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RESUMO 
 
 
 

Esta pesquisa, de caráter exploratório, insere-se na temática da iniciação 
profissional do professor iniciante de Língua Inglesa e na construção de seus 
conhecimentos relacionados à profissão docente. Com teóricos como Carlos 
Marcelo-Garcia, Maria da Graça Mizukami e Lee Shulman, o trabalho teve como 
objetivo geral analisar a influência do mentor no desenvolvimento dos 
conhecimentos inerentes à profissão docente de Língua Inglesa, desmembrando-o 
nos seguintes objetivos específicos: a) identificar um perfil do Professor Iniciante de 
Língua Inglesa e sua destinação profissional inicial; b) identificar e analisar os 
diferentes conhecimentos presentes na prática docente de professores iniciantes de 
Língua Inglesa e c) investigar possíveis influências da mentoria em suas práticas 
pedagógicas. Os passos iniciais da pesquisa incluíram pesquisa bibliográfica e de 
literatura, e a coleta de dados empíricos se deu por conta de questionários 
exploratórios divulgados em grupos em redes sociais relacionados à disciplina. 
Dados coletados em questões de cunho quantitativo foram tratados numericamente, 
e questões abertas, com aspectos do Discurso do Sujeito Coletivo, aplicados a 
questões-chave relacionadas aos objetivos específicos. Resultados obtidos 
apresentaram perfis do professor iniciante de Língua Inglesa, influência da formação 
docente em sua prática e as influências positivas do acompanhamento de mentores 
ou colegas mais experientes, como aumento na confiança em em sala de aula e na 
construção de conhecimentos profissionais, como a fusão do conhecimento 
específico de Língua com o conhecimento Pedagógico, gerando o Conhecimento 
Pedagógico do Ensino de Língua Inglesa. 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Professor de Língua Inglesa. Professor Iniciante de Língua Inglesa. 
Mentor. Conhecimentos Profissionais. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

This research, of exploratory matter in its essence, takes part of the discussion of 
professional development of beginning English teachers and the construction of 
professional knowledge, connected to teaching. Based on studies by Carlos Marcelo-
Garcia, Maria da Graça Mizukami and Lee Shulman, among others, the main 
objective was to analyze the mentor’s influence on the professional development and 
of the construction of knowledge essential to teaching. In order to achieve it, the main 
objective was broken down into the following specific ones: a) to identify a profile of 
the beginning English teacher as well as their first professional destination; b) to 
identify and analyze the different kinds of knowledge found in the practice of 
beginning English teachers and c) to investigate possible influences of mentoring 
their teaching practice. First steps of research included bibliographic and literature 
research and empirical data were collected through exploratory questionnaires, 
released on social media groups related to English Language Teaching. Quantitative 
data were analyzed by their results in numbers and data originated from open 
questions were analyzed following aspects of the Discourse of the Collective Subject 
theory, which were applied to key-questions related to the specific objects. Results 
provided profiles of Beginning English Teachers, the influence of undergraduate 
teacher training programs in their practice and the positive impacts of Mentoring, 
either by mentors or more experienced peers, such as empowerement in the 
classroom, on the construction and development of Professional Knowledge related 
to Teaching English, such as the fusion of Specific Content Knowledge with 
Pedagocical Knowledge, creating Pedagogical Knowledge of English Language 
Teaching. 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: English Teacher. Beginning English Teacher. Mentor. Professional 
Knowledge.  



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Bases de Conhecimentos do professor, de acordo com diferentes 
autores 
 
Quadro 2 – Ênfase de estudo de autores 
 
Quadro 3 – Conhecimentos para ensinar 
 
Quadro 4 – Busca preliminar de Teses e Dissertações 
 
Quadro 5 – Teses e Dissertações relacionadas à temática do professor iniciante 
 
Quadro 6 - Categorias de impacto de presença de mentor 
 
 
 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - O Conhecimento Pedagógico de Conteúdo, segundo Lee Shulman (1987). 
 

 

 



SUMÁRIO 
 
 
INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................... 13 

 
1 O PROFESSOR INICIANTE DE LÍNGUA INGLESA, SUA FORMAÇÃO E CONTEXTOS DE 

ATUAÇÃO. .......................................................................................................................................... 22 

1.1 O Professor Iniciante e o Professor Iniciante de Língua Inglesa ................................................ 22 
1.2 A formação inicial e contextos de atuação em início de carreira ................................................ 27 

 

2 A FORMAÇÂO E A REFLEXÃO DA PRÁTICA, OS CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS DO 

PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA E A FIGURA DO MENTOR ..................................................... 32 

2.1 A Formação e a Reflexão na Prática Docente ........................................................................... 32 
2.2 Os Conhecimentos Profissionais do Professor de Língua Inglesa ............................................. 35 
2.3 A Figura do Mentor ..................................................................................................................... 42 

 

3 OS CAMINHOS PERCORRIDOS DURANTE A PESQUISA............................................................ 47 

3.1 Estudos Correlatos – O que já foi pesquisado ........................................................................... 47 
3.2 Os Questionários de Coleta de Dados Empíricos ...................................................................... 52 
3.3 Metodologia para Análise de Dados ........................................................................................... 54 

 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS ........................................................................................................... 57 

4.1 O Professor Iniciante, Desenvolvimento Profissional e Primeira Destinação ............................. 57 
4.2 O Potencial Transformador do Mentor ....................................................................................... 60 

4.2.1 A Fase 1 .............................................................................................................................. 62 
4.2.2 A Fase 2 .............................................................................................................................. 66 

4.3 Outros Resultados ...................................................................................................................... 68 
 

À GUISA DE CONCLUSÃO ................................................................................................................ 70 

 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA ......................................................................................................... 72 

 

APÊNDICES ........................................................................................................................................ 79 

Apêndice A – Descrição de comunidades-fonte de participantes da pesquisa ................................ 79 
Apêndice B – Carta-convite e questionário exploratório – Fase 1 .................................................... 81 
Apêndice C – Fase 1 ........................................................................................................................ 84 

Questão 9.1 - Acompanhamento de mentor e impacto na iniciação docente ............................. 123 
Questão 25 - Categorizadas de acordo com síntese da fala. ..................................................... 209 

Apêndice D – Carta-convite e questionário exploratório – Fase 2 .................................................. 224 
Questão 4 – Categorizada .......................................................................................................... 231 
Questão 6 – Categorizada .......................................................................................................... 234 

 



13 

INTRODUÇÃO 

 

O período de iniciação na carreira docente é repleto de complexidade. Ao 

graduar-se, o aluno egresso não se vê mais protegido pela “redoma invisível” dentro 

da qual estivera durante o período da formação inicial. Não mais contará com a 

ajuda de seus professores para orientar-lhe, como faziam durante as simulações de 

prática docente nas aulas ou nas orientações de estágio. A tarefa de manter-se 

atualizado em sua área de conhecimento caberá a ele mesmo, e as decisões 

profissionais a serem tomadas, de agora em diante, serão de sua inteira 

responsabilidade.  

Após vinte e três anos de carreira docente, sempre na área de Língua 

Inglesa, constatei que, por diversas vezes, passei pela situação de ser professora 

iniciante, ora com um novo ambiente, contexto escolar, ora numa nova modalidade 

de docência sempre permeada por perfis diversos de alunos. E durante todo esse 

tempo, sempre fui acompanhada por inquietações relacionadas a esses “inícios” 

docente, desde minha primeiríssima experiência docente em Língua Inglesa, em 

1994, até os dias de hoje, como docente no Ensino Superior. 

Quando ingressei no curso de Licenciatura em Letras em 1991, os cursos de 

licenciatura tinham a duração de quatro anos, no formato popularmente chamado de 

3+1, ou seja, três anos de formação específica – neste caso, Línguas Portuguesa e 

Estrangeira, Inglês ou Francês – mais um ano de formação pedagógica. No último 

ano, as aulas de Práticas de Ensino eram frequentes, acompanhadas por 

professores e colegas de classe, situações em que recebíamos orientações sobre 

como ou não proceder durante as aulas, ou sobre como aprimorar o preparo das 

mesmas. Essa prática monitorada foi de grande valor pois, em meu último ano de 

graduação, 1994, comecei a lecionar Língua Inglesa em duas escolas particulares 

de Educação Básica, em turmas que variavam do 2º ano do Ensino Fundamental I 

ao 3º ano do Ensino Médio, e não me sentia insegura ou despreparada para 

lecionar, ao menos no que se referia aos conhecimentos específicos da disciplina, 

pois, paralelamente ao curso de Licenciatura, eu vinha estudando língua inglesa 

numa tradicional escola de idiomas. 

Ao longo de minha carreira docente de Língua Inglesa, iniciada em 1994, 

quando ainda cursava o último ano da faculdade, passei por quatro situações 
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pontuais que considero importantes e relevantes a esta pesquisa. Em todas elas, 

encontrava-me em situação de professora iniciante, fosse na profissão, fosse na 

modalidade de ensino. 

Duas delas foram experiências negativas e frustrantes. A primeira quando 

iniciei minha carreira, ainda no último ano da formação inicial – na Educação Básica, 

em escola privada e no ensino público municipal com o EJA – e a segunda, já com 

muitos anos de experiência docente, quando iniciei a carreira de docente no Ensino 

Superior, em faculdade particular. Em nenhuma dessas instâncias tive qualquer 

acompanhamento fosse de coordenador pedagógico, ou de par mais experiente.  

Ambos foram inícios traumáticos, pois via-me em território desconhecido, 

tendo que lidar com clientelas de alunos muito diferentes entre si, apesar de ambas 

terem sido de público adulto, que trabalhavam o dia inteiro e buscavam no período 

noturno a oportunidade de concluir seus estudos. Nos dois contextos de ensino, 

além do desafio enfrentado de não ter acompanhamento da equipe gestora das 

unidades onde atuava, havia o agravante de problemas relacionados à estrutura: a 

indisponibilidade de equipamentos para uso em sala de aula, a não adoção de 

material didático ou de material didático adequado.  

No caso do EJA devido ao tempo restrito, característico desta modalidade de 

ensino, o conteúdo programático sofria redução ou compactação, e em virtude disso, 

não era prática comum adotar livro didático nessa disciplina, cabendo ao professor 

preparar seu próprio material, de acordo com o que julgasse apropriado ou que se 

encaixasse dentro do período letivo. Na instituição de Ensino Superior, no entanto, 

mesmo já possuindo onze anos de carreira, os desafios enfrentados foram ainda 

mais extensos. Apesar de envolverem tópicos já não tão desconhecidos como o 

preparo de avaliações, previstas pela Instituição e de acordo com modelos pré-

estabelecidos, novos elementos surgiram, como a compreensão de ementas de 

disciplinas e os Planos Pedagógicos dos Cursos, os PPCs. A busca por material 

didático apropriado, desta vez em Língua Inglesa Instrumental e que contemplasse 

tópicos relacionados às áreas de Administração e TI não foi um desafio tão 

intransponível mediante ao de lecionar uma média de setenta alunos por sala de 

aula e de avaliar alunos com competências linguísticas díspares que se tornavam 

diametralmente opostas.  

Nas duas outras experiências pontuais, contrárias às citadas acima, tratam-se 

de dois novos inícios na carreira, uma na Escola Americana de Santos, uma escola 
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privada de Educação Bilíngue e a outra, na Associação Brasileira de Cultura Inglesa, 

a mesma escola onde estudara por dez anos, responsável por minha formação 

linguistica. Na escola bilíngue tive o acolhimento por parte de toda a instituição e o 

acompanhamento de uma colega mais experiente, e na escola de idiomas, o 

acompanhamento de um mentor-docente, ambos pelo período de um ano.  

A escola bilíngue contava com dois grandes departamentos pedagógicos – 

Departamento de Português e Departamento de Inglês, cada qual com sua própria 

Coordenação. Treinamentos intensivos relacionados ao ensino de crianças e 

adolescentes eram constantes para todos os professores da escola, e no 

Departamento de Inglês, havia ainda treinamentos relacionados ao ensino de Língua 

Inglesa como Língua Estrangeira e à metodologia utilizada na escola.  

Desde meu primeiro dia de treinamento fui acolhida e orientada não só pela 

coordenação pedagógica, mas por todos os funcionários da escola, cada qual em 

sua área interna de atuação. Além disso, fui designada a trabalhar juntamente com 

uma professora mais experiente, que lecionava na outra turma da mesma série que 

eu. Além dos aspectos burocráticos e administrativos da instituição, essa colega 

orientou-me sobre as particularidades do sistema de ensino da escola, e sobre o 

material didático importado utilizado. Reuníamo-nos semanalmente, numa lacuna 

comum no horário, para preparar aulas e trocar ideias sobre atividades, eventos, 

avaliações, procedimentos e detalhes das disciplinas que lecionávamos. O apoio 

dessa colega foi imprescindível para o meu crescimento profissional e meu 

desempenho melhorou sensivelmente. Durante os cinco anos de permanência 

nessa escola tive a oportunidade de desenvolver projetos com essa colega e nossos 

alunos, e de ampliar meus conhecimentos pedagógicos sobre o ensino de Língua 

Inglesa. 

