquelas disciplinas iniciais, módulos 

iniciais. É... Eles tenham essa formação. O conteúdo das disciplinas é importante, né? Ok. 

Essa é uma coisa. A outra coisa é que... Esse barulho é a minha gata, ela tá, ela tá raspando 

a caixa dela. Você pode editar depois isso. 

 

Entrevistadora: [Risos] 
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Karen: É... A outra coisa é... Recursos humanos, isso é, a nossa falta de professores de 

Inglês. Isso é... Nossa... Isso é... Um grande gargalo nas disciplinas. Então, a gente poderia, 

a gente tá num momento, por exemplo, que a gente poderia tá dando mais disciplinas em 

inglês, mas não dá, porque... Porque, pras fases mais adiantas, mesmo as fases mais 

adiantas, que poderiam tá tendo todas as disciplinas em inglês, não tão tendo, porque a 

gente não tem professores suficientes de inglês. É... E aí o Marcos faz um trabalho incrível. 

É... Tipo... A Semântica e o Discurso, e não sei o quê, mas ele não dá as disciplinas em 

inglês, sabe? E aí ele não pode pegar as disciplinas mais pra frente, ou, às vezes, ele é 

obrigado a pegar, porque a gente precisa, precisa distribuir essas disciplinas, mas acontece 

que aquelas disciplinas não são dadas em inglês. É... Então, isso acontece, é... 

Sistematicamente. Acho que isso vem acontecendo ao longo do curso todo. Assim, mesmo 

na história do curso, até a história que eu não conheço tão especificamente os detalhes, eu 

imagino que é isso que vem acontecendo, é essa falta de... Professores. Aí acontece que, às 

vezes, até tem professores, mas eles não têm um nível linguístico suficiente pra dar a aula 

inteira em inglês, isso complica. O que fazer? É... O que fazer? A gente quer mais 

professores, mais professores que tenham formação em Inglês, mais professores que 

tenham um nível linguístico, assim, adequado, né? Pra dar as aulas em inglês, se sentirem 

bem à vontade pra dar aulas em inglês. É..., por exemplo,... O... Na última seleção, é... A 

gente queria ter aprovado mais de uma substituta, mas não conseguimos porque e... Não 

tinha candidatos suficientes com nível linguístico bom pra, pra dar uma aula em inglês, 

uma aula, a prova didática, ela tem que ser inteira em inglês. Se o aluno não consegue, se o 

candidato não consegue dar aquela aula inteira em inglês, se atrapalha, tem dificuldade em 

se comunicar, e, enfim, é... Isso é um problema a gente não pode aprovar esse candidato. 

Mesmo que a gente precise de gente, a gente precisa de professores, a gente não tem como 

aprovar alguém que daí não vai conseguir dar aula inglês. E isso eu vejo que é um 

problema, que é um grande gargalo, sabe? É... Como fazer pra, pra  preencher essas vagas 

com gente que domine mesmo a língua? Porque a gente precisa que as disciplinas sejam 

dadas em inglês. É... Tá! Aí a nossa composição do colegiado ela é bem diversa. Aí a gente 

tem, então, professores do Inglês, do ramo de Inglês, do Português, do Alemão, de Libras. 

Isso... Isso... acarreta nessas questões. No novo currículo, a gente tá organizando para, a 

partir da segunda fase, é... Já ir migrando a maior parte das disciplinas e aí ter como ponto, 

assim, tipo corte: a quarta fase. Se o aluno entrou com um nível A0, até a quarta fase ele 

tem que tá num nível, que queremos que seja B1 ou B2, pra, a partir da quinta fase, todo o 

conteúdo, vai ter IX fases, né? Aí todo o conteúdo, todas as disciplinas serão ministradas 

exclusivamente em inglês, todo o material, toda a comunicação, tudo vai ser em inglês. 

Então, a gente bota esse momento ali que é pra... Dar conta dessa questão de que não tem 

como exigir no Brasil que eles já cheguem falando, eles têm que poder aprender isso ao 

longo do curso, mas eles têm que saber que eles vão ter que fazer isso com certa dedicação. 

Eles não vão poder ir levando e aí ter expectativa de se formar mais pra frente sem falar 

inglês. A gente não quer que eles saiam sem falar inglês. Então... É... Mas, né? É uma luta, 

um outro ponto, que também que eu sei, isso não diz respeito a mim, isso, eu sei de ouvir 

de outros relatos de outros professores, é que havia uma resistência muito grande dos 

alunos. Pra que as disciplinas não fossem ministradas em inglês. Em algum ponto, 

cedemos a essa pressão dos alunos, e... E a gente, né? Então, agora tem a política de não 

ceder. De... De não... É... Vocês têm que se adequar, esse é um curso de língua estrangeira. 

A gente tá dando todo insumo pra vocês, vocês têm que se adequar a partir desse ponto. 

E... Não é admissível que você chegue nas fases finais não conseguindo entender o que eu 

te perguntei, né? É... Não conseguindo se comunicar minimamente. Então, tem esses 
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pontos é... Né? Por um lado, falta, falta professores, por outro, é o currículo também não 

exigia isso, exatamente. Nosso, nosso PPC anterior, ele... Aliás anterior, que é vigente, que 

é atual, ele não diz nada sobre isso. E... Muitas das ementas inclusive falam em Literatura 

Portuguesa, Literatura Brasileira e discussões em língua..., Que um PPC que foi puxado de 

outros, então, ele, ele é um all over the place. E... Então, tem esses pontos. E aí a gente já 

tá na... As minhas aulas pra 2015, pra 2016 já são todas em inglês, as do Francisco eu sei 

que também são, mas e tem a questão do, dos outros professores que daí não dá. E, é por 

isso que a gente tá sobrecarregado, porque a gente não quer também abrir mão disso.     

 

Entrevistadora: Tá bom! E na... A próxima: pensando num mundo ideal em que não tem 

essa falta de recursos humanos e que... Supondo que esse mundo existiria em que, os 

professores teriam a competência pra ministrar em inglês, caso assim o desejassem, 

realmente essas disciplinas que são parcialmente ou totalmente ministradas em português 

elas precisariam ser ministradas em... Elas deveriam ou precisariam ser ministradas em 

português? Por quê? Porque a gente tem algumas coisas que são bem gerais, como a 

Filosofia da Educação... Como LIBRAS, como, muitas outras coisas que até, às vezes, o 

pessoal do Português cursa junto, né? Tem, às vezes, pagando a disciplina. 

 

Karen: Ah... Mas eu acho que existe sim. Se a gente tá num mundo ideal, vamos pro 

mundo ideal mesmo. 

 

Entrevistadora: Certo. 

 

Karen: É... O mundo ideal é... Essas disciplinas todas seriam dadas em inglês. Se pá até 

LIBRAS. Mas acho que LIBRAS é um caso bem específico, certo? LIBRAS seria dado em 

LIBRAS, 100% LIBRAS. Eu fiz a disciplina de LIBRAS, 100% LIBRAS, o meu professor 

era surdo, ele não falava. 

 

Entrevistadora: Era um nativo. 

 

Karen: Então, foi uma experiência fantástica, porque... É... Você é obrigado a trabalhar e 

achar a forma de se comunicar, entender a língua que você tá aprendendo. É... Um 

exemplo perfeito de que você não precisa dominar uma língua pra se comunicar nela, você 

consegue é... Estabelecer a relação professor/aluno e uma relação de sala de aula com uma 

língua de instrução que não é uma língua que você domina. Por isso seria legal dar 

LIBRAS em LIBRAS. É... Porque eu acho que poderia se todas as disciplinas em inglês, 

inclusive as, as específicas é... De Psicologia de Aprendizagem, é... Legislação, Educação 

Ambiental, por que não? Nesse mundo ideal, isso tudo seria parte do... Do insumo pra, pra 

formação do... Do... Do aluno, seria é... Seria parte da... do tempo que ele tá em sala de 

aula onde ele tá ali exposto a, a língua estrangeira. Isso só adicionaria. É... A gente tem que 

pensar e... É o número de horas que esses alunos tão, tão num ambiente em língua 

estrangeira, não é muito grande. E, assim, se a gente pensar que nem, nem todos vão ir 

atrás de... dessas coisas por conta própria, o tempo em sala de aula é muito precioso. Então, 

se a gente conseguisse maximizar isso aí, no inglês, é... Faria uma grande diferença... Pra 

eles, e pra gente. 

 

Entrevistadora: Sim. De certa forma, também já começou a responder a próxima que 

seria: no que influenciaria positivamente e negativamente se elas fossem ministradas em 
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port... em inglês? No caso, você falou sobre a quantidade de insumo, teria mais alguma 

outra coisa pra acrescentar que entraria de negativo ou de positivo? 

