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RESUMO 
 

Os alunos de ensino superior iniciam a disciplina Inglês Instrumental trazendo 
consigo representações que influenciam o processo de aprendizagem da língua. 
Uma análise mais consistente dessas representações e suas possíveis mudanças 
motivou o desenvolvimento desta pesquisa. O objetivo foi investigar as 
transformações ocorridas nas representações de alunos universitários matriculados 
em um Curso Superior de Turismo e Hotelaria, com base na comparação entre as 
suas representações prévias acerca da língua inglesa, e iniciais e finais acerca da 
disciplina Inglês Instrumental. Esta pesquisa está fundamentada no conceito de 
Representação Social (MOSCOVICI, 2011; JODELET, 1989/2001), na linguagem 
das emoções (EKMAN, 2011), na Abordagem Instrumental, da qual Inglês para Fins 
Específicos é parte integrante (HUTCHINSON e WATERS, 1987/1996; DUDLEY-
EVANS e St. JOHN, 1998), no Projeto Ensino de Inglês Instrumental em 
Universidades Brasileiras, a partir dos autores Celani, Holmes, Scott e Ramos 
(1988), Celani et al. (2005) e Ramos (2005, 2008), e em um breve panorama das 
novas direções da pesquisa em ESP (BELCHER et al., 2011). A pesquisa insere-se 
no quadro metodológico qualitativo, cracterizando-se como um estudo de caso 
(STAKE, 1995) e foi desenvolvida em uma instituição de educação superior 
particular, situada em um município da Grande São Paulo. Os participantes foram 
treze alunos devidamente matriculados no Curso Superior de Turismo e Hotelaria. 
Os dados foram coletados por meio de questionários iniciais e finais, relatos iniciais 
e finais e, também, entrevistas semi-estruturadas ao final da disciplina. Os 
resultados obtidos demonstram que houve transformações expressivas nas 
representações dos alunos, decorrentes da abordagem instrumental. Esta pesquisa 
evidencia a importância do professor conhecer as representações de seus alunos 
para melhor desenvolver o trabalho em sala de aula à luz da reflexão sobre a 
importância da representação do indivíduo, enquanto parte de um grupo social, 
inserido em um contexto específico onde o processo de aprendizagem acontece. 
Pode, também, propiciar ao aluno a oportunidade de participar de uma experiência 
nova e, a partir dessa experiência, mudar uma situação ou um sentimento que o 
incomode. Considero essas preocupações pertinentes ao processo de formação de 
alunos de nível superior como profissionais. 
 
 
 

Palavras-chave: Representações; Inglês Instrumental; Abordagem Instrumental; 
Inglês para Fins Específicos - ESP.  
 
  



 

 

ABSTRACT 
 

Undergraduate students start the ESP course at university with representations that 
influence the process of language learning. A more consistent analysis of those 
representations and their possible changes has motivated this research. This study 
aimed to investigate the transformations that occurred with the representations of 
students of a Tourism and Hotel Undergraduate Program. The research was carried 
out by comparing the previous representations of English language and initial and 
final representations in order to find out which of them reflected some of the notions 
of the Language for Specific Purposes approach. This study is grounded on the 
concepts of Social Representation discussed by Moscovici (2000/2011), Jodelet 
(1989/2001); language of emotions, by Ekman (2011); Languages for Specific 
Purposes (LSP) approach, of which English for Specific Purposes makes part, 
discussed by Hutchinson and Waters (1987-1996), Dudley-Evans and St. John 
(1998) and on The Brazilian ESP Project, by Celani, Holmes, Scott and Ramos 
(1988), Celani et al. (2005) and Ramos (2005, 2008) and on a brief view of new 
directions for Specific Purposes research (BELCHER et al., 2011). It is a case study 
(Stake, 1995) and was developed at a private higher education institution, located in 
the state of São Paulo, Brazil. The participants were thirteen students enrolled in the 
Tourism and Hotel Undergraduate Program. The data were collected using one 
questionnaire at the beginning and one questionnaire at the end of the discipline, one 
report at the beginning and one report at the end of the discipline, and also by 
interviewing the students at the end of the discipline. The results showed that there 
were expressive changes in the students' representations and that the Language for 
Specific Purposes approach is related to these changes. This research indicates the 
importance of the teacher’s awareness regarding his/her students’ representations. 
This comprehension may contribute better classroom management, considering the 
importance of individuals’ representations within a social group, in a specific context 
in which the learning process takes place. It may also provide the student with the 
possibility of participating in a new experience and, based on that experience, 
change a situation or a felling that disturbs him/her. I consider these concerns 
relevant for development process of higher education students as professionals. 
 
 
 
Keywords: Representations; Instrumental English; Instrumental approach; English for 
Specific Purposes; ESP. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

 Nas últimas décadas, o interesse em aprender Inglês como língua 

estrangeira, impulsionado pelas transformações do cenário político, econômico e 

tecnológico trouxe "mudanças radicais para as prioridades do ensino de língua 

inglesa, forçando o desenvolvimento de uma variedade crescente de profissionais 

especializados" (HOWATT, 1984, p.220)1. Nesse contexto, o conhecimento de uma 

língua estrangeira passa de uma questão de boa educação para a necessidade de 

uma nova geração de aprendizes, conscientes dos motivos específicos pelos quais 

estavam estudando uma língua estrangeira (HUTCHINSON e WATERS, 1987). 

 As demandas de um bravo novo mundo, pós Segunda Guerra, a revolução na 

linguística e o foco no aprendiz dão origem a uma ampliação em escala internacional 

de atividades na área científica, técnica e econômica e a língua inglesa passa a ser 

aceita como língua internacional da tecnologia e do comércio. Assim, surge, na área 

de ensino de inglês, um fenômeno oriundo de um número de tendências 

convergentes que operavam de várias formas pelo mundo, motivando pesquisas de 

naturezas diversas a respeito do inglês e abordagens “para o ensino de língua 

direcionado às razões específicas e aparentes para aprendizagem” – o Inglês para 

Fins Específicos - ESP (HUTCHINSON e WATERS, 1987, p.19)2 (tradução minha). 

A expansão do ensino de língua inglesa com abordagem no ESP deu-se no 

final da década de 60 e no início da década de 70. No Brasil, inicia-se em 1978 com 

o Projeto Nacional Ensino de Inglês Instrumental em Universidades Brasileiras 

(CELANI et al., 2005). 

 Considerando-se que, contemporaneamente, o fazer do professor implica na 

formação do cidadão, nas novas exigências decorrentes dos avanços tecnológicos e 

científicos voltados a capacitar indivíduos para agirem no mundo por meio da 

tecnologia, especialmente a digital, e somando-se a isso a necessidade de se rever 

os currículos vigentes para adequá-los às novas demandas, faz-se necessário uma 

efetiva compreensão do tempo presente (RAMOS, 2005). Tal perspectiva motivou o 

desenvolvimento deste trabalho, haja vista ir ao encontro de reflexões pessoais no 

âmbito de minha experiência profissional, conforme descrevo a seguir. 
                                                           
1  "bringing a radical shift in priorities for English language teaching, and forcing the development of an 
increasingly varied range of professional specialisms” (HOWATT, 1984, p.220). 
2 "an approach to language teaching which is directed by specific and apparent reasons for learning" 
(HUTCHINSON e WATERS, 1987, p.19). 
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Tendo iniciado minha carreira como professora de língua inglesa na década 

de 80, logo após minha graduação no curso de Letras, Tradutora/Intérprete 

Português/Inglês, na cidade de São Paulo, em 1985, tive a oportunidade de ministrar 

aulas de inglês em uma escola pública de 1o e 2o graus, em um curso supletivo e, 

posteriormente, a disciplina de Língua Inglesa para o Curso de Turismo e a 

disciplina de Inglês Instrumental para vários cursos de nível superior, inclusive 

Turismo e Hotelaria.  

Minha experiência de mercado na área de hotelaria internacional, redes na 

época classificadas como cinco/seis estrelas, e transporte aéreo internacional em 

uma companhia americana, cujos treinamentos foram realizados nos Estados 

Unidos entre 1993 e 2004, propiciaram-me um conhecimento prático e consistente 

sempre muito favorável, por me permitirem conhecer, além da língua estrangeira, as 

situações e tarefas do dia a dia de trabalho, para as quais os alunos se preparavam 

e/ou já vivenciavam na área de turismo.  

Com essa experiência, trabalhei, no período entre 2004 e 2012, em uma 

instituição de ensino superior, desenvolvendo e ministrandoi a disciplina de inglês 

instrumental para vários cursos, dentre eles os de Turismo e Hotelaria. Muitas 

mudanças ocorreram durante esse tempo, não só de diretoria, de coordenadoria de 

curso, de grade curricular, de nomenclatura, de carga horária, mas, também, aos 

olhos do coordenador de curso, das necessidades do mercado de trabalho. 

A Coordenação do curso, apesar das várias mudanças ao longo desse 

período, sempre confiou a mim a organização da disciplina, dando-me total liberdade 

para trabalhar com enfoque e materiais necessários ao bom desenvolvimento da dos 

estudantes na língua inglesa. Nesse sentido, em uma reunião, decidimos que as 

turmas de Turismo e Hotelaria passariam, por uma questão de adequação à grade 

de 72horas/aula da disciplina, a assistir às aulas de Inglês Instrumental juntas, o que 

também colaborou para um novo direcionamento do curso. Esse programa manteve-

se até o primeiro semestre de 2012, quando ministrei essa disciplina pela ultima vez 

para os alunos que compõem o grupo de participantes desta pesquisa. 

Durante minhas reflexões sobre educação, ensino de língua inglesa, mercado 

de trabalho, necessidades dos alunos e cenário social, comecei a pensar nas 

expressões usadas por alguns alunos ao longo de minha carreira e de experiências 

vividas em sala de aula e, algumas vezes, nas conversas de apoio no corredor: 

“Professora, eu não consigo aprender”, “Eu tento aprender inglês, mas é tão difícil”, 
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“Eu acho tão difícil”, “Eu tenho medo de errar”, “Eu fico inseguro em ler em voz alta”, 

“Eu tenho vergonha de falar”, “Eu não consigo entender”, “Eu não sei nada” "Eu 

preciso aprender inglês pra fazer um teste no aeroporto", "Eu tenho uma entrevista 

no hotel e o que eu estudo?”... 

Assim, movida pelo sentimento e necessidade de apoiar esse aluno, motivá-lo 

a estudar língua inglesa e prepará-lo para o mercado de trabalho, comecei a pensar 

sobre suas representações, e, acima de tudo, sobre como eu, professora, poderia 

colaborar para seu desenvolvimento e como a disciplina Inglês Instrumental poderia 

colaborar no sentido de propiciar melhor aprendizado aos estudantes. 

A curiosidade por saber como e o que meu aluno sente em relação à 

disciplina de língua inglesa sempre se fez presente em minha prática em sala de 

aula. Porém, o que começou como uma simples curiosidade passou, em um 

determinado momento – que não sei bem como precisá-lo – a ser essencial em meu 

trabalho em sala de aula.  

Percebi que, ao ouvir de meus alunos o que sentiam ou achavam da língua 

inglesa, como, por exemplo, que inglês era chato, difícil, legal, enfim; e ao ouvir 

deles o porquê dessas respostas, nada mais faziam do que mostrar-me o melhor 

caminho para chegar até eles. Em outras palavras, levavam-me a refletir sobre quais 

métodos e técnicas seriam mais eficazes para o nosso trabalho em sala de aula.  

Desse contexto, nasceu o objetivo desta pesquisa: investigar as 

transformações ocorridas nas representações de alunos universitários matriculados 

em um Curso Superior de Turismo e Hotelaria, com base na comparação entre as 

suas representações prévias acerca da língua inglesa, e iniciais e finais acerca da 

disciplina Inglês Instrumental, a fim de verificar quais transformações foram 

decorrentes da disciplina. 

 Procurei estabelecer uma ponte entre como eles entendiam, enxergavam e 

sentiam a língua inglesa a partir do que haviam vivenciado no Ensino Fundamental e 

Médio, como entenderam, enxergaram, sentiram e usaram a língua inglesa no 

primeiro dia de aula da disciplina Inglês Instrumental, para chegar ao último dia da 

disciplina, querendo ainda saber, além de como entendem, enxergam, sentem e 

usam a língua inglesa hoje, se houve alguma mudança ou transformação decorrente 

do aprendizado na disciplina Inglês Instrumental. 

 Com base nesse objetivo, foram formuladas as seguintes perguntas de 

pesquisa: 
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• Quais são as representações prévias dos alunos acerca de língua inglesa, 

e suas representações iniciais acerca da disciplina Inglês Instrumental?    

• Quais são as representações finais dos alunos acerca da disciplina Inglês 

Instrumental? 

• Quais transformações foram identificadas como decorrentes da disciplina 

Inglês Instrumental? 

  

Para cumprir com esse objetivo, o referencial teórico que embasa esta 

pesquisa parte das Representações Sociais, com os autores Moscovici (2010) e 

Jodelet (1989/2001), passa pela linguagem das emoções de Ekman (2011), e chega 

ao ensino de Inglês para Fins Específicos – ESP, com Hutchinson e Waters 

(1987/1996), Dudley-Evans e St. John (1998), pelo Projeto Ensino de Inglês 

Instrumental em Universidades Brasileiras, a partir dos autores Celani, Holmes, Scott 

e Ramos (1988), Celani et al. (2005), Ramos (2004, 2005, 2008), apresentando um 

breve panorama das novas direções da pesquisa em ESP (BELCHER, 2011; entre 

outros). 

A importância desta pesquisa está na possibilidade de, a partir das 

representações desses alunos, compreender como a disciplina Inglês Instrumental 

pode colaborar para com sua formação profissional. Essa compreensão poderá 

contribuir com o professor para que ele consiga desenvolver melhor o seu trabalho 

em sala de aula, à luz da reflexão sobre a importância das representações que um 

indivíduo traz consigo, e constroi enquanto parte de um grupo social, inserido em um 

contexto específico onde o processo de aprendizagem acontece. 

A pesquisa insere-se no quadro metodológico qualitativo, caracterizando-se 

como um estudo de caso (STAKE, 1995), e foi desenvolvida em uma instituição de 

ensino superior particular, situada em um Município da Grande São Paulo. Os 

participantes foram treze alunos devidamente matriculados no Curso Superior de 

Turismo e Hotelaria. Os dados, coletados por meio de questionários, relatos 

iniciais/finais e entrevistas semi-estruturadas ao final da disciplina, foram analisados 

de forma interpretativista e organizados de modo a identificar as representações 

prévias, iniciais e finais dos participantes. 

O trabalho esta organizado em quatro seções. Após esta primeira seção 

introdutória, apresento a segunda seção com os fundamentos teóricos sobre os 

quais a pesquisa esta embasada. Essa seção foi divida em duas subseções: a 
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primeira apresenta inicialmente uma discussão do conceito de representação, a 

partir dos autores Moscovici (2010) e Jodelet (1989/2001), e termina com uma 

reflexão baseada na linguagem das emoções, de Ekman (2011). A segunda 

subseção trata do ensino de Inglês para Fins Específicos – ESP. Inicio por 

Hutchinson e Waters (1987/1996), Dudley-Evans e St. John (1998), apresentando, 

na sequência, o Projeto Ensino de Inglês Instrumental em Universidades Brasileiras, 

a partir dos autores Celani, Holmes, Scott e Ramos (1988), Celani et al. (2005), 

Ramos (2004, 2005, 2008), e terminando com um breve panorama das novas 

direções da pesquisa em ESP (BELCHER, 2011; entre outros). 

A terceira seção apresenta a metodologia de pesquisa, descrevendo o estudo 

de caso e a apontando a justificativa para essa escolha. Descreve o contexto em 

que a pesquisa foi realizada e os participantes, assim como os instrumentos 

utilizados para coleta de dados, os procedimentos dessa coleta e os procedimentos 

para a análise dos dados (BARDIN, 1977/2011). 

A quarta seção apresenta os resultados obtidos a partir da análise de dados, 

de forma a responder as perguntas de pesquisa apresentadas nesta introdução. 

Após a apresentação e discussão dos resultados, apresento as Considerações 

Finais, apontando contribuições que este trabalho poderá trazer às áreas de ensino 

e acadêmica. Encerro a dissertação apresentando referências bibliográficas e 

anexos.  
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2   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O conhecimento emerge do mundo onde as 
pessoas se encontram e interagem, do mundo 
onde os interesses humanos, necessidades e 
desejos encontram expressão, satisfação ou 
frustração. 

Moscovici (2000/2011) 

 

 

 Esta seção tem por finalidade apresentar os pressupostos teóricos nos quais 

está fundamenta a pesquisa, que teve por objetivo investigar as transformações 

ocorridas nas representações de alunos universitários matriculados em um Curso 

Superior de Turismo e Hotelaria, com base na comparação entre as suas 

representações prévias acerca da língua inglesa, e iniciais e finais acerca da 

disciplina Inglês Instrumental. Esta investigação se deu por meio da comparação 

entre as representações prévias, ou seja, as representações que os alunos têm 

sobre a língua inglesa com referência ao Ensino Fundamental e Médio, e as iniciais 

e as finais, que dizem respeito à disciplina Inglês Instrumental, levantadas, 

respectivamente, no primeiro e no último dia de aula da disciplina, que tem a 

duração de um semestre. 

A seção está organizada em três subseções. A primeira apresenta e discute o 

conceito de representação a partir dos autores Moscovici (2000/2011) e Jodelet 

(1989/2001). Durante o desenvolvimento do questionário inicial e final, surgiu a 

necessidade de usar palavras que expressassem sentimentos e sensações, de 

escolher as que traduzissem uma linguagem mais acessível aos participantes para 

que pudessem expressar o que sentiam e como se sentiam em relação à língua 

inglesa e à disciplina Inglês Instrumental. Entendendo que as emoções também 

compõem as representações, considerei interessante ancorar o estudo em um autor 

que as discutisse, para compreender as respostas dadas pelos participantes, e, 

assim, optei por Ekman (2011). 

A segunda subseção apresenta o Inglês para Fins Específicos - ESP, 

iniciando por Hutchinson e Waters (1987/1996), Dudley-Evans e St. John (1998), 

passando pelo Brasil, com o Projeto Nacional Ensino de Inglês Instrumental em 

Universidades Brasileiras na perspectiva de Celani et al. (2005) e Ramos (2004, 
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2005, 2008), e finalizando com um breve panorama das novas direções da pesquisa 

sobre Inglês para Fins Específicos, com Belcher et al. (2011). 

Após breve apresentação dos autores, inicio a subseção que focaliza 

representações sociais. 

 

 

2.1   REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

 

Esta subseção tem o objetivo de apresentar o conceito de representação 

social com base nos estudos da Psicologia Social (MOSCOVICI, 2000/2011; 

JODELET, 1989/2001) e da Psicologia. Nesta área, Ekman (2011) foi o escolhido 

para embasar as emoções externadas pelos participantes ao optarem por palavras 

que expressassem seus sentimentos e sensações. 

O conceito de representação surgiu na Sociologia, ciência humana que 

estuda a organização dos fenômenos sociais. Durkheim (1968, apud JODELET, 

2001, p.47) é o criador desse conceito "na medida em que fixa [seus] contornos e 

reconhece o direito de explicar os fenômenos mais variados na sociedade". A 

definição de Durkheim se dá por uma dupla separação: primeiramente, as 

representações coletivas e individuais se separam, assim como "o conceito das 

percepções ou das imagens”. As últimas são próprias de cada indivíduo, são 

variáveis e trazidas numa onda ininterrupta. “O conceito é universal, fora do vir-a-ser, 

e impessoal" (p.47). Em segundo lugar, as representações individuais têm por 

essência a consciência de cada um, enquanto que as representações coletivas, a 

sociedade em sua totalidade. Estas últimas são entendidas como "homogêneas e 

vividas por todos os membros de um grupo, da mesma forma que partilham uma 

língua" (p.47) e sua função é a preservação do vínculo entre eles, preparando-os 

para pensar e agir de modo uniforme. Por essa razão, ela é coletiva e, também, 

porque perdura pelas gerações, exercendo uma coerção sobre os indivíduos, 

característica comum a todos os fatos sociais. 

Deslocando-me da Sociologia – que entende que a representação coletiva 

possui uma concepção estática, um caráter móvel e circulante – para a Psicologia 

Social, que entende a representação de uma maneira diferente. Moscovici 
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(2000/2011), um estudioso que considerou esse conceito como um fenômeno, 

denomina a representação como "social" e não como coletiva, e explica que 

 

... no sentido clássico, as representações coletivas se constituem em 
um instrumento explanatório e se referem a uma classe geral de 
ideias e crenças (ciência, mito, religião, etc.), para nós, são 
fenômenos que necessitam ser descritos e explicados. São 
fenômenos específicos que estão relacionados com um modo 
particular de compreender e de se comunicar - um modo de que cria 
tanto a realidade como o senso comum. É para enfatizar essa 
distinção que eu uso o termo "social" em vez de "coletivo" 
(MOSCOVICI, 2000/2011, p.49). 

 

Vale destacar, ainda, que, para Moscovici (1976, apud DUVEEN, 2000/2011, 

p.21), a representação social é 

 

... um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função: 
primeiro, estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas 
orientar-se em seu mundo material e social e controlá-lo; e em 
segundo lugar, possibilitar que a comunicação seja possível entre os 
membros de uma comunidade, fornecendo-lhes um código para 
nomear e classificar, sem ambiguidade, os vários aspectos de seu 
mundo e da sua história individual e social. 

 

 O teórico esclarece, também, que as representações possuem duas funções 

precisas, quando da aceitação de que sempre existe uma quantidade de autonomia 

e de condicionamento em cada ambiente, seja natural ou social: convencionalizar os 

objetos, pessoas ou acontecimentos encontrados, possibilitando conhecer o que 

representa o quê; e prescrever, ou seja, impor sobre nós com uma força irresistível, 

"uma combinação de uma estrutura que está presente antes mesmo que nós 

comecemos a pensar e de uma tradição que decreta o que deve ser pensado" 

(MOSCOVICI, 2000/2011, p.34).  Essa convencionalização e condicionamento 

afetam a nossa linguagem, a nossa organização e os nossos pensamentos. 

Moscovici (2000/2011, p.35-7) explica que nenhuma mente 

 

... está livre dos efeitos de condicionamentos anteriores que lhe são 
impostos por suas representações, linguagem ou cultura. Nós 
pensamos através de uma linguagem; nós organizamos nossos 
pensamentos de acordo com um sistema que está condicionado 
tanto por nossas representações como por nossa cultura. Nós vemos 
apenas o que as convenções subjacentes nos permitem ver e nós 
permanecemos inconscientes dessas convenções. [...]. Enquanto 
essas representações, que são partilhadas por tantos, penetram e 
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influenciam a mente de cada um, elas não são pensadas por eles, ou 
melhor, para sermos mais precisos, elas são re-pensadas, re-citadas 
e re-apresentadas.  

 

 Moscovici (2000/2011, p.61-78) afirma que nossas representações tornam o 

não familiar em algo familiar e que elas dependem da memória, cuja "solidez impede 

de sofrer modificações súbitas, de um lado e de outro, fornece-lhes certa dose de 

independência dos acontecimentos atuais". Explica que imagens, linguagem e 

gestos necessários para superar o não familiar, com suas consequentes 

ansiedades, são extraídos da soma de experiências e memórias comuns e que as 

experiências e memórias não são nem inertes, nem mortas, ao contrário, são 

dinâmicas e imortais. Esclarece, ainda, que a ancoragem, "um processo que 

transforma algo estranho e perturbador, que nos intriga, em nosso sistema particular 

de categorias e o compara com um paradigma de uma categoria que nós pensamos 

ser apropriada" (p.61), e a objetivação, "a descoberta da qualidade icônica de uma 

ideia, um ser impreciso; a reprodução de um conceito em uma imagem" (p.72) são 

maneiras de lidar com a memória, e que a 

 

... primeira mantém a memória para dentro, está sempre colocando e 
tirando objetos, pessoas e acontecimentos, que ela classifica de 
acordo com um tipo e os rotula com um nome. A segunda, sendo 
mais ou menos direcionada para fora (para outros), tira daí conceitos 
e imagens para juntá-los e reproduzi-los no mundo exterior, para 
fazer coisas conhecidas a partir do que já é conhecido (MOSCOVICI 
2000/2011, p.78).  

 

 O autor conclui que ancorar é classificar e dar nome a alguma coisa; e, ainda, 

que classificar algo ou alguém vai além do rótulo, pois 

 

... significa que nós o confinamos a um conjunto de comportamentos 
e regras que estipulam o que é ou não é permitido, em relação a 
todos os indivíduos pertencentes a esta classe. Quando 
classificamos uma pessoa como marxista, diabo marinho ou leitor do 
The Times, nós o confinamos a um conjunto de limites linguísticos, 
espaciais e comportamentais e a certos hábitos (MOSCOVICI, p.63). 

 

 Moscovici (2000/2011) desenvolveu a Teoria das Representações Sociais, 

que tem como ponto de partida a diversidade dos indivíduos, atitudes e fenômenos 

em toda sua estranheza e imprevisibilidade e cujo objetivo é descobrir como os 

indivíduos e grupos podem construir um mundo estável, previsível, a partir de tal 
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diversidade. Baseado em inúmeras observações, assume que, em geral, agimos sob 

dois conjuntos diferentes de motivações, ou seja, que o pensamento é bicausal e 

não monocausal, e estabelece, simultaneamente, uma relação de causa efeito e 

uma relação de fins e meios. Moscovici afirma, também, que a teoria exclui a ideia 

de pensamento ou percepção que não possua ancoragem, que sistemas de 

classificação e de nomeação (classificar e dar nomes) não são simplesmente meios 

de graduar e de rotular pessoas ou objetos considerados como entidades discretas e 

que seu objetivo principal é facilitar a interpretação de características, a 

compreensão de intenções e motivos subjacentes às ações das pessoas; na 

realidade, formar opiniões. 

 Além do trabalho de Moscovici, a Psicologia Social também destaca a 

pesquisa e o trabalho de Jodelet (1989/2001) sobre as representações sociais. 

Jodelet (1989, apud DUVEEN, 2000/2011, p.21) entende que a representação é 

uma "forma de conhecimento prático [savoir] conectando um sujeito a um objeto" e 

"quantificar esse conhecimento como 'prático', refere-se à experiência a partir da 

qual ele é produzido, aos referenciais e condições em que ele é produzido e, 

sobretudo, ao fato de que a representação é empregada para agir no mundo e nos 

outros" (p.21). 