Na experiência profissional de cinco anos na Cultura Inglesa passei por um 

treinamento intensivo de duas semanas, meses antes do início oficial das aulas, com 

o intuito de garantir que os novos professores aprendessem sobre sua didática e 

metodologia pedagógica e durante meu primeiro ano, designado como “período 

probatório”, fui acompanhada por professores-mentores vinculados à instituição há 

mais tempo, que me orientavam a respeito das práticas docentes dentro da 

metodologia aprendida anteriormente e assistiam minhas aulas com frequência. 

Mantínhamos reuniões semanais para esclarecimentos de dúvidas e discussão 

sobre as aulas que eles haviam assistido e, com base também num diário 
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pedagógico que eu mantinha como parte integrante do período probatório. Vale 

ressaltar que não se tratava de simplesmente ouvir ao mentor e executar as 

sugestões por ele feitas. Havia sessões de discussões baseadas em leituras de 

textos voltados à reflexão sobre a docência de línguas estrangeiras e como melhorar 

nossas práticas, o que me garantiu maior segurança para desempenhar minhas 

funções docentes.  

Nestas duas instâncias, a percepção do ganho pelo acompanhamento, fosse 

pela colega de turma ou pelos mentores da instituição, foi notória: sentia-me segura 

com minhas práticas em sala de aula e dominante de técnicas pedagógicas do 

ensino de Língua Inglesa.  

Curiosamente, comecei a desenvolver uma espécie de mentoria para 

professores iniciantes, alunos meus na Cultura Inglesa, recém ingressos na carreira 

docente da Educação Básica, que passavam por dificuldades semelhantes às que 

eu passara anos antes, mas não obtivera qualquer ajuda. Por conseguinte, esses 

alunos-professores viam a mim como uma mentora informal que lhes proporcionava 

a familiaridade e confiança necessárias para o bom desempenho docente que 

almejavam. Auxiliava-os com orientações sobre “como ensinar o tópico X”, ou 

preparar aulas baseadas no material didático adotado pelas escolas, ou a algum 

aspecto pedagógico do ensino de línguas que não dominavam ou até mesmo 

desconheciam.  

Após o início traumático no Ensino Superior, comecei a lecionar em curso de 

Licenciatura em Letras a com isso, a mudança em meu perfil foi consolidada: 

primeiramente de docente e formadora de falantes de Língua Inglesa, para 

formadora de formadores. E assim, parte do meu problema de pesquisa começou a 

tomar forma: como os professores iniciantes, que cursaram licenciatura dupla em 

Língua Portuguesa e Língua Estrangeira Moderna, procuram eliminar ou ao menos 

abreviar possíveis lacunas deixadas por uma formação compactada em três anos e 

transformar o conhecimento que possuem dessas disciplinas – mais especificamente 

o de Língua Inglesa – em conhecimento voltado para o ensino?  

Em 2012, fui contratada pela Universidade Católica de Santos, para lecionar 

disciplinas de Língua Inglesa, com foco na Tradução e na Interpretação no curso de 

Bacharelado em Tradução & Interpretação, onde atuo desde então. Nesta fase mais 

amadurecida da minha profissão, a “iniciação” experimentada foi enveredar por esta 

área tão fascinante do ensino de línguas, que não prima por ensinar o estudante a 
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se comunicar em Língua Inglesa, mas usar o conhecimento que já possui para criar 

pontes de conhecimento entre culturas, sejam elas a linguagem escrita ou oral. Aqui, 

o desafio tem sido encontrar materiais que mesclem os conhecimentos teóricos do 

curso, com materiais que reflitam a prática da profissão de Tradutor e Intérprete, 

onde tenho atuado nos últimos dez anos, paralelamente à carreira docente. Embora 

não lecione atualmente no curso de Licenciatura em Letras, minha inquietação a 

respeito de como o Professor Iniciante de Língua Inglesa inicia sua carreira docente 

e como constrói seus conhecimentos profissionais não cessou, uma vez que eu 

mesma enfrentei grandes desafios em cada nova fase de minha vida profissional, e 

ainda testemunho os mesmos desafios se repetindo com as gerações mais jovens.  

A justificativa para esta pesquisa, portanto, representa uma somatória dos 

diversos fatores que ajudaram a construir meu perfil profissional em vinte e três anos 

de carreira docente: a experiência que possuo em diversas modalidades de ensino: 

Ensino Regular Público de Jovens e Adultos – EJA; Educação Básica Privada: 

Ensino Fundamental I, II e Médio; Educação Básica Bilíngue, Ensino Superior e 

Escolas de Idiomas; a constatação de que a cada nova fase profissional, via-me 

novamente como iniciante, ora com o auxílio de professores mais experientes, ora 

enfrentando desafios sem qualquer tipo de ajuda, fosse de colegas, mentores ou 

mesmo de coordenador pedagógico; a mudança em meu perfil profissional de 

formadora, para formadora de formadores, quando auxiliava professores da 

Educação Básica que buscavam orientação e mentoria, numa tentativa de melhorar 

seu desempenho profissional. Em somente duas instâncias da minha carreira pude 

contar com a ajuda de um colega mais experiente ou com a orientação de um 

mentor, e isso teve um grande e positivo impacto na minha prática docente.  

Ao adentrar nessa área de conhecimento, com o olhar de uma pesquisadora 

de Mestrado, deparei-me com a grande complexidade do universo do Ensino de 

Língua Inglesa e das diferentes instituições de ensino que oferecem essa disciplina, 

com visões de ensino e características próprias.  

Segundo Denise Vaillant e Carlos Marcelo-Garcia (2012), a fase de inserção 

profissional na docência pode ser definida como um “período obrigatório de 

transição entre a formação inicial do docente e sua incorporação ao mundo 

trabalhista como um profissional plenamente qualificado” (VAILLANT e MARCELO-

GARCIA, 2012, p. 123) e apesar de ter seu início ainda durante o a formação inicial, 

pode estender-se por alguns anos após seu término, num processo gradual. 
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Em suas primeiras incursões, esse professor poderá encontrar novas e 

diversas realidades, cada uma delas com características próprias: a) em sala de 

aula: a gestão da aula e do conteúdo programático, o trato com alunos, os conflitos 

entre colegas de classe; b) no âmbito dos bastidores escolares: as reuniões com a 

coordenação, o relacionamento com seus pares, coordenadores, diretores, 

funcionários administrativos e com os pais de seus alunos e c) no âmbito 

administrativo: à burocracia escolar com seus diários de classe, planejamentos, 

treinamentos, relatórios, avaliações, atribuições e fechamentos de notas.  

Essas reflexões provocam o questionamento sobre quais elementos fazem de 

um professor, um docente por excelência. Que conhecimentos possui ele, além 

daqueles específicos de sua disciplina? Quais conhecimentos tornam-se visíveis em 

sua prática docente? Quais deles podem ser considerados inatos e quais podem ser 

adquiridos e desenvolvidos? 

Após ponderação e busca inicial sobre o assunto, constatei que minha 

pesquisa se inseria na discussão sobre a Iniciação Profissional do Professor, por 

Carlos Marcelo-Garcia, sobre o Professor Iniciante, estudada por Maria da Graça 

Mizukami e sobre os Conhecimentos Profissionais Docentes, estudados por Carlos-

Marcelo Garcia e Lee Shulman, dentre outros. Minhas questões norteadoras 

moldaram-se da seguinte forma: 1. Como se dá a iniciação profissional do Professor 

Iniciante de Língua Inglesa? 2. Como esse professor iniciante desenvolve seus 

conhecimentos docentes? 3. Que influência podem um mentor ou colegas mais 

experientes exercer no desenvolvimento de seus conhecimentos profissionais?  

Como objetivo geral desta pesquisa propus analisar a influência do mentor no 

desenvolvimento dos conhecimentos inerentes à profissão docente de Língua 

Inglesa, desmembrando-o nos seguintes objetivos específicos: a) identificar um perfil 

do Professor Iniciante de Língua Inglesa e sua destinação profissional inicial; b) 

identificar e analisar os diferentes conhecimentos presentes na prática docente de 

professores iniciantes de Língua Inglesa e c) investigar possíveis influências da 

mentoria em suas práticas pedagógicas. 

Procurei, com isso, trazer elementos que contribuíssem para a compreensão 

a respeito desses tópicos, uma vez que o número de pesquisas sobre os 

conhecimentos profissionais do Professor Iniciante de Língua Inglesa ainda é 

limitado, conforme exposto no Capítulo 3 – Os Caminhos Percorridos Durante a 

Pesquisa.  
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Desta forma, o objeto principal de pesquisa caracterizou-se como a 

construção de conhecimentos na prática pedagógica do Professor Iniciante de 

Língua Inglesa com a perspectiva de desmembrar e analisar essa construção, e por 

conseguinte, a escolha natural para sujeitos de pesquisa foi o Professor Iniciante de 

Língua Inglesa. Em virtude de o período de iniciação na carreira docente poder 

variar de acordo com os teóricos especialistas neste tópico, o recorte profissional 

temporal escolhido para esta pesquisa foi de zero a cinco anos de experiência após 

o término da formação inicial. 

No tocante à sua natureza, propus inicialmente uma abordagem mista de 

coleta e análise dos dados. No entanto, dada a complexidade de informações 

referentes à temática da inserção profissional do nosso sujeito de pesquisa, e 

durante as fases de coleta e análise de dados empíricos, o estudo transformou-se 

numa pesquisa exploratória, com abordagem quali-quantitativa. A metodologia de 

pesquisa desmembrou-se em etapas de revisão bibliográfica e de literatura, numa 

busca sobre as principais dificuldades que professores iniciantes enfrentam, 

sobretudo os de Língua Inglesa. Incluiu também duas fases de coleta de dados 

empíricos, tabulação e análise dos mesmos.  

Para a primeira fase coleta e análise dos dados, desenvolvi um questionário 

exploratório com questões de múltipla escolha, tabuladas de acordo com resultados 

numéricos e percentuais, e questões abertas analisadas com elementos da 

perspectiva do Discurso do Sujeito Coletivo (LEFEVRE e LEFEVRE, 2003). O 

questionário foi aplicado em ambiente virtual e os dados coletados serviram de base 

para informações dos participantes tais como: demografia, faixa etária, formação 

inicial, primeira destinação profissional e área atual de atuação.  

Na segunda fase da coleta de dados empíricos, que ocorreu após a 

Qualificação, foi aplicado um outro questionário, com número mais restrito de 

questões, igualmente em ambiente virtual. Os participantes já haviam participado da 

primeira fase, e se prontificado para a segunda.  

Os dados coletados serviram de critérios para alinhamento junto aos objetivos 

e, de fato, durante a análise, observou-se que o objetivo específico relacionado ao 

perfil do Professor Iniciante de Língua Inglesa fora atingido, bem como o 

questionamento sobre a primeira destinação profissional mais frequente dentre os 

participantes. Dados importantes relacionados a práticas de mentoria foram 
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encontrados em ambas as fases, assim como algumas das dificuldades enfrentadas 

por nossos sujeitos de pesquisa em seus primeiros anos de carreira. 

As principais referências desta pesquisa foram os seguintes teóricos, de 

acordo com as temáticas abordadas: 

 

 Professor Iniciante e Mentoria - Carlos Marcelo-Garcia; Denise Vaillant; 

Mª da Graça Mizukami; 

 Professor Reflexivo - Donald Schön; Kenneth Zeichner;  

 Formação do Professor de Língua Inglesa - João Carlos Almeida Filho; 

Maria Antonieta Celani; Vilson Leffa. Vera Lúcia Paiva; 

 Conhecimentos profissionais docentes - Lee Shulman; Carlos Marcelo-

Garcia; Maurice Tardif;  

 

As etapas percorridas nesta pesquisa são apresentadas conforme sequência 

de capítulos abaixo:  

No primeiro capítulo, apresento informações sobre o professor iniciante de 

Língua Inglesa, sua formação e os contextos de atuação. No segundo, trago 

discussões sobre a formação e a relevância da reflexão docente do professor 

iniciante, para que este, com o auxílio de um mentor, possa desenvolver seus 

conhecimentos profissionais voltados à Língua Inglesa. Ambos capítulos são 

permeados com dados empíricos e pontuados com o aporte teórico sobre o 

Professor Iniciante, Professor Reflexivo, e sobre o desenvolvimento dos 

Conhecimento Profissionais Docentes. Os teóricos utilizados são Denise Vaillant, 

Carlos Marcelo-Garcia, Maria da Graça Mizukami, Donald Schön e Kenneth 

Zeichner. A discussão acerca da formação de professores de Língua Inglesa tem 

aporte dos princípios de João Carlos Almeida Filho, Mª Antonieta Celani, Vilson Leffa 

e Vera Lúcia Paiva, como base caracterizadora do universo do ensino de Língua 

Estrangeira e do sujeito da pesquisa: o Professor Iniciante de Língua Inglesa.  

No terceiro capítulo, sobre os caminhos percorridos desta pesquisa, 

apresento resultados da jornada de revisão bibliográfica e revisão de literatura, as 

fases de coletas de dados e as ferramentas utilizadas, os caminhos trilhados para a 

busca por participantes na pesquisa, os meios de divulgação, a coleta de dados e os 

critérios para a análise dos dados coletados. 
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No quarto capítulo apresento a análise dos resultados obtidos com a pesquisa 

empírica, com comentários triangulados com a teoria de suporte e os comentários 

pertinentes à pesquisa. Encontram-se também, outros achados não previstos na 

coleta de dados, mas que são de grande relevância para serem ignorados. 