 

Karen: É eu acho que o negativo seria, é realmente não poder compartilhar essas 

disciplinas com outros cursos, uma questão mais institucional, né? Essa, essa... essa 

interação com os outros cursos ela, ela não é relevante, ela faz parte da realidade da 

universidade, porque ter professores de outros cursos também dando aula, às vezes, como 

uma maneira de, de mudar um pouco a perspectiva, né? Dos alunos. Então isso seria uma 

coisa que eles estariam perdendo, é... ter alguém da Psicologia dando Psicologia de 

Aprendizagem é interessante. E... Aí se fosse em inglês seria mais difícil. Então, isso é 

um... É uma oportunidade que a gente podia aproveitar mais, mas eu acho que a gente não 

aproveita isso ainda, por exemplo, não tá chamando ninguém da Psicologia pra dar 

Psicologia da Aprendizagem. É... Isso seria é uma coisa, mas, é... Que mais? É... Não sei, 

eu acho que, eu realmente acho que seria interessante trabalhar todas as disciplinas em 

inglês, mas não, não só nesse mundo ideal mesmo. E... É... Num mundo um pouquinho 

mais realista, se a gente trabalhasse todas as disciplinas em inglês, a gente taria diminuindo 

a oportunidade de quem entra, de quem entra sem saber da língua, poder tatear. E ter, ao 

final do curso, ter a mesma oportunidade de quem sabia no início, então, é... Mas, né? A 

diferença é de viver num mundo ideal e viver um pouquinho num mundo mais realista. Se 

a gente tivesse num mundo ideal, ideal mesmo, nossos alunos chegariam do Ensino Médio 

e do Ensino Fundamental, já com essa base. Não teria esse problema. Esse seria o nosso 

mundo ideal, onde daí, é... Eles teriam uma... Educação é... Em língua estrangeira que 

desse conta disso lá no ensino regular. 

 

Entrevistadora: Tá! Aí, já passando pra última parte. Você já, no fundo, já chegou a 

mencionar aqui a sua experiência como professora é só no Ensino Superior, mas, dentro 

desse Ensino Superior, você já deu aula de língua mesmo? Alguma disciplina que já foi, 

de... Pra aprender a língua ou não? 

 

Karen: Já. É... A minha... Quando eu tava na Federal do Recôncavo Baiano, eu dei aula de 

língua, mas, não sei se conta, pra falar a verdade pra você porque foi um semestre atípico. 

 

Entrevistadora: Não, é pra falar da sua experiência. Sim, então conta. 

 

Karen: É ok. Então conta. Foi um semestre muito, é foi... Eu fiquei lá só um semestre e foi 

da época da ocupação, então foi uma loucura. Não... Mas assim, é... Dei aula de língua lá e 

aqui na Unifesspa, que daí eu cheguei e dei, e já comecei dando aula de língua no primeiro 

semestre que eu cheguei. É... Foi Inglês VII, depois disso eu não dei aulas de língua, 

especificamente mais, a não ser essas outras, que eu tô dando que tem, são é... Cujo 

componente primário é a língua, mas que não são aulas especificamente de língua, é... Que 

mais? Não! Eu realmente, é... Porque eu fiz esse negócio de... Voltar pra graduação, 

enquanto fazia doutorado, é... Eu acabei, tipo, só indo direto pro Ensino Superior. Então aí, 

mesmo no meu pós-doutorado, eu, as aulas eram de Literatura. É... O meu estágio em 

docência foi na Literatura. É... Ter, essa experiência de estágio da graduação, que foi no 

ensino regular... Isso ajudou bastante, né? Essa experiência. Só, só o estágio da graduação, 

pra mim, já fez uma diferença tremenda, né? De... de poder fazer estágio numa escola, 

num... Num nono do ensino regular, numa Escola Pública Estadual é... De Florianópolis. 

Então, foi isso que... Já me ajudou um monte, né? E, fora isso, é... Isso que eu fiz. 
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Entrevistadora: Tá! E você já foi, já deu alguma disciplina de estágio? 

 

Karen: Não! Eu vou dar agora, nesse semestre. 

 

Entrevistadora: Tá! 

 

Karen: Vai ser minha primeira. Eu tô bem ansiosa em relação a isso, bem preocupada. A 

minha disciplina, quando eu fiz estágio, foi uma disciplina muito intensa, é... O estágio é 

super puxado lá onde eu fui fazer, na UFSC e... E aí eu quero tô assim, tipo, como que eu 

vou lidar, aqui... Aqui super diferente e... E, assim, estágio, era um momento decisivo na 

graduação pra gente. É... Era um momento make it or break it, era... A, as pessoas tinham 

um pânico do estágio. Era, era muito, muito puxado, muito exigente, basicamente, eu 

atrasei o meu doutorado um ano, porque eu tive que fazer o estágio. Então, eu teria 

defendido o meu doutorado em 2014, eu defendi em 2015 só. Em 2014 eu fiquei focada no 

estágio. O estágio consumiu um ano e meio da minha vida, é... Então agora eu vou dar essa 

disciplina, e... E aí eu queria que ela fosse importante também. Mas eu sei que não é a 

minha área exatamente. Então é... Me preocupa um pouco... Mas eu tô, me preparando, né? 

Vamo vê. 

  

Entrevistadora: No final a gente conversa. Tá! Você não deu a aula do estágio ainda, né? 

Mas, do que você já ouviu falar ou que ouve os alunos falar, ou até outros professores 

falando, você consegue perceber que durante os estágios os alunos atualmente eles 

conseguem aplicar o que eles estudam na universidade, lá pra ensinar o idioma ou...Você 

não teria como afirmar isso? 

  

Karen: É. Eu não teria como afirmar, assim, categoricamente. O que eu sei das disciplinas 

do estágio passadas ali na Unifesspa é que ultimamente, é... É uma anecdotal, uma outra 

fala de alguns alunos. Eu não sinto que, que eles tão aplicando as coisas que eles, que eles 

tão aprendendo. É... Eu acho que talvez o estágio, esteja exigindo, exija pouco deles ali, 

que, eles não têm a relação com o estágio que eu tinha, por exemplo. Que é tipo assim: 

agora essa vai ser a parte mais importante da minha graduação, isso vai me consumir. Isso 

é... Eles o estágio, o mais tranquilo aqui, pelo que eu vejo, é... E... Aí então eu não sei, né? 

Tem que... Eu... Não vejo é... Nas observações, na regência de turmas ali, o, o relato de 

quem fez então o estágio passado, ali das turmas que eu tô acompanhando pelo menos, que 

começaram agora é... Não... Não tá sendo assim tão marcante. Então, é uma coisa pra gente 

resolver também.  Agora as turmas anteriores, aí eu não sei. Eu não sei, porque eu não 

conversei com os alunos direito. 

  

Entrevistadora: É, eu sei. Tá! E que dificuldade você acha que um aluno formado em 

Letras Inglês pela Unifesspa que dificuldade ele encontraria ao ser professor de inglês? O 

que seria difícil pra ele com a formação que tá sendo oferecida? 

 

Karen: É, a... Os que recém se formaram um... Algumas dificuldades que eu vejo é... 

Alguns não têm o nível linguístico que... Que você esperaria de um graduado em Letras 

Inglês. Então, isso vai ser uma dificuldade pra eles, apesar de que eles vão conseguir 

eventualmente talvez, se inserir num... Profissionalmente na rede pública, o que daí é um 

outro problema, né? É... Outra dificuldade que eu vejo, mesmo os alunos que... Dessa 

turma que recém se formou, que eu conheço, que é... Mesmo alunos que têm um nível 

linguístico adequado é... Eles têm, eles vão enfrentar dificuldades em relação a... A... 
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Àquela parte de perspectiva crítica, e talvez, né? Se eles quiserem ir pra frente na vida 

acadêmica, porque... Eles têm, então, um nível linguístico um pouquinho melhorzinho e 

eles, mas eles não têm um background, uma base em teoria, em disciplina acadêmica, em 

um pouquinho é... De trabalho mais complexo acadêmico. Então, eles que teriam chances 

de ir pra frente mais na questão é... Na, na nessa formação acadêmica, talvez tenham 

dificuldade em, sei lá, fazer um mestrado, uma especialização, estudar uma monografia, 

estando em dificuldade, são do pensamento crítico e é o texto acadêmico que eu noto, é... 

Não sei. Que mais...? Os alunos agora que eu tenho mais, mais, mais conhecimento é... 

Que eu tô dando aula agora, que não se formaram ainda, que dificuldades que eles 

enfrentariam? É... Eu acho que a grande dificuldade, pra eles, vai ser na dificuldade de 

todos os alunos graduados em Letras que é usar esse conhecimento teórico, trabalh... Usar 

as coisas que eles aprenderam na prática. Ainda vejo uma grande dificuldade nisso nas 

turmas de agora. É... Mas eu acho que isso não é, é restrito à Unifesspa. Isso, isso é um 

momento que todas as universidades brasileiras têm, nos cursos de licenciatura, né? A 

gente é... Fala, fala, fala do processo fraco, fala em... O aluno sai e aí tem que ralar na, nos 

padrões mais familiares e é confrontado e não utiliza, né? Muito do que foi aprendido, foi 

trabalhado. É... Então isso é um problema que nossos alunos vão enfrentar também. Vão 

enfrentar. Isso... Isso a gente não... Ainda não conseguiu, é... Desenvolver. Acho que ainda 

vai muito tempo ainda, é... Eu acho..., O que mais? É... 