 Para Jodelet (1989/2001, p.21-2), as representações sociais são fenômenos 

complexos, que estão sempre ativados e em ação na vida social. Em relação à sua 

riqueza como fenômeno, esclarece que diversos elementos informativos, cognitivos, 

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

descobertos e, em relação à organização, explica que 

 

estes elementos são organizados sempre sob a aparência de um 
saber que diz algo sobre a realidade. É essa totalidade significante 
que, em relação com a ação, encontra-se no centro da investigação 
científica, a qual atribui como tarefa descrevê-la, analisá-la, explicá-la 
em suas dimensões, formas e processos e funcionamento 
(JODELET, 1989/2001, p.21-2). 

 

 De acordo com Jodelet (1989/2001, p.17), criamos representações porque 

"sempre há necessidade de estarmos informados sobre o mundo à nossa volta. 

Além de nos ajustar a ele, precisamos saber como nos comportar, dominá-lo física 

ou intelectualmente, identificar e resolver os problemas que se apresentam". Explica 
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que as representações são sociais e tão importantes na vida cotidiana, pois, frente 

aos automatismos, 

 

... não estamos isolados num vazio social, porque partilhamos esse 
mundo com os outros, que nos servem de apoio, às vezes de forma 
convergente, outras pelo conflito, para compreendê-lo, administrá-lo 
ou enfrentá-lo. Eis porque elas [representações sociais] nos guiam 
de modo a nomear e definir conjuntamente os diferentes aspectos, 
tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se frente a elas de 
forma defensiva.  

 

 Segundo Jodelet (1989/2001, p.17-8), a observação das representações 

sociais é, na realidade, "algo natural em múltiplas ocasiões. Elas circulam nos 

discursos, são trazidas pelas palavras e veiculadas em mensagens e imagens 

midiáticas, cristalizadas em condutas e em organizações materiais e espaciais". O 

conceito de representação, sugerido por Durkheim (1892/1999) na Sociologia, foi 

entendido de maneiras diferentes por outras áreas da ciência, como na Psicologia 

Social por Moscovici (2000/2011) e Jodelet (1989/2001).  

 Na Linguística Aplicada, o conceito de representação tem sido utilizado em 

pesquisas sobre como os atores sociais envolvidos na educação – por exemplo, 

alunos, professores e o governo – veem e entendem a relação entre professor, 

aluno, escola e sociedade. Nesta dissertação e na pesquisa aqui apresentada, 

busco apoio na "diversidade" de Moscovici (2000/2011, p.49), que afirma que a 

representação é um fenômeno específico que necessita ser descrito e explicado, 

relacionado a um modo particular de compreender e de se comunicar; e na "prática" 

e “experiência” discutidas por Jodelet (1989/2001), ao afirmar que a representação é 

uma forma de conhecimento prático, uma experiência a partir da qual o 

conhecimento é produzido.  

 Após a apresentação do referencial teórico sobre as representações sociais, 

destacando os autores Moscovici (2000/2011) e Jodelet (1989/2001), passo, então, 

à subseção que trata das emoções, um elemento de relevância nas representações 

dos alunos. 
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2.1.1   Emoções 

 

 

O objetivo desta subseção é fundamentar teoricamente quatro perguntas 

feitas nos questionários inicial e final, cuja intenção foi a de levantar os sentimentos 

e sensações, elementos que compõem as representações dos participantes da 

pesquisa. Inicio com Ekman (2011) e sua definição de emoções, para apresentar em 

seguida uma descrição objetiva de algumas emoções; concluo a subseção 

relacionando a pesquisa aqui descrita às emoções.  

Para Ekman (2011, p.31), a emoção é 

 

um processo, um tipo específico de avaliação automática, 
influenciado por nosso passado evolucionista e pessoal, em que 
sentimos que algo importante para nosso bem-estar está 
acontecendo e um conjunto de mudanças fisiológicas e 
comportamentos emocionais influenciam a situação. 

 

Em relação ao entendimento de que as palavras são representações, Ekman 

(2011, p.31) afirma que "as palavras são representações das emoções e não as 

próprias emoções" e esclarece, também, que as palavras "são uma maneira de lidar 

com nossas emoções. Usamo-las quando nos emocionamos, mas não podemos 

reduzir a emoção a palavras" (p.31). Ekman (2011) aborda as emoções por meio 

das culturas, focalizando o momento em que nos emocionamos, como mudar o que 

nos emocionou, como comportar-se emocionalmente e também as emoções. Com 

base no objetivo desta pesquisa, me aterei apenas a listar as emoções que Ekman 

denomina de perturbadoras e agradáveis. 

Segundo Ekman (2011, p.202-9), as emoções perturbadoras "são aquelas 

que causam problemas a nós e aos outros". Nesse grupo estão a tristeza e a 

angústia, a raiva, a surpresa e o medo, a aversão e o desprezo. As emoções 

agradáveis / positivas são fundamentais para nos motivar. Nesse grupo estão os 

prazeres sensoriais, a saber, diversão / contentamento; o entusiasmo, que "surge 

em resposta à novidade ou ao desafio (...) e possui seu próprio sabor, diferente das 

outras emoções agradáveis"; o alívio, que é "a emoção que sentimos quando algo 

que tinha despertado fortemente nossas emoções se aquieta"; o assombro, "cujas 

características definidoras são a raridade e o sentimento de dominação por algo 
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incompreensível (...) um estado intenso, intrinsecamente agradável"; o êxtase ou 

glória, estado de arrebatamento autotranscendente; o fiero, "um sentimento 

favorável da pessoa a respeito de si mesma"; a gratidão, "uma emoção complicada, 

pois é difícil saber quando surgira". 

A relação que estabeleço entre minha pesquisa e as emoções está na 

importância de saber como meu aluno se sente em relação ao mundo, em relação à 

disciplina, em relação a si mesmo; quem é esse aluno, qual o conhecimento que ele 

já possui de língua inglesa, como ele via a aula de inglês, o que ele sente hoje, quais 

são suas expectativas. É uma oportunidade para que eu tente chegar o mais perto 

possível de cada aluno e tente saber e entender como ele se vê e se sente em 

relação à disciplina, ao conteúdo, às suas necessidades, às suas facilidades e 

dificuldades. Com base no maior número de informações possível, procuro 

condições para conseguir traçar o melhor caminho ou método para chegar até ele e 

tentar tornar o processo de ensino-aprendizagem mais agradável, prazeroso e 

eficaz. Termino, portanto, esta subseção, afirmando que os sentimentos 

mencionados nas perguntas dos questionários, categorizados por mim como 

positivos, a alegria, o entusiasmo, e negativos, como a tristeza, o medo, a raiva, o 

ódio e a angustia, são reconhecidos como emoções por Ekman (2011), o que 

significa que o uso dessas palavras valida, juntamente com as explicações dos 

participantes, as representações investigadas nesta pesquisa.  

 

 

2.2   INGLÊS PARA FINS ESPECÍFICOS - ESP 

 

 

 Esta subseção tem o objetivo de mostrar como o Inglês para Fins Específicos 

desenvolveu-se ao longo do tempo. Nesse sentido, optei por fazer uma retrospectiva 

que inclui os principais nomes que colaboraram e os que ainda colaboram para este 

desenvolvimento, a saber, Mumby (1978), Holmes (1981), Howatt (1984), 

Hutchinson e Waters (1987/1996), Dudley-Evans e St. John (1998), Celani et al. 

(1988), Celani (2005), Ramos (2005), Belcher (2009), entre outros. 

Howatt (1984) ressalta que, na década de setenta, houve um 

desenvolvimento rápido de Inglês para Fim Especial, mais recentemente passando a 
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Específico. Em 1977/8, Strevens oferece uma distinção básica entre Inglês para Fins 

Ocupacionais (EOP), inglês técnico, inglês comercial e cursos de grupos mais 

especializados, e Inglês para Fins Acadêmicos (EAP). Em 1978, Mumby oferece um 

modelo sociolinguístico chamado Communicative Syllabus Design (apud HOWATT, 

1984, p.223) e, no final da década de sessenta, associações e centros de 

informação marcam uma coesão profissional. 

Segundo Hutchinson e Waters (1987/1996), o Inglês para Fins Específicos - 

ESP não foi um movimento planejado e coerente, mas sim, um fenômeno oriundo de 

um número de tendências convergentes, que operaram de várias formas pelo 

mundo. Os autores destacam como razões principais as demandas de um bravo 

novo mundo, a revolução na Linguística e o foco no aprendiz. Hutchinson e Waters 

(1987/1996, p.6) esclarecem que, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, 1945, 

iniciou-se uma ampliação em escala internacional de atividades nas áreas cientifica, 

técnica e econômica, e a língua inglesa passou a ser aceita como língua 

internacional da tecnologia e do comércio. O conhecimento de uma língua 

estrangeira passa de uma questão de boa educação para a necessidade de uma 

nova geração de aprendizes conscientes dos motivos específicos pelos quais 

estavam estudando uma língua estrangeira, 

 

como homens e mulheres de negócios queriam vender seus 
produtos, mecânicos que precisavam ler manuais, médicos que 
precisavam se atualizar sobre os desenvolvimentos da área e alunos 
que precisam ler livros e artigos relativos a seus cursos disponíveis 
apenas em língua inglesa (HUTCHINSON e WATERS, 1987/1996, 
p.6)3. 

 

 A pesquisa sobre variedades particulares do Inglês, cuja expansão se deu no 

final da década de 60 e início de 70, teve maior concentração na área de Inglês para 

Ciência e Tecnologia (EST) e, por um período, ESP e EST foram considerados 

sinônimos. A psicologia educacional, por sua vez, colaborou com ESP por meio de 

novos desenvolvimentos com foco nas necessidades do aluno. Diferentes 

necessidades e interesses dos alunos eram vistos como aspectos que influenciavam 

a motivação para aprender. Hutchinson e Waters (1987/1996) ressaltam que o 

                                                           
3 “businessmen and -women who wanted to sell their products, mechanics who had to read instruction 
manuals, doctors who needed to keep up with developments in their field and a whole range  of 
students  whose course of study included textbooks and journals only available in English” 
(HUTCHINSON e WATERS, 1987/1996, p.6). 
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desenvolvimento de ESP se deu em países diferentes, com velocidades diferentes e 

em cinco fases: (1) conceito de língua especial: análise de registro; (2) além da 

sentença: retórica ou análise do discurso; (3) análise da situação-alvo; (4) 

habilidades e estratégias; (5) abordagem centrada no aprendizado. 

 Na primeira fase, entre 1960 e 1970, ESP, associado em particular ao 

trabalho de Strevens (1977/8), Ewer e Latorre (1969) e Swales (1971), à análise de 

registro, com foco na língua no nível da sentença, tinha como objetivo identificar as 

características gramaticais e lexicais de registros; o material de ensino tinha essas 

características linguísticas como syllabus, priorizando, assim, as formas da língua 

encontradas por alunos em seus estudos de Ciência. 

 Na segunda fase, associada ao trabalho de Widdowson (1968), ESP tinha 

como objetivo, identificar os padrões organizacionais que formariam o syllabus do 

curso e especificar os sentidos linguísticos por meio dos quais esses padrões eram 

assinalados. Na terceira fase, nada se adicionou ao conhecimento sobre ESP. O 

objetivo era estabelecer procedimentos para transformar o conhecimento existente 

em uma base mais científica. O processo de design do curso de ESP deveria 

identificar, primeiramente, a situação-alvo e, então, analisar rigorosamente as 

características linguísticas da situação, que formariam o syllabus do curso ESP. 

 A quarta fase foi uma tentativa de considerar não a língua em si, mas os 

processos de pensamento que fundamentavam o uso da língua. Autores como 

Grellet (1981), Nuttall (1982), Alderson e Urquhart (1984) contribuíram de forma 

eficaz com seus trabalhos na área de leitura. O desenvolvimento de habilidades e 

estratégias ocorreu em sua maior parte em projetos como o Projeto Nacional Ensino 

de Inglês Instrumental no Brasil e o Projeto de ESP da Universidade de Malaya. 

A quinta fase, por sua vez, focaliza a abordagem centrada no aprendizado, 

entende que uma verdadeira abordagem ESP precisa se basear no processo de 

aprendizado de língua. Hutchinson e Waters (1987/1996, p.19) entendem que ESP é 

"uma abordagem para o ensino de línguas direcionado às razões específicas e 

aparentes para aprendizagem"4 e que a distinção entre o Inglês para Fins 

Específicos – ESP – e Inglês Geral não é a existência de uma necessidade, mas, 

sim, a consciência da necessidade, que influencia tanto no que diz respeito ao 

conteúdo quanto a o que potencialmente pode ser explorado. Apesar de parecer que 

                                                           
4 “is an approach to language teaching which is directed by specific and apparent reasons for learning” 
(HUTCHINSON and WATERS, 1987, p.19). 
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o curso ESP é caracterizado por seu conteúdo, essa é apenas uma consequência 

secundária da questão principal que é ser capaz de especificar por que os alunos 

precisam de inglês. Entende-se que a consciência da situação-alvo é o que distingue 

um aluno de ESP de um aluno de Inglês Geral. 

Ainda de acordo com Hutchinson e Waters (1987/1996), uma questão mais 

especifica da análise de necessidades está relacionada a o que entendemos por 

necessidades e que tipo de informação uma análise de necessidades pode nos 

revelar. Provavelmente, o trabalho mais conhecido sobre análise de necessidades é 

o de Munby, Communicative Syllabus Design (1978), que apresenta um conjunto de 

procedimentos denominado Processador de Necessidades de Comunicação (CNP). 

Na abordagem centrada na língua, Hutchinson e Waters (1987/1996, p.53) 

definem a necessidade como "uma habilidade para compreender e/ou produzir as 

características linguísticas da situação-alvo”5, podendo-se, em um primeiro 

momento, fazer uma distinção básica entre o que o aluno precisa fazer e o que o 

aluno precisa aprender para conseguir realizar suas tarefas na situação-alvo. É mais 

proveitoso olhar para a situação-alvo em termos de necessidade, lacunas e desejos, 

que são definidos por Hutchinson e Waters, (1987/1996, p.55-6), da seguinte 

maneira: 

 

Necessidades: determinadas pelas demandas da situação-alvo, ou 
seja, o que o aprendiz precisa saber para usar efetivamente em sua 
situação-alvo [...] é uma questão de observar que situações o 
aprendiz precisará exercer e então analisar as partes constituintes 
dessas situações.  
 
Lacunas: identificar as necessidades isoladamente, entretanto não é 
suficiente, desde que a preocupação em ESP é com as 
necessidades dos alunos particulares. Você também precisa saber o 
que o aprendiz já sabe, para que você possa decidir quais 
necessidades faltam para o aluno [...]   
 
Desejos: até então, consideramos as situações-alvo apenas no 
sentido objetivo, no qual os aprendizes não tem um papel ativo. Mas 
os aprendizes também têm uma visão de quais sejam as suas 
necessidades (HUTCHINSON e WATERS, 1987, p.55-6)6. 

                                                           
5 "an ability to comprehend and/or produce the linguistic features of target situation” (HUTCHINSON 
and WATERS, 1987, p.53). 
6 “Necessities: We call ‘necessities’ the type of need determined by the demands of the target 
situation, that is, what the learner has to know in order to function effectively in the target situation.(…) 
it is a matter of observing what the situations the learner will need to function in and then analyzing the 
constituent parts of them”. / “Lacks: To identify necessities alone, however is not enough, since the 
concern in ESP is with the needs of particular learners. You also need to know what the learner knows 
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  Para Hutchinson e Waters (1987/1996), a consciência da necessidade, que 

caracteriza uma situação de ESP, é uma questão de percepção, que pode variar de 

acordo com a visão de cada um. Os autores afirmam, ainda, que os alunos podem 

ter uma ideia das necessidades da situação-alvo e também de suas deficiências, 

mas é possível que suas visões sejam conflitantes com as percepções de outras 

partes interessadas; salientam também a importância da motivação do aluno, 

afirmando que se deve “ter em mente a importância da motivação do aprendiz no 

processo de aprendizagem; os desejos percebidos pelo aprendiz não podem ser 

ignorados” (p.57)7. 

 Dudley-Evans e St. John (1998) acreditam que uma definição de ESP deva 

refletir o fato de que o ensino de ESP usa uma metodologia que difere da usada em 

Inglês para Fins Gerais e que a língua deve ser incluída como uma característica 

que define ESP (p.4). Por metodologia, entendem a natureza da relação entre o 

professor de ESP e seus alunos. A partir daí, definem três características absolutas, 

sendo elas: (1) ESP objetiva satisfazer as necessidades do aluno; (2) faz uso da 

metodologia subjacente às atividades das disciplinas a que serve; e (3) tem o foco 

em língua, habilidades, discursos e gêneros apropriados a essas atividades. Como 

características variáveis, ESP pode estar relacionado ou "desenhado" para 

disciplinas específicas, pode usar uma metodologia diferente da utilizada em Inglês 

Geral, é "desenhado" para alunos adultos e, geralmente, com nível intermediário ou 

avançado. 

Para Dudley-Evans e St. John (1998, p.5-6), ESP foi dividido tradicionalmente 

em duas áreas principais, a saber, Inglês para Fins Acadêmicos - EAP, e Inglês para 

Fins Ocupacionais – EOP. Os autores afirmam que "essas distinções são muito 

importantes porque elas afetarão o grau de especificidade que é apropriado ao 

curso" (1998, p.7)8. Sugerem, também, o uso de um continuum para elucidar a 

natureza do trabalho de ESP mais específico, no sentido de capturar um fluido 

natural entre os vários tipos de ensino de ESP e os graus de sobreposição entre o 

                                                                                                                                                                                     

already, so that you can then decide which of the necessities the learner lacks. (…)” / “Wants: So far, 
we have considered target needs only in objective sense, with the actual learners playing no active 
role. But the learners too, have a view as to what their needs are” ((HUTCHINSON e WATERS, 1987, 
p.55-6). 
7 “Bearing in mind the importance of learner motivation in the learner process, learner perceived wants 
cannot be ignored” (HUTCHINSON and WATERS, 1987, p.57) 
8 “These distinctions are very important as they will affect the degree of specificity that is appropriate 
to the course” (DUDLEY-EVANS and St. JOHN, 1998, p.7). 
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'commom-core' de EAP, ou EBP- Inglês para Fins de Negócios e Inglês Geral. 

Nesse sentido, sugerem uma perspectiva adicional que 

 

possa ser obtida através da apresentação do Ensino de Língua 
Inglesa como um todo em um continuo que parte de cursos de Inglês 
Geral, claramente definidos, até cursos de ESP muito específicos. 
(...) O uso do continuum também elucida a natureza de trabalhos de 
ESP mais específicos (DUDLEY-EVANS e St. JOHN, 1998, p.8)9. 

 

 Afirmam, também, que uma atenção especial deve ser considerada quando 

da escolha de habilidade ou habilidades reais e de contextos nos quais se darão. 

Também destacam o curso de ESP como um curso com ênfase nas necessidades 

do aluno, com um período de tempo específico, com objetivos claros e específicos e 

que, apesar de contar com um material didático similar ao do Inglês Geral, recorre a 

uma metodologia de ensino diferente. O ensino flexível e sob medida para as 

necessidades do indivíduo ou grupo é uma característica chave desses cursos.  

 Simultaneamente, no Brasil, se desenvolvia o projeto Nacional Ensino de 

Inglês Instrumental em Universidades Brasileiras. Segundo Celani (2005, p.17), o 

projeto tinha como principal característica a filosofia de participação, “convidando 

professores a refletir sobre a natureza do contexto em que eles estavam operando e 

nas melhores maneiras de satisfazer suas necessidades”10. A pesquisadora explica, 

também, que 

 

A necessidade de criar um centro especializado relacionado à 
educação do professor e ensino de ESP tonou-se aparente pela 
primeira vez no final da década de 70. Um grande número de 
professores universitários de diferentes partes do Brasil que 
cursavam o mestrado acadêmico em Linguística Aplicada na 
Universidade Católica de São Paulo naquela época expressaram 
preocupações específicas em relação às dificuldades encontradas 
em oferecer cursos especializados de Inglês para vários 
departamentos de ciências puras e aplicadas em suas universidades 
(CELANI, 2005, p.14)11. 

                                                           
9 “can be gained through the presentation of the whole of English Language Teaching on a continuum 
that runs from clearly definable General English courses through to very specific ESP courses. (...) 
The use of continuum also clarifies the nature of more specific ESP work” (DUDLEY-EVANS e St. 
JOHN, 1998, p.8). 
10 “inviting teachers to reflect on the nature of the context that they were operating in and on the best 
ways of satisfying the needs therein” (CELANI, 2005, p.17). 
11 “The need to create a centre of expertise concerned with teacher education and teaching of ESP 
first became apparent in the late seventies. A large number of university teachers from different parts 
of Brazil who were then taking a M.A. in Applied Linguistics at the Catholic University of São Paulo 
(PUCSP) expressed particular concern with the difficulties encountered in offering specialised English 
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 O Projeto Nacional Ensino de Inglês Instrumental em Universidades 

Brasileiras foi estabelecido no período de 1978 a 1980, e coordenado pela Profª 

Maria Antonieta Alba Celani, com o apoio do Ministério da Educação, agência 

CAPES, e, também, de 1980 a 1989, pelo Conselho Britânico, através da 

colaboração de Tony Deyes, John Holmes e Mike Scott, especialistas em ESP, para 

o desenvolvimento de professores, pesquisa e produção de material. Celani et al. 

(2005, p.15-6) afirmam que uma característica do projeto era a de não se 

desenvolver um livro texto, "não apenas por causa das diferenças de nível de 

desenvolvimento do professor em diferentes partes do país, mas também por causa 

da variedade de disciplinas acadêmicas fornecidas a níveis acadêmicos diferentes"12 

e, também, que o projeto acreditava firmemente que 

 

não apenas o envolvimento do professor na produção e uso de 
materiais é um aspecto fundamental do processo de educação, mas 
também parte deste processo deveria resultar no desenvolvimento 
de um conjunto de princípios para serem divididos pela maioria dos 
envolvidos, em algum momento (CELANI et al., 2005, p.16)13. 

 

 Celani et al. (2005, p.16-7) contam que a criação do CEPRIL, Centro de 

Pesquisa, Recursos e Informação em Leitura, na PUC-SP, deu-se, primeiramente, 

com "o objetivo de ilustrar os princípios que o Projeto estava tentando 

estabelecer"14, e que, depois, passou a ser um centro nacional de pesquisa, atuando 

como fornecedor e recebedor de materiais, com o objetivo de atender ao grande 

número de instituições com diferentes níveis de especialidade e diferentes 

necessidades e separadas por distâncias geográficas imensas. Foi planejado para 

 

não ser um mero acervo de livros sobre ESP ou materiais produzidos 
por professor. Deveria ser um centro ativo, atuando como um 
catalisador em termos de produção de materiais, e também fornecer 
fontes de desenvolvimento de materiais particularmente para aqueles 

                                                                                                                                                                                     

courses for various departments of both pure and applied sciences in their universities” (CELANI, 
2005, p.14). 
12 “not only because of the differences in the level of teacher development in different parts of the 
country, but also because of the variety of different academic disciplines to be catered for the different 
academic levels” (CELANI et al., 2005, p.15-6). 
13 “not only the teacher involvement in the production and use of materials is a fundamental aspect of 
the education process, but also part of this process should result in the development of a set of 
principles to be shared by most of those involved, at some time” (CELANI et al., 2005, p.16). 
14 “with the purpose of illustrating the principles that the Project was trying to establish” (CELANI et al., 
2005, p.16-7). 



29 
 

professores que estavam em partes distantes do país e que tinham 
dificuldades de acesso às publicações relevantes em Inglês (CELANI 
et al., 2005, p.17)15.  

 

 Em relação ao objetivo principal da integração entre preparação de materiais 

e desenvolvimento do professor, Celani et al. (2005, p.16) ressaltam a importância 

de praticar uma abordagem mais baseada no uso efetivo da leitura na fase inicial do 

projeto, uma vez que "a leitura foi identificada como a necessidade principal em 

praticamente todo o país – ao invés do foco em gramática e ensino de 

vocabulário"16. 

Os professores de ESP, segundo Celani et al. (2005), desenvolveram uma 

identidade, passaram a fazer parte da "comunidade de prática"17, notaram e 

respeitaram suas peculiaridades, preservando as especificidades de suas 

características locais.Todo esse processo levou ao desenvolvimento de uma 

abordagem ESP especificamente brasileira, "com ênfase no conhecimento que 

professores e alunos traziam consigo. Também envolveu, juntamente com o 

desenvolvimento de estratégias relacionadas à leitura e compreensão, uma forte 

confiança na primeira língua, Português" (p.17)18, que não se dava apenas no 

reconhecimento das palavras cognatas, mas também, como língua em sala de aula. 

Assim, foi-se criando localmente uma metodologia para o Projeto, “não porque 

outras metodologias ‘importadas’ seriam desprezadas ou rejeitadas, mas porque 

elas não eram totalmente apropriadas para as necessidades do Projeto Brasileiro” 

(p.17)19. 

  Uma segunda fase do Projeto, 1986-1989, teve início com a participação 

informal de outras instituições, as Escolas Técnicas, que, ao se tornarem Centros 

Tecnológicos para Educação Superior (CEFETS), passaram a ser participantes 

oficiais. 

                                                           
15 “not to be a mere archive of books on ESP or of teacher produced materials. It was meant to be an 
active centre, acting as a catalyst in terms of materials production and also providing sources of 
materials development particularly for those teachers who were in more remote parts of the country 
and who had difficulties in having access to relevant publications in English” (CELANI et l., 2005, 
p.17). 
16 “reading have been identified as the main need in practically the whole country-than on intensive 
grammar for its own sake and vocabulary teaching” (CELANI et al., 2005, p.16). 
17 “community of practive” (CELANI et al., 2005, p.17). 
18 “with emphasis on the knowledge that teachers and students brought with them. It also involved, 
together with the development of strategies regarding reading comprehension, a strong reliance on 
the first language Portuguese” (CELANI et al., 2005, p.17). 
19 “not because other"imported" methodologies were to be despised and rejected, but because they 
did not entirely suit the needs of the Brazilian Project” (CELANI et al., 2005, p.17). 
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  Segundo Holmes (1981, p.4), as ideias sobre a abordagem Inglês para Fins 

Específicos são muito variadas e ele começa tentando identificar o que não é ESP 

para os especialistas em ESP. Afirma que as universidades brasileiras participantes 

do projeto reconhecem na abordagem ESP as necessidades dos alunos, as 

habilidades do aluno como as de um adulto aprendendo uma língua, considerando 

sua própria visão de mundo, seu conhecimento linguístico, concentrando-se nos 

motivos que possa ter para aprender inglês. 