No último capítulo, das compreensões que este trabalho permitiu, faço uma 

retomada de toda a jornada feita, uma revisitação aos objetivos da pesquisa e o que 

esta me permitiu de aprendizado, assim como pontos que ainda merecem pesquisas 

mais aprofundadas, com vistas a uma melhor compreensão acerca do tema. 

Ao final desta dissertação, encontram-se os apêndices contendo as fontes de 

dados de pesquisa, o questionário exploratório e suas respostas na íntegra, que 

serviram de base empírica e corpus para análise desta pesquisa. 
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1 O PROFESSOR INICIANTE DE LÍNGUA INGLESA, SUA 

FORMAÇÃO E CONTEXTOS DE ATUAÇÃO. 

 

Iniciamos nossa discussão com tópicos referentes à figura do professor 

iniciante de Língua Inglesa, bem como as dificuldades por eles enfrentadas quando 

em início de carreira. Tratamos também de questões referentes à formação inicial do 

professor de línguas, suas primeiras destinações e contextos de atuação. Tais 

informações foram coletadas durante o levantamento bibliográfico acerca do tema e 

a coleta de dados, e contribuíram para uma melhor compreensão do panorama atual 

de atuação de professores recém inseridos no mundo da docência.  

Para um melhor fluxo de leitura, o capítulo foi subdividido em dois blocos: o 

primeiro, sobre a figura do Professor Iniciante e o Professor Iniciante de Língua 

Inglesa, e o segundo com questões relacionadas à sua formação inicial e os 

contextos de atuação desse professor no início de carreira. Terminamos com uma 

breve discussão sobre como esses tópicos se entrelaçam e contribuem na 

construção dos conhecimentos profissionais desse professor.  

 
 

1.1 O Professor Iniciante e o Professor Iniciante de Língua Inglesa 

 
Conforme mencionado na Introdução, ensinar é tarefa das mais complexas, e 

a iniciação profissional docente é a fase mais impregnada dessa complexidade. 

Essa fase de adaptação poderá ser suave – ou conturbada – de acordo com a 

flexibilidade e compreensão do professor, como aponta Christopher Day (2001): 

 
Os [seus] “inícios” serão fáceis ou difíceis, em função da sua capacidade de 
lidar com a organização e com os problemas de gestão da sala de aula, 
com o conhecimento pedagógico e do currículo, mas também da influência 
das culturas da sala de aula e da sala dos professores. (DAY, C., 2001, 
p.102) 

 

Tendo em mãos o conhecimento adquirido durante a formação inicial, o 

professor iniciante agora vivencia uma realidade adicionada a outros elementos: o 

conhecimento curricular de sua disciplina, a gestão de suas aulas e os trâmites 

burocráticos administrativo-escolares.  
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Nesse período inicial, o professor recém-formado, desejoso de fazer uma 

fusão do que aprendeu durante a formação inicial com sua atual prática docente 

poderá vivenciar um choque com a realidade de sala de aula, gerando extremo 

descontentamento, ou até mesmo, provocando a desistência de prosseguir na 

carreira, como apontou uma participante da pesquisa: “Ingressei na rede pública 

municipal, me senti jogada aos leões. Nenhum apoio pedagógico, treino ou ao 

menos uma apresentação aos alunos por parte da escola. Quase desisti no primeiro 

ano. ” (APENDICE C, Questão 9.1, fala 20D).  

Recordo-me que passei exatamente pela situação acima, ainda agravada 

pela inexistência de material didático ou mesmo algo que o substituísse. Buscar por 

materiais que fossem minimamente apropriados, tomava um tempo considerável de 

pesquisa para as turmas que tive do EJA, em que numa mesma turma, havia alunos 

que não tinham qualquer conhecimento de Língua Inglesa, enquanto outros já 

possuíam conhecimento e desenvoltura. A mesma dificuldade foi relatada por outro 

um participante da coleta de dados, conforme fala abaixo: 

 

Não fazia a menor ideia de como acompanhar o livro, ou os alunos – no 
sentido de tempo, pois os testes eram frequentes e se você não tivesse 
terminado a unidade a questão era anulada; não havia discussão sobre o 
material em si, algo extra, atividades extras, enfim, era jogar o professor na 
sala e ‘boa sorte’. (APENDICE D – fala 26E) 

 

E como caracterizar o início de carreira em relação ao tempo de atuação? Ao 

efetuar uma busca sobre as fases do desenvolvimento profissional dos professores, 

encontrei obras e autores que estabelecem períodos que podem variar de zero a 

três anos, como Huberman1 (1993) a de zero a cinco anos, como Mizukami (2010) e 

Shulman (1987), contando-se do início da inserção profissional e há ainda autores 

que não estabelecem um corte temporal estanque, como Carlos Marcelo-Garcia. 

Devido a essa variância, o recorte temporal que caracterizou o sujeito desta 

pesquisa foi entre zero e cinco anos de experiência, por ser ligeiramente mais 

amplo, e porque assegurou um número maior de participantes que, num recorte 

menor, poderia ter sido insuficiente para uma coleta satisfatória de dados.  

                                                             
1 Apesar de os estudos de Huberman terem ocorrido nos anos 1980 e 1990, e já existirem pesquisas que o 
contrapõem, considerei-o pertinente para a contextualização temporal relacionada ao professor de Língua 
Inglesa.  
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Denise Vaillant e Carlos Marcelo-Garcia (2012) observam que a fase da 

inserção na docência funciona como uma ponte entre a última etapa da formação 

inicial e o mundo do trabalho docente, que “pode durar vários anos e é o momento 

em que o professor novato tem que desenvolver sua identidade docente e assumir 

um papel concreto dentro do contexto de uma escola específica” (VAILLANT e 

MARCELO-GARCIA, 2012, p.123).  

Isso sugere que, além da questão temporal, as fases de desenvolvimento 

profissional podem estar ligadas à experiência docente de fato, como por exemplo, à 

carga horária e variações de séries ou níveis nos quais o professor atua.  

Similarmente, quando se discutem os aspectos das diversas fases de 

desenvolvimento dos professores, há uma variedade nas características inerentes 

ao professor iniciante. Num estudo sobre o desenvolvimento profissional do 

professor, Day (2001) fez uma coletânea com os estudos de vários autores sobre a 

experiência, o saber-fazer e as competências envolvidas na prática docente, 

especialmente do professor iniciante.  

De acordo com Dreyfus & Dreyfus (1986, apud DAY, 2001), em virtude de não 

se sentir autônomo para tomadas de decisões complexas, o professor principiante 

ou noviço, segundo o teórico, possui uma percepção fraca das situações fora da 

sala de aula, uma vez que sua maior preocupação é manter o controle dentro dela. 

Para manter esse quadro e assim desfrutar de alguma segurança, ele segue 

atentamente as normas da instituição onde leciona, adota inteiramente seus 

possíveis modelos de gestão de aulas, e segue à risca os métodos aprendidos 

anteriormente, seja durante sua formação inicial ou em treinamento da instituição, 

conforme relatado na coleta de dados: “sigo a metodologia da escola e dedico 

algumas horas semanais para essa preparação. ” (APENDICE C – Fase 1, Questão 

12, fala 12). Curiosamente, os próprios autores reconhecem que esse modelo de 

desenvolvimento, apesar de ser centralizado na figura do professor, não contempla 

aspectos da vida na sala de aula e da importância de oportunidades para reflexão 

sobre a prática docente.  

Seguindo-se essa linha de raciocínio, pode-se inferir que o professor iniciante, 

por sua falta de experiência, sente-se seguro ao obedecer a regras já estabelecidas, 

como por exemplo, seguir criteriosamente as instruções do livro do professor. Tendo 

a certeza de estar seguindo o programa fielmente, sentir-se-á seguro para refletir 

sobre sua prática, observando onde está sendo bem-sucedido e onde não está. Tal 
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fato também foi identificado durante a coleta de dados, quando um participante 

relatou que “no começo foi um pouco difícil, mas depois com o estudo do material a 

ser trabalhado, consegui desenvolver meu trabalho com qualidade. (ANEXO D – 

Questão 9.1, fala 12D) 

Em seu estudo, Huberman (1993) estabeleceu cinco fases no 

desenvolvimento profissional. A primeira delas, foco de estudo deste trabalho, foi 

denominada entrada na carreira, e compreende os três primeiros anos de 

experiência docente, fase em que o professor passa por estágios interligados de 

sobrevivência e descoberta. O primeiro deles, representa os aspectos desafiantes do 

início de carreira tais como o choque com a realidade de sala de aula, já citado 

anteriormente, uma possível inabilidade de conectar a teoria aprendida durante a 

formação com a prática em suas aulas, lacunas em seu conhecimento sobre a 

disciplina, desafios em transformar seu conhecimento concreto de conteúdo em 

conhecimento pedagógico, aliado à metodologia adotada pela instituição de ensino. 

Há relato sobre esse fato na coleta de dados, como a fala a seguir: 

 

Me sinto perdida! Estou tendo que me virar sozinha para planejar aulas, 
elaborar provas, preencher diários, E O QUE É PIOR, lidar com indisciplina. 
Estou aprendendo na marra a ter uma postura rígida, pois os alunos onde 
dou aula (escola pública 6, 8 e 9º ano) são muito agitados e rebeldes. Há 
muitos conflitos (ex: bullying, preconceitos, ofensas, brigas) na sala e muita 
das vezes eu não sei como resolver. (ANEXO D – Fala 21E. Grifo da 
participante) 

 

A classificação observada por Huberman, apesar de em seu tempo ter sido 

acolhida como um estudo contemporâneo e inovador, tem sido contestada e 

superada uma vez que as subdivisões das fases de início de carreira podem se 

sobrepor umas às outras, ou seja, um mesmo professor experiente num contexto de 

ensino, poderá ser um iniciante genuíno num mesmo período de tempo, como 

aponta Elliott (1993, apud DAY, 2001) para o qual as fases de desenvolvimento 

profissional devem ser vistas como níveis que se sobrepõem e interagem entre si, e 

que os professores por razões distintas, e em momentos distintos poderão avançar 

ou retroceder nesses níveis ao longo de sua carreira: 

 

[...] Os professores mover-se-ão para trás e para frente, entre [essas] fases, 
durante a sua vida profissional, por vários motivos relacionados com a sua 
história pessoal e com fatores psicológicos e sociais. Desempenhar um 
novo papel, mudar de escola, ensinar um grupo etário diferente ou um novo 
programa irá, quase inevitavelmente, resultar na perturbação do 
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desenvolvimento, pelo menos temporariamente. (DAY, C. 2001, sobre 
ELLIOT, 1993) 

 

No escopo desta pesquisa, tal aspecto pode ser observado sempre que um 

professor – não importa se recém egresso ou com anos de experiência – depara-se 

com uma nova situação em sua prática docente, como no exemplo a seguir, de um 

professor experiente exclusivamente em aulas particulares de Língua Inglesa, e que 

assumiu aulas no ensino regular pela primeira vez. Apesar de ser habilitado para tal 

e de possuir o conhecimento específico para o exercício da disciplina, ele será um 

iniciante, por jamais tê-la lecionado antes no contexto escolar.  

 

[…] Ano passado tive a oportunidade para lecionar no ensino regular para 
Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Como dou aulas particulares há 
muito tempo, percebi uma diferença enorme na prática das duas atividades, 
mas me adaptei muito bem. Hoje em dia, busco novos desafios dentro do 
ensino regular, em concursos e em paralelo preparo estudantes para 
intercâmbio em uma agência e dou aulas particulares. (APENDICE C, Fase 
1, Questão 25, excerto da fala 2D) 

  

De forma semelhante, no âmbito do Ensino Superior, um professor, mesmo 

que atue no mesmo curso há vários anos, sempre que uma nova disciplina lhe for 

atribuída, o mesmo ocorrerá. Ele se verá como iniciante naquele contexto, 

enfrentando desafios por vezes análogos aos que passou quando em início de 

carreira: insegurança quanto ao domínio do conteúdo, levando-o a uma investigação 

aprofundada sobre o mesmo, ou até cursos pontuais de capacitação, troca de ideias 

com colegas, reflexão sobre como transformar o conhecimento da disciplina em 

conhecimento pedagógico de conteúdo, e até como criar ferramentas de avaliação. 

O modelo apresentado por Lacey, C. (1977, apud DAY, 2001), subdividiu a 

fase de iniciação à docência em três subfases: a lua-de-mel, a crise, e a fase de 

fracasso ou ir andando, apontando duas possíveis vertentes após a fase crítica: 

desistir da carreira ou continuar nela, apesar dos percalços, como exemplificada 

anteriormente. 

A partir da leitura desses textos e após reflexões, pude inferir que o professor 

iniciante passa, de fato, por um período de choque com a realidade encontrada em 

sala de aula, mais pelo fato de ter saído de um ambiente controlado – sua formação 

inicial – para agora ser o gestor de suas próprias turmas. Suas decisões terão 

impacto sobre sua prática e sua prática influenciará suas decisões.  
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O professor iniciante procura aplicar, em sua prática docente, as teorias e 

conceitos aprendidos durante a formação inicial, segue as regras estabelecidas pela 

instituição onde leciona, e sente-se seguro ao seguir fielmente o material didático 

utilizado. Tem sede de aprender novas estratégias de ensino, por ainda estar 

desenvolvendo seus conhecimentos profissionais relacionados à sua disciplina. 