 

Entrevistadora: Você chegou a falar que ele teria dificuldade em relação à escrita 

acadêmica, mas... pra que ele usaria essa escrita acadêmica na atividade docente dele? 

 

Karen: Óh, eu acho que... Que ele vai precisar ter esse conhecimento pra dar aulas... No 

sentido de... É... Ele precisa entender como funciona um parágrafo. É preciso entender 

como funciona um, um texto, um ensaiozinho, com início meio e fim, e... Pra você 

trabalhar isso em sala de aula. É preciso... É... É porque eu falando a parte acadêmica, é a 

parte que eu, eu que eu tenho tido mais contato com as turmas que tão se formando, né? 

Nas bancas de TCC, publicando TCC, então, eu vejo que isso é um ponto que falta. Não 

necessariamente que eles vão usar isso na... Na vida, na docência, principalmente no 

ensino mais regular, mas eu acho que é imprescindível entender como nossas estruturas 

funcionam, porque você precisa trabalhar isso em aula. Você precisa lidar, é... Trabalhar 

esses gêneros textuais, diversos gêneros textuais em sala de aula, todos os níveis do, do 

ensino e, eu vejo uma certa dificuldade em alguns pontos específicos, como esse. E eu 

acho que, mesmo na docência, é... É... Mesmo que isso, que ele escolha só ser professor na 

rede é... É... do Ensino Básico, por exemplo, fazer carreira só fazendo isso, ainda há espaço 

pra essas pessoas fazerem especializações, mestrado e doutorado. E... E eu sinto que os 

nossos alunos vão ter dificuldade de fazer isso. porque eles têm dificuldades em produzir 

textos maiores, por exemplo. E..., Mesmo em qualquer área de atuação, mesmo que ele não 

siga o ensino, é importante saber fazer um texto coerente, se você vai trabalhar lá, tipo, 

você fez o curso só pra fazer concurso público pra trabalhar na Polícia Federal, você vai ter 

que fazer relatório em algum momento da sua vida. E... Nem, mesmo que nãos seja em 

inglês. É... Tá! Que mais? É... Eu acho que... É isso. Eu acho que daí, nesse sentido, os 

nossos alunos ainda não tão competitivos, é... Pra essas vagas, pra essas habilidades. É... 

Mas eu acho que a maior, maior dificuldade dos nossos alunos formados é... É o inglês, 

trabalhar com a língua de maneira real. É... Eu acho que essa próxima turma vai ter menos 

que estudar, mas, ainda assim, com muito pela frente e... Quem sabe as próximas turmas, 

menos, mas, essa vai ser a maior dificuldade que eu acho que eles terão, é... No mercado 

de trabalho, é... Isso.     
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Entrevistadora: Tá! A próxima é assim: pensando na grade curricular do curso em si, pra 

ser um professor de inglês, o que, que seria relevante, útil e necessário o aluno saber, saber 

e saber usar pra ser um bom professor de inglês? Pensando também que é um momento de 

transição em que vocês tem, um PPC novo saindo do forno, o que, que você não pode ser 

as opiniões de todo mundo, mas sim a sua, de que você achou que realmente foi útil, 

relevante e necessário pra ficar dentro dessa grade ou pra acrescentar de novo, o que não 

tinha. E o que preci... e o que tava realmente funcionando bem e que permaneceu? Tá! A 

pergunta é: o que é relevante, útil e necessário usar e saber pra ser professor de inglês? 

 

Karen: Então é... Tá, como eu disse antes, eu acho que é importante, é... Uma das 

primeiras coisas é a língua. Dominar a língua, a gente não espera que..., por exemplo, 

outras profissões saiam das suas graduações sem saber a coisa principal que elas fazem, 

né? Eu acho que a gente tem que levar a sério, que o inglês. É... tem a ver com a língua. A 

gente tem que saber a língua, então, isso é imprescindível. A gente focou bastante, então, 

na grade pra, pra dar conta dessa, dessa pauta. É... É preciso que o... O aluno reflita sobre o 

que é dar aula, não só saiba a língua, mas saiba que dar aula tem suas peculiaridades, e tem 

suas responsabilidades e particularidades. Então, na, nessa reformulação, a gente tentou 

inserir várias disciplinas que, que foquem nesses processos de... Aprendizagem, deixa eu 

ver se consigo pegar um exemplo aqui pra você. [Entrevistada busca a grade curricular do 

novo PPC no computador] Uma das primeiras que tem, por exemplo, é uma que se chama 

Aprender a Aprender, Métodos e Técnicas de Apropriação de Línguas Estrangeiras, 

Aprender a Aprender. Então, isso na, na verdade, é... É... uma maneira de... Trabalhar essa 

questão logo do início. Aí tem Fundamentos de Aprendizagem de Línguas. Então, começar 

a pensar, tem I e II, por exemplo, é... Como que... Que se adquire uma segunda língua? 

Como que uma língua estrangeira...? Como que esse processo funciona desde o início? Ele 

e aí o que, que o aluno vai... Imprescindível? Imprescindível é ele entender que tem várias 

maneiras de aprender isso, certo? Não tem uma maneira certa, mas tem várias maneiras 

que isso acontece. E... Como que... Como que o que ele tá fazendo se insere nisso, né? 

Então se o aluno é deparado com uma situação num colégio onde ele é obrigado a dar um... 

Certo texto... Um material didático, é... Onde que isso vai tá inserido? Que tipo de, de 

metodologia que é que...? E como que ele vai se adequar aquilo? Como que ele vai mudar? 

Isso que ele precisa saber é... Saber explicitamente, né? Não, não, não só intuitivamente, 

tem que saber essas coisas explicitamente: não, isso é importante, isso a gente tá tentando 

colocar aqui é... O aluno... Como desenvolver um plano de curso? Como, como dar conta 

de avaliação? Como, essas realidades de sala de aula que geralmente você vai aprender na 

marra ali, na prática, né? Então, isso é uma coisa que... Que eu acho que a gente deveria 

focar e que agora a gente tá tentando é... Aí tem uma disciplina, por exemplo, que é 

Gêneros Textuais e Ensino, dentro do Ensino/Aprendizagem, isso também é uma coisa 

interessante. Deixa eu ver. Tem uma, uma disciplina que é Ensino/Aprendizagem em 

línguas III, Materiais Didáticos, Novas Tecnologias... É... Ensino/Aprendizagem de língua 

IV, Avaliações Quantitativa e Qualitativa, Ensino da Leitura e Escrita, Literaturas em 

Língua Inglesa. Então, tipo... É bastante focado. Oh! Tem uma disciplina que é 

Ensino/Aprendizagem de Português como Língua Estrangeira também, é... Então, são 

várias disciplinas que a gente tá inserindo que são pra trabalhar, explicitamente, essas 

questões... É... Pra ele ter o aluno saindo tendo uma bagagem explicita do que uma, uma 

bagagem assim concreta do... Do... Do que, que é dar aula, de como que a funciona 

aprendizagem e... Na prática. Não, tudo bem que essas disciplinas também têm muita 

teoria, mas, enfim, quem sabe assim ele consegue articular essa, essa relação teoria e 
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prática um pouco melhor e... É claro que vem um novo currículo, tá incorporando as 

exigências do MEC que é: estágio, quatro semestres de estágio, várias horas (400 horas de 

estágio). Então, quem sabe, a gente consegue, é, a gente daí calculou essa divisão de horas 

de estágio pra ser bastante prática, ter muitas horas de regência, muitas horas de 

observação, pra não ficar muito só numa discussão teórica também de estágio. Estágio tem 

que ser a prática, então acho que o aluno que, que... O que, que o aluno precisa também é 

vivenciar a sala de aula, um pouco mais, do que talvez sendo agora, né? Eu acho que até 

essas reformulações do MEC tão, tão indo nessa direção, né? Que obriga os cursos a 

reformularem tudo pra botar o aluno mais em sala de aula, né? Dentro disso, tem outras, 

outros projetos que tão em andamento também tem o PIBID, tem outros, outras, outras, 

outros projetos de extensão pra botar o aluno mais em sala de aula também. Então, é... 

Idealmente, o que a gente quer é que o aluno saia formado não tendo medo de pisar na sala 

de aula, né? Então, ele, ele, ele precisa ter respirado mais da sala de aula do que acontece 

atualmente. É tipo, isso é... É... Uma questão que, que a gente tá focando, que eu acho que 

é... É pra tentar dar conta dessas coisas. 

 

Entrevistadora: Tá! E a outra pergunta é ao contrário, que seria: o que, que você vê no 

curso assim, que não, não era relevante, nem útil, nem necessário saber pra ser professor de 

inglês, mas tava lá, e tá lá ainda por enquanto? 

 

Karen: Tá, o que, que... 