  Em se tratando do professor, Ramos (2005, p.110) acredita que três fortes 

componentes nortearão o fazer deste no novo milênio: a formação do cidadão; as 

novas exigências decorrentes dos avanços tecnológicos e científicos, que implicam 

em capacitar o indivíduo a agir no mundo por meio da tecnologia, especialmente a 

digital; e a necessidade de se rever os currículos vigentes para que estes possam se 

adequar às novas demandas. Em relação à abordagem instrumental, entende a 

autora que o presente não é compreendido adequadamente e que este 

entendimento é fundamental para que se entenda o futuro. Com base nas visões 

correntes, faz referência aos mitos oriundos das vozes dos colegas, a questões de 

conteúdo, ao professor, e questiona as contribuições que essa abordagem possa 

trazer para a elaboração dos novos currículos. 

  Quanto às características da Abordagem Instrumental, Ramos (2005, p.112), 

apoiada em Hutchinson e Waters (1987/1996), Strevens (1988), Robinson (1991) 

Dudley-Evans e St. John (1997), entende que a abordagem nasce de uma nova 

percepção do que é ensinar e aprender e de uma nova percepção de linguagem. 

Baseia-se no pressuposto de que a aprendizagem é centrada no aluno, que um 

levantamento de necessidades do aluno  

 

é o ponto de partida para a elaboração do curso e que essas 
necessidades podem ser relativas à situação na qual o aluno vai 
atuar (situação-alvo) e relativas às necessidades do aluno como 
aprendiz: o que ele sabe, o que ele vai precisar saber (RAMOS, 
2005, p.112).   

 

 Com base nessa percepção, a autora esclarece algumas características em 

relação ao planejamento do curso, à autenticidade do material e ao princípio de 

autonomia. Explica que em um curso desenhado para satisfazer as necessidades do 

aluno, os temas e conteúdos escolhidos são relacionados às áreas de atuação do 

aluno. O princípio da autonomia passou a ser incorporado nesses cursos, e a 
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relação dos papéis do professor e do aluno se mesclaram, uma vez que o professor 

precisou tornar-se pesquisador, designer e avaliador de material didático, e o aluno, 

por sua vez, passou a ser colaborador e cooperador, tornando-se parceiro, 

corresponsável pela aprendizagem. 

 Ramos (2005, p.114-5) entende que essa abordagem tem lugar neste novo 

mundo educacional, com base na confluência de vários aspectos desejáveis, e 

aponta como suas contribuições para repensar os novos currículos: 

 

o indivíduo como centro do processo de ensino-aprendizagem, um 
processo voltado para a satisfação de necessidades identificadas 
nos contextos de atuação do indivíduo, conteúdos voltados para 
esses contextos, sejam eles profissional ou acadêmico, preocupação 
em tornar o indivíduo um aluno autônomo, em outras palavras, um 
ser que se coloca no mundo como aprendente. 

 

 Ainda nessa perspectiva de tendências futuras para ESP, saindo do Brasil e 

olhando para o exterior, o Inglês para Fins Acadêmicos - EAP, segundo Hyland 

(2011, p.7), é um segmento que tem necessidade de mais descrições de gêneros 

disciplinares específicos que os alunos precisam escrever e "as formas como 

usamos a língua estão situadas nos domínios do conhecimento e nos modos de 

falar sobre conhecimento" (p.22)20. O autor conclui que o EAP desenvolve novas 

formas de letramento, assim como habilidades comunicativas para participação em 

culturas acadêmicas particulares. 

 Quanto à pesquisa contextualmente orientada em ESP e à futura estratégia 

de textografia, estas são, para Paltridge e Wang (2011, p.38), "uma abordagem de 

análise de gênero que combina elementos de análise de texto com técnicas 

etnográficas, com o objetivo de obter insights sobre por que os textos foram 

produzidos e consumidos como são"21. Afirmam, também, os autores, que a análise 

etnográfica é uma forma de levar os alunos a verem as maneiras por meio das quais 

a escrita é situada socialmente. 

A pesquisa sobre as aulas de ESP, as propostas pedagógicas e os temas 

principais que devem ser considerados quando se pesquisa sobre ensino e 

aprendizagem de ESP, e o impacto da especificidade de considerações básicas no 
                                                           
20 “the ways we use language  are situated in domains of knowlodge and ways of talking about 
knowledge” (HYLAND, 2011, p.22). 
21 “an approach to genre analysis that combines elements of text analysis with ethnographic 
techniques such as interviews, observations, and document analysis in order to gain an insight into 
why texts have been produced and consumed as they are” (PALTRIDGE and WANG, 2011, p.38). 



32 
 

ensino e aprendizagem de ESP são, para Cheng (2011, p.44), as tendências futuras. 

Já para Belcher e Lukkarila (2011, p.73), a identidade, no contexto de ESP, é um 

conceito que deve incluir também a identidade do aluno e, principalmente, sua 

identidade cultural e os benefícios de colocar o aluno na frente e no centro da 

análise de necessidades. Eles afirmam que 

 

Coletar dados da identidade do aluno nos encoraja teoricamente a 
repensar não apenas no que oferecemos aos alunos em termos de 
conteúdo (por exemplo, vocabulário para expressar sentimentos), 
mas também, como oferecemos este conteúdo – a que nível 
apoiamos a construção dos alunos de uma visão que eles têm deles 
mesmos (BelCHER e LUKKARILA, 2011, p.90)22. 

 

 O inglês como a língua franca (ELF) do mundo acadêmico, de acordo com 

Mauranen (2011, p.111-2), sugere uma visão mais holística de ESP, abrangendo a 

análise qualitativa do discurso em contexto e uma ampla visão possibilitada pela 

pesquisa de corpus. Afirma que as pesquisas de corpora e ESP também deveriam 

se estender aos discursos vocacionais do Inglês como Língua Franca – ELF, 

espalhando-se rapidamente com a internacionalização, pois ninguém está livre do 

ELF. 

 Quanto à análise de gênero, Flowerdew, J. (2011, p.119-20) destaca as 

abordagens constrastivas, ressaltando a grande influência que esse tipo de análise, 

desde Swales (1990), exerce na pesquisa de ESP. Afirma que "a análise de gênero 

foi a chave da construção em ESP por um longo tempo, seguido da análise de 

necessidades e propiciando o input analítico necessário para o syllabus e o desenho 

de material" (p.120)23. Entende o autor que o gênero "é uma construção 

multifacetada formada por uma série de características incluindo ação social, 

comunidades de prática, relações de poder, texto e intertexto" (p.120). 

 As abordagens multimétodos da análise de gênero, de acordo com Tardy 

(2011, p.168), são métodos mais novos de análise de gênero intertextual, multimodal 

e multilingual, que podem contribuir para o nosso entendimento de textos existentes 

em sistemas semióticos diversos e dinâmicos. A respeito da pesquisa etnográfica 

                                                           
22 “Learenr identity data collection ideally encourages us to rethink not only what we offer learners in 
terms of content (e.g., vocabulary for expressing his feelings) but also how we offer that content- the 
degree to which we support learners' construction of a vision they have of themselves” (BELCHER e 
LUKKARILA, 2011, p.90). 
23 “Genre is a multifaceted construct characterized by a range of features including social action, 
communities of practice, power relations, text, and intertext” (FLOWERDEW, J. (2011, p.120). 
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crítica na escrita acadêmica e na teoria da metodologia, Starfield (2011, p.190) 

sugere que "precisamente a localização do pesquisador em combinação com sua 

reflexão crítica, informada por perspectivas teóricas mais amplas que a etnografia 

crítica propicia, nos permite trabalhar pelo tempo e espaço e criar um diálogo 

significante"24 e, também que os nossos entendimentos de contexto podem ser 

expandidos. Já a pesquisa em linguística de corpus, segundo Johns e Makalela 

(2011, p.245), aponta para uma discussão crítica de temas metodológicos 

relacionados à compilação, análise e interpretação de dados, e aos benefícios do 

uso de softwares mais avançados. 

 Flowerdew, L. (2011, p.222) aponta para o ESP e o estudo de corpus e 

ressalta o valor das técnicas da linguística de corpus para investigar textos escritos 

de natureza ESP. Também faz referência a Belcher (2009, p.2), que aponta que as 

áreas que mais crescem em Inglês para Fins Operacionais - EOP são as associadas 

às profissões que estão em expansão constante, gerando ramificações, como Inglês 

para Fins Comerciais - EBP, Inglês para Fins Legais - ELP e Inglês para Fins 

Médicos - EMP, e afirma que essas ramificações, especialmente inglês para fins 

comerciais, têm sido as mais exploradas nos estudos baseados em corpus (p.244-5). 

 Com base nas discussões apresentadas até aqui, pode-se, então, perceber a 

importância e a influência da tecnologia, por exemplo, no desenvolvimento de novos 

softwares, ferramentas usadas na Linguística de Corpus, no desenvolvimento de 

novos meios de comunicação que, por sua vez, criam novos contextos, que criam 

novos gêneros, possibilitando novas formas de interação, novas formas de olhar o 

mundo.  

 É imprescindível, portanto, refletir sobre como a tecnologia afeta ESP e sobre 

como os profissionais que trabalham com essa abordagem estão, sem se dar conta, 

envolvidos, ou não, nesse contexto. É necessário refletir sobre como a tecnologia 

auxilia no desenvolvimento da Linguística de Corpus; como o professor de ESP 

trabalha a língua, desenvolve novos cursos; adapta e/ou cria novos cursos e novos 

currículos; aprende e adapta os jeitos de ensinar e aprender línguas. Enfim, é 

necessário refletir e preparar-se para trabalhar em sala de aula junto aos "novos" 

                                                           
24 “It is precisely the situated location of the researcher  in combination with her critical  reflection(...) 
that is informed by a broader theoretical perspectives that critical ethnography affords, that allows us 
to work across time and space and create a dialogue that is meaningful” (STARFIELD, 2011, p.190). 
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alunos, procurando conhecê-los melhor, no que concerne às suas necessidades, 

interesses, lacunas e desejos. 

 Nesta pesquisa, o foco é o aluno universitário e suas representações acerca 

da disciplina Inglês Instrumental. É uma oportunidade de dar voz e tempo a esse 

aluno, para que ele reflita sobre o conteúdo que lhe foi apresentado no passado, 

quando entrou na escola; sobre como este conteúdo foi apresentado; sobre o que 

ele aprendeu; e sobre como chega até o presente, em um curso universitário, que 

apresenta a língua inglesa a partir de uma abordagem diferente, senão 

desconhecida, que tem por objetivo formar o profissional para o mercado de 

trabalho. Esse aluno tem consciência do porquê esse conteúdo está na grade do 

curso que escolheu fazer? Como ele se sente e enxerga tudo isso? 

Ancorada no referencial teórico apresentado e nas reflexões desenvolvidas, 

passo à seção de Metodologia, buscando descrever os caminhos da pesquisa 

desenvolvida.   
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3   METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

 Com o propósito de apresentar a ancoragem metodológica da pesquisa e os 

demais encaminhamentos, esta seção está organizada a partir das seguintes 

subseções: natureza da investigação, contexto de pesquisa, a disciplina Inglês 

Instrumental ministrada nos Cursos Superiores de Turismo e Hotelaria, participantes 

da pesquisa, instrumentos de pesquisa, procedimento de coleta de dados e, 

finalizando, o procedimento para análise de dados: análise de conteúdo. 

 

 

3.1   NATUREZA DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

 Esta pesquisa é de natureza qualitativa e teve como objetivo investigar as 

transformações ocorridas nas representações de alunos universitários matriculados 

em um Curso Superior de Turismo e Hotelaria, com base na comparação entre as 

suas representações prévias acerca da língua inglesa, e iniciais e finais acerca da 

disciplina Inglês Instrumental. Tomou como foco de investigação as representações 

de alunos do 3° semestre do Curso Superior de Turismo e do Curso Superior de 

Tecnologia em Hotelaria acerca da disciplina Inglês Instrumental que, por questões 

de adequação de grade horária, foi ministrada por mim às duas turmas 

conjuntamente. 

Segundo Stake (2010, p.26), é necessário ter bom senso a respeito da 

diferença entre pesquisa com o objetivo de entender uma situação particular e 

pesquisa com o objetivo de explicar situações em geral. Diz ainda o autor que os 

melhores dados vêm da observação que os pesquisadores fazem sobre processos e 

seus documentos. Na pesquisa qualitativa, "o próprio pesquisador é um instrumento, 

observando ação e contexto, sempre fazendo intencionalmente um papel subjetivo 

no estudo, usando sua própria experiência para fazer interpretações" (Stake, 2010, 
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p.20)25 e os métodos mais comuns são observação, entrevista e exame de artefatos 

(documentos). 

Quanto ao refinamento no uso dos instrumentos, é esperado que o 

pesquisador “não faça escolhas mecânicas para suas ações, mas que faça isso por 

meio da interpretação, que, por sua vez, dependerá de sua experiência e também da 

experiência dos participantes e/ou das pessoas a quem as informações serão 

destinadas” (STAKE, 2010), p.14)26. Na pesquisa aqui apresentada, os métodos 

usados foram questionário inicial, relato inicial, questionário final, relato final e 

entrevista individual. 

Com base em Stake (1995, p.xi), que define o estudo de caso como "o estudo 

da particularidade e complexidade de um caso único, voltado para entender esta 

atividade dentro de circunstâncias importantes"27, entendo que esta pesquisa 

caracteriza-se como um estudo de caso, uma vez que objetiva avaliar a 

particularidade e a complexidade de um caso único por meio das representações de 

um grupo específico de alunos acerca da língua inglesa, começando pelas 

representações prévias referentes às aulas de inglês no 1º e 2º graus, passando 

para as representações atuais, a partir do primeiro dia de aula da disciplina Inglês 

Instrumental, e terminando com as representações finais, no último dia de aula da 

disciplina, para identificar quais foram as transformações decorrentes da disciplina 

Inglês Instrumental. 

 

 

3.2   CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 

 A pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino de nível superior, 

localizada em um município da Grande São Paulo, em que a pesquisadora trabalhou 

                                                           
25 “the researcher him-or herself  is an instrument, observing action and contexts, often intentionally 
playing a subjective role in the study, usig hir or her own personal experience in making 
interpretations” (STAKE, 2010, p.20). 
26 “the choices of action will not be mechanically determined  but will be reached  through 
interpretation. Those interpretations will depend on the experience of the researcher, the experience 
of those being studied, and the experience of those to whom information will need to be conveyed” 
(STAKE, 2010), p.14). 
27 “the study of the particularity and complexity of a sing case, coming to understand its activity within 
important circuntstances” (STAKE, 1995, p.xi). 
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no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2012. O currículo dos cursos de 

Turismo e Hotelaria incluía a disciplina Inglês Instrumental. 

 

 

3.3   DISCIPLINA INGLÊS INSTRUMENTAL MINISTRADA NOS CURSOS 

SUPERIORES DE TURISMO E HOTELARIA 

 

 

 A disciplina foi desenvolvida e ministrada por mim ao longo de todo o tempo 

em que trabalhei na instituição. A coordenação do curso, que mudou várias vezes ao 

longo desse período, sempre confiou a mim a organização da disciplina, com base 

em minha experiência de mercado nas áreas de hotelaria internacional e transporte 

aéreo internacional e no conhecimento que esta situação proporciona. Sempre deu a 

mim total liberdade para trabalhar com a abordagem instrumental e com materiais 

necessários para o bom desenvolvimento do curso.  

Muitas mudanças ocorreram ao longo do período de 2004 a 2012, não só de 

diretoria, de coordenadoria de curso, de grade curricular, de nomenclatura, de carga 

horária, mas também, aos olhos da Coordenação de curso, das necessidades 

apontadas pelo mercado. Em uma reunião com a Coordenação, decidimos que as 

turmas de turismo e hotelaria passariam a assistir as aulas de Inglês Instrumental 

juntas, por uma questão de adequação à grade de 72horas/aula da disciplina, o que 

também colaborou para um novo direcionamento do curso. Esse programa se 

manteve até o primeiro semestre de 2012, quando ministrei essa disciplina pela 

última vez para os alunos que compõem o grupo de participantes desta pesquisa. 

Em relação aos temas que seriam abordados, optei pelos que fossem 

compatíveis com os dois cursos e que continuassem refletindo as necessidades dos 

alunos em seus ambientes de trabalho. Assim, com a autorização da Coordenação 

de curso, me responsabilizei pelo desenho do curso de Inglês Instrumental e, 

também, pela escolha do material. O resultado desse trabalho foi a organização de 

exercícios elaborados por mim com alguns textos devidamente referenciados, 

extraídos de sites, revistas especializadas, e material original, como, por exemplo, 

formulários de imigração e alfândega usados nas áreas de embarque e 

desembarque de voos internacionais, e folders diversos. Por questões éticas, esses 
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exercícios foram disponibilizados para os alunos apenas na copiadora da Instituição.

 Quanto à organização do curso, optei por dividi-lo operacionalmente em três 

fases: apresentação das técnicas de leitura, revisão de gramática contextualizada e 

análise de documentos e formulários usados nas áreas de Turismo e Hotelaria em 

situações como, por exemplo, embarque, desembarque, check in, check out, 

reservas, restaurante, entre outras. A justificativa para tal organização está baseada 

em minha experiência de mercado e de docência. Uma vez envolvida com ensino 

superior desde 2003, como já mencionado, percebia dificuldades dos alunos em 

relação a leitura e entendimento de textos em inglês nas áreas de Turismo e 

Hotelaria, bem como sua insegurança quanto ao uso da norma culta da língua 

inglesa quando do atendimento aos clientes, fato este relatado por vários alunos ao 

longo da carreira. Partindo do princípio de que um aluno não pode se formar sem 

conhecer os procedimentos diários mais comuns de sua profissão, decidi, então, 

selecionar e analisar alguns documentos mais importantes relacionados a essas 

tarefas para fechar o conteúdo do programa. 

Devido à restrição no tempo de duração da disciplina, optei apenas por dois 

tempos gramaticais, a saber, presente simples e presente contínuo, por considerá-

los os dois tempos mais utilizados quando do check in de passageiros e/ou 

hóspedes. Percebi, também, uma confusão dos alunos quanto aos conceitos de 

tradução, interpretação e opinião e, por esse motivo, optei por tratar esse tema. Na 

prática, é importante que o aluno, atuando em sua profissão, perceba quando um 

cliente, um hóspede ou um passageiro lhes fazem perguntas sobre um roteiro, um 

cardápio ou algo semelhante, desejando uma opinião, sugestão ou apenas uma 

explicação. 

Uma vez apresentada a justificativa para a organização da disciplina em três 

fases, discorro sobre cada uma, para melhor entendimento. Na primeira fase, as 

técnicas de leitura skimming, scanning e prediction foram apresentadas aos alunos, 

para que desenvolvessem a habilidade de leitura em relação a textos das áreas de 

Turismo e Hotelaria em língua inglesa. Nessa etapa, vários pontos foram abordados, 

dentre eles, a diferença entre tradução, interpretação e opinião, levantamento de 

vocabulário específico da área e frases usadas diariamente no trabalho, afixos, 

grupos nominais, usos de 'ing' e leitura de textos sobre o Brasil com foco no trabalho 

de recepção de turistas e hóspedes estrangeiros. 
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A segunda fase, revisão de gramática contextualizada, relacionou-se à 

habilidade de escrita e, indiretamente, à produção oral. No meu ponto de vista, o 

profissional da área de turismo e/ou hotelaria tem como uma de suas necessidades 

principais, quando do atendimento aos clientes, saber formular frases corretamente, 

de acordo com a norma padrão exigida pelas empresas, para que consiga realizar 

um bom trabalho. Nessa direção, selecionei alguns temas fundamentais para a 

realização de tarefas como: soletração do alfabeto, aspecto fundamental no 

trabalho, inclusive via rádio; números e datas, para a checagem de validade dos 

documentos como passaporte, vistos, validade de cartões de crédito, leitura e 

entendimento de bilhetes aéreos e reservas, contas de restaurante; leitura e 

entendimento de cardápios, além de formulários oficiais da imigração e da 

alfândega; tempos verbais presente simples e presente contínuo, por tratarem de 

ações que acontecem ou estão acontecendo no momento do atendimento; 

respostas curtas e completas usadas durante o atendimento ao cliente. Vale 

ressaltar que todos os exercícios orais e/ou escritos de fixação têm relação direta 

com o ambiente real de trabalho. O objetivo, nessa fase, foi rever pontos que, na 

opinião dos alunos, eram difíceis, com o propósito de deixá-los mais seguros e 

confiantes para o atendimento a seus clientes.  

A terceira fase teve como objetivo apresentar e discutir os modos de 

organização da documentação usada diariamente no trabalho de check in/out do 

hotel, no restaurante, junto à companhia aérea, à alfândega e à imigração, itens 

muitas vezes vistos apenas no treinamento dado pelas empresas aos funcionários 

novos. Reuni vários documentos e formulários ao longo de minha experiência 

profissional, como, por exemplo, passaportes, reservas, formulários de imigração e 

alfândega, cardápios, mapas, enfim, vários gêneros textuais, fundamentais para a 

formação de um aluno de turismo e hotelaria. Vale ressaltar que alguns alunos já 

atuantes no mercado de trabalho, também disponibilizavam formulários mais 

recentes, oferecendo-os para nossos estudos em aula. 

Também considerei importante organizar duas aulas específicas ao longo do 

curso, para tornar a disciplina mais atrativa. Por esse motivo, organizei uma aula 

sobre a importância da imagem no processo de leitura e uma sobre gramática 

contextualizada, descritas a seguir. 

A primeira aula específica denominada “A importância da imagem no 

processo de leitura”, ocorreu na aula de número 4. Objetivou proporcionar aos 
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alunos, inclusive àqueles que nunca frequentaram uma escola de idiomas, um 

contato diferente com a língua inglesa, vivenciando uma situação diferente. O motivo 

pelo qual escolhi selecionar trechos curtos como making offs, abertura e clipes 

musicais de alguns desenhos, partiu de uma experiência própria com meu sobrinho, 

que na época tinha dois anos de idade. Estávamos assistindo ao Rei Leão e, ao ver 

a cena em que a mãe de Simba o lambe para acordá-lo para o ritual de 

apresentação aos animais, ele pulou em meu colo e me deu uma lambida no rosto. 

Para mim, essa reação foi inesperada. Fiquei surpresa e muito feliz, porque percebi 

a leitura que ele havia feito. Ele entendeu a lambida da mãe como um beijo no filho, 

um ato de carinho, e a imitou. Então, pensei: se uma criança de dois anos entende a 

cena, um adulto, que já foi criança um dia, também entenderá. Comecei – e sempre 

começo essa aula –, contando o que aconteceu com meu sobrinho e dizendo que, 

como todos já fomos crianças um dia, já experimentamos e sabemos de nossas 

condições para ler e entender o que imagens e personagens querem nos transmitir.  

Em minha opinião, o que acontece é que nos esquecemos que não se lê 

apenas palavras ou textos, a língua escrita, mas também as imagens. É como se 

tivéssemos simplesmente esquecido desse fato. É como se tivéssemos jogado 

várias pás de areia em nosso olhar, em nossa criatividade, em nosso entendimento. 

Associo essas pás de areia à vergonha, a "eu nunca fiz isto antes", "eu não 

consigo", "eu não sei", "é muito difícil", "eu não entendo", à insegurança.  

Mediante essas questões, organizei essa aula específica do seguinte modo: 

selecionei vários trechos de desenhos animados, apresentados na língua original, 

neste caso, língua inglesa, com legendas em língua inglesa, material que venho 

selecionando ao longo dos meus anos de trabalho. Expliquei aos alunos que seriam 

expostos durante uma hora a trechos curtos de desenhos, making offs e aberturas, e 

apenas mencionei os títulos dos desenhos e os países. Pedi para que não 

conversassem entre si, evitando, assim, que quem já tivesse assistido ao desenho 

contasse a história aos que não haviam assistido, de modo a não interferir no 

entendimento dos trechos. Pedi, também, que se ativessem, na medida do possível, 

aos detalhes das cenas e aos personagens. Como era uma experiência nova para a 

maior parte dos alunos e eu estivesse tentando proporcionar-lhes um ambiente em 

que se "sentissem crianças novamente", providenciando inclusive pipoca, pedi que, 

simplesmente, assistissem com atenção e “curtissem”. 
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Ao término da apresentação, iniciei uma discussão, perguntando de que 

desenho gostaram mais, se já haviam assistido a todos os desenhos, enfim, 

procurando perceber como eles sentiram e entenderam o que assistiram. Ao fazer 

uma pergunta para o grupo, procurava, primeiramente, ouvir as respostas de alunos 

que não haviam assistido ao desenho anteriormente e não haviam estudado língua 

inglesa em um instituto de idiomas e/ou aula particular, ou seja, que não contavam 

com sua memória a respeito da história, nem com o conhecimento de língua inglesa. 

Em seguida, ouvia as respostas dos alunos que já conheciam o desenho, mas não 

haviam estudado língua inglesa em um instituto de idiomas e/ou aula particular, ou 

seja, que podiam contar com sua "memória" a respeito da história, mas não com o 

conhecimento de língua inglesa. Na sequência, ouvia os alunos que não tinham 

conhecimento prévio a respeito do desenho, mas haviam estudado e/ou estudavam 

língua inglesa em um instituto de idiomas e/ou aula particular, ou seja, aqueles que 

não podiam contar com a memória sobre a história, mas podiam acessar seus 

conhecimentos de língua inglesa. Por fim, ouvia alunos que conheciam o desenho e 

haviam estudado e/ou estudavam língua inglesa em um instituto de idiomas e/ou 

aula particular, e que, por sua vez, contavam com sua memória e conhecimento de 

língua. Ou seja, as respostas eram dadas em uma ordem por mim estabelecida, 

nessa classe especificamente, seguindo minha intuição, considerando o fato de que 

a resposta de quem já havia assistido ao desenho e/ou tivesse mais conhecimentos 

de inglês não interferisse na resposta dos que não tinham tais conhecimentos. 