Quando um professor experiente se sente como um iniciante, mesmo que por um 

breve período, buscará cursos de especialização, palestras, workshops, enfim, 

diversos meios que possam ampliar a visão de sua disciplina dentro do curso onde 

atua. 

As dificuldades enfrentadas por este profissional ocorrem, muitas vezes, em 

decorrência de ele também ter tido uma formação inicial compactada, conforme 

discutiremos a seguir. 

 

 
1.2 A formação inicial e contextos de atuação em início de carreira 

 

Existe uma preocupação constante relacionada à formação de professores de 

Língua Inglesa e se os cursos de Licenciatura realmente preparam seus alunos para 

o trabalho docente. Conforme já mencionado, meu problema de pesquisa começou 

a tomar suas primeiras formas com a reflexão acerca das dificuldades que eu 

mesma havia enfrentado em minha iniciação profissional, e da compreensão de que 

a minha formação inicial talvez não tivesse observado todos os aspectos do trabalho 

docente com os quais eu naquele momento lidava.  

Os cursos de Licenciatura em Letras no Brasil possuem predominantemente a 

duração de três anos, embora haja instituições que os ofereçam em quatro anos. As 

cargas horárias podem variar de acordo com a duração do curso e os Planos 

Político-Pedagógico (PPP) e Pedagógico de Conteúdo (PPC). Os currículos2 

priorizam as disciplinas voltadas à Língua Materna, com os eixos de Estudos da 

Linguagem e Literaturas, e o eixo de Práticas Pedagógicas, composto pelas 

disciplinas de cunho pedagógico e de metodologias de ensino relacionadas a ambas 

as línguas.  

A bem da verdade, os componentes curriculares voltados à Língua 

Estrangeira (LE) tanto de Língua quanto de Literaturas, estão inseridos nesses três 

                                                             
2 Fonte: Ministério da Educação. Veja links para o site na seção Bibliografia Consultada  
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eixos, porém em carga horária aproximada de um quarto da carga horária total do 

curso. Vera Lúcia Paiva, pesquisadora da CNPq e professora titular do curso de 

Licenciatura em Letras da UFMG, num artigo publicado em 2003, criticou essa 

discrepância de cargas, quando argumentou que 

 

[...] sob o pretexto da supremacia do idioma materno, não se permite um 
ensino de qualidade de LE, alimentando o círculo vicioso: os Cursos de 
Letras não formam bons professores, esses professores não têm a 
competência necessária para ensinar a língua, o ensino básico não oferece 
um ensino de LE de qualidade e seus egressos procuram o curso de Letras 
para se transformarem em professores no prazo de três anos. (PAIVA, 
V.L.M.O. 2003, p. 53-84) 

 

E ainda, como consequência da grande heterogeneidade de proficiência 

linguística nas turmas, as aulas de LE raramente são ministradas na língua 

estrangeira alvo. Paiva complementa apontando que “[...] há poucas aulas do idioma 

e as aulas de literatura estrangeira são dadas, geralmente, em português, em turmas 

grandes, o que dificulta o trabalho do professor.” (PAIVA, V. L.M.O., 2005, p.345-

363). 

Com isso, temos como resultado dessa formação compacta, professores com 

aprofundamento insuficiente nos estudos em Língua Estrangeira, e que se 

desejarem seguir carreira docente no ensino dessa disciplina, precisarão 

complementar seus conhecimentos por meio de outros estudos. Esse resultado foi 

igualmente comprovado na fala a seguir, na coleta inicial de dados: 

 

[...] saímos totalmente despreparados da universidade para trabalhar com a 
língua [inglesa], tanto nas questões pedagógicas quanto no conteúdo 
propriamente dito - saímos com conhecimento mínimo, quase incapazes de 
trabalhar na área. (APENDICE C, Questão 16a, fala 8) 

 

Essa questão já fora levantada num estudo de 2010, pela professora Maria 

Antonieta Celani, da PUC-SP, quando apontou que: 

 

Os resultados da formação inicial são decepcionantes por várias razões, 
dentre elas a possibilidade de obtenção de licenciatura dupla, isto é, de a 
língua estrangeira estar sempre acoplada a uma licenciatura também em 
Português. Por razões que não cabe aqui aprofundar, isso faz com que a 
preparação do(a) futuro(a) professor(a) de língua estrangeira acabe sendo 
prejudicada, tanto no que diz respeito à formação geral, particularmente em 
relação ao desenvolvimento de proficiência linguística na língua estrangeira, 
quanto ao que se refere à discussão de questões teóricas fundamentais e 
às próprias práticas de observação e de regência. (CELANI, M.A.A., 2010 p. 
61) 
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Ambas autoras denunciam que a formação do professor de língua inglesa 

ainda não passou pelas transformações necessárias para melhor preparar seus 

alunos para o trabalho docente. Os cursos de Licenciatura recebem alunos com os 

níveis mais diversos de conhecimento em LE, enfatizam a carga horária em estudos 

Pedagógicos e da Língua Materna, e a complementam com os estudos de Língua 

Estrangeira.  

Mesmo tendo sido expostos a teorias pedagógicas e a reflexões durante sua 

formação, ou seja, tido uma formação de base comum, os professores deparar-se-

ão com realidades diferentes, seja de modalidade escolar ou de contextos de 

ensino, cada qual com seu rol de características específicas. No tocante à 

destinação inicial do aluno egresso de Letras, há um desdobramento de 

modalidades onde esse professor iniciante poderá atuar: 

Na primeira, a Educação Básica, tanto no contexto público ou privado, que 

prima pela formação integral do aluno, com conhecimentos integrados de todas as 

áreas de conhecimento como Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza 

e Matemática. Nesta modalidade de ensino, a formação em Letras é obrigatória, e a 

formação em comunicação em língua estrangeira, um diferencial. Há escolas 

particulares que atrelam a comprovação de proficiência linguística à seleção de seus 

professores de Língua Inglesa, como uma espécie de critério de desempate. 

A segunda modalidade de ensino envolve os cursos livres, onde estão 

inseridas as escolas de idiomas, cujo objetivo é o ensino de Inglês como Língua 

Estrangeira. Estes têm como foco primordial o ensino da língua inglesa como uma 

ferramenta internacional de comunicação, e como foco secundário o complemento à 

formação do indivíduo. Aqui ocorre o inverso: a formação e a comprovação de 

proficiência em comunicação em língua estrangeira é primordial, e a formação em 

Letras é um diferencial, como na fala de uma participante, que citou: “Tive de correr 

atrás de formação, de conhecimento. Primeiramente fiz uma especialização, e assim 

que a terminei, ingressei na faculdade de Letras”. (APÊNDICE C, Anexo questão 

9.1, fala 34E) 

Esta modalidade de ensino apresenta ainda uma característica fundamental, 

diferente da educação básica: as escolas de idiomas são essencialmente empresas 

privadas, ou seja, possuem propósito financeiro, como prestadoras de serviços 

linguísticos. Muitas delas são as chamadas franquias e, por conta disso, devem 
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manter padrões de qualidade pré-estabelecidos pela matriz franqueadora. Para 

manter tais padrões, muitas delas oferecem treinamento metodológico para seus 

professores que, neste contexto, são denominados instrutores de línguas.  

A terceira modalidade, a Educação Bilíngue, tem crescido fortemente nas 

últimas décadas, numa tentativa por parte de instituições privadas de Educação 

Básica de ofertarem um diferencial: normalmente em período integral, além da 

formação completa do aluno, oferecem cargas horárias intensivas de ensino de uma 

língua estrangeira – Inglês, Francês, Alemão, ou outra, de acordo com a clientela ou 

o entorno cultural – fortalecendo assim o treinamento comunicacional na língua 

estrangeira alvo. Esta modalidade de ensino, um híbrido das duas anteriores, tem a 

característica de incorporar os aspectos da formação integral da Educação Básica 

com a educação complementar das escolas de idiomas. Para atuar nesta esfera de 

ensino, o professor de Língua Inglesa deverá possuir formação em Letras além de 

comprovar alta proficiência linguística por meio de certificados internacionais. 

Contarão como diferenciais formação complementar em Pedagogia ou pós-

graduações na área de Ensino de Línguas. 

É importante ressaltar aqui a diferença entre formação e treinamento. A 

Educação Básica exige formação acadêmica de seus professores, pois esta tem o 

propósito de desenvolver educadores integrais: embasamento teórico, conhecimento 

específico e reflexão sobre a ação docente, ao passo que os Cursos Livres, como 

por exemplo as escolas de idiomas, oferecem cursos de treinamento pedagógico a 

seus professores, que na verdade os formatam para serem reprodutores do modelo 

de ensino da escola, conforme descreve Leffa: 

 

Um exemplo clássico de treinamento são os cursos às vezes oferecidos 
pelas escolas particulares de línguas aos seus futuros professores e que 
visam simplesmente desenvolver a competência no uso do material de 
ensino produzido pela própria escola. O objetivo imediato é ensinar o 
professor a usar aquele material; no dia em que o material for substituído, o 
professor deverá fazer um outro curso. Geralmente não há condições de dar 
ao professor um embasamento teórico; buscam-se resultados imediatos que 
devem ser obtidos da maneira mais rápida e econômica possível. Formação 
é diferente: busca a reflexão e o motivo por que uma ação é feita da 
maneira que é feita. Há, assim, uma preocupação com o embasamento 
teórico que subjaz à atividade do professor. Enquanto que o treinamento 
limita-se ao aqui e agora, a formação olha além. (LEFFA, V.J., 2001, p. 3. 
grifo meu) 
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 Na Educação Bilíngue, ocorre a fusão destas duas características. Em minha 

experiência docente em escola bilíngue, passei por essa situação algumas vezes, 

sempre que a coordenação do departamento de Língua Estrangeira adotava um 

novo livro didático. A editora do novo material oferecia cursos de treinamento 

específico para obtermos o melhor aproveitamento com o material. Havia ainda uma 

constante cobrança por certificados linguísticos, participações em oficinas voltadas 

ao ensino de Língua Inglesa e por especializações na área de Pedagogia. 

Essas diferentes esferas de ensino da Língua Inglesa podem implicar no 

desenvolvimento de profissionais com perfis diferentes entre si, embora a formação 

acadêmica inicial tenha sido a mesma. Isso suscita o questionamento sobre quais 

conhecimentos profissionais deve possuir o professor iniciante de Língua Inglesa, e 

se estes podem ser desenvolvidos ou cultivados, como veremos no próximo 

capítulo, em que discutiremos tópicos relacionados aos conhecimentos envolvidos 

nessa prática docente em especial. 
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2 A FORMAÇÂO E A REFLEXÃO DA PRÁTICA, OS 

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS DO PROFESSOR DE LÍNGUA 

INGLESA E A FIGURA DO MENTOR 

 

No capítulo anterior, discutimos tópicos sobre o professor iniciante de Língua 

Inglesa, e sobre a (in)eficicência da formação compactada em três anos dos cursos 

de Licenciatura em Letras. Neste capítulo, apresento uma reflexão sobre o impacto 

da formação docente no início de carreira do professor de inglês, a reflexão sobre a 

prática docente e os conhecimentos profissionais específicos ao professor de Língua 

Inglesa que podem ser desenvolvidos e potencializados com o auxílio de um 

professor mentor.  

Para tanto, procurei seguir rastros teóricos deixados por pesquisadores da 

área, como Denise Vaillant e Carlos Marcelo-Garcia, Maria Graça Mizukami, Lee 

Shulman, Gauthier, C. e Tardif, M. Sempre que oportuno, a discussão será 

entremeada com falas dos professores participantes na coleta de dados, para 

embasamento empírico. 

 

 

2.1 A Formação e a Reflexão na Prática Docente 

 

Conforme visto anteriormente, autores como Celani, M.A. (2010) e Paiva, V. 

(2003, 2005), fazem críticas severas à formação compacta de três anos da 

Licenciatura em Letras, e suas consequências no ensino de Língua Inglesa. 

Professores em início de carreira relatam sentir-se perdidos e despreparados, como 

este sujeito: 

 
[...] ainda sinto que falta valorização e mais oportunidades de estudos da 
língua, cultura e metodologias de ensino. Ainda vemos alunos se formando 
em escolas regulares com pouco conhecimento da língua e professores 
com conhecimento pedagógico e linguístico mínimos, o que prejudica tanto 
os profissionais competentes quanto os alunos. (APÊNDICE C – Fase 1, 
Questão 25, excerto da fala 4B, grifo meu). 

 

À medida que dá seus primeiros passos nessa jornada de desenvolvimento, o 

professor iniciante necessitará desenvolver estratégias de práticas reflexivas sobre 

sua atuação como docente. A experiência, por si só, sem reflexão sobre 
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acontecimentos prévios de sucesso ou de insucesso, não garantirá que o professor 

amplie suas competências e conhecimentos profissionais, como apontou Donald 

Schön, com seu construto do Professor Reflexivo, que para formar um profissional, é 

preciso melhorar sua capacidade reflexiva (SCHÖN, 1998, apud VAILLANT e 

MARCELO-GARCIA, 2012, p.57).  