 

Entrevistadora: O que, que atualmente ainda tá em vigência, né? Que não foi aprovado 

ainda o outro. 

 

Karen: Ah, pois é. Vamos ver. 

 

Entrevistadora: Em relação à grade curricular, o que, que você acha que... Que não é 

necessariamente assim tão relevante ou tão útil pra formação de um professor de inglês? 

 

Karen: Eu acho que a... A grade curricular antiga tinha alguns pontos fora da curva. É... 

Acho que, principalmente, porque eles são puxados de outros cursos. Então, eu não acho 

que é relevante professor que, que vai sair professor de inglês, que ele tenha aula de 

Literatura Infantojuvenil, cujo foco é Literatura Brasileira. Se é pra, então, a gente inserir 

essa disciplina de Literatura Infantojuvenil, que a gente não inseriu no novo currículo, mas, 

se fosse pra inserir, ela teria que ser focada no inglês. Como utilizar, então, como que... 

Literatura Infantojuvenil se encaixa na, na realidade do curso Letras Inglês? Não se 

encaixava, é... O que mais? É... Então, têm várias disciplinas que tão ali, que não tão 

ligadas com Letras Inglês, at all. Tinha outra também que tá lá pro final que é Estudos 

Culturais, não sei o que, Literatura Comparada. Ela, em tese, seria uma disciplina 

interessante de trabalhar, mas a ementa dela é do português, sabe? É só do português, 

então,... E aí, como a ementa é... É... Fala especificamente em, em português, em brasileiro 

e tal, às vezes, até em espanhol, é... Você é obrigado a inserir isso na, na, no teu syllabus, 

né? Ao menos uma sessão tem que ser em português, porque tá na ementa, é..., né? Tem 

que seguir a ementa. Então, isso eu não via um, o porque de tá ali. A gente, é... Mudou 

bastante disso. Eu... Eu acho que, por exemplo, a... Algumas pessoas diriam que... Nem 

sempre Literatura é, é primordial pra... Pra formação de professores, mas eu discordo. Eu 

acho que é. Eu acho que é... Que nem eu falei antes, é, é uma das, um dos, uma das áreas 

que realmente ajuda no sentido de pensar o discurso, pensar a... A língua, pensar a... Pensar 
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criticamente. Que mais? Que não... Vamos ver... Então, uma grande crítica ao que tava 

antes, ao que tá em vigor, na verdade, né? É... que não existe muito uma sequência das 

coisas, e... As disciplinas, às vezes, muitas vezes, parecem isoladas e, às vezes, elas têm 

uma ementa que não condiz com o título. Tipo, essa que eu tava dando de Oficina de 

Conversação. Uma coisa que é uma oficina é uma coisa, absolutamente, prática, é... O 

conteúdo dela é totalmente teórico. Então, como você, você, como professor, como você 

articula isso? É... Eu tentei dar um jeito, né? Mas é... Aí, ao mesmo tempo, tem uma outra 

disciplina chama Laboratório de Língua Inglesa, essa sim, totalmente prática, né? E... Mas 

também jogada, meio que perdida ali, não, não articula com... As disciplinas nem de 

língua, nem de prática, tem outra disciplina que chama Prática de Língua Inglesa, é... Elas 

parecem que são redundantes e elas não conversam entre si. Isso é um problema. A gente 

tem que ter uma, uma sequência a lógica, é nas disciplinas de literatura que então é... A 

parte que me cabe mais é... Aí a gente tem, no semestre III. Tem... Tem, tem duas 

disciplinas de Literatura de 68 horas: História. Não, acho que História não. É... História da 

Literatura é 60 horas e, depois, Introdução à Literatura Anglófona são duas disciplinas de 

Literatura. Pensa ok. No terceiro semestre, onde eles ainda tão, tem gente que não chegou 

num nível bom ali de inglês, né? O pessoal que começou meio do zero, ainda tá ali, é 

difícil trabalhar com texto em língua inglesa, mas então tá! Tem História da Literatura e 

Introdução à Literatura Anglófona, por língua sei lá, é... E aí vem o quarto semestre e não 

tem nenhuma disciplina de Literatura. E aí, então, é... Eu comecei todo um trabalho com 

essa turma, peguei essas duas disciplinas, fiz uma coisa bem sistemática, trabalhando ali, 

é... Um monte de coisinhas legais e aí a gente ficou um semestre sem se encontrar. Então, o 

trabalho que eu fiz não deu continuidade e agora eu vou ter que retomar depois desse um 

semestre todo de intervalo. É... E isso não é uma coisa legal, uma coisa é... O interessante é 

que haja uma progressão, é... Uma progressão, sei lá, conceitual ou, de conteúdo também 

e... E aí há esses gaps gigantes entre uma coisa e outra, entre um bloco de disciplinas e 

outro. É... Isso eu acho que é o grande problema do... Do... Currículo em vigor. Aí lá no 

final da... do oitavo semestre, lá parece que tem umas disciplinas, essas jogadas. Elas não 

têm ligação com nada. Então, tem Literatura Infantojuvenil e essa Estudos Culturais, elas 

não tão articulando com nada antes nem depois. É... E aí você fica muito no... No... As 

disciplinas ficam muito isoladas umas das outras, elas não... Parece que o perigo disso é, tá 

pro aluno ficar tudo em blocos, soltos que... Que não se conversam. Então, é... O que a 

gente quer, é que isso seja, isso vire uma sequência um pouco mais lógica de construção de 

conhecimentos, onde ele, inclusive os próprios alunos vejam essa sequência como algo 

mais natural. Claro que nunca vai ser natural. Tudo é arbitrário, né? As escolhas que a 

gente faz são arbitrárias, mas que tenham é... Essa, essa sensação um pouco, né? De que, 

de que você tá estudando aquilo por um porquê, que aquilo faz parte da sua grade, por uma 

razão, né? E eu acho que os alunos sentem falta de se sentir o porquê que eu tô estudando 

isso. 

 

Entrevistadora: Tá! E a última derradeira pergunta: e você tem esse feeling, assim, não só 

dos concluintes, mas de todos os alunos, por os quais você passa, de que eles querem, que 

eles expressam esse desejo de ser professor de inglês? Eles têm ou não isso? E por que eles 

têm? 

 

Karen: Aí, eu acho bem dividido. Eu acho que tem muitos que querem, dar aula, querem 

ser professores, tem esse desejo, tão interessados. Tem outros que, talvez por conta da 

questão da idade, né? Mas isso é um problema que todas as graduações têm. Que é: eles 

não sabem ao certo o que eles querem da vida ainda. E... Então, o curso é meio que um 
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ponto de parada até eles decidirem. E... O que não é também de todo mal, não, não 

necessariamente quer dizer que é um problema, né? A gente pode trabalhar lindamente 

com as pessoas assim, depois eles decidam fazer outros cursos, é... E aí o curso pode ter 

esse seu significado também na vida da pessoa que não tem, não é ruim. É... Tem alguns 

alunos que, escolheram o curso por conveniência de horário. Então esse era o único curso 

disponível para a noite na, na época que eu me inscrevi. É... Aí foram, assim, confrontados 

com a realidade de dizer: olha, a gente tá preparando vocês pra serem professores e daí a 

pessoa não quer. Alguns alunos querem simplesmente um curso, um diploma de curso 

superior pra fazer concurso, sei lá, pra polícia depois, ou pra sei lá o quê, pra trabalhar na 

prefeitura. É... Aí esses alunos a gente sempre bate na tecla de que não interessa, é... Você 

vai sair daqui com um diploma, de... Licenciado em Letras, ou seja, você deve estar 

habilitado a dar aula, então você tem que fazer as aulas. Então, alguns usam isso como um 

mecanismo pra não participar das aulas de fato, né? E... então a gente tem que combater 

essa narrativa, né? Não interessa porque você escolheu um curso que você não quer fazer, 

dar aula, mas isso não interessa, você tá num curso que é pra preparar pessoas pra dar aula, 

então você tem que tá engajado nisso, de um jeito ou de outro. É, então,... E aí tem outros 

alunos que daí... Que tão empenhados, que tão vendo isso como uma, oportunidade de... 

Seguir uma carreira e... E... E vislumbram isso das suas vidas, isso é muito interessante de 

acompanhar, viver essa progressão, mas é bastante dividido. Eu acho que isso é verdadeiro 

pra todos os cursos de Letras, é... É... Isso é uma característica bem, do... Da realidade 

brasileira, por... Eu acredito, né? Não, não sei se eu tenho, você deve ter fatos melhores 

que eu, mas que é... O fato de ser um curso que não tem um alto índice de corte no ENEM, 

no vestibular, acaba trazendo muito desses ingressantes que, ainda não sabem o que 

querem da vida é... Vamos fazer isso aqui, enquanto isso. Tem também aqueles que daí, ah 

eu falo bem inglês, então, vamos fazer isso, enfim... O que eu não vejo na Unifesspa é... Os 

graduandos que tão na sua segunda graduação. Isso tinha muito na UFSC, porque, Letras é 

um curso que daí, então, não é assim tão difícil de entrar, muita gente escolhe para ser a 

segunda graduação. E aí, esse, esses caras, eles trazem um componente de maturidade pro, 

pra sala de aula que é bem interessante. Eles são um pouco mais velhos, muitas vezes são 

decididos no que quer, é... E aí... Ah, dá um equilíbrio pro pessoal de 18 anos ali, fica, fica 

interessante a sala de aula. Não tem, a gente não tem muito isso ali na Unifesspa. Eu, eu 

ficaria curiosa pra ver as turmas que tão agora entrando com muitas pessoas pra ver, se vai 

ter esse perfil, mas é, é interessante, é... E é isso, acho que é isso. 