Foi uma experiência muito interessante, porque possibilitou-me perceber se o 

aluno que não havia assistido ao desenho dublado ou legendado e não havia 

estudado língua inglesa em um instituto de idiomas e/ou aula particular conseguia 

captar e entender a ideia principal do desenho, uma vez que esse aluno não fazia 

uso de sua memória como referência para estabelecimento da compreensão. 

Concuímos, nessa aula específica, que imagem era importante no processo de 

leitura e entendimento e que a influência da memória, ou seja, do referencial, 

possibilitava vários níveis de entendimento, desde ideia principal, detalhes gerais e 

detalhes específicos.  

A partir dessa experiência em que se percebeu que a memória a respeito de 

um desenho apresentado em língua portuguesa permitiria ao aluno maior número de 

inferências e, até mesmo, proporcionaria a ele um melhor entendimento desse 

desenho quando apresentado em língua inglesa, provoquei um discussão a respeito 
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da importância da leitura de textos específicos das áreas de Turismo e Hotelaria em 

língua portuguesa. A intenção foi mostrar que cada um deles devia criar seu 

referencial, viabilizando, assim, um melhor entendimento de textos em língua inglesa 

nas áreas de turismo e hotelaria, que por sinal são bastante abrangentes, no que 

tange a história, geografia, cultura, sociedade, política, economia, enfim, cultura em 

geral. 

A segunda aula específica teve como foco a gramática contextualizada, com o 

objetivo de se fazer uma revisão dos tempos presente simples e presente contínuo, 

ressaltando a importância do atendimento aos clientes por meio de um diálogo 

baseado na norma culta da língua. Nessa direção, o trabalho focalizou a formação 

de frases nas formas afirmativa, interrogativa, negativa e interrogativa negativa e nos 

tempos presente simples e presente contínuo. O conhecimento desses pontos 

gramaticais se faz necessário para que um aluno com conhecimento mínimo de 

língua possa ser aprovado em um teste escrito e/ou oral, parte de um processo 

seletivo em empresas que exigem do funcionário que trabalha frente a frente com o 

cliente um conhecimento da norma culta da língua para se comunicar 

adequadamente, realizar suas tarefas, dialogar e construir frases e/ou respostas de 

maneira eficiente e eficaz.  

Em relação à escolha dos tempos verbais presente simples e presente 

contínuo, dois fatores foram fundamentais para essa delimitação. O primeiro deles 

foi o tempo de duração da disciplina: setenta e duas horas, um semestre. O 

segundo, baseado em minha experiência profissional, foi a tarefa principal em si – o 

atendimento ao cliente, apoiado frequentemente em frases construídas nesses 

tempos verbais. Considero essa gramática como contextualizada, uma vez que, nos 

materiais e/ou exercícios de apoio do curso, as explicações de tempos verbais, 

exemplos e exercícios foram criadas pela professora pesquisadora com base em 

situações reais de trabalho, assim como, com o uso de vocabulário específico da 

área. 

Essa revisão geral aconteceu durante três aulas. Iniciei com os tempos 

presente simples e presente contínuo, as respostas curtas e completas afirmativas e 

interrogativas, por meio de uma série de exercícios escritos que deveriam ser 

realoizados pelos alunos e entregues na aula seguinte. Os exercícios apresentavam 

frases afirmativas a serem passadas para as formas interrogativa, negativa e 

interrogativa/negativa, assim como, também, usar os quatro tipos de resposta. 
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Oportunizei aos alunos que fizessem esses exercícios orais de fixação em sala de 

aula, favorecendo maior interação entre eles, e que fizessem os exercícios escritos 

de fixação em casa, propiciando-lhes mais um momento de contato com a língua 

fora da sala de aula, individualmente, para que pudessem destacar suas dúvidas 

e/ou dificuldades e, em aula seguinte, procurassem esclarecê-las comigo. 

Entendo essa fase do curso como necessária, pois, quem já sabe, exercita e 

relembra, além de aprender o vocabulário específico da área, e quem não sabe tem 

a chance de aprender. Vale ressaltar que os tempos verbais e todas as frases 

selecionadas para os exercícios têm relação com as tarefas diárias realizadas no 

trabalho de um atendente em recepção de um hotel, de um restaurante ou em um 

balcão de companhia aérea, o que colabora para a ampliação do vocabulário 

específico da área, para a construção independente de frases e conhecimento das 

situações vivenciadas no atendimento. 

 

 

3.4    PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

 Esta subseção tem por objetivo apresentar o perfil geral dos participantes que 

atestaram, em um documento denominado Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, participar livremente desta pesquisa. O perfil, 

elaborado no período de realização da pesquisa, é composto por dados referentes a: 

faixa etária, escolaridade, cursos realizados em institutos de idiomas, local de 

trabalho e função exercida, uso/não uso da língua inglesa no trabalho.  

O grupo de participantes contituiu-se de treze alunos, devidamente 

matriculados no Curso Superior de Turismo e Hotelaria no ano de 2012, cujas 

identidades foram preservadas pela substituição de seus nomes por números de 01 

a 13.  Dentre os participantes, onze são da faixa etária de aproximadamente 25 

anos e dois, de 36 a 45 anos. Dez alunos cursaram o Ensino Fundamental em 

escola pública e três, em escola particular. Nove alunos cursaram o Ensino Médio 

em escola pública e quatro, em escola particular. Treze alunos tiveram a disciplina 

de língua inglesa no currículo do Ensino Fundamental e Médio. Nove alunos 



44 
 

estudaram língua inglesa em instituto de idiomas. Nenhum aluno estudou língua 

inglesa com professor particular ou possui algum certificado de proficiência em 

língua inglesa. Dentre os nove alunos que trabalham na área de Turismo e Hotelaria, 

especificamente quatro trabalham em hotelaria, um em hotelaria hospitalar, dois no 

aeroporto, um em evento e um em organização de viagens, apenas seis usam a 

língua inglesa em suas funções diárias. Dois alunos não trabalham e um trabalha no 

comércio. 

Dados específicos dos participantes da pesquisa, com indicações sobre faixa 

etária, curso(s) anterior(es), informações sobre Ensino Fundamental e Médio, sobre 

conhecimentos da língua inglesa, bem como local de trabalho no momento da 

pesquisa, estão organizados no quadro a seguir. 
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3.5    INSTRUMENTOS DE PESQUISA E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

 Devido às mudanças constantes na grade dos cursos, ao andamento do 

projeto em si e da importância de avaliar a eficiência e a eficácia do instrumento de 

pesquisa, resolvi utilizar um questionário piloto com o objetivo de conhecer o perfil 

do aluno, seu contato com a língua inglesa, pontos negativos e positivos quanto à 

aprendizagem de língua inglesa e aos hábitos de leitura em língua portuguesa e 

língua inglesa. Utilizei o questionário piloto em 2012/1, no terceiro semestre do 

Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior, composto por vinte e dois 

alunos devidamente matriculados. 

 A justificativa para a aplicação desse questionário piloto no Curso de 

Comércio Exterior, que caracteriza um grupo com objetivos diferentes, é que em 

2012/1 não houve a formação de uma sala de terceiro semestre de Turismo e 

Hotelaria devido ao número insuficiente de alunos. Considerando a importância do 

questionário piloto, resolvi que, independentemente do curso, seria interessante e 

pertinente oferecê-lo aos estudantes para avaliar sua reação frente à experiência 

proposta pela pesquisa, bem como para observar se as questões apresentavam 

alguma dificuldade quanto ao entendimento, se o número de questões era suficiente 

e se o tempo para respondê-las era adequado. Enfim, a ideia, naquele momento, era 

avaliar a aplicabilidade do questionário. 

 É interessante ressaltar a reação dos alunos: no momento inicial, ficaram um 

pouco inseguros, devido ao fato de pensarem que eu estaria coletando dados para a 

Instituição. Segundo eles, nunca haviam participado de uma pesquisa como a que 

lhes oferecia naquele momento, portanto, foi necessário explicar-lhes minha 

proposta de modo claro e detalhado. A partir desse momento, sentiram-se à 

vontade, curiosos e ansiosos por participar. 

Ao apresentar os dados coletados à minha professora orientadora em um de 

nossos encontros para orientação, percebi que uma das falhas do questionário piloto 

foi o uso dos termos "pontos positivos" e "pontos negativos". Quando questionada 

sobre o porquê da escolha desses termos, respondi serem expressões usadas em 

planos de ação elaborados por empresas para o levantamento, discussão e 

resolução de problemas. A leitura das respostas nos permitiu perceber que os 
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alunos não haviam entendido o conteúdo da pergunta, relacionada a o que eles 

consideravam mais fácil e mais difícil no aprendizado da língua inglesa. Assim, 

resolvemos mudar os termos para "facilidades" e "dificuldades". 

Desta forma, no semestre seguinte, 2012/2, comecei a trabalhar com o grupo 

selecionado para participar efetivamente da pesquisa, composto por treze alunos do 

terceiro semestre dos cursos de Turismo e Hotelaria, descritos anteriormente. Tive o 

cuidado de deixar bem claro aos participantes o objetivo da pesquisa, explicando-

lhes sobre os procedimentos prescritos pelo Comitê de Ética e pedindo a eles que 

assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TECLE (Anexo A). A 

reação dos estudantes foi similar à do grupo piloto. No início, mostraram-se 

inseguros, chegando a associar sua participação na pesquisa às notas bimestrais. 

Esse ponto preocupou-me bastante e fui enfática ao afirmar que não havia relação 

nenhuma entre o fato de o aluno aceitar participar da pesquisa ou não e a nota do 

bimestre. Foi um momento delicado,tratado por mim com muito cuidado, para que 

eles não misturassem as coisas. Então, na tentativa de mudar esse cenário, disse 

aos alunos que ninguém era obrigado a responder ao questionário, escrever relato e 

participar da entrevista. Assegurei que não haveria associação nenhuma à nota, que 

ficassem à vontade, que não seriam prejudicados e/ou reprovados mediante suas 

escolhas. 

A partir daí, houve boa receptividade do grupo e uma participação muito 

produtiva durante todas as aulas. As poucas faltas ocorridas foram devidamente 

justificadas e os exercícios pedidos em sala de aula eram feitos e corrigidos. 

Mantivemos nosso ritmo de trabalho normal, sem nos preocuparmos com nota final 

ou aprovação. O que pretendia com essa minha atitude? Mostrar a eles que a língua 

inglesa não atrapalha a sua vida e também não é um peso; que aprender língua 

inglesa é possível, é bom, é útil, e pode ser leve e divertido.  

Dentre os instrumentos de pesquisa usados, tem-se, então, um relato inicial, 

aplicado no primeiro dia de aula, em que pedi aos alunos que refletissem e 

escrevessem, em uma folha do próprio caderno, um texto sobre como viam a língua 

inglesa e quais eram suas expectativas em relação à disciplina. O questionário inicial 

(Anexo B) foi aplicado no primeiro dia de aula. As perguntas foram organizadas de 

forma a obter dados sobre o perfil do aluno, o conhecimento de língua inglesa, a 

utilização de língua inglesa nas tarefas realizadas no trabalho, uma reflexão sobre a 

disciplina Inglês Instrumental, a importância, o conhecimento, as dificuldades, as 
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facilidades na aprendizagem de língua inglesa e os hábitos da leitura geral e 

específica.  

O questionário final (Anexo C – Parte B) foi aplicado no ultimo dia de aula. As 

perguntas foram organizadas de forma a obter dados e fazer com que o aluno 

refletisse sobre como ele via a disciplina ao termino do semestre. Dessa maneira, 

criou-se a oportunidade para que o aluno fizesse a relação entre o início e o final do 

curso, avaliando seus sentimentos e sensações, se suas expectativas foram 

alcançadas ou não, identificando dificuldades e facilidades enquanto estudante de 

língua inglesa e percebendo mudanças ou não em suas representações. 

O quarto instrumento de pesquisa, denominado Relato de Evolução (Anexo C 

– Parte A) também foi aplicado no último dia de aula e orientava o aluno a: (1) relatar 

sua evolução em relação à aprendizagem de língua inglesa; (2) refletir sobre sua 

visão atual, ou seja, ao final da disciplina; além de perguntar objetivamente se a 

visão havia mudado ou estava mudando. 

O quinto e último instrumento de pesquisa foi a entrevista semi- estruturada. 

Para definir as perguntas dessas entrevistas, procurei, à medida que lia os 

questionários iniciais, fazer um levantamento individual das respostas não 

suficientemente claras. Depois desse primeiro parâmetro, procurei destacar os 

seguintes subtemas: dificuldades e facilidades para aprender língua inglesa; 

mudança a respeito da visão da disciplina e, em caso de ter havido, qual a relação 

desta com a abordagem instrumental; relação entre o falta do hábito de leitura de 

textos das áreas de turismo e hotelaria em língua portuguesa, dado este identificado 

no questionário inicial, e a dificuldade de entendimento de textos das mesmas áreas 

em língua inglesa. Em relação aos textos utilizados na área, destacam-se 

documentos oficiais como: passaporte, visto de entrada, bilhetes aéreos, formulários 

de imigração e alfândega, de bagagem, textos normativos, além de reservas, 

cardápios, vouchers, roteiros, pacotes turísticos, mapas de localizações turísticas e 

textos em revistas especializadas, com a Travele Leisure, por exemplo, dentre 

outros. 

Nesse sentido, acredito ter dados suficientes para identificar as 

representações iniciais e finais, a fim de compará-las para responder se houve ou 

não transformações nas representações dos alunos acerca da disciplina Inglês 

Instrumental. Por questões de disponibilidade de tempo e horário, apenas onze 

alunos participaram da entrevista. 
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3.6   PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DOS DADOS: ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

 

Com base no objetivo geral desta pesquisa – investigar as transformações 

ocorridas nas representações de alunos universitários matriculados em um Curso 

Superior de Turismo e Hotelaria, com base na comparação entre as suas 

representações prévias acerca da língua inglesa, e iniciais e finais acerca da 

disciplina Inglês Instrumental –, nas perguntas de pesquisa e no material coletado, 

composto por textos escritos e orais produzidos pelos participantes, optei pela 

análise de conteúdo, como metodologia, e pela técnica de categorização para 

interpretação dos dados coletados como o caminho que viabilizasse tanto as 

inferências, devidamente justificadas pelas "falas" dos participantes, quanto a 

escolha das categorias que me permitissem responder as perguntas de pesquisa e 

definição dos elementos que viabilizariam as respostas. 

De acordo com Bardin (1977/2011), a análise de conteúdo desenvolveu-se 

nos Estados Unidos a partir do princípio do século. Durante quarenta anos, o rigor 

científico invocado era o da medida e o material analisado era essencialmente 

jornalístico. O período de 1940-1950 foi marcado pela sistematização de regras e 

pelo interesse no desenvolvimento da análise de conteúdo por parte dos 

departamentos de Ciências Políticas nos Estados Unidos. O período de 1950-1960, 

por sua vez, "é caracterizado pela expansão  das aplicações da técnica a disciplinas 

muito diversificadas e pelo aparecimento  de interrogações e novas respostas" (p.25) 

(p.25). Com o término da guerra, inicia-se um período marcado por anos de bloqueio 

e desinteresse; no plano metodológico, por discussões sobre análise quantitativa e a 

qualitativa. 

Iniciativas como menor rigidez na exigência de objetividade e aceitação mais 

favorável da combinação entre a compreensão clínica e a contribuição da estatística 

desbloquearam a análise de conteúdo, fazendo com que esta deixasse de ser 

considerada apenas de alcance descritivo, trazendo à consciência sua função ou 

objetivo, a inferência. A realização dessa inferência se dá nos indicadores de 

frequência, ou, cada vez mais, com a ajuda de indicadores combinados, pois, por 

meio deles “toma-se consciência de que, a partir dos resultados da análise, se pode 
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regressar às causas, ou até descer aos efeitos das características das 

comunicações" (BARDIN, 1977/2011, p.27). 

Bardin (1977/2011, p.48) entende análise de conteúdo como um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, cujo objetivo geral é  

 

obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens.  

 

Para Bardin (1977/2011, p.48), a finalidade dessa abordagem é efetuar 

“deduções lógicas e justificadas, referentes à origem das mensagens tomadas em 

consideração”. O autor afirma que pertencem ao domínio da análise de conteúdo,  

 

todas as iniciativas que consistam na explicação e sistematização do 
conteúdo das mensagens e da expressão desse conteúdo, com o 
contributo de índices passíveis ou não de quantificação, a partir de 
um conjunto de técnicas, que, embora parciais, são complementares 
(p.48).   

 

 Ainda segundo Bardin (1977/2011), o período de 1960-1975 foi marcado pela 

presença dos computadores e da semiologia; a prática da análise de conteúdo foi 

afetada por três fenômenos principais: o recurso do computador, o interesse pelos 

estudos que dizem respeito à comunicação não verbal e a inviabilidade de precisão 

dos trabalhos linguísticos (p.28). Em relação às tendências atuais, Bardin afirma que 

"a proliferação dos computadores pessoais e as experiências em inteligência 

artificial aumentam a esperança nas possibilidades informáticas". Porém, apesar da 

multiplicação das aplicações, a análise de conteúdo "marca um pouco o passo, ao 

concentrar-se na transposição metodológica, ao concentrar-se na transposição 

tecnológica, em matéria de inovação tecnológica". O autor considera interessantes 

as tentativas que se fazem no campo alargado da análise de comunicações. 

 Após essa síntese sobre análise de conteúdo, passo, então, ao procedimento 

escolhido para análise dos dados desta pesquisa, denominado técnica de 

categorização, composta por três fases: a descritiva, a de inferência e a final, de 

interpretação. Bardin (1977/2011, p.43) define a descrição analítica como “um 

tratamento da informação contida na mensagem, de acordo com procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” e, também, 
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como a primeira fase do procedimento. A análise de conteúdo pode ser tanto uma 

análise dos significados, como dos significantes (análise lexical). Em relação ao 

analista, afirma o autor que “seu trabalho de poda é considerado aquele que delimita 

as unidades de codificação, ou de registro”, podendo ser consoante o material ou 

código, a palavra, a frase, o minuto, o centímetro quadrado” (p.42). 

 Um tipo mais generalizado de análise foi denominado de análise categorial, 

“levando em consideração a totalidade de um ‘texto’, passando-o pelo crivo da 

classificação e do recenseamento, segundo a frequência de presença (ou de 

ausência) de itens de sentido” (BARDIN, 1977/2011, p.43).  O método das categorias 

é um procedimento simples, cuja técnica consiste em “classificar os diferentes 

elementos nas diversas gavetas segundo critérios suscetíveis de fazer surgir um 

sentido capaz de introduzir alguma ordem na confusão inicial” ( p.43), dependendo 

do momento da escolha dos critérios de classificação, daquilo que se procura ou que 

se espera encontrar. 

Bardin (1977/2011, p.44) explica que a intenção da análise de conteúdo é "a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, 

eventualmente, de recepção)" e que essa inferência recorre aos indicadores, que 

podem ou não ser quantitativos. Explica, também, que o analista trabalha com 

índices cuidadosamente evidenciados por procedimentos mais ou menos complexos 

e resume o processo da análise de conteúdo da seguinte maneira: 

 

Se a descrição (enumeração das características do texto, resumidas 
após tratamento) é a primeira etapa necessária e se a interpretação 
(significação concedida a estas características) é a ultima fase, a 
inferência é o procedimento intermediário, que vem permitir a 
passagem, explicita e controlada, de uma à outra (BARDIN, 
1977/2011, p.45). 

 

 Após a justificativa da escolha do método de análise dos dados e da 

descrição da técnica de categorização, concluo que a análise do conteúdo de Bardin 

(1977/2011) dialoga com a Teoria das Representações Sociais discutida por 

Moscovici, uma vez que, por meio da fala de cada participante, é possível identificar 

elementos – escolhas lexicais – que nos permitem inferir sobre as representações 

sociais de cada indivíduo que compõe o grupo de participantes da pesquisa e suas 

respectivas justificativas. Jodelet (1989/2001), por sua vez, dialoga com as 

representações no que se refere ao contexto; neste caso, a escola é o contexto que 
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viabiliza a interação, a experiência, local onde essas representações nascem e 

morrem. 

 Os dados, analisados na perspectiva interpretativista, foram organizados de 

modo a identificar as representações prévias, iniciais e finaisl dos participantes, para 

compará-las em busca de identificar quais transformações foram decorrentes da 

disciplina inglês instrumental. A organização dos dados se deu de maneira alinhada 

ao objetivo da pesquisa – investigar as transformações ocorridas nas 

representações de alunos universitários matriculados em um Curso Superior de 

Turismo e Hotelaria, com base na comparação entre as suas representações prévias 

acerca da língua inglesa, e iniciais e finais acerca da disciplina Inglês Instrumental, 

para responder as perguntas de pesquisa: (1) Quais são as representações prévias 

dos alunos acerca de língua inglesa, e suas representações iniciais acerca da 

disciplina Inglês Instrumental? (2) Quais são as representações finais dos alunos 

acerca da disciplina Inglês Instrumental? (3) Quais transformações foram 

identificadas como decorrentes da disciplina Inglês Instrumental? 

 No momento do desenvolvimento do questionário, pedi ajuda a um 

profissional de psicologia quanto a classificar o que era sentimento e o que era 

sensação. Após essa classificação, tomei o cuidado de separar e organizar as 

alternativas de modo a não induzir o participante a nenhuma resposta (vide 

questionário inicial e final, Anexos B e C Parte B). Apresentei o questionário, 

juntamente com a apresentação prévia dos dados, a outro profissional da área de 

Psicologia que, apesar de considerar minha análise “superficial” do ponto de vista da 

Psicologia, comentou: “Claro que é uma relação superficial, mas ficou muito 

interessante e aceitável da maneira como você colocou”. Em relação ao sentido, 

afirmou: “esta relação e divisão entre sentimento e sensação ficou muito 

interessante. Faz sentido para mim, pois tem relação com seu objetivo e você 

conseguiu as respostas”. Minha intenção era utilizar uma linguagem que 

possibilitasse um diálogo mais simples e claro com o participante e que fizesse com 

que ele refletisse sobre si mesmo, sobre seu processo de aprendizado de língua 

inglesa, sobre suas sensações e seus sentimentos, suas representações. Assim, 

minhas considerações se basearam tanto na alternativa, quanto na explicação dada 

pelo participante em relação aos sentimentos e sensações escolhidos, e, também, 

nas explicações dadas em algumas entrevistas. 
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 As representações prévias dos alunos foram obtidas por meio das respostas 

dadas à pergunta de número 7 do questionário inicial (Anexo B) e do relato inicial. 

As perguntas 4 e 5 estão relacionadas ao tipo de escola cursada pelo participante, 

respectivamente, o Ensino Fundamental e Médio; a 7 está relacionada à opinião 

sobre como eram as aulas de inglês no Ensino Fundamental e Médio. O relato inicial 

viabiliza uma forma mais livre de escrever, em que o participante pode acrescentar 

informações que complementam, ou não, a pergunta 7. Assim, com base na opinião 

sobre como eram as aulas de inglês no Ensino Fundamental e Médio, obtive as 

representações prévias dos participantes. 

 As representações iniciais dos alunos foram obtidas por meio das respostas 

dadas às perguntas de número 15 a número 18, do questionário inicial (Anexo B), 

relacionadas à disciplina Inglês Instrumental. A pergunta 15 faz menção ao 

conhecimento da disciplina Inglês Instrumental; a pergunta 16 refere-se ao 

sentimento provocado ao tomar conhecimento da presença da disciplina na grade do 

curso, categorizado em positivo, negativo e neutro. A pergunta 17 refere-se à 

sensação ao saber sobre presença da disciplina na grade, categorizada em boa e 

ruim. A pergunta 18 tem relação com a expectativa do participante quanto à 

disciplina, categorizada em otimista e pessimista. Essas repostas foram cruzadas 

com as respostas dadas na entrevista. Assim, com base na opinião sobre a 

disciplina Inglês Instrumental, no sentimento, na sensação e na expectativa, foram 

obtidas as representações iniciais dos participantes. 

 As representações finais foram obtidas por meio das respostas dadas às 

perguntas de número 5 a número 7 do questionário final (Anexo C – Parte B), 

relacionadas à disciplina Inglês Instrumental. A pergunta 5 faz menção ao 

sentimento ao final do curso, categorizado em positivo, negativo e neutro. A 

pergunta 6 refere-se à sensação a respeito da disciplina na grade, categorizada em 

boa e ruim. A pergunta 7 focaliza a expectativa do participante em relação à 

disciplina, categorizada em parcialmente alcançada, totalmente alcançada, 

superadas e não alcançadas. Assim, com base na opinião sobre a disciplina Inglês 

Instrumental, no sentimento, na sensação e na expectativa ao final em relação ao 

curso, foram obtidas as representações finais dos participantes.  

 Para um melhor entendimento, apresento um quadro que sintetiza o modelo 

metodológico de análise de dados: 
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Quadro 2: Modelo metodológico de análise dos dados 

Categorias 

Sentimentos Sensações Expectativas 

Léxico 

Fiquei alegre por gostar 
de inglês e já praticá-lo. 

 
Existe um determinado 

medo e insegurança em 
não conseguir aprender. 

 
Eu fui informado que 

esta disciplina faria parte 
do curso pouco tempo 

antes do início das 
aulas, para mim foi 

indiferente. 

Acho que é uma 
oportunidade ótima para 

nós que estudamos 
turismo. 

 
Bom, eu tenho muita 

dificuldade em aprender a 
língua inglesa e por conta 

disso acabei por não gostar 
de tal disciplina e língua. 

Sim, pois aprendi mais 
sobre a língua e estes 
novos conhecimentos 

me incentivaram a 
aprender mais. 

 
Sim, apesar de ter sido 

muito rápido, superou, a 
abordagem de textos, 

apostila. 
 

Ainda não foi atingida, 
tenho que aprender e 

tirar dúvidas que tenho. 

Tema 

Positivo:         
entusiasmo, alegria. 
 
Negativo:               
medo, tristeza, raiva, 
ódio. 
 
Neutro 

Boa:                          
conhecimento, 
oportunidade, poder, 
surpresa, superioridade. 
 
Ruim:               
dificuldade, insegurança, 
incompetência, 
incapacidade, indiferença. 

Otimista:          
totalmente alcançada, 
superada. 
 