Ao longo do desenvolvimento de sua teoria, Schön propôs um 

desmembramento do conceito de reflexão (op. cit.): a) reflexão na ação docente, e b) 

reflexão sobre a ação docente, compreendida aqui, como atuação do docente em 

sua prática. Assim, a primeira subdivisão sugere a habilidade de o professor 

exercitar o pensamento reflexivo sobre seus atos docentes em tempo real, ou seja, 

em aula, de forma que exerça um controle racional deles e, por conseguinte, 

experimentar uma ação consciente. Já a segunda, envolve pensamentos reflexivos 

similares, mas que desta feita, ocorrerão em momento distanciado da ação docente, 

seja antes ou depois dela, sendo, consequentemente, uma reflexão sobre a ação. 

Schön complementa que somente através de práticas reflexivas pode-se ter 

acesso a certos tipos de conhecimento (op. cit. p.57), fazendo surgir a discussão 

sobre quais tipos de conhecimento podem surgir da reflexão na e sobre a ação. 

Apresenta, então, o conceito de conhecimento tácito3, que é o resultado do 

conhecimento acumulado em sua experiência docente até então, sob a forma de 

atividades profissionais. Schön ainda esclarece que o conhecimento tácito 

 

[...] não se trata de conhecimento deduzido das disciplinas científicas nem 
tem a mesma estrutura, nem está plenamente organizado. Trata-se de 
esquemas de pensamento ou de teorias pessoais implícitas à ação. Esses 
conhecimentos práticos descobrem-se através da reflexão e em e sobre a 
ação, que enriquecem as comunicações entre a teoria e a prática. Trata-se 
de um conhecimento epistemologicamente distinto ao técnico-instrumental, 
acessível, permite a capacidade de melhorar através da reflexão. (SCHÖN, 
D. apud VAILLANT e MARCELO-GARCIA, 2012, p.58, grifos dos autores) 

 

Tomemos como exemplo a fala a seguir, captada na coleta de dados. Na 

questão sobre como o participante preparava suas aulas, este respondeu que 

depende de diversos fatores “[...] Além da leitura dos exercícios e textos do manual 

adotado, conforme o conteúdo, preparo atividades para prática de acordo com as 

faixas etárias dos grupos.” (APÊNDICE C – Fase 1, Questão 22, fala 59). Esta fala 

ilustra o processo de reflexão deste professor mediante à complexidade das turmas 

                                                             
3 Grifo meu. 
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nas quais leciona: além de utilizar o material didático obrigatório, busca expandir o 

conteúdo, ou adaptá-lo de acordo com as características de cada uma de suas 

turmas. Certamente passou pela experiência de ter observado o que fora bem-

sucedido numa turma, mas não noutra, e refletir sobre isso, tanto durante as aulas 

quanto após as mesmas, e agora possui esse discernimento.  

Kenneth Zeichner (2008), por outro lado, supera a perspectiva de Schön 

quando discute a profundidade da reflexão sobre a prática docente, alertando que o 

conceito de ensino reflexivo pode ter se esgotado e é hoje utilizado como se fosse 

um slogan4. O teórico questiona até que ponto essa reflexão funciona como algo 

genuíno: 

 

[...] A pergunta que se faz aqui sobre a reflexão é a seguinte: Em que 
medida a minha prática está de acordo com aquilo que alguém deseja que 
eu faça5? Em alguns casos, permite-se que o professor use sua criatividade 
para intervir em determinadas situações a fim de utilizar materiais e 
estratégias de ensino de uma maneira mais apropriada, mas isso 
geralmente não acontece. (ZEICHNER, K. 2008, p. 541). 

 

Como é comum ao professor iniciante, ele se sente mais seguro ao seguir 

regras e materiais já escolhidos e estabelecidos por estar preocupado em ensinar o 

conteúdo. Utilizando mais uma vez a fala do participante como exemplo, o professor 

poderá, ocasionalmente, ter oportunidades de refletir sobre sua prática, mas na 

verdade estará refletindo sobre os objetivos já estabelecidos por outros, no caso de 

disciplinas específicas como a Língua Inglesa, da coordenação pedagógica da 

instituição ou, no caso das franquias de escolas de idiomas ou instituições 

particulares que utilizam sistema de apostilas, ou do departamento responsável pela 

escolha de materiais e elaboração de planos de ensino.  

Zeichner alerta que o ensino reflexivo deve envolver uma mescla de vários 

aspectos da docência, como o conteúdo específico da disciplina, seus objetivos 

dentro do currículo, o contexto do ensino, o social e o institucional. Ele enfatiza que 

caso tais aspectos não sejam integrados, a reflexão terá sido meramente uma 

reflexão individual dos professores, sobre suas próprias dificuldades (op.cit. p.p.543-

544). 

                                                             
4 Grifo do autor. 
5 Grifo meu. 
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2.2 Os Conhecimentos Profissionais do Professor de Língua Inglesa 

 

 Dos conhecimentos necessários a um professor para desempenhar suas 

funções docentes, seja ele iniciante ou experiente, o primeiro que nos vem à mente 

é o conhecimento específico da disciplina que leciona. Cada disciplina possui suas 

peculiaridades e exigências, e no caso de Línguas Estrangeiras, refere-se não 

somente ao conhecimento linguístico, mas também ao conhecimento histórico e 

cultural dos falantes dessa língua, este último transparecendo na mídia, com a 

Internet, filmes, séries de TV e canções.  

 No entanto, se nos atermos a somente essa visão da disciplina, incorreremos 

numa reflexão individualista, erro apontado por Zeichner, K. (2008), e mencionado 

no capítulo anterior. Devemo-nos lembrar que apenas o conhecimento da matéria a 

ser ensinada não é suficiente, como indica Marcelo-Garcia:  

 

Segundo o que poderíamos denominar “a sabedoria popular”, para ensinar 
basta “saber” a matéria que se ensina. O conhecimento do conteúdo parece 
ser uma senha de identidade e de reconhecimento social. Mas, para 
ensinar, bem sabemos que o conhecimento da matéria não é uma condição 
suficiente de qualidade. Existem outros tipos de conhecimentos que também 
são importantes, referentes aos estudantes, a como se ensina e ao contexto 
onde se ensina. (VAILLANT e MARCELO-GARCIA, 2012, p.72) 

 

Ao longo de minha carreira docente constatei, por diversas vezes, que os 

alunos percebem seus professores como uma espécie de embaixador, um 

representante oficial da disciplina que lecionam, e não é raro para professores de 

Língua Inglesa serem abordados por seus alunos, que solicitam ajuda para 

esclarecerem expressões que ouviram em alguma canção ou filme.  

Sobre os conhecimentos necessários para o ato de ensinar, Vaillant e 

Marcelo-Garcia advertem que 

 

[...] quando o docente não possui conhecimentos adequados da estrutura 
da disciplina que está ensinando, pode apresentar erroneamente o 
conteúdo aos alunos. O conhecimento que os docentes possuem do 
conteúdo a ensinar também influi no que e no como ensinam. (VAILLANT e 
MARCELO-GARCIA, 2012 p. 72, grifo dos autores) 

 

Tomando-se como exemplo a Língua Inglesa, se a proficiência linguística do 

professor for satisfatória, esta não será um foco de preocupação em sua atuação 

docente, pois ele poderá aprimorar suas habilidades pedagógicas por meio de 



36 

leituras, discussões reflexivas ou mesmo especializações da área. Por outro lado, se 

além do aperfeiçoamento no conhecimento pedagógico, seu conhecimento 

linguístico for raso, ou insuficiente para o ensino, sua insegurança poderá agravar-

se:  

 

[...] acho que a maior dificuldade para o professor iniciante é saber como 
ensinar, como será passado o conteúdo de acordo com a 
facilidade/dificuldade de cada aluno, pois em uma sala há níveis diferentes. A 
maior dificuldade que enfrento muitas vezes é a insegurança. Medo de 
ensinar uma palavra errada, talvez, por não ser fluente. Mas, o lado positivo 
do ensino de inglês é que aprendo a cada aula que preparo. Em contato com 
a língua inglesa exercito o que aprendi na universidade. (APÊNDICE C – 
Fase 1, Questão 16, fala 3D) 

 

No tocante aos conhecimentos profissionais do professor há diferentes 

definições e categorias, cada qual de acordo com o autor que a estuda. Gauthier, C. 

(1998) e Tardif, M. (2002), por exemplo, os nomeiam como saberes, enquanto 

Marcelo-Garcia, C. (1999) e Shulman, L. (1987) os denominam como 

conhecimentos6. Veja, no quadro a seguir, uma síntese das chamadas bases de 

conhecimento, que aqui foram alinhadas de acordo com sua semelhança nominal. 

 
Quadro 1 – Bases de Conhecimentos do professor, de acordo com diferentes autores 

Gauthier, C. Tardif, M. Shulman, L. Marcelo-Garcia, C. 

Saber(es) Conhecimento(s) 

Disciplinar Disciplinar De Conteúdo 
Específico 

Do Conteúdo 

Das Ciências da 
Educação 

Da Formação 
Profissional (Ciências 
da Educação) 

Conhecimento 
Pedagógico Geral 

Psicopedagógico 

Curricular Curricular Curricular   

Da Ação Pedagógica    

Da Tradição 
Pedagógica 

 Dos objetivos, 
finalidades, valores 
educativos e seus 
fundamentos histórico-
filosóficos 

 

Da Experiência Da Experiência Pedagógico do 
Conteúdo 

Didático 

  Do contexto 
educacional 

Do contexto de ensino, 
ou seja, de onde e 
quem se ensina 

  Dos alunos Do histórico dos alunos 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Almeida e Biajone (2007), e Vaillant e Marcelo, (2012). 

 
 

                                                             
6 Grifo meu. 
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Cada uma dessas tipologias possui, características, discussão e 

desdobramentos próprios, que estabelecem diferenças entre si. Saberes envolvem 

uma esfera mais ampla, que vai além da sala de aula, da disciplina, num patamar 

mais elevado envolvendo a docência. Conhecimentos podem possuir sentido mais 

restrito, cunho mais prático e talvez compartimentalizado.  

Faz-se, então, necessário que esse conhecimento seja ao mesmo tempo, 

multifacetado, aprofundado e interligado, para que vá além do conhecimento 

específico e que, para o professor, não seja apenas uma questão de “estudar um 

ponto e passá-lo” (ALMEIDA FILHO, 1992, p. 77). Esses conhecimentos precisam 

ser integrados de forma a um dar suporte ao outro e juntos constituir uma 

plataforma, uma base de conhecimentos. 

Dos autores sintetizados acima, destaco dois deles, Shulman e Marcelo-

Garcia, por abordarem os tópicos de discussão neste estudo de forma clara e 

concisa: a formação em serviço, a relevância do mentor e como os conhecimentos 

disciplinares se transformam em ensino, conforme mostra o quadro a seguir: 

 
Quadro 2 – Ênfase de estudo de autores 

Shulman, L. Marcelo-Garcia, C. 

Formação contínua. Formação no local de trabalho. 
Acompanhamento por professores conselheiros 
ou de pares experientes. 

Conhecimento que os professores têm do 
conteúdo; 

Conhecimento didático do conteúdo 

O modo como o conhecimento de conteúdo se 
transforma em ensino; 

Mobilização do conhecimento do conteúdo de 
acordo com contexto de ensino e o histórico de 
aprendizado do aluno;  

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Almeida e Biajone (2007) e Vaillant e Marcelo-Garcia, 
(2012). 

 
Tanto Marcelo-Garcia quanto Shulman não dedicam seus constructos a 

disciplinas específicas, considerando seus conceitos ao ensino de forma geral. 

Shulman, porém, apesar de pesquisar igualmente o ensino em todos os níveis – da 

pré-escola ao ensino superior – propicia uma análise e aplicação de seus 

constructos nas disciplinas de forma separada, e em consequência disso, costuma 

ser interpretado como tecnicista, que apresenta o professor como um reprodutor, 

mesmo que profissional, de conteúdo em sua área, não contemplando o ensino 

como um todo. 

Com base em minha experiência de mais de vinte anos na docência da 

Língua Inglesa, sinto-me compelida a discordar dessa premissa. Devido às 

características funcionais da disciplina de Língua Inglesa, e por esta representar um 
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dos componentes da formação integral do aluno, essa perspectiva tecnicista pode 

ser identificada, mas sem que precise ser interpretada como algo pejorativo. A LI 

possui estruturas peculiares que por diversas vezes somente através da 

complementação e comparação com estruturas semelhantes na língua portuguesa a 

diferenciação será efetuada. Nas séries finais do Ensino Fundamental, mais 

precisamente nos 8º e 9º anos, ela se tornará um bloco integrante e amalgamado na 

formação do aluno. Essa característica se torna ainda mais visível nos estudos do 

ENEM, quando a língua Inglesa, transforma-se num viés de transdisciplinaridade, 

como por exemplo, interpretação de textos em Língua Inglesa, mas que trazem 

tópicos de História, Geografia, Ciências, Filosofia, etc.  

Shulman criou um modelo chamado de Base de Conhecimentos para o 

Ensino, pesquisando e analisando quais são os conhecimentos profissionais 

necessários para que o professor de cada uma das disciplinas específicas possa 

exercer seu trabalho docente, conforme resume Mizukami, M.: 

 

Esse modelo refere-se especificamente à questão: o que um professor 
necessita saber para ser professor? Ou, mais especificamente: o que um 
professor de matemática (ou de história, de biologia, de química, de literatura 
estrangeira, dos componentes das séries iniciais do ensino fundamental etc.) 
deve saber de forma a ingressar na profissão com um repertório mínimo que 
lhe possibilite, a partir dele, novas construções e novos conhecimentos? 
(MIZUKAMI, M. 2004) 

 

Conforme listado no quadro 2, as categorias da base de conhecimento de 

Shulman são: conhecimento de conteúdo específico, conhecimento pedagógico 

geral, conhecimento do currículo, conhecimento pedagógico do conteúdo, 

conhecimento dos alunos e de suas características, conhecimentos dos contextos 

educacionais, conhecimento dos fins, propósitos e valores educacionais. Para uma 

melhor compreensão, ele as agrupou em: Conhecimento do Conteúdo Específico, 

Conhecimento Pedagógico Geral e o Conhecimento Pedagógico de Conteúdo. 