 

Entrevistadora: Tá! Então, nós falamos sobre o aprendiz, sobre o professor, sobre o 

formador, sobre o Ensino/Aprendizagem, sobre a grade curricular, sobre essa aplicação da 

teoria com a prática e... Teria mais alguma coisa dentro do assunto que você gostaria de 

acrescentar? Ou alguma sugestão pra dar? Algo mais que você acredita que... Seria 

importante de ser dito...? Após mais de duas horas... 

 

Karen: É, então, tento falar bastante desse assunto. Eu gosto. Não quero fazer essa 

transcrição. Coitado! 

 

Entrevistadora: É. [Risos] 

 

Karen: É... Então, eu só acho que, na, no curso ali, o nosso maior problema é... Ainda é: 

falta de professores e... Que talvez a gente talvez isso que limite não, que a gente falou 

muito de... De... Grade curricular, mas eu acho que uma coisa que falta no curso é projetos 

paralelos à... à grade curricular. É... É a oportunidade de se envolver em outras coisas, em 
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pesquisas, em ensino, em extensão e é isso a gente ainda tem muito pouco ali no curso, por 

conta dos problemas que você sabe. Por... Pela falta de professores, pela falta de tempo 

desses professores que a gente tem. Então, é... Os alunos têm pouca oportunidades de ter 

bolsas dando aula na universidade. A gente não tem um centro de línguas. Então, é... Uma 

experiência prática e remunerada de dar aula, ali tipo, que poderia ter na universidade, eles 

não têm, tem só IsF, mas o IsF só tem duas bolsas, é muito concorrido, é difícil. É... Não 

tem PIBID. Agora vamo tê, a gente vai tentar fazer o PIBID agora pra ver se a gente 

consegue. A gente tem poucas pesquisas de campo de Linguística Aplicada. Temos alunos 

que não, não tão participando de pesquisa, que é focada em Ensino/Aprendizagem, as 

pesquisas que tem ali. A... A minha bolsista PIBIC é da Literatura. Eu sei que tem outros 

dos bolsistas PIBIC, também da Literatura, Teoria Literária, Tradução e tal, tem outros, 

tem outros grupos de pesquisa, mas tem pouca, poucos professores. Eu acho que talvez só 

o Marcos e ele não é do Inglês, que tão envolvidos em pesquisa com bolsista na área de 

Ensino/Aprendizagem. E isso seria legal, pra formar, é... Esses professores que vão tá 

cientes da pesquisa, é... Dentro das suas próprias sala de aula, sabe? As minhas bolsistas do 

IsF não tão vendo quão rico que é essa oportunidade pra fazer pesquisas, ali, nas próprias 

aulas delas. Elas poderiam seguir nesse caminho sabe, é... Essas outras oportunidades 

paralelas ao curso, isso faz falta. A gente não tem, a gente não tem é... Sei lá, projetos que 

envolvam os alunos tipo: filmes, roda de conversa, nada que, que envolva o aluno fora da 

hora da sala de aula. E isso, é... É... Não é nada, o meu grupo de pesquisa se encontra tipo, 

uma vez, duas vezes por mês pra discutir os temas da minha pesquisa, né? Mas... Um que 

tem pouco interesse da graduação dos que não envolve todos, né? Não envolve, não 

envolve tanta gente como seria legal. Seria legal que as pessoas achassem os seus núcleos 

de interesse e conseguissem se inserir, dentro do curso, com bolsa, com, com pesquisa, 

com extensão, com, com o ensino ali dentro. E a gente tem muita dificuldade em fazer isso 

é... Eu acho que esse é um ponto que a gente podia trabalhar sabe? Não só focar na... na 

grade, mas esse é um componente que, se você quiser analisar depois também. É... pra 

como, como, como é importante na... no curso e que a gente tem falta das coisas, eu acho 

que era isso. 

  
Entrevistadora: Tá. Então, obrigada pela contribuição de mais duas horas, que foram gravadas até 

agora, tá? Aí eu vou encerrar aqui a gravação. E aí a gente pode falar de outras coisas também. 
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APÊNDICE VV - Ocorrências de palavras que remetem ao passado 

 

Tabela 14 – Número de ocorrências de palavras/expressões que remetem ao passado 

 

 NÚMERO DE OCORRÊNCIAS 

 Concluintes Calouros Professores 
Governo 

PALAVRAS QUE GF QUE GF1 GF2 QUE ENT 

acabado(a)(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

ancião(ã)(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

anterior(es) ---- 02 ---- ---- ---- 01 03  

anteriormente ---- ---- ---- ---- 01 ---- ----  

ante(ontem) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

antecipado(a)(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

antecipadamente ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

antecedente(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

antecedentemente ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

antes 01 04 03 04 06 ---- 02  

antigo(a)(s) ---- 01 ---- ---- ---- ---- ----  

antigamente ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

antiquado(a)(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

arcaico(a)(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

atrás ---- 04 ---- 01 03 ---- ----  

dantes ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

decorrido(a)(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

decurso ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

derradeiro(a)(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

distante(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

em outro(s) tempo(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  
em outro(s) momento(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- 01  

encerrado(a)(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

envelhecido(a)(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

fim(ns) ---- 02 01 ---- ---- 02 01  

final(is) ---- 10 02 01 02 ---- 11  

findado(a)(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

findo(a)(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

idoso(a)(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

imemorial(is) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

lembrança(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

longe ---- 01 ---- ---- ---- ---- 02  

longínquo(a)(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

memória(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

memorial(is) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

obsoleto(a)(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

outrora ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

passado(a)(s) ---- 10 ---- ---- 03 ---- 02  

pretérito(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

 
Segue na próxima página. 
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Tabela 14 – Número de ocorrências de palavras/expressões que remetem ao passado 

(cont.) 

 

 NÚMERO DE OCORRÊNCIAS 

 Concluintes Calouros Professores 
Governo 

PALAVRAS QUE GF QUE GF1 GF2 QUE ENT 

prévio(a)(s) ---- ---- ---- 01 02 ---- 03  

previamente ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

precedente(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

precedentemente ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

pregresso(a)(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

primeiro(a)(s) 02 11 03 10 06 01 08  

primeiramente 03 02 02 01 ---- ---- ----  

primitivo(a)(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

noutro tempo ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

recordação(ões) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

regresso(a)(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

remoto(a)(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

retrasado(a)(s) ---- 01 ---- ---- ---- ---- ----  

retroativo(a)(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

terminado(a)(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

término ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

transcorrido(a)(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

último(a)(s) 01 ---- ---- 03 03 ---- 03  

ultrapassado(a)(s) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  

velho(a)(s) 01 01 ---- ---- ---- ---- 01  

TOTAL 08 49 11 21 21 04 36  

 

Legenda: QUE – questionário; GF – grupo focal; ENT – entrevista. 
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APÊNDICE WW – Extratos de produção escrita/falada pelos sujeitos utilizando palavras 

que remetem ao passado 

 

CALOUROS 

 

• Questionários 

– Remeter-se ao dito anteriormente: 

“Como mencionei antes, [...]” (CA_10) 

 

– Referir-se ao presente ou futuro: 

“Faz-se necessário em primeiro lugar, [...]” (CA_02) 

“De primeira, realmente lecionar [...]” (CA_04) 

“[...] e os jovens e também os mais velhos tendem [...]” (CA_13) 

“Primeiramente o inglês, para aqueles que ainda não dominam completamente.” (CA_04) 

“[...] primeiramente em sala de aula [...]” (CA_06) 

“[...] primeiramente, porque gosta do curso [...]” (CA_16) 

“E por último, não menos importante [...]” (CA_02) 

 

• Grupo focal 1 

 

– Expressar uma crença atual: 

“[...] a gente tem que ter essa questão da prática antes de chegar naquela realidade 

em si [...]” (Karen) 

 

– Referir-se ao presente ou futuro: 

 “Então, ele vai ter que correr atrás.” (Nic) 

“Primeiro tem que ter domínio da língua.” (#ForaTemer) 

“Mas é interessante que ele domine a língua primeiro.” (Jennie) 

“Precisa primeiramente ter, pelo menos, um domínio mínimo da língua [...]” (Karen) 
“Primeiro, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer na sala de aula [...]” (#ForaTemer) 

 

– Referir-se ao passado, mas expressando uma crença atual: 

“Ela avisou antes, mas avisou  também que não era pra gente... Que não tinha como...” 