Pessimista:                 
não alcançada 

 
 Assim, com a apresentação do modelo metodológico de análise de dados de 

pesquisa, encerro a seção de Metodologia e inicio a seção de apresentação dos 

dados e análise dos resultados obtidos a partir da realização dos procedimentos 

descritos na seção anterior.   
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4   APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 Nesta seção, apresento e discuto os resultados obtidos a partir da realização 

dos procedimentos descritos na seção anterior, em busca de respostas às perguntas 

de pesquisa que originaram e orientaram este trabalho: 

 

1) Quais são as representações prévias dos alunos acerca de língua inglesa, e suas 

representações iniciais acerca da disciplina Inglês Instrumental? 

2) Quais são as representações finais dos alunos acerca da disciplina Inglês 

Instrumental? 

3) Quais transformações foram identificadas como decorrentes da disciplina Inglês 

Instrumental? 

 

 A seção foi organizada em três categorias, cada qual objetivando responder 

uma pergunta de pesquisa. A primeira, "Representações prévias do aluno", é 

baseada nas aulas de língua inglesa de 1° e 2º graus, o que, além de possibilitar 

uma reflexão por parte do aluno sobre as aulas, também viabiliza uma possível 

relação e/ou influência na representação inicial desse aluno, ou seja, em seu 

primeiro dia de aula da disciplina Inglês Instrumental. A segunda, "Representações 

iniciais do aluno", aponta as representações a respeito dos subtemas: disciplina 

Inglês Instrumental na grade do curso, sentimento, sensação e expectativa quanto 

ao estudar Inglês Instrumental. A terceira subseção, "Representações finais do 

aluno", focaliza as representações a respeito dos subtemas: disciplina Inglês 

Instrumental ao término do curso, sentimento, sensação, e expectativa. Passo, 

portanto, à apresentação e discussão desses resultados. 

 

 

4.1   REPRESENTAÇÕES PRÉVIAS DOS ALUNOS 

 

 

 Tomando como base o que os alunos afirmaram, por meio dos instrumentos 

de coleta de dados (em anexo), ser sua visão a respeito da disciplina Língua Inglesa 
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cursada no Ensino Fundamental e Médio, da aula de inglês, do professor e da 

aprendizagem, apresento os excertos que possibilitaram as inferências discutidas a 

seguir. 

 As representações foram identificadas a partir das informações contidas nas 

respostas dos alunos às perguntas 4 a 7 do questionário inicial (Anexo B) sobre 

como eram as aulas de inglês e, também,  partir do relato inicial, espaço destinado à 

escrita livre do o aluno sobre como eram as aulas de Inglês na escola. A primeira 

representação: 

 

• As aulas eram muito básicas  

 

 Os excertos a seguir, selecionados dos participantes 9, 10 e 3, ilustram essa 

representação: 

 

P9: Muito básicas, aprendíamos apenas a forma escrita da língua.   
 
P10:Muito básicas. Não passaram do verbo "tobe", e dos tempos 
verbais, past, present e future.  
 
P3: Não muito boas; todos os anos era passado, ensinado o 
verbo 'tobe'. 

 

 Esses excertos demonstram certa insatisfação dos participantes com relação 

ao conteúdo ensinado, que, pela escolha lexicais "apenas" e "não passaram do", 

parece ter sido pouco, repetitivo e desmotivador. O uso do adjetivo "muito" sugere 

uma classificação diferente da que se costuma usar, ou seja: básico, intermediário e 

avançado, por exemplo. Apresentado como acima, pode-se inferir "aquém" do 

mínimo considerado básico. Pode-se dizer que esses excertos indicam a 

insuficiência e a repetição do conteúdo em si. Pode-se inferir, também, que os 

textos, os exercícios de gramática indicados em "apenas a forma escrita da língua" 

parecem indicar que a habilidade escrita foi um fator colaborador de certa 

desmotivação. Quanto a P3, que se refere às aulas como "Não muito boas; todos 

os anos era passado, ensinado o verbo “tobe”, percebe-se uma escolha lexical 

diferente da usada pelos outros participantes. Porém, apesar dessa escolha, o 

participante também se enquadra no grupo que destaca o conteúdo e sua repetição. 
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P4: As aulas eram o básico do básico. Sempre que começava um 

novo ano revíamos o verbo tobe. 

 

 P4 escolheu a expressão “básico do básico”, que aqui considero equivalente 

a “muito básico”, referindo-se ao sentido de conteúdo; sua escolha por “revíamos o 

verbo tobe” também parece indicar a repetição.   

 

 Outra representação com relação às aulas é: 

 

• As aulas eram ruins. 

 

 Os excertos a seguir, selecionados dos participantes 4, 9, 11 e 13 ilustram 

essa representação: 

 

P4: o verbo tobe (como se os professores fossem limitados a isso). 
 
P9: Foi muito complicado; o professor faltava muito, e quando ia, 
ele passava um texto para traduzir e entregar na próxima aula 
repetíamos algumas palavras e aula acabava por ai. 
 
P11: aulas ruins, pois na minha opinião eram professores pouco 
preparados 
 
P13. Bem despersas e pouco objetivas. Isso diminuía o 
interesse pela matéria. 

  

 Nessa representação, o adjetivo "ruim" refere-se ao professor. Esses 

participantes, diferentemente dos anteriores, associaram uma "aula ruim" ao 

desempenho do professor em sala de aula: aquele professor que falta, que trabalha 

em sala de aula com tradução e repetição de palavras, que parece pouco preparado, 

limitado. O uso do adjetivo "pouco", por P11, indica uma preparação insuficiente do 

professor. Já o uso do adjetivo "limitados", por P4, pode estar relacionado à 

limitação do profissional, bem como à limitação imposta pela própria instituição em 

relação ao conteúdo, referido a ele como "a isso".  

P9 usou a expressão "muito complicado" para definir sua visão acerca da 

disciplina. Apesar de não ter usado o adjetivo "ruim", sua escolha pela palavra 

"muito" fez com que eu optasse por inseri-la nesta representação, devido à 

intensidade da carga semântica. Pode-se inferir, também, que os professores não 
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estão adequadamente preparados para ministrar suas aulas, uma vez que P9, P11 e 

P13 estudaram em escolas públicas no 1° e 2° graus e P4, em escola particular. 

Esse fato remete à necessidade de formação contínua de professores em relação à 

adequação do conteúdo e ao uso de novas metodologias, uma vez que os 

participantes parecem não terem ficado satisfeitos. 

O fato de os professores faltarem às aulas também merece atenção, pois é 

necessário avaliar o porquê dessas faltas. Talvez seja um sinal de desmotivação do 

próprio professor, gerado pelo cansaço, acúmulo de aulas, longas distâncias 

percorridas para lecionar, pela falta de suporte da escola e pela falta de motivação 

dos alunos. 

 

P1: Eram bem simples, e apenas ensinados a parte básica da 
língua inglesa. Mesmo assim eu me interessava e me dedicava as 
aulas pois sempre gostei de estudar idiomas.  

 

 P1, ao escolher a expressão “bem simples”, usou uma categorização 

diferente da dos outros colegas (simples x complexo). Atribuiu o adjetivo “básico” às 

aulas em si, sem fazer referência ao conteúdo e/ou professor, ressaltando seu 

interesse e dedicação às aulas por gostar de estudar idiomas, independentemente 

do que disse sobre a aula. O uso da palavra “sempre”, adjunto adverbial de tempo, 

indica uma continuidade e uma receptividade positiva. 

P1, apesar de usar as expressões “bem simples” e “a parte básica da língua”, 

também faz uma referência à vontade própria, quando afirma: “me interessava, me 

dedicava as aulas pois sempre gostei de estudar idiomas”. 

 

• As aulas eram dinâmicas.   

 

Um, dentre os treze participantes, mencionou que as aulas eram dinâmicas, 

conforme excerto abaixo:  

 

P2: Dinâmicas. Sempre havia músicas e filmes para estimular o 
aprendizado da língua. 

 

 P2 estudou em escola pública no 1º e 2º graus. A escolha do adjetivo 

“dinâmica” tem relação com a metodologia, mais especificamente, com as músicas e 

filmes apresentados em sala de aula. De todos os depoimentos, p2 foi o único 
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participante a fazer uma referência positiva nesse sentido, o que possibilita inferir 

que uma aula dinâmica é uma aula com atividades diferentes como a aula que 

denominei de "A importância da imagem no processo de leitura". Tem relação com 

as habilidades de audição, uma vez que ouvem os atores em língua original; com a 

fala, porque cantam as músicas; e com a leitura, porque leem as legendas e as 

letras das músicas em inglês. Até então, todos os participantes haviam feito 

referência apenas ao uso da habilidade escrita. 

 Essas foram as representações prévias reveladas pelos treze participantes 

desta pesquisa para a análise de dados, que corresponde à primeira pergunta desta 

pesquisa. Encerro esta subseção apresentando um quadro-síntese das 

representações prévias manifestadas pelos participantes. 

 

Quadro 3: Síntese das representações prévias manifestadas pelos participantes 

• As aulas eram muito básicas. 

• As aulas eram ruins. 

• As aulas eram dinâmicas. 

 

 

4.2   REPRESENTAÇÕES INICIAIS DOS ALUNOS 

 

 

 Nesta subseção, estão relacionadas as representações iniciais dos alunos 

acerca da disciplina Inglês Instrumental. Para tal, os participantes foram 

questionados a respeito de seu conhecimento sobre Inglês Instrumental, sobre o 

sentimento e a sensação que tiveram ao saber da existência da disciplina como 

componente curricular do curso e sobre as expectativas em relação à disciplina.  

 Para melhor entendimento, esta subseção foi desmembrada em três: 

Sentimentos, Sensações e Expectativas. A subseção 1, Sentimentos, foi dividida em 

três categorias: positivos: entusiasmo e alegria; negativos: medo, tristeza, raiva, ódio 

e angústia; e neutro: indiferença. A subseção 2, Sensações, foi dividida em duas 

categorias: boa: conhecimento, oportunidade, poder, surpresa, superioridade; e 

ruim: dificuldade, insegurança, incompetência, incapacidade, indiferença. A 

subseção 3, Expectativas, foi dividida em duas categorias: otimista e pessimista. 
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Vale ressaltar que os participantes, deixados à vontade para assinalar, inclusive, 

mais de uma escolha, apresentaram justificativas, descritas nos excertos 

selecionados.  

 

 Nesta subseção, a análise das representações inicia-se pela pergunta no 15 

do questionário inicial (Anexo B), que investiga se o participante já conhecia a 

disciplina Inglês Instrumental. Sete, entre os treze participantes, responderam que 

conheciam a disciplina: P1, P2, P3, P5, P7, P9 e P12. Os demais responderam não 

conhecê-la.  

 Por uma falha minha, o questionário não investiga como o participante 

conheceu a disciplina, portanto, foi necessário cruzar as respostas da pergunta no 15 

às da pergunta no 18 do questionário inicial (Anexo B) – cujo foco está na 

expectativa de estudar Inglês Instrumental durante o semestre – e/ou com a 

entrevista, para verificar se havia alguma referência que validasse a resposta dos 

participantes, mostrando não estarem confundindo inglês instrumental com "inglês" 

ou "língua inglesa". 

 Para ilustrar esse procedimento, apresento um trecho da entrevista de P1: 

 

P1: (Entrevistador) - 03) - No seu questionário você afirmou que já 
conhecia a disciplina Inglês Instrumental. Como isso se deu? 
(Entrevistada) Através do curso, né. E... Na escola em que eu 
estudei nós tínhamos normal desde a minha a 5ª... é a 5ª série já 
começou a pregar a Língua Inglesa. 
(Entrevistador) Mas com a Abordagem Instrumental? Porque a 
disciplina Língua Inglesa. Aí é....na nossa grade, no curso de 
Turismo e Hotelaria é de Inglês Instrumental. Então 
(Entrevistada) Superior, né? 
(Entrevistador) N.. Não! É uma abordagem diferente. Então a minha 
pergunta é: Você já ouviu? Você já conhecia? Você já ouviu falar em 
Inglês Instrumental? 
(Entrevistada) Sim. Já tinha ouvido. (mas não ná...(Entrevistador) Por 
causa, em outra... Não na minha.  
(Entrevistador) mas não tinha estudado... Com a Abordagem 
Instrumental? 
(Entrevistada) Apenas ouvido que ia ter essa matéria assim como 
outros curso também têm. 
(Entrevistador) Entendi... ok...   

 

 A partir dessas respostas, pode-se concluir que P1 não conhecia a disciplina 

Inglês Instrumental. 
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 Esse procedimento foi utilizado com os demais participantes, ou seja, o 

cruzamento dos dados: resposta de pergunta do questionário x resposta de pergunta 

da entrevista x texto do relato inicial. Obtive o mesmo tipo de resultado com todos 

eles: o esclarecimento a respeito do significado de Inglês Instrumental. Portanto, 

após realizar esses cruzamentos pude concluir que os treze participantes não 

sabem o que é Inglês Instrumental. O que cinco dos treze participantes têm é 

apenas uma noção de que Inglês Instrumental é diferente.  

 

 

4.2.1   Sentimentos  

 

 

 Os sentimentos foram divididos em três categorias: positivos, negativos e 

neutros, conforme já mencionado. Inicio a discussão sobre as representações com 

os sentimentos positivos.  

 

• Eu gosto da língua inglesa. 

  

 Entusiasmo foi o sentimento mencionado por oito dos treze participantes. P1, 

P3, P7, P8, P10, P12 e P13 afirmam terem se sentido entusiasmados ao saber 

sobre a disciplina Inglês Instrumental na grade do curso. Os excertos abaixo 

reconfirmam essa afirmação: 

 

P3: Entusiasmo: gostei muito, pois vou poder ter mais contato com 
o idioma e aprender muito mais palavras, para que eu possa usar 
o meu dia a dia. 
 
P8: Entusiasmo: Fiquei entusiasmada em ter a disciplina pois é algo 
que hoje em dia é essencial para todos. 
 
P10: entusiasmada por ter fome de aprender mais, 
 
P12: Entusiasmo: Para aplicar no mundo atual. 
 
P7: conversei com a professora Cleusa se ela ia dar aula para o 4º 
semestre de inglês, o que iríamos estudar...  

 

 Esse entusiasmo está relacionado a ter mais contato com o idioma, aprender 

mais vocabulário, usar no dia a dia e também ao fato de o aluno considerar a língua 
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inglesa essencial. Quanto ao participante P7, este já havia sido meu aluno na 

disciplina de Leitura e Produção Textual em Língua Portuguesa no semestre anterior 

e afirma que gostou do meu trabalho. O uso dos adjuntos adverbiais de tempo 

"hoje", “na atualidade”, “no meu dia a dia” permite inferir que há, por parte do aluno, 

certa urgência de aprender o idioma, de usá-lo. 

 Alegria foi o sentimento mencionado por quatro participantes. P2, P3, P7 e 

P10 o relacionam a gostar da língua inglesa, aprender mais e praticá-la mais.  

 

P2: Alegria: Adorei a ideia de ter inglês instrumental, amo a 
língua inglesa e com o curso posso tirar minhas dúvidas. 
 
P3: Alegria: Como faço curso atualmente e estou começando a 
entender um pouco mais a língua inglesa. 
 
P7: Alegria: Fiquei feliz. 
 
P10: alegria: Fiquei alegre por gostar de inglês e já praticá-lo... 

 

 O uso dos verbos amar, no presente simples por P2, "amo a língua inglesa"; 

“gostar”, na forma infinitiva por P3, mostram, apesar de intensidades diferentes, uma 

relação bastante positiva com a língua inglesa. 

 Quanto às representações que expressam sentimentos negativos, destacam-

se: 

 

• Eu tenho medo de não conseguir aprender. 

• Eu não gosto de inglês. 

  

 O sentimento medo foi mencionado por 6 dos 13 participantes. P1, P4, P5, 

P6, P8 e P10 afirmam ter medo da disciplina.  

 

P4: medo: Bom eu tenho muita dificuldade em aprender a língua 
inglesa e por conta disso acabei por não gostar de tal disciplina e 
língua. 
 
P4: Minha ideia sobre a língua inglesa é bastante negativa, apesar 
de saber de sua grande importância e necessidade eu não gosto 
nem um pouco, não acho bonito de se falar nem de se escrever, 
acho complicado e bastante chata, alem do que acho que é uma 
língua de "preguiçosos" por sua parte teórica de vocabulário e verbos 
não ser muito desenvolvido e pelo fato de resumir muitas vezes 
quatro palavras por exemplo em uma ou duas. (relato inicial) 
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P4: O medo porque é uma coisa nova né. Eu já tentei e não 
consegui. E a tristeza por repetir de novo, por assim, passar por 
tudo isso de novo e não conseguir de novo, a insegurança, na 
verdade. (entrevista)          
 
P5: Medo: Existe um determinado medo e insegurança em não 
consegui aprender. Mas existe o esforço em poder eliminar o medo 
e a insegurança. 
 
P6: Medo: Por nunca ter feito um curso de Inglês, acredito que terei 
mais dificuldade com essa disciplina.   
 
P8: medo por conta de não ser algo que eu gosto muito, então 
surge esse medo, e medo também por algo que não tenho muito 
conhecido, e assim como tudo que é desconhecido nos dá medo, 
essa disciplina me causa isso. 

 

 Os excertos mostram que, para P4 e P8, a dificuldade na aprendizagem é a 

causa do não gostarem de língua inglesa. P4 foi o único participante que também 

afirmou sentir-se triste por essa situação. Por outro lado, P5, apesar de também 

temer, esforça-se para eliminar o medo e a insegurança. Quanto aos sentimentos 

raiva, ódio, angústia, estes não foram marcados por nenhum dos participantes. 

 Termino, então, com o sentimento neutro. O sentimento de indiferença foi 

marcado apenas por um participante. P9 afirma ter-se mantido neutro ao saber 

sobre a disciplina na grade, que, ao longo de seu curso, sofreu várias alterações. O 

quadro a seguir sintetiza as representações iniciais dos participantes quanto aos 

sentimentos: 

 

Quadro 4: Síntese das representações iniciais relacionadas aos sentimentos 

• Eu gosto da língua inglesa. 

• Eu tenho medo de não conseguir aprender. 

• Eu não gosto de inglês. 

 

 

4.2.2   Sensações 

 

 

 As sensações foram divididas em três categorias: boas, ruins e neutras. Inicio 

com as sensações boas, cuja primeira representação é: 
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• A disciplina Inglês Instrumental pode aprimorar meus conhecimentos. 

 

 A sensação de conhecimento foi mencionada por sete dos treze participantes. 

De acordo com P1, P3, P5, P7, P10, P12 e P13, essa sensação está relacionada ao 

aprimoramento do conhecimento já adquirido, à aplicabilidade no trabalho, conforme 

mostram os excertos a seguir: 

 

P3: abranger os meus conhecimentos 
 
P5: Para mim é uma vantagem em ter conhecimento, para que haja 
um aprendizado e poder exercer em meu trabalho. 
 
P7: eu tenho apenas 1 ano e 4 meses de inglês é pouco tempo pra 
sair falando, e com essa oportunidade aumentará mais o meu 
conhecimento 
 
P10: Tenho vontade de aprender mais sobre inglês, 

  

• O conteúdo da disciplina Inglês Instrumental será aplicado no meu 

trabalho. 

  

 A sensação de oportunidade foi mencionada por sete dos treze participantes. 

P2, P3, P7, P8, P10, P11 e P12 fazem referência a uma futura projeção na empresa, 

a aprender o conteúdo usado na área, a superação de dificuldades e a aprender 

mais sobre a língua, como confirmam os excertos a seguir: 

 

P2: Me aprimorar, para futuramente crescer de cargo na minha 
empresa, aonde trabalho. 
 
P3: Uma oportunidade de poder superar as minhas dificuldades. 
 
P7: Eu tenho apenas 1 ano e 4 meses de inglês é pouco tempo pra 
sair falando, e com essa oportunidade aumentará mais o meu 
conhecimento 
Porem é uma ótima oportunidade para aprendermos algo que é 
muito utilizado na nossa área. 
 
P10: Tenho vontade de aprender mais sobre inglês, mesmo sabendo 
um pouco, fiquei um pouco insegura por não conhecer como 
funciona a disciplina "inglês instrumental" mas contente pela 
oportunidade de conhecer melhor o inglês. 
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 A sensação de surpresa foi mencionada apenas por um participante. Pode-se 

inferir, pelo excerto extraído de sua entrevista, que foi uma surpresa boa. 

 

P1: Ah! Eu tive surpresa porque eu não esperava que fosse agora 
no quarto semestre. Pelo fato de... eu sentir mesmo...  que eu tenho 
essa ehhh... nn... sabe... eu me identifico muito com a Língua 
Inglesa, eu gosto . 

 

 Passo agora às sensações ruins. Dentre os treze participantes, três 

mencionaram a sensação de dificuldade; três, a de insegurança; um, a de 

incompetência; um, a de incapacidade; e um, a de indiferença. Percebe-se que a 

sensação de dificuldade está diretamente ligada ao pouco conhecimento, conforme 

as duas representações a seguir: 

 

• Aprender inglês é difícil.  

• Eu tenho pouco conhecimento. 

 

 A sensação de dificuldade foi mencionada por dois participantes, conforme 

excertos a seguir: 

 
P4: Incapacidade/Insegurança/Incompetência/Dificuldade: Não me 
sinto preparada para aprender, nem para trabalhar com a língua 
inglesa, me sinto encomodada de trabalhar com algo que não faço 
nem ideia. 
 
P6: Conheço muito pouco sobre o inglês. 

 

 P4 assinalou todas as sensações negativas em seu questionário e afirma não 

se sentir preparada nem para aprender e nem para trabalhar com língua inglesa, 

devido à sua falta de conhecimento, motivo apontado também por P4. Este 

participante e P8 estudaram, respectivamente, em escola particular e publica.  

  

• Eu me sinto inseguro.   

 

 A sensação de insegurança foi mencionada por três participantes, conforme 

excertos a seguir:  
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P4: Não me sinto preparada para aprender, nem para trabalhar 
com a língua inglesa, me sinto encomodada de trabalhar com algo 
que não faço nem ideia. 
 
P8: Me senti insegura por ser algo que não tenho muito 
conhecimento. 
 
P10: mesmo sabendo um pouco, fiquei um pouco insegura por não 
conhecer como funciona a disciplina "inglês instrumental". 

 

 Essa insegurança esta relacionada à falta de conhecimento. P4 escolheu 

duas expressões para explicar sua sensação: "não me sinto preparada" e "me sinto 

incomodada", o que remete a uma maior insegurança, em se comparando com as 

escolhas de P8, "me senti insegura", e de P10, "fiquei um pouco insegura". Pode-se 

inferir que são intensidades diferentes de insegurança. 

 As sensações de incompetência e incapacidade foram mencionadas apenas 

uma vez, conforme excerto a seguir, 

 

P4: Não me sinto preparada para aprender, nem para trabalhar 
com a língua inglesa, me sinto encomodada de trabalhar com algo 
que não faço nem ideia. 
 
P4: A incapacidade é porque eu no caso tenho uma dificuldade 
muito grande em lidar com o inglês. Eu esqueço as coisas muito 
rápido, na língua inglesa. Porque, por exemplo, eu faço curso de 
Espanhol e eu tenho mais facilidade, tanto na escrita, quanto pra 
falar, pra lembrar as palavras. E no inglês eu sentia muita dificuldade 
até de lembrar. Então eu me sentia uma pessoa incapaz. 
(entrevista) 

 

 P4, além de sentir-se inseguro, como mencionado acima, também afirma 

sentir-se incompetente e incapaz de aprender e trabalhar com língua inglesa.  

 

P4: A incompetência é porque pelo fato de eu não conseguir, eu 
me senti incompetente na realização de aprender a língua. 
(entrevista) 

 

 Pode-se inferir que entre os treze participantes, P4 é o que se sente com mais 

dificuldade, mais incomodado com a disciplina e o mais resistente também. Foi o 

único participante que assinalou todas as sensações negativas, 

incapacidade/insegurança/incompetência/dificuldade. Percebe-se que P4, às vezes, 

mistura todas as sensações, o que pode potencializar ainda mais essa negatividade 

e gerar, também, um sofrimento por parte desse participante.  
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 Finalmente, as sensações neutras. A de indiferença foi mencionada apenas 

uma vez, como mostra o excerto abaixo:  

 

P9: Eu fui informado que esta disciplina faria parte do curso pouco 
tempo antes do inicio das aulas, para mim foi indiferente. 

 

 Para P9, a sensação de indiferença se dá pelo fato de já saber que havia a 

disciplina na grade. No caso desse participante, o sentimento e a sensação foram os 

mesmos.  

 Estas são as representações iniciais em relação às sensações manifestadas 

pelos treze participantes e organizadas no quadro síntese a seguir: 

 

Quadro 5: Síntese das representações iniciais relacionadas às sensações 

• A disciplina Inglês Instrumental pode aprimorar meus conhecimentos. 

• O conteúdo da disciplina Inglês Instrumental será aplicado no meu trabalho. 

• Aprender inglês é difícil. 

• Eu conheço muito pouco de inglês. 

• Eu me sinto inseguro. 

 

 

4.2.3   Expectativas 

 

 

 Nesta subseção, discuto as expectativas, que, a partir da análise, revelaram-

se relacionadas a um desafio, ao aprimoramento de conhecimento, a uma aula 

diferente e à aplicabilidade do conteúdo aprendido no trabalho. Nessa direção, 

segue a primeira representação: 

 

• A disciplina será um grande desafio. 

  

 Essa representação pode ser exemplificada conforme excerto abaixo,  

 

P1: Será um grande desafio, pois estudei pouco tempo o inglês, e 
durante a faculdade as aulas serão muito importante e na profissão 
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na qual escolhi terei mais que necessidade em saber, terei 
obrigação. 

 

 Para P1, o desafio está associado ao pouco tempo e/ou conhecimento de 

inglês, e a o que precisa conhecer, de fato, sobre a língua, para usar em seu 

trabalho. P1 afirma que as aulas serão muito importantes para sua performance no 

trabalho. A escolha do adjetivo "muito" enfatiza essa importância para P1. Pode-se 

inferir que o uso da expressão "terei obrigação" demonstra que, na opinião do 

participante, o conhecimento de língua inglesa é essencial para o bom desempenho 

de um profissional da área de turismo. 

 

• Aprimorar meus conhecimentos. 

 

Sete, entre os treze participantes, fizeram referência ao aprimoramento de 

conhecimento. Os excertos a seguir mostram essa representação: 

 

P3: é uma maneira de aprimorar os meus conhecimentos 
 
P6. eu consiga absorver o conteúdo da disciplina, e melhorar os 
meus conhecimentos sobre essa disciplina. 
 