O Conhecimento do Conteúdo Específico, como o próprio nome sugere, trata 

do conhecimento da matéria que o professor leciona. Shulman (1987), assim como 

Vaillant e Marcelo-Garcia (2012), subdividem esse conhecimento da em dois tipos:  

O primeiro, conhecimento substantivo, compõe o corpo de conhecimentos e 

conceitos gerais de uma disciplina e seus modelos de explicação, ou seja, os 

aspectos normativos da disciplina. Trazendo-se esse conceito para a Língua Inglesa, 
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inclui a compreensão das regras gramaticais, lexicais e fonéticas da língua, bem 

como os aspectos semânticos como registro e análise de discurso. 

O segundo, o conhecimento sintático, envolve o conhecimento das formas 

pelas quais a disciplina se constrói e avalia um novo conhecimento. Na disciplina de 

Língua Inglesa, inclui por exemplo, o contraste entre a inércia da língua nos livros 

com a dinâmica da língua viva expressa nas diversas formas de mídia, como filmes 

e especialmente, na música. 

 O Conhecimento Pedagógico Geral é o conhecimento que abarca as teorias 

sobre o ensinar e o aprender, e provém principalmente da formação acadêmica. 

Engloba também conhecimentos sobre os alunos, contexto educacional, gestão de 

sala de aula, conhecimento ou aderência de tópicos de outras disciplinas, como por 

exemplo, no Ensino Médio, em que textos da área de Química, ou História poderão 

constar do material didático de Língua Inglesa, como atividade pré-vestibular.  

O Conhecimento Pedagógico do Conteúdo é um conhecimento que se 

constrói com a experiência, desde o início da carreira. Ao contrário dos dois 

anteriores, que podem ser aprendidos por meio de cursos, eventos oficiais, 

treinamentos ou estudos teóricos, o conhecimento pedagógico do conteúdo é 

proveniente da sabedoria da prática docente, uma das fontes de conhecimento 

sinalizadas por Shulman (1987) e envolve a fusão dos dois conhecimentos 

anteriores, conforme ilustração abaixo, mas com a perspectiva da disciplina 

específica. 

 

Figura 1 - O Conhecimento Pedagógico de Conteúdo, segundo Lee Shulman (1987). Elaborada pela 
autora. 

 

No caso da Língua Inglesa, abrange desde as diversas abordagens e 

métodos de ensino em vigor na atualidade, como o método audiovisual, a tradução 

gramatical ou a abordagem comunicativa, como as técnicas utilizadas para se 

ensinar determinado tópico ou como conduzir atividades voltadas somente à 

conversação, ou compreensão de texto. 
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Envolve também o conhecimento por parte do professor sobre a Língua 

Inglesa como um todo dentro do currículo escolar, por exemplo, o saber extensivo do 

tempo Presente Contínuo7 que, quando ensinado nos níveis elementares, é 

apresentado como ferramenta de descrição de atividades que estejam acontecendo 

quando o falante as está proferindo, ou que estejam em andamento naquele exato 

momento, como por exemplo “Estou escrevendo uma redação, agora.” Em Inglês “I 

am writing a composition now”. No entanto, quando esse mesmo tempo verbal é 

reapresentado, mas desta vez em níveis intermediários, este tempo verbal será 

apresentado como uma ferramenta para expressar atividades que estejam 

acontecendo temporariamente, ou em processo de mudança, não necessariamente 

quando o falante as profere, como por exemplo “Estou indo trabalhar de ônibus, esta 

semana, porque meu carro está no conserto”, em inglês “I’m going to work by bus, 

this week, because my car is being fixed”. O professor que possui esse 

conhecimento desenvolvido, saberá que no nível inicial, não poderá “invadir” o 

terreno semântico do nível intermediário (atividades temporárias), sob pena de expor 

o aluno a um nível de proficiência que ainda não possui. E saberá também a melhor 

maneira de ensinar o mesmo tempo verbal com explicações específicas para cada 

um dos níveis em que lecionar. 

Carlos Marcelo-Garcia, por sua vez, adotou uma linha semelhante à de 

Shulman, porém com subdivisão mais detalhada, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 3 – Conhecimentos para ensinar 

Os  
Conhecimentos  

Para ensinar 

Conhecimento do Conteúdo 

Conhecimento Psicopedagógico 

Conhecimento Didático do Conteúdo 

Conhecimento do contexto de ensino: onde e quem se ensina 

Conhecimento sobre os alunos 

Os Conhecimentos para Ensinar, segundo Vaillant e Marcelo-Garcia (2012). Elaborado pela autora  

 

O conceito de conhecimento de conteúdo de Marcelo-Garcia, assemelha-se 

ao de Shulman, referindo-se ao conhecimento da disciplina em si. Em Língua 

Inglesa, refere-se ao conhecimento gramatical, morfossintático e fonológico. Como 

vimos anteriormente, tanto Marcelo-Garcia como Shulman o subdividem em 

substantivo e sintático. 

                                                             
7 Present Continuous 
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O segundo conhecimento é o Psicopedagógico. Relaciona-se com processos 

de ensino-aprendizagem e pode envolver como dinâmicas diferentes em sala de 

aula podem melhor promover o aprendizado do aluno. Este conhecimento é 

bastante evidenciado em escolas de idiomas, onde, em virtude de possuírem grupos 

menores de alunos, os professores exercitam de bastante flexibilidade ao elaborar 

atividades de conversação. 

 O seguinte, o Conhecimento Didático, é o mesmo que Shulman chama de 

Conhecimento Pedagógico de Conteúdo. Para Marcelo-Garcia, “representa a 

combinação adequada entre o conhecimento da matéria a ensinar e o conhecimento 

pedagógico e didático referente a como ensiná-la.” (VAILLANT, D. e MARCELO-

GARCIA, C., 2012, p. 73).  

Este é, em minha humilde opinião, o conhecimento que mais necessita de 

desenvolvimento no professor iniciante, e o que mais lhe causa insegurança, pois 

advém da experiência docente, não sendo algo aprendido nos cursos de formação, 

e sim uma fusão que pode ocorrer tanto lenta como mais rapidamente, dependendo 

da capacidade de reflexão desse professor. 

O quarto conhecimento, que também se desenvolverá através da experiência, 

é o conhecimento do contexto de ensino, ou seja, onde ele ocorre e quem se ensina. 

Relaciona-se a como o professor adaptará seu conhecimento e técnicas de ensino, 

de acordo com seus alunos e também com as estruturas apresentadas onde ele 

atua. Um exemplo disso é a desafortunada diferença apontada entre o ensino 

público e o privado, ou entre escolas privadas de menor porte e outras mais 

seletivas. No ensino da Língua Inglesa, insere-se aqui a diferença de carga horária 

entre uma escola privada de Educação Básica Regular e uma de Educação Bilíngue. 

São contextos diferentes de ensino, que requerem práticas igualmente diferentes. 

E o último conhecimento apontado é o conhecimento sobre os alunos. Este 

conhecimento se adquire igualmente com a experiência docente, pois requer que 

observemos nossos alunos, que tenhamos a sensibilidade de perceber seus 

diferentes ritmos e estilos de aprendizado, comportamentos e mensagens não 

verbais. Mais uma vez, na Língua Inglesa isso transparece quando percebemos que 

alunos produzem muito mais em sala de aula quando em contato com músicas, 

jogos, ou atividades diversas.  

Trazendo-se essa discussão para a realidade desta pesquisa, questiona-se 

se o professor iniciante tem, por si só, condições de analisar suas ações e ponderar 



42 

sobre elas de maneira imparcial. Em minha leitura, durante o período de iniciação à 

carreira, o professor pode ser beneficiado com programas de mentoria ou 

acompanhamento inicial por colega mais experiente.  

Com isto posto, chegamos ao momento em que voltamos a convergir para o 

objeto de estudo desta pesquisa de Mestrado: a construção dos conhecimentos 

profissionais do Professor Iniciante de Língua Inglesa. Qual a influência – positiva ou 

não – da mentoria no processo de aprendizado em serviço e de construção?  

 

 

2.3 A Figura do Mentor 

  

 A mentoria e programas de acolhimento para professores iniciantes é uma 

atividade de grande relevância em vários países e reconhecida como uma via 

promissora para o desenvolvimento profissional de jovens professores e também 

daqueles que exercem a função de mentores (REALI, A. e TANCREDI, R. 2011), 

que em sua grande parte são professores formadores. É uma realidade comum em 

países como os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França e Espanha. No 

contexto educacional brasileiro, constata-se que programas de acolhimento ou a 

função de mentor não existem de forma oficial e sistemática, mas sim de modo 

informal, por meio de um colega de trabalho, salvo se a instituição escolar seguir tal 

prática, o que é raro.  

O sistema de ensino da Rede Oficial do Estado de São Paulo, de acordo com 

a Resolução SE22, de 14/02/20128, prevê as funções de Coordenador de Área de 

Conhecimento Geral e de Coordenador por Área Específica de Conhecimentos a 

saber: a) Linguagens, na qual a LE está inserida; b) Ciências Humanas; c) Ciências 

da Natureza e Matemática. Trata-se de uma função cumulativa, pois o professor 

deverá também contar com suas aulas já atribuídas na unidade escolar onde atua, e 

na descrição das atribuições constantes tanto no Artigo 2º da Resolução, sobre o 

Coordenador de Área de Conhecimento Geral quanto no Artigo 3º, sobre 

Coordenador por Área Específica de Conhecimentos não há previsão para o 

acompanhamento ou mentoria de professores, estando eles em início de carreira ou 

não. 

                                                             
8 Vide link para página oficial na seção Bibliografia Consultada 
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Vaillant e Marcelo-Garcia (2012) em seu estudo sobre o início da docência e a 

figura do mentor, ressaltam que os programas existentes de inserção profissional 

acompanham o professor já no último ano de sua formação inicial, fazendo, assim, a 

condução desse aluno em formação das salas de aula onde estava, para outras 

salas de aula, onde agora ele é o mestre. Sobre tais programas, os autores afirmam 

que  

 

[...] devem ser entendidos como uma proposta específica para uma etapa 
que é distinta, tanto na formação inicial, como na formação em atividade. 
[...] A duração e a intensidade são dois aspectos importantes. Os programas 
de inserção podem variar desde uma simples reunião no início do curso a 
programas muito estruturados que implicam múltiplas atividades. 
(VAILLANT, D. e MARCELO-GARCIA, C. 2012, p.137) 

 

Os autores destacam a figura do mentor como elemento chave para a os 

programas de inserção profissional docente, cujas funções são desempenhadas 

idealmente por docentes universitários, supervisores de ensino, diretores e 

coordenadores de escola, raramente por colegas professores, mesmo que 

experientes.  

 Durante a primeira fase da coleta de dados empíricos, tivemos relatos de 

participantes sobre o impacto positivo do acompanhamento durante seu primeiro ano 

de docência, dentre eles:  

 

Na instituição em que trabalho tive a constante ajuda de um mentor, que me 
ajudava na preparação de aulas, no gerenciamento de sala de aula, me 
observava e dava feedback. Isso definitivamente me ensinou a ter, 
constantemente, um olhar reflexivo e crítico sobre minha prática. (APÊNDICE 
C, Questão 9.1, fala 22A) 

 

 Neste exemplo, durante a leitura de todas as respostas deste participante, 

constata-se de que se tratava de um professor de uma tradicional escola de idiomas, 

que possui oficialmente a função de mentor de professores iniciantes na instituição, 

que durante seu primeiro ano de atuação, estão em período probatório. As 

atribuições desse mentor incluem, preparo de aulas em conjunto, baseadas no plano 

de ensino e nos planos de aulas, observação dessas aulas e posterior discussão 

sobre as mesmas. O acompanhamento é feito durante dois semestres, sendo no 

primeiro, com encontros semanais e no segundo, encontros mensais.  

 Programas de mentoria ou acompanhamento podem ainda, complementar e 

consolidar os conhecimentos adquiridos durante a formação inicial, como na fala do 
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participante a seguir, que relatou o impacto que o acompanhamento teve sobre sua 

atuação. 

  

Teve um impacto extremamente positivo justamente pelo fato de não sairmos 
da faculdade com muito conhecimento prático da vivência e rotina escolar. A 
troca de experiências com professores e coordenador é essencial para a boa 
atuação e melhoria da prática. A troca de atividades, ideias, informações 
sobre a rotina, condução da aula, adaptação ao tempo e efetividade das 
explicações e atividades avaliativas são aspectos da profissão que só são 
potencializadas no compartilhamento com outros. Além disso, nos ensina a 
trabalhar em equipe e nos faz repensar a nossa própria prática. (APÊNDICE 
C – Fase 1, Questão 9.1, fala 16A) 

 

Neste exemplo, o acompanhamento foi magistralmente conduzido numa ação 

conjunta da coordenação da escola e colegas mais experientes, e com os resultados 

esperados dessa ação: a reflexão sobre a ação docente, que não ocorreu de forma 

solitária, conforme criticou Zeichner (2008). Aqui, o professor iniciante teve pleno 

proveito dessa mentoria, aplicando seu aprendizado diretamente em sua prática e 

partilhando-a com seus colegas. 