(Jennie) 

“Só que, como a gente já teve essa base antes de vir pra cá, [...]” (Jennie) 

“A gente já teve isso antes, então pra nós é meio:... “Tá! Basicão, sabe?”” (Jennie) 

“E, no final da matéria, no último minuto, a gente chegou e falou pro professor [...]” 

(Jennie) 

“O conhecimento prévio da língua seria muito bom, entendeu?” (Chris) 

“E foram, por exemplo, na primeira série... Não, na primeira série [...]” (Jennie) 

“[...] no primeiro dia, eu acho, a coordenadora disse, conversou com a gente [...]” 

(Jennie) 

“[...] aí a primeira coisa que veio na nossa cabeça foi: nossa!” (Jennie) 

“[...] porque na última matéria, não sei se foi a primeira vez, não tenho certeza, mas 

a primeira matéria que a gente teve a oportunidade de vivenciar o conteúdo que a 

gente estava aprendendo [...]” (Jennie) 

“[...] como a gente já teve essa base antes de vir pra cá, da primeira matéria, por 

exemplo, [...]” (Jennie) 



762 
 

“[...] vai despertar meu interesse no estudo, mas no que foi fazer por último aqui... 

[Abaixa a cabeça e gesticula decepção] Mas é difícil, moço.” (Jennie) 

 

• Grupo focal 2 

 

– Referir-se ao presente ou futuro: 

“Tá no final da matéria já.” (Carter) 

“Só tem a Fullbright que permite intercâmbio, mas só no final da graduação, entendeu?” 

(Isabel) 

“[…] deixa só os que têm mais dificuldade se adequar primeiro.” (Carter) 

“Primeiro, estudar.” (Carter) 

 

– Referir-se ao passado, mas expressando uma crença atual: 

“[…] essa nova geração de professores vai ser bem mais capacitada do que a que se 

formou anteriormente.” (Carmen) 

“E antes não tinha isso no curso.” (Carter) 

“[…] um formador tradicionalista, que acha que como as pessoas aprendiam antes é 

a mesma forma como as pessoas aprendem hoje.” (Carter) 

“Aí sim precisa de ter sido antes professor de inglês.” (Carmen) 

“[…] antes eu nem falaria pro pessoal, mas que hoje eu já considero muito 

importante[…]” (Carter) 

“Antes eu tinha uma opinião contrária, mas nós temos uma colega na turma que ela, 

antes de ela entrar no curso, ela já exercia a profissão[…]” (Carter) 

“[…] se ele desse a aula que ele dá hoje, há 10, 20 anos atrás, seria uma aula boa.” (Carter) 

“Se ele desse aula dez anos atrás, seria um professor bom.” (Carter) 

“E no meu último ano do Ensino Médio e no 2º ano do Médio para atrás, eu nunca 

tive um professor que me motivou a aprender.” (Carter) 

“Como nós vimos na matéria passada, que o aluno é o foco na educação.” (Carter) 

“[…] não ficam presos naquilo do passado que era só a sala de aula.” (Carter) 

“A didática pelo fato dele ser muito ligado ao passado.” (Carter) 

“[…] entrar sabendo é... De alguma coisa, ter algum conhecimento prévio[…]” (Isabel) 

“[…] é bom já ter um domínio prévio do inglês[…]” (Carter) 

“A gente não aprendeu português sabendo a gramática primeiro. Primeiro tem 

conversação, tem o contato com a língua em primeiro lugar.” (Isabel) 

“Não que seja ruim a primeira, só mudou.” (Carmen) 

“E, às vezes, é a última opção da pessoa.” (Carter) 

“[…] o trabalho de campo, porque da última vez foi bem legal.” (Isabel) 

 

 

CONCLUINTES 

 

• Questionários 

 

– Referir-se ao passado, mas expressando uma crença atual: 

“[...] um teste de proficiência antes de fechar uma turma [...]” (CO_03) 

“[...] se o aluno nunca HAVIA ESTUDADO ESTA MATÉRIA ANTES. ” (CO_06) 

“[...] uma prova de proficiência antes do ingresso no curso.” (CO_07) 

“[...] no final não aprendemos nada. (CO_04) 
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– Referir-se ao presente ou futuro: 

“[...] não "empurrar" o curso até o fim” (CO_10) 

“Primeiramente dar inicio ao mestrado [...]” (CO_03) 

“[...] irei falir na primeira tentativa. (CO_06) 

“Primeiro, ingressar em um cargo de Professora de Inglês [...]” (CO_10) 

“Meu primeiro planejamento após concluir a graduação é [...]” (CO_10) 

“Primeiramente, mudando a grade do curso.” (CO_10) 

 

– Expressar uma crença atual: 

“[...] inserido inglês no final de cada nome de disciplina.” (CO_10) 

 

• Grupo focal 

 

– Referir-se ao presente ou futuro: 

“Só que aquele que não sabe ele vai ter que correr um pouco mais atrás.” (Werdeson) 

“É, ou ia desistir, ou ia atrás.” (Amanda) 

“[...] eu acho que já vai até o final que já tá terminando o curso.” (Amanda) 

“[...] é o que tá indo até o final, até agora.” (Amanda) 

“Mas do meio pro final, é... É... Eu acho que se eu não tô aprendendo [...]” (Kevin) 

“[...] para o final, eu tenho me considerado boa [...]” (Coralina) 

“[...] agora para o final sou um péssimo aprendiz.” (Kevin) 

“E, olha, se o professor cobrou pouco no final do curso.” (Bob) 

“Ou no final.” (Coralina) 

“E deixassem as específicas mesmo só mais pro final [...]” (Werdeson) 
“É, e, no final, os engenheiros acabam ficando com as nossas vagas de professor.” (Coralina) 

“Considerações finais...” (Werdeson) 

“Sendo que é longe pra caramba [...]” (Amanda) 

“Primeiramente, eu acho com respeito aos conteúdos [...]” (Amanda) 

 

– Referir-se ao passado, mas expressando uma crença atual: 

“Tanto é que eu tentei dois anteriores vestibulares pro mesmo curso, já tinha 

desistido.” (Coralina) 

“Porque não tinha o preparo, uma ementa anterior.” (Coralina) 

“[...] às vezes não foi um bom professor antes [...]” (Coralina) 

“[...] mas antes eu tenho que estudar pelo menos para eu saber [...]” (Amanda) 

“Então a Carol [Coralina] teve professores antes.” (Gleici) 

“Ele não tem a prática porque ele não deu aula antes, né?!” (Coralina) 

“Então é como se ela não tivesse dado aula antes.” (Kevin) 

“[...] novos que estão entrando ou só com os antigos?” (Rosa) 

“Há dez anos atrás a internet não tava assim.” (Coralina) 

“[...] se for ver um contexto lá atrás não tinha tudo isso.” (Coralina) 

“Que já tinha passado, que a gente já tinha lido.” (Kevin) 

“O ano passado eu trabalhei com alunos[...]” (Coralina) 

“Que eram passados, porque a maioria colocava slide e passava.” (Coralina) 

“Não tem sala. A gente começou o curso num bloco daí depois formos passados 

para outro.” (Gleici) 

“[...] de todas as regrinhas do passado, pra poder passar pro perfect.” (Amanda) 

“[...] no semestre passado, retrasado, não lembro bem, tem uma professora que 

falou: [...]” (Amanda) 
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“Desde o ano passado.” (Coralina) 

“[...] na escola particular que eu dei aula ano passado, tinha dois alunos [...]” (Coralina) 

“[...] essa parte assim, por exemplo, de dar a aula lá foi passado tranquilamente aqui.” 

(Amanda) 

“Foi passado.” (Werdeson) 

“[...] as melhores notas minhas eram no início do curso: do primeiro ao terceiro semestre.” 