P7: Uma forma de tirar minhas dúvidas com a professora e 
aperfeiçoar meu inglês. (questionário inicial) 
 
P7: Minha expectativa em relação à disciplina poderá ser boa, pois 
Inglês Instrumental não é totalmente o inglês falado como no 
curso que estudo, é mais técnico a linguagem. Espero que a 
matéria possa me ajudar futuramente no meu trabalho. (relato inicial) 

 

P8: Acho que é uma oportunidade ótima para nós que estudamos 
turismo.  
 
P8: eu pretendo poder superar as minhas dificuldades, e me 
empenhar ao máximo por conta das necessidades, e deixar o "eu 
não gosto" de lado. 
 
P10: uma oportunidade de conhecer melhor o inglês 
 
P11: É aprender e tirar as minhas dificuldades neste semestre é 
importante para mim 
 
P13: falar novas palavras e também aprender técnicas que 
facilitem o aprendizado. Porque pretendo, sim, estudar mais essa 
língua e tenho muita vontade de consegui me comunicar com 
mais facilidade com pessoas que falam apenas inglês.  
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 Para P3, P6, P7, P8, P10 e P11, a expectativa é de aprimoramento do 

conhecimento. P3 considera "uma maneira de" aprimoramento, o que indica que há 

outras não mencionadas pelo participante. Para P6, o aprimoramento está 

relacionado ao conteúdo da disciplina. O uso da expressão "eu consiga absorver o 

conteúdo" permite inferir sobre sua necessidade de aprender, uma vez que P6 

trabalha como recepcionista em um hotel na cidade de São Paulo e usa língua 

inglesa para a realização de suas tarefas.  

 P7 considera o aprimoramento como relacionado "a tirar dúvidas com a 

professora" para aperfeiçoar o seu inglês. O participante também trabalha como 

recepcionista em um hotel na cidade de São Paulo e usa língua inglesa para a 

realização de suas tarefas; porém, ao usar a expressão "tirar dúvidas com a 

professora", expressa uma necessidade diferente da apontada por P6, Pode-se 

inferir que essa necessidade esteja relacionada ao fato de ser de conhecimento 

público de que tenho experiência em hotelaria internacional e aviação internacional, 

o que considero um diferencial importante que possa ter influenciado o contexto. 

Já para P11, para quem a expectativa também é "tirar dúvidas com a 

professora", o uso da expressão "neste semestre é importante para mim" parece 

ressaltar o momento presente, ou seja, aquele em que estava ocorrendo a disciplina, 

assim como evidenciar uma questão pessoal, "para mim", uma vez que o 

participante tenha afirmado não estar trabalhando naquele momento. 

Para P8, é uma oportunidade ótima para quem estuda Turismo. Mas, apesar 

da ênfase dada ao escolher o adjetivo "ótima", o participante não explicita em que 

sentido seria ótima essa aprendizagem. A palavra "ótima" está relacionada à 

oportunidade de poder superar suas dificuldades e passar a gostar da disciplina. 

Pode-se inferir que o gostar da disciplina está diretamente ligado ao aprender a 

disciplina. Apesar de o participante trabalhar em um centro de informações 

turísticas, sua resposta vaga reforça o fato de ter respondido não conhecer a 

disciplina Inglês Instrumental. 

Para P10, é uma oportunidade de conhecer melhor o inglês, uma vez que 

também trabalha em um centro de informações turísticas. P13 quer aprimorar seus 

conhecimentos, continuar estudando e poder se comunicar em língua inglesa. 

 

• Estudar e aprender em um método diferente. 
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 Três dos treze participantes fizeram menção ao "diferente". Para P2, P3 e P5, 

a expectativa tem relação com aulas e métodos diferenciados, conforme excertos a 

seguir:  

 

P2: é que as aulas sejam dinâmicas e divertidas, 
 
P3: é ter uma aula bem diferenciada das demais. 
 
P5: de estudar e aprender em um método diferente.  

 

 Para P2, a expectativa está relacionada às aulas que, como afirma, espera 

sejam dinâmicas e divertidas. Esse mesmo participante afirmou, anteriormente, que 

o dinamismo e a diversão estão relacionados ao uso de filmes e músicas ao longo 

da aula. Porém, neste caso, o adjetivo "dinâmica" pode, também, relacionar-se ao 

trabalho, uma vez que o participante trabalha como recepcionista em um hotel e usa 

a língua inglesa para realizar suas tarefas. Pode-se, então, inferir que o participante 

espera que as aulas sejam diferentes do método tradicional. 

 Esta inferência também é válida para P3, que, assim como P2, trabalha como 

recepcionista em um hotel e usa a língua inglesa em suas tarefas. A expectativa é 

também de uma aula diferenciada. O uso da palavra "diferenciada" torna o discurso 

um tanto vago, uma vez que pode relacionar-se ao "método", ao conteúdo ou a 

alguma outra coisa. 

 Para P5, a expectativa diz respeito ao método em si. P5 cursou o primeiro 

grau em escola pública e o segundo, em escola particular. Afirma nunca ter 

estudado em instituto de idiomas. Pode-se inferir qua há, por parte desse 

participante, uma certa curiosidade em relação ao método, que, na verdade, não é 

método, mas sim uma abordagem.  

 

• Usar, no trabalho, o que for aprendido em aula. 

 

Seis, dentre treze participantes, fizeram referência à aplicação do conteúdo 

aprendido em sala de aula em seus respectivos ambientes de trabalho. Os excertos 

a seguir mostram essa representação: 

 

P7: Uma forma de tirar minhas dúvidas com a professora já que eu 
trabalho e preciso do inglês. (questionário inicial) 
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Minha expectativa em relação à disciplina poderá ser boa, pois Inglês 
Instrumental não é totalmente o inglês falado como no curso que 
estudo, é mais técnico a linguagem.  
 
P7: Espero que a matéria possa me ajudar futuramente no meu 
trabalho. (relato inicial) 
 
P8: Acho que é uma oportunidade ótima para nós que estudamos 
turismo. 
 
P9: é conseguir me comunicar. Ouvir, entender e saber o que 
responder. Fui aluno de escola publica e tive um ensino falho. Fiz 
alguns cursos, porém só aprendi coisas básicas. A necessidade de 
aprender para poder conseguir "falar a língua do mercado" é a 
minha atual motivação. 
 
P10: poder exercer em meu ambiente de trabalho. 
 
P12: Saber os conceitos técnicos para que possa me levar a 
profissão e o saber de uma língua 
 
P13: sei que irá acrescentar na minha vida profissional 
futuramente. 

 

 Para P7, que trabalha como recepcionista em um hotel em São Paulo e usa a 

língua inglesa em suas tarefas, e para P10, que trabalha como recepcionista em um 

centro de informações turísticas, a expectativa está associada à aplicabilidade, ou 

seja, a necessidade de aprender a língua para usar em seu trabalho: "já que eu 

trabalho e preciso do inglês", "exercer em meu ambiente de trabalho", "Espero que a 

matéria possa me ajudar futuramente no meu trabalho". Nota-se, também, o uso dos 

verbos no presente simples "é" e na forma infinitiva "poder exercer", o que leva à 

necessidade hoje. Pode-se inferir que esses participantes esperam que a disciplina 

vá lhes proporcionar o que de fato precisam, o que vai ao encontro da análise de 

necessidades, principal característica da abordagem instrumental. Por outro lado, 

P12, que não estava trabalhando naquele momento, mas que se referiu aos 

conceitos técnicos como conteúdo necessário para a profissão, e P13, que não 

trabalha com Turismo e Hotelaria e não usa a língua inglesa para realizar suas 

tarefas, usaram os verbos no tempo futuro: "possa me levar a", "irá acrescentar", o 

que denota um estado de preparação, ou seja, aprender hoje para usar no futuro. 

P9, que afirmou não estar trabalhando, tem como expectativa comunicar-se, falando 

a língua do mercado.  
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• Não conseguir aprender. 

 

Um, dentre os treze participantes, demonstrou uma expectativa pessimista em 

relação à disciplina, como mostra o excerto a seguir: 

 

P4: de estudar o inglês se mistura muito com a insegurança então a 
única coisa que consigo correlacionar são os medos de não 
aprender e acabar prejudicando 
 
P4: Minha expectativa em relação à disciplina é estou bastante 
recioso com a disciplina, e com bastante preocupação também, 
pois por se tratar de uma matéria na qual eu não gosto e não 
consigo obter grandes conhecimentos, me passa um pouco de 
frustração e medo mas sabia que iria passar por ela. Já tentei me 
adaptar com a matéria com aulas particulares e também em 
escolas de idiomas, mas ambas tentativas foram em vão, e 
talvez essas sejam o porque de eu não gostar nada da matéria 
nos dia atuais. (relato inicial) 

 

 P4 demonstrou ser o participante mais resistente, descrente do grupo, com 

mais dificuldade e a que menos gostava da disciplina. Ao transcrever o excerto 

acima, extraído do questionário inicial (Anexo B), percebi que a frase parecia 

incompleta e, então, retomei a questão na entrevista, como mostra o trecho 

transcrito abaixo: 

 

(entrevistador) Ah... ah... Você afirmou que a expectativa de estudar 
inglês se mistura muito com a insegurança. Então a única coisa... 
você escreveu assim:” então a única coisa que consigo correlacionar 
são os medos de não aprender e acabar prejudicando.” Fecha aspas, 
né, é uma fala sua. Eu queria que você explicasse melhor, prejudicar 
o que, a quem? 
(entrevistado) A mim, prejudicar a mim mesmo, porque quando eu fiz 
o curso que eu não consegui, pra mim começar a fazer o espanhol  
foi difícil porque eu também já achei que eu não iria conseguir nem 
mesmo a língua que eu gosto e que eu tenho mais facilidade. Então 
eu achei que passando por isso de novo, ia ser, ia acabar me 
prejudicando como pessoa e também na faculdade, na parte 
acadêmica. 
Entendi. Em relação a nota, essas questões...né? 
Isso. 

 

 P4 estava muito inseguro e com muito medo de se prejudicar, de não 

conseguir aprender e alcançar a nota necessária para aprovação. Pode-se inferir 

que este participante tinha muito medo de falhar novamente. 
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 Dos treze participantes, doze expressaram uma expectativa otimista e um 

expressou uma expectativa pessimista. 

 Essas são as representações iniciais em relação às expectativas 

manifestadas pelos treze participantes e organizadas no quadro síntese seguinte: 

 

Quadro 6: Síntese das representações iniciais relacionadas às expectativas 

• Aprimorar meus conhecimentos 

• Estudar e aprender em um método diferente. 

• Usar, no trabalho, o que for aprendido em aula.  

• Não conseguir aprender. 

 

Encerro esta seção, apresentando o resultado total das representações 

prévias e iniciais manifestadas pelos participantes, que responde a primeira 

pergunta de pesquisa. Para um melhor entendimento do leitor, as representações 

estão organizadas em um quadro síntese:  

 

Quadro 7: Síntese geral das representações iniciais dos participantes 

 Sentimentos 

• Eu gosto de língua inglesa. 

• Eu tenho medo de não conseguir aprender. 

• Eu não gosto de inglês. 

 

     Sensações 

• A disciplina Inglês Instrumental pode aprimorar meus conhecimentos. 

• O conteúdo da disciplina Inglês Instrumental será aplicado no meu trabalho. 

• Aprender inglês é difícil. 

• Eu conheço muito pouco de inglês. 

• Eu me sinto inseguro. 

 

 Expectativa 

• Aprimorar meus conhecimentos 

• Estudar e aprender em um método diferente. 

• Usar, no trabalho, o que for aprendido em aula.  

• Não conseguir aprender. 
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4.3   REPRESENTAÇÕES FINAIS DOS ALUNOS 
 

 

 Nesta subseção, são apresentadas e discutidas as representações finais dos 

alunos acerca da disciplina Inglês Instrumental. Para tal, os participantes foram 

questionados sobre sentimentos e sensações ao final da disciplina, e sobre 

expectativas, no que se refere ao fato de terem sido ou não alcançadas.  

 Para melhor entendimento, esta subseção foi organizada da mesma maneira 

que a anterior, em três focos: Sentimento, Sensação e Expectativa. A subseção 1, 

Sentimento, foi dividida em três categorias: positivos: entusiasmo e alegria; 

negativos: medo, tristeza, raiva, ódio e angustia; e neutro: indiferença. A subseção 2, 

Sensação, foi dividida em duas categorias: boa: conhecimento, oportunidade, poder, 

surpresa, superioridade; e ruim: dificuldade, insegurança, incompetência, 

incapacidade, indiferença. A subseção 3, Expectativa, foi dividida em duas 

categorias: otimista e pessimista. Vale ressaltar que os participantes foram deixados 

à vontade para assinalar, inclusive, mais de uma escolha, cujas justificativas foram 

descritas nos excertos selecionados.  

 

 

4.3.1   Sentimentos 

 

 

Os sentimentos foram divididos em três categorias: positivos, negativos e 

neutros, conforme já mencionado. Assim, inicio a apresentação das representações 

de sentimentos positivos.  

 

• Eu quero aprender mais. 

 

P1: Fico entusiasmada por ter aprendido. 
 
P2: Estou entusiasmada para usar as palavras/frases técnicas na 
minha profissão. 
 
P4: É um modo novo e eficaz de aprender o inglês. 
 
P7: Fiquei mais entusiasmado para aprender mais e feliz de saber 
que e isso que quero estudar ao longo da minha vida. 
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P8: me sinto entusiasmado em querer aprender mais. 
 
P9: Estou entusiasmado em continuar estudando a língua. 
 
P11: Porque pra mim foi muito bom apesar de ser pouco tempo. 
 
P12: Entusiasmo porque amo a disciplina e aprendo cada vez mais. 

 

 O sentimento de entusiasmo foi mencionado por nove dentre os treze 

participantes. P1, P2, P3, P7, P8, P9, P11, P12 e P13 afirmam sentirem-se 

entusiasmados ao final do curso e relacionam esse entusiasmo ao fato de terem 

aprendido, quererem aprender mais, usarem o conteúdo aprendido no trabalho. 

Destacam, também, um modo novo e eficaz de aprender inglês. P1 optou por usar o 

verbo aprender no passado, o que permite inferir que este participante está se 

referindo ao conteúdo dado em sala de aula. P2, P7, P8, P9 optaram por usar os 

verbos no tempo presente, mostrando que sentiram-se entusiasmados e querem 

aprender mais. P12 também ficou entusiasmado por querer aprender mais, e 

também afirma que ama a disciplina. P11 afirma que também gostou e optou por 

usar a expressão "foi muito bom". Usou o verbo no passado, "foi", o que, de certa 

forma pode remeter a uma ideia de que foi pouco, de que desejava mais. Também o 

uso do adjunto adverbial de modo, "muito", enfatiza sua opinião, além de, torná-la 

avaliativa. Refere-se também ao pouco tempo de duração da disciplina, o que 

possibilita inferir que o conteúdo trabalhado na disciplina possa não ter sido 

suficiente, que há necessidade de aumentá-lo e, consequentemente, de aumentar a 

carga horária da disciplina. 

 Para P4, o entusiasmo se refere a um modo novo de aprender inglês. O 

participante optou por usar o verbo no passado "foi", referindo-se apenas ao curso 

em si, e o adjetivo "novo". Pode-se inferir, pela frase "um modo novo de aprender 

inglês" que esse participante considera a possibilidade de estudar, entender e 

aprender a língua.  

 O sentimento de alegria foi mencionado por quatro dos treze participantes. 

P3, P7, P8 e P10 afirmam sentirem-se alegres ao final do curso: 

 

P3: Alegria, pois tudo o que aprendemos vem para somar 
futuramente e tudo é valido para poder abranger muito mais 
conhecimento. 
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P8: Hoje eu me sinto alegre por essa visão ter mudado, e me sinto 
entusiasmado em querer aprender mais. 
 
P10: Porque eu já amava inglês e com um aprendizado mais 
intenso me satisfez muito. 

 

 A alegria está relacionada ao conteúdo aprendido, à "soma", ou seja, a mais 

conhecimento. P8 afirma que sua visão sobre a disciplina mudou e ele sente-se 

alegre por isso. P10 afirma estar muito satisfeito com o aprendizado, classificando-o 

como "intenso". Pode-se inferir que houve um avanço no que se refere ao conteúdo. 

 

 Na sequência, discuto os sentimentos negativos e o sentimento neutro. 

 

• Estou inseguro. 

 

 O sentimento de medo foi mencionado apenas por um aluno. P5 afirma sentir 

medo ao final do curso. 

 

P5: Em certos momentos houve uma insegurança em aprender. 
 

 P5 refere-se ao medo como uma insegurança. Esse participante tinha muitas 

dúvidas, era muito tímido e, por um motivo que não foi mencionado, não aproveitou 

as oportunidades, no curso, para saná-las. O sentimento assinalado por P5 no 

questionário inicial foi o medo e a justificativa está relacionada a não conseguir 

aprender. Esse participante acredita que através de seu esforço poderá eliminar 

esse medo. Posso inferir que P5 começou e terminou a disciplina sentindo medo e 

insegurança.  

 Os sentimentos de tristeza, raiva, ódio e angústia não foram mencionados por 

nenhum dos treze participantes, o que, confesso, esperava que acontecesse ao final 

desta pesquisa. Penso que esse fato seria um resultado proveniente de mudanças 

individuais, só conhecidas por meio das repostas dadas às perguntas 2 e 3, do 

questionário final. 

 O sentimento neutro de indiferença foi mencionado apenas por um aluno. P6 

afirma sentir-se indiferente ao final do curso. 
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P6: Neutro, não posso afirmar que domino o inglês, ou que saberia 
ler um texto, prefiro ir com calma e continuar aprendendo. 

 

 Porém, apesar de P6 ter escolhido o sentimento neutro, sinto sua explicação 

mais condizente à insegurança, quando afirma que "prefere ir com calma" e que não 

pode afirmar que domina o inglês. Pergunto-me o que é dominar uma língua, para 

P6? A opção pelo verbo "continuar" na forma infinitiva, me dá a ideia de continuidade 

de algo, no caso, continuar aprendendo. Esta continuidade me leva a pensar em não 

neutralidade, que, e, meu ponto de vista, me permite inferir que a disciplina não foi 

indiferente a P6, mas sim, que esse participante não sente segurança em relação ao 

aprendizado e entendimento de todo conteúdo visto em sala de aula. O sentimento 

assinalado por P6 no questionário inicial foi o medo, e sua justificativa está 

relacionada ao fato de este participante nunca ter estudado inglês em um instituto de 

idiomas, associando a falta de estudo à futura dificuldade com a disciplina. Então, 

posso inferir que não há neutralidade nas afirmações desse participante, pois ele 

começou o curso sentindo medo e terminou sentindo-se inseguro.  

 Nesta subseção foi possível observar que, dos treze participantes, onze 

relataram sentimentos positivos, um sentiu sentimento negativo e um sentimento 

neutro. Estas são as representações finais dos sentimentos manifestados pelos 

treze participantes e organizados no quadro síntese abaixo: 

 

Quadro 8: Síntese das representações finais relacionadas aos sentimentos 

• Eu quero aprender mais. 

• Estou inseguro 

 

 

4.3.2   Sensações 

 

 

 As sensações foram divididas em três categorias: boas, ruins e neutras. Em 

relação às sensações boas, dentre os treze participantes, a sensação de 

conhecimento foi mencionada por dez e a sensação de oportunidade foi mencionada 

por nove, a sensação de poder por um e a sensação de surpresa por um. Pode-se 

inferir que há uma relação muito estreita entre o conhecimento e a oportunidade, ou 
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seja, que o conhecimento gera oportunidade. Por essa razão, apresento as 

representações dos sentimentos positivos, destacando as palavras e as expressões 

referentes a esses dois sentimentos.  

 

• Eu terei mais oportunidade no mercado de trabalho. 

 

P1: Agora terei mais oportunidade no mercado de trabalho e ele 
ampliou meus conhecimentos. 
 
P2: Após cursar a disciplina estou feliz por ter conhecimentos sobre 
a língua e com isso pode me gerar oportunidades em relação ao 
mercado de trabalho. 
 
P3: Conhecimento e oportunidade, pois como dito o conhecimento 
vem para somar e as oportunidades são baseadas nas áreas de 
Turismo, matérias as quais foram abordadas em sala de aula. 
 
P8: Sinto que tenho mais oportunidades em relação a 
empregabilidade, entre outros. Porem ainda tenho muito a 
aprender, a estudar. 

 

 Para P1, P3, P4 e P8, a sensação positiva está relacionada a uma maior 

oportunidade no mercado de trabalho. P2 e P3 trabalham como recepcionistas em 

hotel, sentem-se mais seguras em relação às suas tarefas diárias. As as matérias, 

temas e/ou conteúdos abordados em sala de aula parecem servir como reforço ao 

trabalho que desenvolvem, o que reconfirma que o conteúdo da disciplina, enquanto 

abordagem instrumental, está de acordo com as necessidades desses alunos. P8 

faz menção a mais oportunidades em relação à empregabilidade, por ainda ser 

estagiária em um centro de informações.  

 

• O conteúdo visto em sala de aula é o que eu uso no meu trabalho. 

 

P5: Os temas citados procura dar oportunidade e conhecimento 
que são dois passos importantes na carreira da pessoa. 
 
P11: Conhecimento, porque sem conhecimento para poder 
conhecer e adquirir como profissional de turismo.  
P11: Vou precisar sempre estudar porque a área de turismo exige 
muito para ser um bom profissional. (relato final) 

 

 Para P5 e P11, o sentimento de oportunidade está mais relacionado ao 

conteúdo trabalhado em sala de aula. Penso que também possa inferir, como já 
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mencionado anteriormente, que o conhecimento leva à oportunidade. A expressão 

usada por P5, "Os temas citados procura dar oportunidade e conhecimento", 

também possibilita inferir que o conteúdo abordado em sala de aula está relacionado 

à realidade e às necessidades da profissão/curso escolhido, ou seja, que a disciplina 

prepara o aluno para o mercado de trabalho. 

 

• Eu atendo melhor o meu cliente.   

 

P7: Já tinha conhecimento e depois de estudar mais o Inglês não 
fiquei com muita dificuldade para conversar com os hóspedes. 
 
P9: Oportunidade por poder realizar um melhor atendimento com 
os novos conhecimentos adquiridos. 
 
P10: Porque com mais técnicas no inglês tenho conhecimento e 
oportunidade para colocar em prática que aprendi. 
 
P12: Conhecimento por poder obter informações necessárias para 
uma situação. 

 

 Para P7, P9, P10 e P12, as sensações de oportunidade e conhecimento 

estão relacionadas à aplicabilidade do conteúdo aprendido em sala de aula no 

trabalho. P7, recepcionista em um hotel, afirma que tem menos dificuldade para 

conversar com os hóspedes. P9, que durante a disciplina passou a trabalhar em dois 

lugares – como voluntário em uma ONG (Organização Não Governamental), 

fazendo a catalogação de patrimônios históricos, e como assistente financeiro e 

atendente em uma casa noturna –, afirma realizar um atendimento melhor. P10, 

recepcionista em um centro de informações, afirma que conseguiu colocar o 

conhecimento adquirido em prática. P12, que, apesar de já ter trabalhado em 

hotelaria como assistente de serviços gerais, com restrições por parte da chefia 

quanto ao contato com hospedes, e de estar desempregada, afirma ter obtido 

informações necessárias para uma determinada situação, não explicitada. Pode-se 

inferir que P12 esteja se referindo a situações comuns que acontecem nas 

dependências de um hotel, como recepção, serviço de lavanderia, entre outros.  

 

• Eu ganhei afinidade com a língua. 
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P4: O curso me possibilitou obter uma afinidade com a língua, 
achei interessante como é usado e a forma com que faz tudo ser 
simples. Surpresa. 
P6: Acredito que tenho oportunidade de compreender um pouco 
mais sobre a língua inglesa. 

 

 Para P4 e P6, a sensação boa tem relação com a afinidade com a língua e 

com a oportunidade de compreender mais. P4, recepcionista em um centro de 

convenções, faz menção à abordagem, à metodologia e às técnicas usadas em sala 

de aula e se surpreende a respeito de como a "forma" faz as coisas parecerem 

simples. P6, que atua na área de Turismo Hospitalar, trabalhando como estagiária 

em um hospital, afirma ter tido a oportunidade de compreender um pouco mais a 

língua inglesa. 

 Nenhum dos treze participantes fez menção a alguma sensação ruim, o que 

também, confesso, esperava que acontecesse ao final desta pesquisa. Penso que 

esse fato seria um resultado proveniente de mudanças individuais, só conhecidas 

por meio das repostas dadas às perguntas 2 e 3 do questionário final.  

Apresentei  as representações finais relacionadas às sensações manifestadas 

pelos treze participantes, organizadas, abaixo, em um quadro síntese: 

 

Quadro 9: Síntese das representações finais relacionadas aos sensações 

• Eu terei mais oportunidade no mercado de trabalho. 

• O conteúdo visto em sala de aula é o que eu uso no meu trabalho. 

• Eu atendo melhor o meu cliente.   

• Eu ganhei afinidade com a língua. 

 

 

4.3.3   Expectativas 

 

 

 Esta subseção apresenta as representações dos participantes em relação às 

suas expectativa. Está dividida em quatro subseções: parcialmente alcançadas, 

totalmente alcançadas, superadas e não alcançadas.  

 Quanto às expectativas parcialmente alcançadas, destaco as seguintes: 
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• Poderíamos ter tido mais conteúdo. 

 

P1: Algumas, infelizmente tivemos poucas aulas e algumas coisas 
me pareceram que ficaram para tráz. 
 
P3: Sim, mas ao mesmo tempo não, acho que poderíamos ter tido 
muito mais conteúdo, mas levamos em consideração feriados e falta 
de interesse em alguns. 
 
P5: Ainda não foi atingida, tenho que aprender e tirar duvidas que 
tenho. 

 

 Dentre os treze participantes, três mencionaram ter suas expectativas 

parcialmente alcançadas. P1 afirma que o número de aulas não foi suficiente, devido 

a vários feriados, além dos eventos que ocorreram naquele semestre às quintas 

feiras, dia em que ocorriam as nossas aulas. P5 também faz referência ao número 

de aulas, considerando-o insuficiente; faz, também, menção à falta de interesse de 

alguns alunos, questão que não esclareceu. 