Ao considerarem-se as atribuições de um mentor, Vaillant e Marcelo-Garcia 

ressaltam que sua função será a de 

 

[...] assessorar didática e pessoalmente ao docente principiante, de forma 
que se constitua como um elemento de apoio. [...] Ele assume um papel de 
grande importância [no programa de inserção], pois é a pessoa que ajuda e 
dá orientações ao docente principiante, tanto no currículo quanto na 
regência de classe. (VAILLANT e MARCELO-GARCIA, 2012, p.144).  

 

A figura do mentor vem nortear a atuação do professor iniciante, provendo-lhe 

de informações da instituição de ensino em que atuam, tais como regulamentos e 

procedimentos internos, à forma em que o currículo e conteúdo programático são 

praticados nela, encorajando reflexões e ponderações sobre sua prática de tal forma 

que as decisões finais ainda caberão ao professor mentorado para que este se torne 

gradativamente autônomo e, por conseguinte, seguro em sua prática. 

Questiona-se se o par mais experiente, seja na figura de um mentor, ou de 

um Coordenador de Área Específica, deve de fato ser formado na mesma disciplina 

do professor iniciante. Isso não é algo, de fato, obrigatório, mas é, em minha leitura, 

e no caso da Língua Inglesa, desejável, uma vez que grande parte da dificuldade do 

professor em início de carreira está fundada nos aspectos do como ensinar a Língua 

Inglesa, ou seja, de transformação de conteúdo específico em conteúdo didático.  
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Tomemos como exemplo um colega professor que atue na Educação Básica 

do sistema público de ensino. Percebo aqui duas perspectivas de atuação: a 

primeira, tratando-se de orientações de vertente pedagógica, como interpretação do 

modelo pedagógico da unidade de ensino, suas práticas educacionais e outros 

aspectos inerentes ao conhecimento pedagógico geral, esse Coordenador poderá 

sem dúvida atuar de forma a atender às necessidades do professor iniciante.  

Por outro lado, suponhamos que o Coordenador da Área de Linguagens seja 

um professor graduado em Artes, ou até mesmo em Letras, mas que nunca atuou 

como professor de LE, somente como professor de Língua Portuguesa. É possível 

que esse professor-coordenador não tenha o conhecimento pedagógico específico 

ao ensino de língua estrangeira, ou mesmo conhecimento linguístico suficiente para 

auxiliar o professor de LE em dúvidas sobre, por exemplo, o ensino de um tópico 

avançado de gramática de LE, inserido num texto que será utilizado como atividade 

transdisciplinar, voltada ao ENEM.  

 Dispor de um mentor ou par experiente da mesma disciplina será plenamente 

possível em poucas circunstâncias, ao menos no que tange a Língua Inglesa. A 

primeira delas, nas escolas de Educação Básica Bilíngue, onde há inúmeros 

professores de LI. A combinação mais comum é a de dois ou mais professores 

lecionando a mesma série ou nível, em turmas distintas, mas que trabalham em 

conjunto e auxiliam um ocasional professor iniciante, que atue na mesma série. A 

segunda, em escolas de idiomas, onde igualmente, todos os professores lecionam a 

mesma disciplina, havendo variações apenas nos níveis de proficiência em que cada 

um deles atua. Há instituições que selecionam um professor que esteja na instituição 

há mais tempo, atribuindo-lhe um pequeno número de aulas, para que desempenhe 

a função de mentor, conforme já exemplificado na fala de um participante. 

Ambas situações acima ocorrem em âmbito restrito, pois nestes dois 

contextos de ensino sempre haverá um agrupamento de professores que lecionam 

no mesmo nível ou série, possibilitando assim a troca de experiências e o 

acolhimento e acompanhamento de professores iniciantes. Já para as escolas de 

educação básica não bilíngue, privada ou pública, tal agrupamento só será viável se 

houver mais de um professor que lecione Língua Inglesa, preferencialmente no 

mesmo horário de trabalho, ou que estes consigam conciliar horários para 

encontros.  
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Em suma, o mentor é de grande valia nesse processo, e se este tiver 

formação na mesma área de conhecimento que o professor, será de valor 

inestimável, uma vez que a maior dificuldade do professor iniciante de Língua 

Inglesa é a de fundir seu conhecimento específico – mesmo que limitado – da 

Língua com os conhecimentos pedagógicos adquiridos, e transformá-los numa base 

de conhecimentos profissionais para o ensino da disciplina. 
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3 OS CAMINHOS PERCORRIDOS DURANTE A PESQUISA 

 

Este capítulo traz, em maiores detalhes, os caminhos metodológicos 

percorridos durante a pesquisa, que primou pelo caráter exploratório. Com o intuito 

de melhor analisar as práticas docentes relacionadas ao professor iniciante, às 

experiências práticas de mentoria e sua influência na construção dos conhecimentos 

profissionais, o trabalho teve a empiria como maior de dados, e sua análise e 

interpretação foram fundamentadas e complementadas pelos constructos 

apresentados nos capítulos teóricos. A proposta para coleta e análise de dados foi a 

de utilizar métodos quali-quantitativos, pois  

 
[...] o investigador primeiro faz explorações gerais para descobrir que 
variáveis estudar e então estuda aquelas variáveis com uma amostragem 
maior de pessoas. Alternativamente, os pesquisadores podem primeiro 
estudar um grande grupo de pessoas e depois fazer um acompanhamento 
com um número menor para obter sua linguagem e suas vozes específicas 
sobre o tópico. Nessas situações, o fato de coletar tanto dados quantitativos 
abertos como dados qualitativos fechados prova ser vantajoso para melhor 
entender um problema de pesquisa. (CRESWELL J., 2007, p. 38). 

 

A sequência de leitura do capítulo apresenta primeiramente os resultados da 

busca inicial por estudos correlatos, seguidos pelas informações sobre a coleta e 

análise de dados e, por fim, as informações sobre os critérios adotados para a 

análise dos resultados, que serão apresentados no próximo capítulo.  

 

 

3.1 Estudos Correlatos – O que já foi pesquisado 

 
A pesquisa teve início com uma busca minuciosa feita nos bancos de dados 

de teses e dissertações, registrados nos websites da BDTD – Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações, e da CAPES – Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior com descritores relacionados ao 

tópico de pesquisa desta dissertação, conforme listados abaixo: 

 

 Professor de Língua Estrangeira 

 Professor de Inglês / Língua Inglesa 

 Professor iniciante 
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 Professor iniciante de Inglês / Língua Inglesa 

 Mentoria 

 Mentoria Língua Inglesa / Inglês 

 Conhecimentos Profissionais 

 

A busca foi feita, inicialmente, com o recorte temporal de cinco anos – de 

2011 a 2016. No entanto, em virtude de alguns resultados terem sido escassos, uma 

segunda busca foi efetuada, desta vez sem nenhum recorte temporal. As 

ocorrências encontradas, ainda que com resultados específicos limitados, foram 

conforme quadro a seguir:  

 
Quadro 4 – Busca preliminar de Teses e Dissertações 

Bancos de dados BDTD CAPES Total por 
Descritor 

Descritores / Números de Ocorrências Mst. Drd. Mst. Drd. 

Professor de Língua Estrangeira 28 16 22 07 73 

Professor de Inglês/Língua Inglesa 223 72 67 22 384 

Professor Iniciante (qualquer área de ensino) 30 10 64 17 121 

Professor Iniciante + Inglês/Língua Inglesa 4 1 0 1 6 

Mentoria  3 1 3 0 7 

Mentoria + Língua Inglesa/Inglês 1 0 0 0 1 

Conhecimentos Profissionais 0 1 13 4 18 

Conhecimentos Profissionais + Língua Inglesa 0 0 0 0 0 

Total Geral 289  169  610 

Fonte: Elaborado pela autora, última atualização: maio/17 

 
As diferenças entre os resultados obtidos na BDTD e na Capes devem-se ao 

fato de que no banco de dados da BDTD há a opção de busca avançada, o que 

permitiu aplicar filtros para que os descritores aparecessem somente nos títulos dos 

trabalhos, que o sistema retornasse pesquisas feitas apenas nas áreas de Educação 

e Letras, e a separação posterior entre Dissertações de Mestrado e Teses de 

Doutorado. No banco de dados da Capes, entretanto, esse filtro não foi possível, 

uma vez que este oferece somente a opção de busca básica, o que trouxe um 

número de resultados muito disperso, ou seja, o descritor poderia estar contido em 

qualquer um dos campos de pesquisa: título, resumo, área de concentração, etc., e 

os resultados não trazem informação inicial de sua natureza, somente depois de 

abertos separadamente. 

Com o primeiro descritor, professor de língua estrangeira, os resultados 

obtidos indicaram mais de setenta pesquisas feitas com este tópico, porém em 

pesquisas não necessariamente inseridas na área da Educação, ou relacionadas à 
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Língua Inglesa, como por exemplo Língua Portuguesa como Língua Estrangeira, 

Língua Espanhola, Francesa e Alemã.  

Verificou-se um alto número de estudos com o descritor professor de inglês 

ou professor de língua inglesa, tanto no título como sujeito principal da pesquisa. 

Essas pesquisas foram identificadas como: a) pesquisas sobre a formação inicial do 

professor de língua inglesa, que incluem os subtópicos: experiências de professor 

universitário de inglês, estágio durante a formação inicial, teoria e prática, currículo 

dos cursos de formação e formadores de professores de inglês. Também foram 

identificados sete estudos envolvendo o professor de Língua Inglesa, estágio 

supervisionado e PIBID; b) Pesquisas sobre a formação continuada do professor de 

língua inglesa, que incluem subtópicos como EAD na formação continuada e o 

ensino inclusivo; c) Pesquisas sobre o sujeito do Professor de Língua Inglesa como 

tópico principal, trouxeram subtópicos relacionados ao perfil do professor, 

construção de identidade, processos identitários, representação de imagens, 

representações sociais e culturais, crenças e expectativas, encantos e desencantos 

com a profissão; d) tópicos com menor incidência: prática docente em cursos livres, 

ou seja, escolas de idiomas, a competência linguística do professor de língua inglesa 

e o professor iniciante de língua inglesa.  

O descritor professor iniciante, também retornou um número considerável de 

pesquisas, que abrangiam assuntos diversos em áreas desde a Educação Infantil, 

passando pelo Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e Ensino Superior, e nas 

mais diversas disciplinas. Com o descritor filtrado para professor iniciante de Inglês o 

de Língua Inglesa o retorno foi reduzido a seis pesquisas, com temas que envolvem 

choque com a realidade, identidade do professor de língua inglesa e representações 

de imagens.  

Com o descritor de mentoria, foram identificadas apenas sete pesquisas, 

sendo apenas uma relacionada a mentoria de professor de língua inglesa. Por fim, o 

descritor conhecimentos profissionais, que obteve 18 incidências, porém nenhuma 

delas como conhecimentos profissionais de Língua Inglesa 

Do resultado total de dissertações de mestrado, foram selecionadas dez delas 

que possuíam maior relevância com o tema desta pesquisa e dessas dez, quatro, 

que serviram como fonte de consulta.  
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Quadro 5 – Teses e Dissertações relacionadas à temática do professor iniciante 

Autor Título Detalhes da Publicação 

ROSSI, Eliane Cavalher 
Solano 

A Construção do Conhecimento e 
da Identidade do Professor de 
Inglês. 

 

Dissertação de Mestrado em Estudos 
da Linguagem, Universidade de 
Londrina, 2004. 

CUNHA, Renata 
Cristina 

Os professores de língua inglesa 
em início de carreira e a 
produção da profissão docente: 
um estudo com diários narrativos. 

Dissertação de Mestrado em 
Educação, Universidade Federal do 
Piauí, 2011. 

OLIVEIRA, Ana 
Carolina Silva de. 

Crenças sobre Ensino / 
Aprendizagem de Língua 
Estrangeira (Inglês) do professor 
em formação e em serviço inicial. 

Dissertação de Mestrado em Estudos 
da Linguagem, Universidade Federal 
de Ouro Preto, 2015. 

RENNER, Bernd Help me to help us: peer 
coaching como ferramenta para a 
formação continuada do 
professor de inglês como língua 
estrangeira 

Dissertação de Mestrado em 
Linguística Aplicada, Universidade de 
Brasília, 2015 

Fonte: Elaborado pela autora. Última atualização: maio/17 

 

Estas pesquisas de Mestrado foram defendidas, em ordem cronológica, na 

Universidade de Londrina, PR, em 2004; na Universidade Estadual do Piauí, PI, em 

2011; na Universidade de Brasília, DF, em 2015 e na Universidade de Ouro Preto, 

MG, também em 2015. Todos eles apresentam o professor de Língua Inglesa como 

sujeito de pesquisa, e abordam, respectivamente, a construção da identidade e do 

conhecimento do professor de Língua Inglesa, o início da carreira de um professor 

dessa disciplina, a relevância e importância de mentoria como parte da educação 

continuada desse professor e as crenças sobre o ensino e aprendizagem de 

professores de Língua Inglesa, quando ainda em formação.  