(Gleici) 

“Não muito boa na primeira prova, né?” (Gleici) 

“Porque eu lembro assim das minhas primeiras aulas dando aula[...]” (Amanda) 

“Por favor, escreva o que tá aqui, a primeira parte.” (Rosa) 

“Quando a gente chegou no primeiro dia de estágio, nessa sala de 53 alunos” (Gleici) 

“Primeiro que a gente não teve aquela disciplina que tem quer ter [...]” (Gleici) 

“Eu lembro que no primeiro semestre que a gente teve, o professor Moisés [...]” (Gleici) 

“[...] no primeiro estágio de observação que a gente foi fazer no Ensino Fundamental, 

todo mundo sentiu o baque [...]” (Amanda) 

 

– Expressar uma crença atual: 

“[...] se o curso fosse do começo ao fim em inglês [...]” (Coralina) 

“[...] porque tinha outros problemas, mas, no fim, não.” (Coralina) 

“Esse laboratório... Acho que ele podia ser aberto primeiramente.” (Amanda) 

“A gente tem desde o primeiro semestre, até o VII.” (Amanda) 

“[...] porque primeiro a gente tem que aprender o nosso idioma, não é?!” (Amanda) 

“Primeira vez que a gente conseguiu desabafar assim.” (Amanda) 

“[...] tem o Moisés, que é um pouco mais velho [...]” (Kevin) 

 

 

PROFESSORES 

 

• Questionários 

 

– Remeter-se ao dito anteriormente: 

“Essa pergunta (e a anterior) são meio amplas demais.” (PRO3) 

 

– Referir-se ao presente ou futuro: 

“[...] que o fim não é exatamente a língua [...]” (PRO4) 

“[...] a língua deve ser usada para fins comunicativos críticos[...]” (PRO4) 

“O primeiro é o planejamento das disciplinas de maneiras dinâmicas.” (PRO1) 

 

• Entrevista 

 

– Expressar uma crença atual: 

“É preciso entender como funciona um, um texto, um ensaiozinho, com início meio 

e fim […]” (profa. Karen) 

“[…] só quem começava com um certo nível de proficiência conseguia chegar lá no 

final com um certo nível de proficiência” (profa. Karen) 

“Essa pessoa tinha que saber isso até no final da disciplina[…]” (profa. Karen) 

“O resultado final é que, então, então, onde que a gente fica? O... Qual que é então 

tudo, tudo é questionado? Sim, tudo é questionado.” (profa. Karen) 
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“A gente não deveria começar a pensar o que, que e um plano de aula lá no final, sabe?” 

(profa. Karen) 

“Aí lá no final da... do oitavo semestre, lá parece que tem umas disciplinas, essas jogadas.” 

(profa. Karen) 

“Não é admissível que você chegue nas fases finais não conseguindo entender o 

que eu te perguntei, né?” (profa. Karen) 

“É bem mais difícil avaliar os outros professores tando tão longe, né?” (profa. Karen) 

“Consultando os significados, ela vai tão longe que a gente tem que desmembrar ela 

muitas vezes pra, pra compreender até aonde que... Que ela vai […]” (profa. Karen) 

 

– Referir-se ao presente ou futuro: 

“[…] a gente trabalha ensino/aprendizagem em outros momentos, em outras disciplinas.” 

(profa. Karen) 

“Que eles vão ter, quando chegar ao final, com um nível desejável.” (profa. Karen) 

“Essa discrepância vai afetar o, os alunos no final […]” (profa. Karen) 

“E ter, ao final do curso, ter a mesma oportunidade de quem sabia no início, então, 

é... Mas, né?” (profa. Karen) 

“Tinha outra também que tá lá pro final que é Estudos Culturais,[…]” (profa. Karen) 

“[…] o aluno chega no nível... A0 digamos ali na... No primeiro semestre.” (profa. Karen) 

“Isso tem que vir na primeira fase à última, em todas as disciplinas […]” (profa. Karen) 

“[…] aí vai ter disciplina de Ensino/Aprendizagem da primeira a, a, a sexta fase […]” 

(profa. Karen) 

“A primeira razão, ela é que, então, não existe um pré-requisito mínimo de língua 

pra entrar na universidade, né?” (profa. Karen) 

“Vai ser minha primeira. Eu tô bem ansiosa em relação a isso, bem preocupada.” 

(profa. Karen) 

“Uma das primeiras que tem, por exemplo, é uma que se chama Aprender a Aprender[…]” 

(profa. Karen) 

“Os graduandos que tão na sua segunda graduação. Isso tinha muito na UFSC, porque, 

Letras é um curso que daí, então, não é assim tão difícil de entrar, muita gente escolhe 

para ser a segunda graduação. E aí, esse, esses caras, eles trazem um componente de 

maturidade pro, pra sala de aula que é bem interessante. Eles são um pouco mais velhos, 

muitas vezes são decididos no que quer, é... E aí... Ah, dá um equilíbrio pro pessoal de 

18 anos ali, fica, fica interessante a sala de aula.” (profa. Karen) 

 

– Referir-se ao passado, mas expressando uma crença atual: 

“Nosso, nosso PPC anterior, ele... Aliás anterior, que é vigente, que é atual, ele não 

diz nada sobre isso.” (profa. Karen) 

“Agora as turmas anteriores, aí eu não sei.” (profa. Karen) 

“Tá, como eu disse antes, eu acho que é importante, é... Uma das primeiras coisas é 

a língua” (profa. Karen) 

“Que nem eu falei antes, é, é uma das, um dos, uma das áreas que realmente ajuda no 

sentido de pensar o discurso, pensar a... A língua, pensar a... Pensar criticamente.” 

(profa. Karen) 

“[…] porque aí, chega no final, eu tenho alunos que daí… Eu que dei, Inglês 7, então tinha, 

alunos no nível 7, que não tinham feito 4, que não entendiam coisas simples[…]” (profa. 

Karen) 

“[…] Do ano passado... […] uma pessoa na Unifesspa tirou nível C1 em todas as 

aplicações do TOEFL: uma, que é do nosso curso.[…]” (profa. Karen) 
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“Eu dei, semestre passado, eu dei Oficina de Conversação I, mas esse é mais de 

reflexão pedagógica […]” (profa. Karen) 

“Eu acho que é melhor ter uma experiência prévia em sala de aula […]” (profa. Karen) 

“[…] minhas experiências prévias já são no Ensino Superior[…]” (profa. Karen) 

“Eu dedico horas e horas pensando, planejando e tentando dar conta desses intervalos, 

dessas, dessa, dessa falta de experiência prévia em sala de aula, de inglês.” (profa. Karen) 

“[…] já comecei dando aula de língua no primeiro semestre que eu cheguei.” 

(profa. Karen) 

“[…] a gente teve algumas desistências na, no último semestre, que eu considero 

que esses aí são os maus aprendizes[…]” (profa. Karen) 
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ANEXO A – Primeira grade curricular do Colégio de Pedro II 
 

Art. 117. Os estudos do Collegio são os constantes das Tabellas seguintes. 
 

TABELLA PRIMEIRA. 

Aulas 8.a, e 7.a: 24 lições por semana. 

Grammatica Nacional – cinco lições. 

–––––– Latina – cinco lições. 

Arithmetica – cinco licões. · 

Geographia – cinco lições. 

Desenho – duas licões. 

Musica vocal – duas lições. 
 

TABELLA SEGUNDA. 

Aula 6.a: 24 lições. 

Latinidade - dez licões. 

Lingua Grega – tres lições. 

–––––– Franceza – huma lição. 

Arithmetica – huma lição. 

Geographia – huma lição. 

Historia – duas lições. 

Desenho – quatro lições. 

Musica – duas lições. 
 

TABELLA TERCEIRA. 

Aulas 5.a, e 4.a: 25 lições. 

Latinidade  – dez lições. 

Lingua Grega – cinco lições. 

–––––– Franceza – duas lições. 

–––––– lngleza – duas lições. 

Historia – duas lições. 

Historia Natural – duas lições. 

Geometria – duas lições. . 
 

TABELLA QUARTA. 

Aula 3.a: 25 lições. 

Latinidade – dez lições. 

Lingua Grega – cinco lições. 

–––––– Ingleza – huma lição. 

Historia – duas lições. 

Sciencias Physicas – duas lições. 

Algebra – cinco lições. 
 

TABELLA QUINTA. 

Aula 2.a: 30 lições. 

Philosophia – dez lições. 

Rheterica e Poetica – dez licões. 

Sciencias Phvsicas – duas lições. 

Historia – duas lições. 

Mathematica – seis lições. 
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TABELLA SEXTA. 

Aula 1.a: 30 lições. 

Philosophia – dez lições. 

Rhetoriea e Poetica – dez lições. 

Historia – duas lições. 

Sciencias Physicas – duas lições. 

Astronomia – tres lições. 

Mathematica – tres lições. 

 

(BRASIL, 1838, p. 78-80) 
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ANEXO B – Sugestões dos alunos concluintes para melhorar o curso 

 

• Aperfeiçoamento/Modificação(ões) da grade curricular: 

fazendo melhorias na grade curricular no tocante ao ensino da conversação inglesa [...]. 

(CO_08) 

o curso devia explorar mais o inglês na grade curricular (CO_04 Bob) 

Primeiramente, mudando a grade do curso. As [sic] vezes parece que só foi tirado o 

português e inserido inglês no final de cada nome de disciplina. [...] (CO_10 Amanda) 

 

 

• Aumento da carga horária das disciplinas de ensino/aprendizagem da LE: 

fazendo melhorias na [...] carga horaria [sic] da disciplina leitura e produção em inglês [...] 

(CO_08) 

 

 

• Aumento do acervo da biblioteca; 

Coralina: O nosso curso, por exemplo, quando a gente vai na biblioteca procurar, não tem 

nada. Não tem nada. Absolutamente nada. Então talvez fazer uma biblioteca para o nosso 

curso.  

[...] 

Amanda: [...] Então lá a biblioteca é realmente muito carente nessa questão de conteúdo 

do nosso curso não tem. Só tem dicionário e o livro que a gente estuda aqui na sala de aula. 

Como se fosse só um dicionário e um livro de gramática. 