 

Quanto às expectativas totalmente alcançadas, tem-se: 

 

• Eu aprendi mais sobre a língua. 

 

P4: Sim, pois foi um desafio vencido para mim. Eu me esforcei e vi 
resultados positivos. 
 
P7: Sim. O que eu tive dúvida a professora me ajudou me deu várias 
respostas para que eu pudesse entender com mais clareza a 
matéria. 
 
P8: Sim, pois o principal era eu me interessar pelo curso, em querer 
estudar mais, e isso eu consegui. 
 
P9: Sim, pois aprendi mais sobre a língua e estes novos 
conhecimentos me incentivaram a aprender mais. 
 
P10: Sim, a minha expectativa era aprender mais e revisar algumas 
coisas esquecidas e isso ocorreu ao decorrer das aulas com 
atividades. 
 
P11: Positivo porque muitas palavras do inglês instrumental e que 
tem significado muito diferentes. 
 
P12: Sim, apesar de ter sido muito rápido superou na forma de 
abordagem de textos, apostila. 

 



83 
 

 Dentre os treze participantes, sete afirmaram ter aprendido mais sobre a 

língua inglesa. P4, a participante mais resistente do grupo, ressalta que, para ela, foi 

"um desafio vencido”. P7 diz que teve suas dúvidas esclarecidas pela professora, o 

que viabilizou um melhor entendimento da matéria. P8 afirma que seu interesse pelo 

curso foi despertado a partir das aulas; quer continuar estudando. P9 diz que o fato 

de ter aprendido o incentivou a aprender mais. P10, além de afirmar que aprendeu 

mais, também fez referência aos exercícios que compõem uma breve revisão de 

gramática contextualizada, inserida na segunda parte do curso, o que demonstra, 

também, ser uma das necessidades do aluno. P11 destaca o fato de ter entendido 

melhor os significados das palavras. P12, assim como P1, P3 e P5, considerou 

insuficiente o número de aulas. Porém, considera que tal questão foi amenizada em 

função do trabalho com os textos e com a apostila.  

Quanto às expectativas superadas, destaco: 
 

• As minhas expectativas foram além do que eu esperava. 
 

P2: As minhas expectativas foram além do que eu esperava. 
Houve mais diálogos e dinâmicas nas aulas. 

 

 Dentre os treze participantes, um fez menção à superação de suas 

expectativas. Para P2, a questão está na metodologia e nas técnicas usadas em 

sala de aula. Pode-se inferir que essa era uma necessidade do participante. Apesar 

de apenas um participante manifestar tal pensamento, essa representação é 

importante exatamente porque difere de todas as apresentadas por outros 

participantes do grupo.  

 

 No que diz respeito às expectativas não alcançadas, dentre os treze participantes, 

apenas um destaca esse aspecto: 

 

P6: Não, acho que eu poderia ter ido melhor. 
 

 P6 afirma que suas expectativas não foram alcançadas. Ao escolher a forma 

condicional "poderia", também deixa margens para algumas leituras, como, por 

exemplo, eu não fui mal, eu aprendi, mas poderia ter aprendido mais se... Pode-se 

inferir que as necessidades desse participante não foram, de certa forma, 

consideradas. Pode-se, também, inferir que esse participante refere-se a si próprio, 
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ou seja, avalia a si mesmo – faz uma avaliação pessoal –, e não o curso, como 

perguntado no questionário. Conclui-se que ele confundiu a expectativa em relação 

ao curso com a expectativa pessoal e atribuiu a si mesmo o fato de as expectativas 

não terem sido alcançadas. A manifestação desse pensamento é importante 

exatamente porque difere de todos os outros participantes do grupo. Percebe-se que 

ele já começou com medo, inseguro e que esses sentimentos parece não teram 

mudado, ainda continuam presentes. 

Essas são as representações finais das expectativas manifestadas pelos 

treze participantes e organizadas no quadro síntese a seguir: 

 

Quadro 10: Síntese das representações finais relacionadas às expectativas 

• Poderíamos ter tido mais conteúdo. 

• Eu aprendi mais sobre a língua. 

• As minhas expectativas foram além do que eu esperava. 

 

Com base no levantamento feito até este momento, encerro esta seção, 

apresentando no quadro síntese abaixo o resultado geral das representações finais 

manifestadas pelos participantes, o que responde a segunda pergunta desta 

pesquisa.  
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Quadro 11: Síntese geral das representações finais dos participantes 

 Sentimentos 

• Eu quero aprender mais. 

• Eu estou inseguro. 

 

     Sensações 

• Eu terei mais oportunidade no mercado de trabalho. 

• O conteúdo visto em sala de aula é o que eu uso no meu trabalho. 

• Eu atendo melhor o meu cliente.   

• Eu ganhei afinidade com a língua.  

 

 Expectativa 

• Poderíamos ter tido mais conteúdo. 

• Eu aprendi mais sobre a língua. 

• As minhas expectativas foram além do que eu esperava. 

 

 

Nota-se que, em um mesmo grupo, há subgrupos que possuem opiniões 

diferentes e que, dentro de cada subgrupo, cada pessoa tem sua justificativa própria 

para posicionar-se e escolher a palavra que melhor expressa seu pensamento, sua 

representação. As palavras escolhidas podem até serem as mesmas, mas os 

motivos que levaram essas pessoas a pensarem como pensam, a escolherem as 

palavras que escolheram para expressar suas ideias, a assumirem posicionamentos 

perante a sociedade e a interagirem entre si, são individuais, são únicos, oriundos 

da vivência e das experiências pessoais e profissionais de cada um. A meu ver, 

essa é a heterogeneidade apontada por Moscovici (2000/2011, p.15), que, 

interessado no processo de influência da minoria, na inovação e na mudança social, 

notou que, em uma perspectiva sociopsicológica, a construção dessas 

representações é que torna a questão uma questão a ser discutida. O autor também 

considera as representações como fenômeno de caráter dinâmico, cuja exploração 

da variação e da diversificação das ideias coletivas nas sociedades modernas, em 

que as diferenças refletem uma distribuição desigual de poder, geram uma 

heterogeneidade de representações. 
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Percebo, também, que a abordagem instrumental teve sua contribuição em 

todo o processo de pesquisa aqui relatado, uma vez que a maioria dos participantes 

tiveram suas expectativas supridas a partir da disciplina Inglês Instrumental, o que é 

possível perceber quando se vê um número maior de expectativas alcançadas, 

segundo as representações finais. 

Com base no levantamento feito até este momento, encerro esta seção, 

apresentando, no quadro síntese a seguir, o resultado total das representações 

prévias, iniciais e finais manifestadas pelos participantes.  

 

Quadro 12: Síntese geral das representações prévias, iniciais e finais dos 

participantes 

Representações prévias Representações iniciais Representações finais 

• As aulas eram básicas. 
• As aulas eram ruins. 
• As aulas eram 

dinâmicas. 

Sentimento 
• Eu gosto de língua 

inglesa. 
• Eu tenho medo de não 

conseguir aprender. 
• Eu não gosto de inglês. 

Sentimento 
• Eu quero aprender mais. 
• Estou inseguro. 
 

 Sensação 
• Aprimorar meus 

conhecimentos 
• Estudar e aprender em 

um método diferente. 
• Usar o que eu aprender 

no meu trabalho.  
• Não conseguir aprender. 

Sensação 
• Eu terei mais 

oportunidade no 
mercado de trabalho. 

• O conteúdo visto em sala 
de aula é o que eu uso 
no meu trabalho. 

• Eu atendo melhor o meu 
cliente.   

• Eu ganhei afinidade com 
a língua.  

  Expectativas 
• Aprimorar meus 

conhecimentos 
• Estudar e aprender em 

um método diferente. 
• Usar o que eu aprender 

no meu trabalho.  
• Não conseguir aprender. 

Expectativas 
• Poderíamos ter tido mais 

conteúdo. 
• Eu aprendi mais sobre a 

língua. 
• As minhas expectativas 

foram além do que eu 
esperava. 

 

Com base nas representações prévias, iniciais e finais dos participantes, foi 

possível responder a primeira e a segunda perguntas desta pesquisa. Passo, então, 

à fase de comparação das representações. para saber quais transformações foram 
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identificadas como decorrentes da disciplina Inglês Instrumental, o que responde a 

terceira pergunta de pesquisa. 

 

 

4.4   COMPARAÇÃO ENTRE AS REPRESENTAÇÕES 
 

 

Os dados relativos às transformações identificadas como decorrentes da 

disciplina Inglês Instrumental foram extraídos do questionário final, perguntas de 1 a 

4 do relato final (Anexo C – Parte A), em que perguntei, direta e objetivamente, se, 

na opinião do participante, havia ocorrido alguma mudança ao longo do aprendizado 

de língua inglesa. Em caso positivo, o próprio participante deveria refletir e descrever 

essa mudança, além de, também, refletir e responder , no momento da entrevista, 

como a abordagem instrumental colaborou para com essa mudança. 

 Quanto às mudanças ocorridas ao longo do aprendizado de língua inglesa, ou 

seja, na maneira como o participante enxerga a língua inglesa hoje, os treze 

participantes afirmaram que houve mudanças. Estas foram organizadas em: (1) 

pessoais: ou seja, uma mudança na pessoa em si, na forma de se relaciona com a 

língua inglesa; (2) profissionais: mudanças relacionadas à prática e ao ambiente de 

trabalho; e (3) em relação à metodologia usada: mudanças relacionadas à aula em 

si, às técnicas utilizadas.  

 Para P4, P7, P9 e P11, as mudanças têm relação com questões pessoais. Os 

excertos a seguir referem-se às mudanças pessoais: 

 

P4: melhor entendimento na língua, mais segurança, acreditar 
mais em mim, acreditar no meu potencial. 
 
P7: Minha pronuncia melhorou depois das aulas de conversação 
com a Professora. 
 
P9: Passei a me interessar mais pela língua e pretendo continuar 
estudando. 
 
P9: Sim, tiveram mudanças, a primeira foi a vontade de continuar 
estudando e no decorrer do curso a gente descobre a necessidade 
dessa língua. Isso também, isso é uma motivação e o curso sendo 
prático, ele motiva você aprender mais. (entrevista)    
 
P11: Sim porque o instrumental pode mudar o raciocínio lógico. 
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P4 afirma sentir-se mais segura, acreditar mais em si e em seu potencial. Há 

um trecho, em sua entrevista, que reforça essa afirmação: 

 

(entrevistador) Ah você ainda continua hoje, com essa, com essa 
sensação de, de prejudicar, de... 
(entrevistado) Não, eu continuo com um pouco de dificuldade, é 
natural. Mas ah., eu acho que não vai mais me prejudicar. 

 

Para P7, a melhora da pronúncia foi uma mudança expressiva. P9 afirma que 

passou a se interessar mais pela língua, que descobriu a necessidade da língua e 

que pretende continuar estudando. P11, ao mencionar que "o instrumental pode 

mudar o raciocínio lógico", possibilita-me inferir que a abordagem instrumental pode 

alterar a ordem das coisas, a maneira de ver as coisas, ver as coisas em uma 

sequência que faça mias sentido, com mais clareza, reorganizar o raciocinar de uma 

maneira nova.  

 P1, P3, P8 e P10 consideram que as mudanças têm relação com questões 

profissionais. Os excertos a seguir referem-se às mudanças profissionais: 

 
P1: Houveram sim algumas uma delas foi manter mais contato com 
hóspedes, usando o que foi ensinado em sala de aula. 
 
P3: Referente as  mudanças seria somente um foco a mais nos 
verbos e matérias tratando-se sobre o nosso curso: Turismo e 
Hotelaria. 
 
P8: antes eu tinha uma "má" visão do Inglês, por eu não entendê-lo, 
e hoje, por eu utilizá-lo mais, eu consigo praticar melhor na área 
em que atuo, consequentemente gostando mais do mesmo. 
 
P10: A maneira que eu tenho se comunicado no meu trabalho 
veio através de técnicas que pude desenvolver no aprendizado 
de língua inglesa. 

 

P1 afirma que passou a ter mais contato com os hóspedes, com base no que 

aprendeu em sala de aula. Para P3, a mudança está no fato de a disciplina ter 

focalizado os temas sobre Turismo e Hotelaria, discutidos em sala de aula. P8 afirma 

que a mudança está relacionada ao modo como "via" a língua, pois passou a ter 

uma visão boa e a gostar mais de língua inglesa, além de praticar em seu local de 

trabalho. Para P9, a mudança está relacionada com a aplicabilidade: a discussão 

dos conteúdos em sala de aula viabilizou uma comunicação em seu trabalho. Para 
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P10, a mudança está em sua comunicação no trabalho, a partir das técnicas que 

foram estudadas em sala de aula. 

 Para P2, P5, P6, P12 e P13, as mudanças têm relação com questões 

metodológicas. Os excertos a seguir referem-se às mudanças metodológicas: 

 
P2: antes o aprendizado do inglês era mais rígido. Hoje em dia 
temos diversas formas de aprender a língua inglesa. 
 
P5: uma nova forma de aprender a língua inglesa. 
 
P6: as técnicas de leitura me ajudaram a tentar compreender 
textos em língua inglesa. 
 
P12: Leitura, gramática, coisas que me reforçaram mais. 
 
P13: agora procuro interpretar antes de traduzir, o que facilita o 
entendimento. 

 

P2 refere-se à mudança na maneira de aprender inglês. O uso dos termos 

"antes" associado ao adjetivo "rígido" e "hoje em dia" associado a "diversas formas", 

permite inferir que hoje, a abordagem instrumental é uma maneira diferente de 

aprender a língua. Para P5, a mudança também está relacionada a "uma nova 

forma" de aprender. P6 afirma que a mudança está em compreender textos com 

base nas técnicas de leitura. Para P12, a mudança refere-se ao "reforço" dado à 

leitura e à gramática. Para P13, a mudança está em ter aprendido a interpretar, o 

que o levou a entender melhor o texto.  

 Após o levantamento geral das mudanças dos participantes com base na 

comparação entre as representações iniciais e finais, passo à análise final da 

relação das transformações decorrentes da disciplina Inglês Instrumental, para 

responder a pergunta de pesquisa número três. 

 

 

4.5   TRANSFORMAÇÕES DECORRENTES DA DISCIPLINA INGLÊS INSTRUMENTAL 
 

 

 Para identificar as transformações decorrentes da disciplina Inglês 

Instrumental na representação dos alunos, ou seja, na maneira como enxergavam a 

língua inglesa ao final do curso, os participantes responderam as perguntas 3 e 4 do 

questionário final (Anexo C – Parte B), relativas a como a abordagem instrumental 
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havia colaborado com essa mudança. Em caso negativo, pedi que refletissem sobre 

como enxergavam a língua inglesa naquele momento, apresentando suas reflexões 

no relato final (Anexo C – Parte A). Os treze participantes afirmaram que houve, sim, 

influência e/ou colaboração da abordagem instrumental quanto às questões 

metodológicas, pessoais, e profissionais. Apresento, então, as transformações 

decorrentes da disciplina Inglês Instrumental, identificadas nas opiniões dos 

participantes.  

 Para P1, a transformação tem relação com o método, com os temas focados 

na área, a diversificação das aulas e a aplicabilidade, conforme excerto extraído da 

entrevista:  

 

P1: em cada aula por mais que a gente foca num assunto, surge algo 
novo, a senhora sempre ta mostrando algo novo pra gente e... e o 
mais engraçado é que uma aula é diferente da outra, mesmo 
tratando do mesmo assunto na maioria das vezes e a senhora 
sempre mostra situações que a gente sempre vai bater de frente, 
vai surgir as duvidas e a senhora mostra ali como responder e ir 
direitinho 

 

Para P2, P7 e P8, a colaboração tem relação com o conteúdo estudado em 

sala de aula e o seu trabalho. 

 

P2: Método/Pessoal: Em palavras técnicas, ou seja, palavras que 
utilizamos no nosso dia-a-dia (questionário final) 
Eu gostei porque ele foca naquilo, pelo menos pra mim, eu que 
trabalho em hotel é bom que foca. Pelo menos você tem uma 
noção. Claro que num semestre, a gente não vai..., em seis 
meses não vai aprender tudo, mas tem uma noção. Adorei a sua 
aula na faculdade... (entrevista) 
 
P7: Trabalho: No meu ambiente de trabalho tive melhorias.  
 
P8: Método: Colaborou bastante, pois eram aulas focadas com que 
nós utilizamos no dia-a-dia, e isso contribuiu para que eu mudasse 
a minha visão. 

 

P3 considera que a transformação tem relação com o método, que favoreceu 

a revisão geral de pontos gramaticais, o contato com exercícios orais de fixação e 

com vocabulário específico da área. 

 

P3: Colaborou revisando mais a escrita, fala e termos 
específicos, conforme os mesmos citados acima. 
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Para P4, a transformação tem relação com o método usado, uma vez que 

colaborou com seu desempenho e, também com questões pessoais. 

 

P4: Por ser uma matéria que eu tenho muita dificuldade e até um 
certo  "bloqueio" o meu desempenho através da metodologia 
usada colaborou muito.(questionário final) 
 
Eu achei que ia ser bem mais difícil. Que eu ia ter muito mais 
dificuldade, mas eu acho que o método apresentado foi muito 
bom, porque você não enfatizou muito a tradução. Então eu 
acho que deu pra mim aprender mais e deu ate pra mim 
relaciona mais, tanto com o português, tanto do inglês, 
inglês.(entrevista) 

 

P5, P6, P10 e P13 destacam a colaboração e sua relação com o método e 

com questões pessoais, 

 

P5: Método: o método aplicado procurou aprofundar a maneira de 
aprender.  
 
P6: Método: foi uma forma de aprender inglês diferente do que eu 
imaginava.  
P10 - Método: Colaborou com a prática, correção e treino. 
 
P13: Pessoal: através das aulas, despertei mais interesse pela 
matéria. 

 

Para P9, a transformação tem relação ao trabalho e, também, aos aspectos 

pessoais, uma vez que colaborou no sentido de facilitar o atendimento às pessoas, 

de motivá-lo por meio da aplicabilidade, ao ponto de querer continuar estudando. 

 

Trabalho: facilitou para que eu possa atender pessoas em língua 
inglesa (questionário final) 
 
Pessoal: Sim, tiveram mudanças, a primeira foi a vontade de 
continuar estudando.. 
 
Pessoal: e no decorrer do curso a gente descobre a necessidade 
dessa língua. Isso também, isso é uma motivação e o curso 
sendo prático, ele motiva você aprender mais. (entrevista) 

 

Para P11, a transformação tem relação com a mudança de visão, no sentido 

da conscientização da importância da língua e na aquisição de conhecimentos 

específicos da área.        
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P11: Posso dizer a língua inglesa hoje é obrigatória para a 
profissão e depende de cada pessoa como lidar. 
E agora que nos terminamos o curso, ela continua sendo chata?  
Agora não, porque agora eu tenho outra ma visão diferente. 
O que mudou? Ela deixou de ser chata por quê? Ela é o que? Você 
usou uma palavra “chata” e agora, a língua inglesa é o que? Ela 
deixou de ser chata pra ser... legal? Pra ser interessante? Que 
palavra você usaria?  
Pra mim, de ser importante. 
Ela deixou de ser chata e passou a ser importante? 
É, pra mim, porque como eu vou exercer a área, eu... assim..eu 
aprendi um pouco as palavras conhecidas, cognatas..eu não sabia o 
que era isso..a senhora viu que eu tive um pouco de dificuldade...e 
também as moedas em inglês, que eu também não sabia distinguir 
assim é 22..é ..como é que a senhora falou?...22.... é 
cruzeiros...não..não é cruzeiros... é..em dólar né, eu também não 
sabia....então isso pra mim também foi muito diferente.  
Né, então eu acho que tudo que eu peguei um pouco é... também um 
pouco da entrevista que a senhora citou que as vezes a gente não 
passa na entrevista né, porque eles perguntam aonde você mora e 
eu não sabia. A primeira entrevista que eu fiz eu não sabia e eu não 
tinha essa noção. Agora eu já tenho a noção mais ou menos do que 
é, do que eu devo falar. 

 

Para P12, a transformação tem relação com a visão do uso da língua em si, a 

responsabilidade de quem fala, o que se fala e com quem se fala, a importância da 

escolha das palavras para atender a um hospede.  

 

P12: Na postura, comunicação entre o grupo. (questionário final) 

 
P12: o que mudou pra mim como... como eu vi minha visão entre 
Rafael e... Rafael Turismo era uma coisa, agora Rafael e turismólogo 
é outra. Eu acho que isso que mudou mais, uma visão mais 
profissional em relação à responsabilidade, a comunicação, a 
importância das palavras. 
E como você... você... você considera que o inglês... que a 
abordagem instrumental colaborou pra essa mudança de visão sua? 
Sim, colaborou. Colaborou muuuuito porque é como eu falei, ela 
trouxe pra mim uma... não só uma linguagem técnica assim nova, 
nova assim, entre parênteses, uma linguagem técnica usada, 
estruturada, de forma correta, mas sim como um profissional e 
pessoal, porque a gente... a gente aqui dentro é aqui dentro, lá fora é 
lá fora. Então, lá fora você... tem... pratica o inglês, pratica, então 
você aborda dessa maneira, pratica dessa maneira.. então... isso 
que me realizou...(entrevista) 

 

Após a apresentação e a análise dos dados, percebo que trabalho com dois 

contextos: a sala de aula de uma instituição de nível superior, composta por um 

grupo heterogêneo de alunos com conhecimentos, necessidades e interesses 
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diversos, que trabalham, ou não, e as várias empresas nas quais estes mesmos 

alunos atuam como profissionais. Com o intuito de encontrar uma maneira de 

interpretar o conceito de representação e tornar a comparação entre as 

representações iniciais e finais possível, e entendendo que a representação não é 

composta por um único elemento, mas, sim, por vários elementos que colaboram 

para uma visão de mundo única e pontual, senti a necessidade de definir 

previamente quais seriam estes elementos que precisavam ser comuns entre os 

participantes e que possibilitariam essa comparação. 

Sendo este assunto complexo e como pesquisadora da área da Linguística 

Aplicada e não da Psicologia, precisava, então, encontrar uma maneira tal que todos 

esses elementos pudessem dialogar entre si, para responder as perguntas de 

pesquisa. Que caminho usar para definir os elementos? Durante minhas reflexões, 

comecei a recordar falas de alguns alunos que tive ao longo da minha carreira, 

experiências vividas com eles em sala de aula e, algumas vezes, conversas de 

apoio no corredor. As falas dos alunos eram mais ou menos assim: “Professora, eu 

não consigo aprender”, “Eu tento aprender inglês, mas é tão difícil”. , “Eu acho tão 

difícil”, “Eu tenho medo de errar”, “Eu fico inseguro em ler em voz alta”, “Eu tenho 

vergonha de falar”, “Eu não consigo entender”, “Eu não sei nada”. Imersa em minhas 

recordações, lembrei-me de que muitas vezes percebia que aquele aluno sentia-se 

incapaz quando, na verdade, ele não era incapaz. Essa sensação de incapacidade 

registrava, de fato, o que o aluno sentia, mas, algo dentro de mim, também dizia que 

isoo poderia ser mudado, poderia ser transformado. Era como se fosse um pedido 

velado do aluno, “por favor, me ajude”. 

A partir daí, pensei na importância de saber o que esse participante achava 

sobre as aulas de língua inglesa que teve na escola. Assim, surgiu o primeiro 

elemento, a opinião. Mas, era preciso encontrar mais elementos para compor a 

representação desse participante. Lembrei-me, então, do sentir-se inseguro, com 

medo de errar, e, assim, surgiram mais dois elementos, o sentimento e a sensação, 

por acreditar que são importantes na composição da representação. Mas eu ainda 

sentia falta de um elemento que dissesse respeito a o que se esperava do curso, 

para que, ao final, fosse possível comparar e perceber possíveis mudanças na forma 

como viam a disciplina “inglês Instrumental”. Assim, surgiu o quarto e último 

elemento que comporia as representações dos participantes, a expectativa. 
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Em minha interpretação do conceito de representação, entendo que ela é 

composta por vários elementos que dialogam entre si e que se imbricam para formar 

uma nova visão do mundo. Essa reflexão me leva à escola em que o meu grupo, 

objeto de estudo, cursou a disciplina Inglês Instrumental, à sala de aula em si, à 

relação entre aluno e professor, à relação de poder, ao papel social exercido por 

cada ator envolvido. Durante a reflexão sobre os elementos que comporiam as 

representações dos participantes, escolhi quatro elementos que considerei 

fundamentais: a opinião, o sentimento, a sensação e a expectativa dos participantes.  

 Saber como um aluno sente-se em relação à disciplina é, a meu ver, 

fundamental para o bom andamento do curso, uma vez que o professor pode criar 

situações e exercícios que ajudem esse aluno a sentir-se mais seguro, mais 

confiante em aprender um determinado ponto e a refletir sobre sua dificuldade, 

descobrindo que pode mudar uma situação ou um sentimento incômodo. 

O uso do conceito de emoções para embasar meu trabalho está em minha 

curiosidade, na necessidade de saber mais sobre como e o que meus alunos 

sentem, pensam e esperam da disciplina e de mim, como professora; sobre como 

eles podem mostrar-me um caminho mais adequado para aproximar-me deles e de 

suas necessidades; além de oferecer uma oportunidade para que reflitam sobre 

como veem a si próprios em todo esse processo. 

A curiosidade de saber como e o que meu aluno sente em relação à disciplina 

de língua inglesa sempre se fez presente em minha prática em sala de aula. Porém, 

o que começou como uma simples curiosidade passou, em um determinado 

momento, que não sei bem como precisar, a ser essencial em meu trabalho em sala 

de aula. Percebi que, ao ouvir de meus alunos o que sentiam ou achavam da língua 

inglesa, como, por exemplo, inglês é chato, difícil, legal, e ao ouvir deles os porquês 

referentes a essas questões, mostravam-me o melhor caminho para chegar até eles, 

ou seja, levavam-me a refletir sobre quais métodos e técnicas seriam mais eficazes 

para a realização de nosso trabalho em sala de aula. Essa é a justificativa para a 

presença das perguntas de 15 a 17 no questionário inicial (Anexo B) e de 1 a 6 no 

questionário final (Anexo C – Parte B), oferecido aos participantes dea pesquisa. 