 

 

• Bolsas de pesquisa/extensão/Idiomas sem Fronteiras: 

Tendo bolsas do inglês sem fronteiras. (CO_05) 

Coralina: [...] A gente nunca ouviu falar de bolsa, de nada disso aqui dentro da 

universidade. 

 

 

• Contratação de mais professores: 

Realizando mais concursos públicos [...] (CO_01 Gleici) 

 

 

• Cursos (de extensão): 

Seria ótimo se a universidade pudesse oferecer cursos sobre tradução e interpretação. [...] 

(CO_07) 

Pode melhorar através de mais [...] cursos [...] que incentivem-nos mais. (CO_01 Gleici) 

 

 

• Diálogo com a comunidade: 

Werdeson: [...] acho que a universidade ela deveria dialogar mais com a comunidade, com 

as escolas. Porque os alunos eles não têm o conhecimento de como funciona esse curso. 

Gleici: É verdade. 

Werdeson: Esses alunos soubessem que olha: o curso de Inglês, de Letras Inglês, ele 

funciona assim.... [Fala interrompida por Gleici] 

Gleice: Ele te dá oportunidade assim, assim... [Fala interrompida por Werdeson].  
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Werdeson: Ele pede isso. Então eles vão te pedir isso. Então os alunos iam se preparando. 

Aqueles que quisessem fazer iam se preparando para, no terceiro ano, prestar o vestibular, 

para prestar o ENEM, eles já iam... Entendeu?  

Gleici: E no formato até mesmo de motivar o aluno, entendeu? [...] 

 

[...] 

 

Werdeson: Quando você entrar na sala, quando você entrar para assumir uma sala de aula, 

né?! O seu papel também é falar pra eles sobre a universidade, o professor assume esse 

papel de falar pro aluno sobre a universidade e motivar o aluno a partir daí, né? Porque os 

nossos... E outra coisa, no modo de ensino, que você referiu, o professor ensinar as quatro 

habilidades, né? [...] 

 

 

• Divulgação dos exames de proficiência: 

Coralina: Pois é, eu fui a única que fiz [o TOEFL], mas muitos alunos não fizeram. Não é 

muito bem divulgado. Entendeu?! 

 

 

• Espaço físico; 

Gleici: [...] Não tem sala. A gente começou o curso num bloco daí depois formos passados 

para outro. 

Bob: Fomos para o Direito, depois Pedagogia e depois... 

Gleici: É, a gente usou todos os blocos que tinham disponíveis. 

 

 

• Feira vocacional: 

Amanda: [...] a universidade, ela podia fazer um projeto de feira vocacional, por exemplo. 

Gleici: Isso. 

Amanda: Pega cada um pouquinho de gente de cada curso e fazer uma feira para quem 

quiser, quem tiver interesse de entrar na universidade vai lá no stand de tal curso. Procura 

saber o que acontece no curso, como é que é que lida lá dentro. 

 

 

• Laboratório de fonética; 

Bob: [...] Uma amiga minha de Belém, não é?! Foi em 2014 nessa mesma tarefa, a gente ia 

ter uma disciplina que era fonética, não é?! Aí ela falou: - “ah, é muito difícil”. Ela fazia 

inglês em Belém, não é!? A gente põe o microfone aqui, a gente escuta o microfone. 

Quando a gente chegou aqui era papel mesmo, tinha quer ler para a professora ali. Foi isso 

que ela falou que tinha um microfone pra escutar e falar, eu fiquei até com medo [risos].  

No dia da disciplina o nosso foi manual mesmo. [Risos] 

Werdeson: Tinha que ter recurso pra gente utilizar ele, não é?! 

Amanda: É porque os computadores aqui a gente não... 

Rosa: Que todo curso que tem laboratório utiliza [...] 
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• Laboratório de informática; 

Amanda: Esse laboratório... Acho que ele podia ser aberto primeiramente. Porque esses 

laboratórios são tudo trancado, todo tempo, desde que dividiu essas salinhas aí. E muito 

difícil, não tem nenhum bolsista que fique aí só pra reparar. 

 

 

• Formador deve ser o “professor modelo”: 

Rosa: Para mim o professor da universidade pode ensinar a como ser um bom professor 

sendo exemplo também, não é?! Teve professor na universidade que eu olhei e disse cara 

eu não vou ser nem a metade disso. [...] 

 

 

• Fundação de curso livre de idiomas: 

Oferecer um curso de idiomas livre, fora das ulas [sic] convencionais, acredito que ajudaria 

muito os alunos a melhorarem algumas competências. (CO_02 Coralina) 

 

 

• Melhoria na divulgação de informações e oportunidades:  

Abrindo as informações dobre [sic] possíveis oporunidades [sic] (CO_09 Rosa) 

 

 

• Oferta de mais disciplinas ministradas em LE: 

Com a obrigatoriedade do uso do inglês em 70% das aulas, e a contratação de professores 

preparados para ensinar tanto matérias especificas, quanto as não especificas utilizando a 

língua inglesa.  (CO_11 Werdeson) 

 

 

• Oportunidade de intercâmbio: 

Podendo ter um intercambio com faculdades no exterior. (CO_05) 

 

 

• Organização e abrangência dos níveis dos cursos do Idiomas sem Fronteiras; 

Amada: E os níveis também. Acho que eles só abrem as datas para os níveis mais básicos. 

Por exemplo, aí a gente faz... Se tiver a nota um pouquinho mais... Um pontinho maior do 

que a maioria, aí não abrem turma porque... Eu, por exemplo, eu queria participar de 

algumas coisas, mas não tinha a oportunidade por conta de só ser nível bem básico. Eles só 

abriam para quem era nível básico. 

 

 

• Parar de alternar português/inglês nas aulas: 

Amanda: [...] Até mesmo durante as aulas, por exemplo, que começar falando inglês já 

dentro da sala de aula, ao invés de ficar alternando entre o português e o inglês, né? Acho 

que ajudaria bem mais a gente a praticar o inglês desde o início do curso, o que não 

acontece aqui. E ia ajudar também os outros alunos que já tem uma prática melhor de 

continuar desenvolvendo ele. 
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• Parcerias com empresas privadas: 

[...]fazer parcerias como com o Grupo Santander, que está sempre ofertando mais bolsas 

para intercâmbio. Infelizmente, apenas a UFPA está cadastrada em seu sistema e isso nos 

limita muitíssimo, pois a oportunidades são imensas. (CO_07) 

 

 

• Participação no programa Ciências sem Fronteiras: 

[...] a Universidade poderia abranger o Ciências sem Fronteiras para nós que somos de 

Letras, pois no momento os relatos de experiência nos eventos de intercâmbio dos alunos 

daqui, vejo mais alunos de exatas. (CO_10 Amanda) 

 

 

• Pós-graduação: 

[...] mestrados acadêmicos. Futuramente, doutorado também. (CO_01 Gleici) 

Ter um mestrado na mesma cidade que resido é de fundamental importância para concluir 

os meus planos profissionais. (CO_02 Coralina) 

Implantando em suas unidades os cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. (CO_11 

Werdeson) 

 

 

• Predominância do uso da LE em sala: 

fazendo melhorias na [...] conversação em sala, que predomine a língua estudada. (CO_08) 

 

 

• Projetos (de pesquisa): 

Pode melhorar através de mais [...] pesquisas que incentivem-nos mais. (CO_01 Gleici) 

 

 

• Promoção de eventos acadêmicos: 

Pode melhorar através de mais palestras[...] que incentivem-nos mais. (CO_01 Gleici) 

Rosa: A gente não tem eventos.  

Coralina: Não tem eventos.  

 

 

• Reformulação de critérios de avaliação: 

[...] Outra coisa é o critério de avaliação, para que ao chegar no final do curso os alunos já 

estejam preparados para concluir bem e não "empurrar" o curso até o fim (CO_10 

Amanda) 

 

 

• Regularidade dos cursos do Idiomas sem Fronteiras; 

Coralina: [...] Talvez também, poder oferecer curso de inglês para quem não tá, não é?! 

Porque é muito... Eles até oferecem, mas é muito compassado. Acho que a cada seis meses 

é um curso de uma semana. 

 

 

• Uso da LE nas aulas desde o início do curso: 

Coralina: [...] se o curso fosse do começo ao fim em inglês, talvez a gente estaria em um 

nível mais. 
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[...] 

 

Amanda: Eu acho que tem que ser em inglês. Se todo mundo, por exemplo, idealizado 

aqui, se todo mundo soubesse inglês, as disciplinas lá do início, por exemplo, de Literatura 

I, o professor ia poder exigir muito mais da gente agora, do que eles exigem. Vamos supor 

colocar aqui no tema da monografia, por exemplo, escrever uma monografia inteira em 

inglês, por exemplo, seria muito mais fácil se a gente já tivesse um preparo de uma 

disciplina todas em inglês, Literatura ou de Linguística, tanto faz, lá do início, a gente já 

teria adaptado já a esse ritmo. Coisa que a gente não tá adaptado agora. 