Como pesquisadora na área de Linguística Aplicada, não tenho a pretensão 

de escrever ou aprofundar meus conhecimentosa respeito das emoções, um tema 

importante e envolvente, que pertence à área da Psicologia. Porém, não podia 

deixar de ater-me, ainda que parcialmente, a esse assunto que permeia a pesquisa 
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desenvolvida, visto que, assim como mencionado na seção metodologia, o 

sentimento e a sensação compõem as representações prévias, iniciais e finais dos 

participantes. Assim, para certificar-me de que estava no caminho certo, procurei 

dialogar com um profissional da área de Psicologia, em busca de um autor que 

tratasse de sentimentos e sensações, chegando a Ekman (2011). 

Com o olhar de Linguísta Aplicada, não pude deixar de refletir sobre a citação 

a seguir, de Ekman (2011, p.31), que faz referência ao fato de palavras serem vistas 

como "representações das emoções". Além de os participantes desta pesquisa 

expressarem-se de forma escrita e oral, usando as palavras para externarem 

sentimentos e sensações, a própria análise dos dados deu-se por meio da análise 

de conteúdo, técnica de categorização, que tem, como base, a palavra. 

Esse é um ponto de convergência em que as diferentes áreas dialogam de 

uma maneira muito interessante: a palavra, enquanto unidade de análise, é o centro 

onde tudo começa e onde tudo termina. Se pensarmos em um ciclo, teremos o 

começo, a interação, o retorno; e o recomeço, a interação, o retorno, e assim 

sucessiva e infinitamente. É por meio da palavra que as relações ocorrem em nossa 

sociedade. Essa mesma palavra é a interface entre um sujeito que a reproduz e 

outro sujeito que a ouve. Esses diferentes sujeitos fazem uso de uma mesma 

palavra e produzem seus discursos, inseridos em contextos específicos carregados 

de ideologia. Por detrás de uma mesma palavra, há uma pessoa única, que 

expressa sua ideologia por meio do discurso, cujos textos organizam-se por palavras 

devidamente escolhidas, e que passam a ser sua interface com a sociedade. 

É a partir da palavra que a emoção se expressa, revelando pensamentos 

similares e diferentes dos participantes, que não só interagem entre si, mas também 

fazem parte de uma sociedade, de um grupo social que convive, no caso desta 

pesquisa, em uma escola de nível superior, cujos atores – alunos e a professora 

pesquisadora – desempenham seus papéis. Por que, então, não usar desse ponto 

de convergência entre as áreas, a palavra, para conhecermos melhor o que nossos 

alunos pensam, sentem em relação à nossa disciplina? Foi o que procurei fazer 

quando optei por inserir perguntas com foco em sentimentos e sensações nos 

questionários inicial e final. 

Quanto aos participantes desta pesquisa, um grupo formado por treze alunos 

universitários, entendo que estes podem até ter escolhido a mesma alternativa, 

como, por exemplo, "felicidade", ao apresentarem suas respostas, porém, o 
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processo desenvolveu-se individualmente, uma vez que cada pessoa tem sua visão 

de mundo baseada em experiências pessoais e profissionais, que formam e/ou 

formarão seu referencial, sua maneira de ver e entender o mundo. Assim, traduzi 

nesta pesquisa, a diversidade, a heterogeneidade destacadas por Moscovici 

(2000/2011). 

O contexto, ou seja, o local onde uma interação acontece, e suas condições, 

exerce influência na interação entre as pessoas, determinando um comportamento 

social. No caso desta pesquisa, entendo os contextos como sendo as escolas por 

onde passaram os alunos universitários, locais de ocorrência das interações entre 

aluno/professor/aluno, onde representações nasceram, morreram.  

Hoje, essa instituição de ensino superior, que objetiva preparar o aluno 

universitário para o mercado de trabalho, é o contexto onde eu e os alunos nos 

encontramos, convivemos e interagimos em condições cujo comportamento social, 

mesmo em se tratando de uma escola, procura assemelhar-se ao máximo aos 

ambientes de trabalho variados que compõem as áreas de Turismo e Hotelaria. 

Esse é, portanto, meu entendimento a respeito de "experiência", que Jodelet 

(1989/2001, p.43) define como "uma forma de conhecimento prático [savoir], uma 

experiência a partir da qual o conhecimento é produzido". Eu e os alunos 

participantes da pesquisa vivemos uma experiência nova, em um contexto diferente. 

Criou-se uma nova oportunidade para saber o que pensam, como veem, quais suas 

representações sobre a disciplina Inglês Instrumental e como o contexto influenciou-

os na morte e no nascimento de suas representações. 

Após a apresentação dos resultados que respondem a pergunta no 3 desta 

pesquisa, passo, então, para as considerações finais.  
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5.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Ao trabalhar com o Ensino Fundamental e Médio, no início de minha carreira, 

percebi a resistência de muitos alunos em estudar e aprender língua inglesa. 

Quando comecei a trabalhar com alunos no Ensino Superior, ministrando a disciplina 

Inglês Instrumental, também percebia esta resistência. Porém, ao final de cada 

semestre, percebia que essa resistência era menor, porque alguns alunos me diziam 

que estavam começando a "entender" melhor a língua inglesa, que o conteúdo 

estava relacionado a o que viam e/ou usavam na empresa. 

Comecei, ministrando aulas de Inglês Instrumental no Curso Superior de 

Turismo e Hotelaria, em 2004. Ainda não havia estudado sobre análise de 

necessidades, mas, devido à minha experiência de quase dezesseis anos no 

mercado de trabalho, em vários segmentos do Turismo, sabia o que os alunos 

precisavam aprender para realizar suas tarefas diárias. Ao longo de oito anos, 

procurei atualizar e adaptar esse conteúdo, de acordo com o mercado e com a 

coordenadoria dos cursos a que me reportava em cada semestre. Começava a 

associar essa transformação à abordagem instrumental. 

Essa foi, portanto, minha motivação para a realização desta pesquisa, que 

teve como objetivo investigar as transformações ocorridas nas representações de 

alunos universitários matriculados em um Curso Superior de Turismo e Hotelaria, 

com base na comparação entre as suas representações prévias acerca da língua 

inglesa, e representações iniciais e finais acerca da disciplina Inglês Instrumental. A 

investigação desenvolveu-se como um estudo de caso, teve como aporte teórico as 

representações sociais e o Inglês para Fins Específicos - ESP.  

Neste momento, penso que seja conveniente rever as respostas obtidas de 

forma resumida, antes de expor minhas reflexões finais a respeito da pesquisa. Em 

caráter geral, identifiquei as seguintes representações prévias, "eu gosto de língua 

inglesa", "eu tenho medo de não conseguir aprender" e "eu não gosto de inglês". 

Percebi que estão relacionadas às aulas em si. No que se refere ao conteúdo e a 

metodologia, foram classificadas como “muito básicas”, “ruins” e “dinâmicas”. 

Percebi, também, um aluno inseguro, temeroso. Tais representações, no entanto, e 



98 
 

infelizmente, não me surpreenderam. Sabe-se haver ainda muitas questões 

colaborando para esse cenário e, por sua vez, muito trabalho a ser feito. 

As representações iniciais dos alunos estão relacionadas aos sentimentos de 

gostar ou não de língua inglesa e ao medo de não conseguir aprendê-la; às 

sensações de aprimoramento do conhecimento e aplicabilidade, no trabalho, do 

conteúdo aprendido; e à insegurança, por não ter conhecimento mínimo da língua 

para acompanhar a disciplina de um curso de nível superior. As expectativas 

também estão relacionadas ao aprimoramento do conhecimento e sua aplicação no 

trabalho; ao estudo a partir de uma abordagem diferente; e à possibilidade ou não 

de conseguir aprender a língua inglesa. 

Percebe-se uma similaridade entre sensações e expectativas, principalmente 

na questão do aprimoramento do conhecimento e aplicabilidade, no trabalho, do 

conteúdo aprendido. Pode-se inferir que, nesse sentido, há uma influência das 

representações prévias. Essa influência está relacionada à memória, da qual 

Moscovici (2000/2011, p.61-78) afirma dependerem nossas representações para 

tornar o não familiar algo familiar, e cuja solidez "impede de sofrer modificações 

súbitas de um lado, e de outro fornece-lhes certa dose de independência dos 

acontecimentos atuais". Penso que este seja um possível "porquê" da resistência de 

alguns participantes desta pesquisa quanto à disciplina Inglês Instrumental. 

O esclarecimento de Moscovici (2000/2011, p.61-78), de que imagens, 

linguagem e gestos necessários para superar o não familiar e suas consequentes 

ansiedades são extraídos da soma de experiências e memórias comuns, e de que 

as experiências e memórias não são nem inertes, nem mortas mas, ao contrário, são 

dinâmicas e imortais, também pode nos ajudar a entender a diversidade de um 

grupo de alunos. Eles estão em uma mesma sala, compartilham do mesmo contexto 

e das mesmas informações; no entanto, cada um está em um momento diferente de 

sua vida, com experiências, visões de mundo e conhecimentos diferentes; 

facilidades, dificuldades e necessidades diferentes. Trata-se de uma experiência 

nova, uma nova interação, um processo novo e dinâmico tanto para o aluno quanto 

para o professor. Uma boa oportunidade para iniciar uma aproximação importante 

entre esses dois atores que compartilham o mesmo contexto, pois, somente por 

meio dessa interação é possível evidenciar sentimentos e sensações, exteriorizados 

por meio das palavras usadas em discursos orais ou escritos. 
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Moscovici (2000/2011, p.61-78) também esclarece que ancoragem e 

objetivação são maneiras de lidar com a memória. A ancoragem, enquanto um 

processo que "transforma algo estranho e perturbador, que nos intriga, em nosso 

sistema particular de categorias e o compara com um paradigma de uma categoria 

que nós pensamos ser apropriada", é que "mantém a memória para dentro, está 

sempre colocando e tirando objetos, pessoas e acontecimentos, que ela classifica 

de acordo com um tipo e os rotula com um nome". O processo de objetivação, 

enquanto "a descoberta da qualidade icônica de uma ideia, um ser impreciso; a 

reprodução de um conceito em uma imagem", mantém a memória "sendo mais ou 

menos direcionada para fora (para outros), tira daí conceitos e imagens para juntá-

los e reproduzi-los no mundo exterior, para fazer coisas conhecidas a partir do que 

já é conhecido". 

Pode-se concluir, com base nesses resultados e no referencial teórico 

apresentado, que as representações iniciais dos participantes da pesquisa sofreram 

a influência das representações prévias e que a memória constituiu-se em elemento 

que colabora para essa influência. Pode-se concluir, também, que os alunos 

valorizam a disciplina, inserida em um Curso Superior de Turismo e Hotelaria, e 

esperam que ela lhes propicie as ferramentas necessárias para que possam realizar 

suas tarefas no trabalho, de maneira mais satisfatória. 

Quanto às representações finais dos alunos, estas mostram um panorama 

diferente. Percebe-se que o medo de não aprender já não se manifesta. Afirmam 

que querem aprender mais para terem mais oportunidades no mercado de trabalho 

e atenderem de modo mais adequado seus futuros clientes. Os resultados também 

mostram o aumento de interesse em relação à língua inglesa, quando associada à 

abordagem instrumental. Vários participantes também alegam ter-se desenvolvido 

quanto à compreensão e intrepretação de textos relativos à área, a partir das 

técnicas de leitura utilizadas. Pode-se aqui inferir, que o exercício não se restringe 

apenas a uma tradução de um texto descontextualizado. 

A segurança também foi apontada, após a análise, como uma transformação. 

Posso concluir que o fato de o participante conseguir realizar exercícios orais e/ou 

escritos que antes não conseguia, propicia a ele uma segurança maior, aumenta sua 

auto confiança e sua vontade de continuar estudando, aprendendo. 

 Percebi um aluno mais motivado, interessado, seguro, feliz, em um tempo 

mais "presente" e em um "futuro mais próximo", o que me leva a conclusão de que a 
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disciplina Inglês Instrumental é importante e colabora para a formação profissional 

do aluno, devendo, portanto, continuar a fazer parte do currículo dos cursos de 

Turismo e Hotelaria. 

Penso que seja um bom momento para refletir e, também, avaliar a 

disciplina/curso Inglês Instrumental que desenvolvi e adaptei para as necessidades 

desse grupo. O curso desenvolvido objetivou prepará-los para o atendimento no 

aeroporto – como, por exemplo, em um balcão de check in de uma companhia aérea 

ou de uma locadora de carros –, assim como na recepção de um hotel e restaurante. 

Tomei muito cuidado quanto à forma de tratamento, levando em consideração as 

questões culturais e os procedimentos locais, já que nesses locais, há passageiros 

com nacionalidades variadas em diversas situações, como, por exemplo, junto à 

alfândega e a imigração. 

Desejei desenvolver um curso que tratasse das questões do dia a dia do 

aeroporto, abrangendo seus atores. Por isso, optei por trabalhar com os gêneros 

discursivos específicos desse contexto, como, por exemplo, documentos, 

formulários, folders, flyers, mapas locais, classificados como autênticos no que se 

refere a sua função e uso, colecionados por mim ao longo do meu período de 

trabalho ou oferecidos por amigos quando de suas viagens internacionais, ou, ainda, 

oferecidos pelos próprios alunos, selecionados de seus contextos de trabalho. 

Empenhei-me, realmente, em trazer para o curso o maior número de 

informações atualizadas, gêneros mais específicos e situações, nem sempre simples 

e/ou fáceis, mas, corriqueiras, enfrentadas por um funcionário no antendimento aos 

seus clientes. Sempre pensei na sala de aula como um ambiente de trabalho real 

dos alunos. Além disso, uma das coisas mais importantes por mim abordadas foi a 

noção de responsabilidade que cada agente ou funcionário tem perante sua 

empresa e seu cliente, destacando-se o fato de como o nome da empresa passa a 

ser o seu sobrenome. Quando vestimos o uniforme, precisamos também pensar em 

nossa postura, que deve estar relacionada à cultura do país a que a empresa 

pertence e, também, à cultura da própria empresa. Em meu caso, uma empresa 

americana. Cometer uma falha, em muitas situações, pode ser irreversível. Essa foi 

minha referência para desenvolver a disciplina Inglês Instrumental e, a partir dos 

resultados obtidos, concluo que o trabalho foi recompensado pela motivação e 

aplicabilidade demonstradas nas representações finais dos participantes. 
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Confesso que minhas representações  respeito dos alunos também sofreram 

transformações. Para mim, antes, não havia possibilidade de mudança. Por 

exemplo: o aluno que não gostava de inglês, continuaria não gostando. Como se 

nem o professor e nem o aluno conseguissem enxergar uma ligação entre o que se 

ensina, o que se aprende e o que se aplica. Porém, aprendi, com esta pesquisa, 

que, felizmente, as mudanças e/ou transformações acontecem, são possíveis. 

Também aprendi que há necessidade de o professor avançar para além de seu 

trabalho, criando uma proximidade maior com o aluno, querendo entender como ele 

se vê nos contextos "sala de aula" e "ambiente de trabalho", saber o que sente, qual 

sua expectativa em relação à disciplina e sua aplicabilidade, enfim, descobrir quais 

são suas representações. 

Saber como se sente um aluno quanto à disciplina é, a meu ver, fundamental 

para o bom andamento do curso. Compreender as representações dos alunos, à luz 

da reflexão, favorece as tomadas de decisão do professor e possibilita a elaboração 

de estratégias orientadas às efetivas necessidades do alunado, colaborando 

efetivamente para um melhor aprendizado. 

Hoje, tenho o sentimento de alegria e a sensação de dever cumprido. Espero 

que os dados aqui analisados e os resultados encontrados possam colaborar e 

estimular outros colegas de trabalho de alguma forma, por mais simples que seja, 

inclusive, com a percepção e/ou conhecimento de que representações se modificam, 

nascendo e morrendo de acordo com os contextos, as interações e a sociedade. 

Esta pesquisa abre várias possibilidades para pesquisas futuras, como o 

trabalho com atualização de currículos para outros cursos de nível superior, 

confecção de materiais didáticos, desenvolvimento de cursos, de atividades 

presenciais e ou a distância, relacionadas à área de atuação dos alunos e às suas 

necessidades, enfim, de reflexão, aprimoramento e continuidade.   
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Anexo A 
 

 

 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

SETOR DE PÓS-GRADUAÇÃO 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Eu,______________________________________________________, portador do R.G n° 

_______________________, C.P.F. n° ________________________, aluno regularmente 

matriculado no Curso Superior _______________________________, estou sendo convidado a 

participar de uma pesquisa, cujo titulo (temporário) é “Inglês para Fins Específicos - ESP: as 

representações de alunos de Curso Superior”, que tem como objetivo identificar as representações 

manifestadas pelos alunos acerca da disciplina de língua inglesa.  

A minha participação na referida pesquisa será a de responder a um questionário, redigir um 

relato final sobre a minha evolução ao longo do curso e participar de uma entrevista com o 

pesquisador sobre a minha visão e expectativas sobre o processo de aprendizagem de inglês 

instrumental em uma instituição de nível superior.  

Recebi os esclarecimentos necessários com relação à minha privacidade e estou ciente que 

esta será respeitada a todo tempo, ou seja, meu nome ou qualquer outro dado ou elemento que 

possa, de qualquer forma, me identificar, será mantido em sigilo. Foi-me esclarecido, igualmente, que 

posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu consentimento a qualquer momento, sem 

precisar justificar o motivo.  

A pesquisadora envolvida com a referida pesquisa é Cleusa Leite Lopes, vinculada à 

Pontifícia Universidade Católica – PUC-SP, sob a orientação da ProfªDrª Maria Antonieta Alba Celani. 

Fui informado que poderei manter contado com a pesquisadora durante e depois de minha 

participação para qualquer informação e esclarecimentos adicionais sobre o estudo, bem como me é 

garantido o livre acesso a todas as informações. Tendo sido orientado quanto ao teor, natureza e 

objetivos do referido estudo, manifesto meu livre consentimento em participar, estando totalmente 

ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 

 São Paulo,______de_____________________de ________. 

 
________________________________   ______________________________  
Cleusa Leite Lopes 
     Pesquisadora responsável (11)97202-1362 
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Anexo B 
 
Questionário inicial 
 
1)Nome: ________________________________________________________ 
 E-mail:_________________________________________________________ 
Telefones:_______________________________________________________  
 
2)Assinale com um “X” sua faixa etária: 
a) (     ) até 25 anos           b)(     ) de 26 a 35 anos        c)(     ) de 36 a 45 anos   
d) (     ) de 46 a 55 anos    e)(     ) acima de 55 anos 
 
3) Você tem algum outro curso de graduação, além do Curso Superior de Turismo/Hotelaria 
que você está cursando no momento?  
(          )  não      
(    ) sim   Curso:_______________________________________________; 
Instituição:________________________________. Ano de conclusão: _________. 
 
4) Onde você cursou o seu ensino fundamental? 
(       )Escola pública(       )Escola particular  
 
5) Ondevocê cursou o seu ensino médio? 
(       )Escola pública(       )Escola particular  
 
6) Nestes anos de ensino médio e fundamental havia a disciplina de língua inglesa? 
(      ) sim(      ) não 
 
7) Em geral, como eram as aulas de inglês? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8)Você também estudou língua inglesa: 
 
em escolas de idiomas no Brasil?  (          )não 
(       )sim. Onde:___________________________.Quanto tempo:______________ 
 
com professor(es) particular(es)? (          )não 
(        )sim  Quando_____________Quanto tempo:______________  
 
no exterior?   (       ) não 
(       )sim .Por quanto tempo:___________________________________________ 
 
Você possui algum certificado de proficiência em inglês? (       ) não 
(      ) sim. Qual?_____________________________Ano de obtenção:__________ 
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9)Você trabalha? (       ) não 
 
(       )sim. Em que empresa?___________________________________________ 
 
Função:____________________________________________________________ 
 
Há quanto tempo exerce esta função:____________________________________ 
 
10)Você usa língua inglesa em sua função? (       ) não 
(       ) sim.  Assinale com um X qual (is) habilidade(s) você usa: 
(       ) fala  (       ) audição   (       ) leitura    (       ) escrita  
 
11) Se você respondeu sim à pergunta anterior, exemplifique uma tarefa que você realiza 

utilizando língua inglesa no seu dia a dia no trabalho. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
12)Há a possibilidade de, em recebendo uma promoção, você utilizar a língua inglesa em 
sua empresa?   (       ) sim       (       )não       
 
 
13)) Se você respondeu sim à pergunta anterior, assinale com um X qual (is) habilidades 
você faria uso: 
(      ) fala  (      ) audição   (      ) leitura    (      ) escrita  
 
 
14)Se você respondeu sim à pergunta anterior, exemplifique uma tarefa que você realizaria 

utilizando língua inglesa no seu dia a dia no na nova função: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
15)Você já conhecia a disciplina “inglês instrumental”?  (       ) sim    (     ) não    
 
16) Como você define o sentimento que teve ao saber que havia a disciplina de inglês 
instrumental na grade do seu curso? Explique. 
 
(     ) alegria   (     ) entusiasmo  
(     ) tristeza  (     ) medo  (     ) raiva  (     ) ódio (     ) angústia  
(     ) neutro/indiferença   
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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17)Como você define a sensação que teve ao saber que havia a disciplina de inglês 
instrumental na grade do seu curso? Explique. 
 
(     ) oportunidade   (     ) poder              (      ) conhecimento     (     ) superioridade                           
(     ) incapacidade   (     ) insegurança   (      ) incompetência     (     ) dificuldade                                   
(     ) indiferença      (     ) surpresa   
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
18)Como você define a expectativa de estudar inglês instrumental neste semestre? Explique 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
19)Você se sente preparado para exercer uma nova atividade em que precise usar a língua 
inglesa no seu trabalho? (       ) sim   (      ) não 
 
 
20) Complete a frase a seguir, com uma das opções abaixo: 
 
Você acredita que o aprendizado de língua inglesa é ________________________para a 
formação de um profissional da área de Turismo&Hotelaria. 
 
 (      ) importante  (      ) fundamental  (       ) essencial  (        ) prioritária   
 
 
21) Como você avalia hoje o seu conhecimento em língua inglesa: 
(       ) ruim  (     ) regular   (     ) bom  (     ) ótimo   
 
22) No quadro abaixo, identifique os pontos negativos (dificuldades) e os pontos positivos 
(facilidades) que a língua inglesa representa para você: 
 
pontos negativos                                                       
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
 
Pontos positivos 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
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23) Você lê jornais? (        ) não 
 
(       ) sim. Qual é o seu jornal preferido?_________________________________  
 
Com que frequência você lê o jornal? (       ) todos os dias    (     ) final de semana 
 
Quais são os seus cadernos preferidos?_________________________________ 
 
 
24)Quais são as revistas especializadas na área de Turismo&Hotelaria que você conhece 
em: 
Língua Inglesa: 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Língua Portuguesa:  
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
25 )Quais são os sites especializados da área de Turismo&Hotelaria que você conhece em: 
Língua Inglesa:  
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Língua Portuguesa:  
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
26)Quantos livros e/ou artigos técnico-científicos, em média, você lê sobre sua área em 
Língua Inglesa por semestre? (assinale com um “X” apenas uma alternativa em cada 
coluna) 
 

Livros 
a) (   ) nenhum 
b) (  ) até 2 
c) (  ) de 3 a 5 
d)(  ) mais de 5 

Artigos 
a) (  ) nenhum 
b) (  ) até 2 
c) (  ) de 3 a 5 
d) (   ) mais de 5 

 
 
27)Quantos livros e/ou artigos técnico-científicos, em média, você lê sobre sua área em 
Língua Portuguesa por semestre? (assinale com um “X” apenas uma alternativa em cada 
coluna) 
 

Livros 
a) (   ) nenhum 
b) (   ) até 2 
c) (  ) de 3 a 5 
d) (   ) mais de 5 

Artigos 
a) () nenhum 
b) (  ) até 2 
c) (   ) de 3 a 5 
d) (   ) mais de 5 
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Anexo C 
 
Relato de evolução 
 
Parte A) 
 
Nome:____________________________________________________________________ 
 
Relate a sua evolução em relação à aprendizagem de língua inglesa. Reflita sobre como era 
a sua visão da disciplina de Inglês Instrumental antes do início do curso e como é a sua 
visão agora, no término. Esta visão mudou ou está mudando?  
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Assintaura_______________________________________ 
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Parte B) Questionário final 
 
Nome:____________________________________________________________________ 
 

1)  Em sua opinião, ocorreram mudanças ao longo do aprendizado de língua inglesa, 
ou seja, na maneira em como você enxerga e lida com a língua inglesa hoje? 
(       )sim       (      )não 

2) Se você respondeu “sim” a questão anterior, cite e descreva essas mudanças. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3) Em sua opinião, como a abordagem instrumental colaborou com a(s) sua(s) 
mudança(s)?   
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

4) Se você respondeu não, então, como você enxerga a língua inglesa hoje?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

5) Como você define o sentimento que tem agora que cursou a disciplina inglês 
instrumental? Explique. 

 
(     ) alegria   (     ) entusiasmo  
(     ) tristeza  (     ) medo  (     ) raiva  (     ) ódio (     ) angústia  
(     ) neutro/indiferença   
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
6) Como você define a sensação que tem agora que cursou a disciplina inglês 
instrumental? Explique. 
 
(     ) oportunidade  (     ) poder              (      ) conhecimento               (     ) superioridade    
(     ) incapacidade   (      ) insegurança  (      ) incompetência  (     ) dificuldade                    
(     ) indiferença      (     ) surpresa   
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
7) As suas expectativas de cursar a disciplina Inglês instrumental neste semestre foram 
atingidas? Em caso positivo, de que forma isso ocorreu? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
8) Complete a frase a seguir: 
Você se sente _____________________para exercer uma nova atividade em que 
precise usar a língua inglesa no seu trabalho?  
(      ) despreparado   (    ) mais preparado  (     ) preparado  
 
9) Complete a frase a seguir, com uma das opções abaixo: 
Você acredita que o aprendizado de língua inglesa é ________________________ para 
a formação de um profissional da área de Turismo & Hotelaria. 
 (      ) importante  (      ) fundamental  (       ) essencial  (        ) prioritária   
 
10) Como você avalia hoje o seu conhecimento em língua inglesa: 
(       ) ruim  (     ) regular   (     ) bom  (     ) ótimo   
 
11) No quadro abaixo, identifique o que é mais fácil e o que é mais difícil para você, 
enquanto estudante de língua inglesa, aprender: 
 
Para mim, o mais difícil de aprender em língua inglesa é:                                                       
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
 
Para mim, o mais fácil de aprender em língua inglesa é: 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 