A dissertação de Rossi (2004), apesar de ser a menos recente das pesquisas 

destacadas, foi a única a fazer um aprofundamento no tema de Conhecimento 

Pedagógico de Conteúdo, constructo de Lee Shulman (1986, 1987) com foco no 

ensino da Língua Inglesa, que mais se aproximou deste estudo. A autora fez uma 

descrição e uma posterior análise de representações de professores de Língua 

Inglesa ainda em formação, a respeito da construção de seu conhecimento 

pedagógico e qual impacto ele teve na constituição de sua identidade profissional. 

Os resultados apontaram o predomínio de representações negativas desses alunos 

em formação sobre a construção de seus conhecimentos específicos e quanto ao 

uso oral da Língua Inglesa em aula, o que veio a expor identidades em construção 

de profissionais inseguros quanto a suas competências linguísticas.  
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Já a dissertação de Cunha, (2011), abordou a inserção profissional do 

professor de língua inglesa, com foco no processo de produção da profissão de 

professor. Por meio de diários narrativos, os sujeitos dessa pesquisa relataram o 

impacto provocado pelas experiências vividas no período inicial de suas carreiras 

como um ponto decisivo para sua permanência – ou não – nela. As análises e as 

interpretações dos dados produzidos revelaram que o início profissional das 

interlocutoras da pesquisa foi marcado por encantos e desencantos. Os sentimentos 

de encantamento com a profissão foram ocasionados principalmente pelo 

reconhecimento dos alunos diante do trabalho realizado, enquanto que os 

sentimentos de desencantamento foram provocados, sobretudo pela insegurança 

em agir diante de situações inesperadas e desafiadoras. 

A pesquisa de Oliveira (2015), por sua vez, discorreu sobre as crenças 

trazidas por estudantes em formação em Letras, sobre o habitus presente em alunos 

egressos e ingressantes na carreira docente, que acabavam por guiar muitas de 

suas decisões. Essas crenças envolviam procedimentos para planejamento de 

aulas, enfrentamento da realidade em sala de aula e a postura com alunos. O 

estudo acompanhou professores em formação e em processo de estágio, e avaliou 

se tais crenças passaram por mudanças durante e após a realização do estágio. Os 

resultados apontaram para a presença de crenças comuns dentre professores 

iniciantes de língua estrangeira em relação a práticas pedagógicas e o impacto de 

seus cursos de formação em sua atividade docente diária. 

Por fim, a dissertação de Renner (2015) acompanhou a implementação de um 

programa de peer coaching, ou mentoria, para professores de língua inglesa, em 

educação continuada, desempenhada por pares de profissão, e em mesmo nível 

hierárquico. Investigou também qual influência essa ferramenta de educação 

continuada exerceu no desenvolvimento profissional desse professor e envolveu 

tópicos como formação inicial de professores no Brasil, o professor reflexivo e a 

formação continuada de professores de língua inglesa. Os resultados dessa 

pesquisa indicaram que os de mentoria contribuíram positivamente para o 

crescimento profissional de ambos os profissionais, e apresentou caminhos para a 

exploração do tópico de educação continuada para professores de língua inglesa.  

Todos os trabalhos descritos acima contaram com o aporte teórico 

relacionados a sobre formação inicial, com Pimenta, S. 2005 e Paiva, V. 2005; sobre 

o professor reflexivo com Schön, 1983 e Alarcão, I. 2004; sobre o professor iniciante 
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com Mizukami, M; Vaillant, D. e Marcelo-Garcia, C.; sobre o professor de Língua 

Inglesa: Almeida Filho, Paiva, V. e Leffa, V.; e sobre o conhecimento pedagógico de 

conteúdo, com Shulman, L. e Marcelo-Garcia. 

Como denominador comum destas quatro pesquisas, destacou-se a 

necessidade de aprofundamento nos estudos e pesquisas sobre o acompanhamento 

do professor em início de carreira docente, especialmente com programas internos 

de acolhimento, como enfatiza Marcelo-Garcia (2012), por ser de suma importância 

no tocante a minimizar o chamado choque com a realidade conforme a dissertação 

de Cunha e Oliveira. 

E assim, estes estudos correlatos consolidaram a quadratura de que serviu 

como base para esta pesquisa: a) o início da carreira docente do professor de língua 

inglesa, b) a importância da reflexão sobre o trabalho e da produção da profissão 

docente, c) a importância de processos de mentoria na carreira docente do professor 

de Língua Inglesa e d) a construção dos conhecimentos profissionais de língua 

inglesa. 

 

 

3.2 Os Questionários de Coleta de Dados Empíricos 

 

A pesquisa previa, inicialmente, uma única fase de coleta de dados. Essa fase 

foi uma espécie de varredura ampla de dados, o que permitiu análises tanto 

numéricas quanto textuais. No entanto, com o decorrer da reflexão e análise sobre 

os resultados preliminares, surgiu a necessidade de uma segunda instância de 

coleta de informações, desta vez, advindas de uma outra perspectiva, e com um 

número mais restrito de participantes.  

Nas duas fases, apliquei questionários com questões de múltipla escolha e 

questões abertas, elaborados e divulgados com auxílio do aplicativo online Google 

Forms. A escolha por essa ferramenta foi devido ao fato de ser gratuita, de fácil 

acesso, e possuir interface de uso intuitivo tanto para o criador da enquete quanto 

para o participante. É um método emergente, em franco crescimento e que 

possibilita a coleta rápida de dados (CRESWELL, 2007) e em múltiplas formas. Para 

a divulgação, gera automaticamente links para acesso, que também podem ser 

transmitidos individualmente por e-mail ou por divulgação em larga escala. Pode ser 

respondido em qualquer tipo de equipamento eletrônico como computadores, tablets 
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ou smartphones, desde que haja conexão com a Internet, proporcionando assim, um 

número mais abrangente de participantes.  

Após a confecção do questionário, o desafio seguinte foi encontrar 

participantes que se encaixassem no perfil de sujeito para a pesquisa: professores 

iniciantes de Língua Inglesa, que tivessem até cinco anos de carreira, e que 

estivessem inseridos, preferencialmente, na Educação Básica Pública, ou seja, 

atuando como docentes no Ensino Público Municipal ou Estadual.  

 Como o intuito era obter um número abrangente de participantes que 

respondessem ao questionário de forma voluntária, e não imposta, a escolha natural 

foi a de divulgar a ferramenta em redes sociais como o Facebook, em grupos 

relacionados ao ensino de Língua Inglesa e a professores dessa disciplina. Efetuei 

uma busca por grupos de discussão e páginas, com os seguintes critérios para 

escolha: a) grupos ou páginas que tivessem professores de inglês como 

participantes; b) grupos que fossem preferencialmente abertos, ou seja, que meu 

contato com os mesmos não dependesse de autorização de moderadores de grupo, 

ou mesmo se fosse, que a autorização fosse feita rapidamente. Com esse filtro, 

encontrei os grupos listados abaixo9:  

 

 APLIESP – Associação de Professores de Inglês do Estado de São Paulo 

 Brazilian English Teachers 

 BRELT – Brazilian English Teachers of English as a Foreign Language 

 FEPESP – Federação de Professores do Estado de São Paulo 

 Professoras e Professores Municipais de Santos 

 Professores de bem com a vida 

 Professores de Praia Grande (SP) 

 Professores e Escolas de Inglês 

 Professores e Funcionários da Rede Pública de Ensino do Paraná 

 Professores Municipais de São Vicente 

 

Após a divulgação do link nos grupos, o questionário teve aceitação 

considerável, e no total foram obtidas 151 participações. Se contrastado com o 

                                                             
9 Veja detalhes sobre cada uma das páginas das comunidades na rede social no Apêndice A 
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número total de participantes em todas as páginas onde publiquei o convite, trata-se 

de um número pequeno, porém representa 151 participações voluntárias.  

Na primeira fase, o questionário contou com trinta e cinco questões foram 

elaboradas tendo em mente informações concernentes tanto ao objetivo geral 

quanto aos objetivos específicos da pesquisa, buscando também caracterizar os 

participantes em: a) dados demográficos como idade, gênero, localidade; b) 

informações sobre tempo de carreira, regime de graduação, tempo de atuação como 

professor de Língua Inglesa, nível e modalidade de atuação, o tipo de escola e/ou 

rede em que está atuando; c) informações relativas à primeira experiência como 

professor de Língua Inglesa, ao tipo de acompanhado no início de carreira, 

motivação pela escolha da carreira docente em Língua Inglesa e desafios 

enfrentados na inserção profissional; d) informações relativas ao modo como o 

professor aprimora seu conhecimento específico em Língua Inglesa.  

O questionário da segunda fase contou com seis questões, quatro delas de 

múltipla escolha e apenas duas questões abertas. O objetivo foi o de coletar 

informações relacionadas a atuação de professores com pouca ou muita 

experiência, como mentores para professores iniciantes de Língua Inglesa. Ambas 

as fases de coleta de dados empíricos proporcionaram um retorno satisfatório de 

dados. 

Durante a primeira fase, obtivemos a participação de 151 professores de todo 

o país, tanto iniciantes como experientes, e 96 deles se prontificaram a participar de 

uma possível segunda fase. Na segunda fase, dos 96 professores convidados a 

participar novamente, 42 responderam ao convite e contribuíram com mais 

informações. 

 

 

3.3 Metodologia para Análise de Dados  

 

Os procedimentos para análise dos dados levaram em consideração os 

objetivos da pesquisa, apoiados pelos dados e falas fornecidas pelos participantes, 

bem como a fundamentação pelo aporte teórico.  

Para as questões fechadas ou de múltipla escolha, apresento os números 

obtidos e suas porcentagens aproximadas em relação ao todo coletado. Para 

contemplar a variedade de dados contidos nas questões abertas, utilizei princípios 
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do Discurso do Sujeito Coletivo, DSC, de Lefevre e Levefre (2003), visto que 

algumas delas trouxeram opiniões sobre a iniciação à docência em Língua Inglesa, 

sobre a influência do acompanhamento de mentor durante a fase de iniciação 

docente e também sobre a atuação de docentes mais experientes como mentores 

de professores iniciantes de Língua Inglesa. Embora não exista uma divisão 

dicotômica e obrigatória entre pesquisas quantitativas e qualitativas pois todas as 

pesquisas estão impregnadas de características de ambas, Lefevre e Lefevre (2010) 

afirmam que pesquisas que incluem opiniões devem ser qualiquantitativas, porque 

estas apresentam ao mesmo tempo, uma dimensão qualitativa e uma quantitativa. 

O DSC trouxe uma inovação às pesquisas empíricas que são baseadas em 

depoimentos advindos de questões abertas. É uma técnica que tabula e reorganiza 

dados qualitativos. 

 

[O DSC] representa uma mudança nas pesquisas qualitativas porque 
permite que se conheça os pensamentos, representações, crenças e 
valores de uma coletividade sobre um determinado tema, utilizando-se de 
métodos científicos. (FIGUEIREDO et al, 2013, p. 130) 

 

Idealmente, nas pesquisas que utilizam o DSC na íntegra, as opiniões são 

coletadas por meio de entrevistas individuais, sempre com questões abertas, para 

que o entrevistado possa ter total liberdade de se expressar. Tais entrevistas são 

conduzidas com um número relativamente alto de participantes e ao longo de um 

período maior de tempo. A extração do discurso da coletividade analisada, é feita a 

posteriori, seguindo-se os passos para o resgate de opiniões, estabelecidos pelos 

autores e por meio de um software criado com esse propósito (LEFEVRE e 

LEFEVRE, 2005, p.21-23). 

As respostas às questões abertas foram analisadas primeiramente com base 

no discurso dos participantes e posteriormente em categorias, ou seja, as categorias 

de análise surgiram a partir das respostas, e não o oposto.  

É oportuno salientar que as respostas obtidas com o questionário não 

representam a realidade de todo o corpo nacional de professores de Língua Inglesa, 

mas apenas uma amostra dele, pois 

 

[...] é preciso admitir que um pequeno grupo é um pequeno grupo e não 
uma coletividade; tal grupo não pode, pois, funcionar como sujeito de um 
pensar coletivo, porque não pode ser considerado um representante 
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empírico, estatístico de uma coletividade. (LEFEVRE e LEFEVRE, 2005 p. 
18-19) 

 

Em outras palavras, as opiniões e pensamentos que foram expressados e 

analisados serão a representação estatística do pensamento coletivo das 151 

amostras empíricas que obtive por meio da ferramenta de captação e dados.  

Há um número reduzido de questões diversas que não foram respondidas 

talvez por distração do participante, ou mesmo por escolha pois, à exceção das 

questões demográficas, não impus obrigatoriedade de resposta nas questões, ou 

seja, o participante poderia prosseguir no questionário mesmo se optasse por não 

responder alguma questão. Entretanto, na segunda fase de coleta de dados, imprimi 

obrigatoriedade de resposta às seis questões, e algumas delas já excluíam o 

participante caso sua resposta não provocasse continuidade no questionário. 

No capítulo a seguir, teremos a análise dos resultados obtidos nas coletas, 

com as categorias de análise que surgiram durante a tabulação, bem como outros 

achados paralelos que ocorreram durante todo o trajeto da pesquisa. 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Neste capítulo apresentamos a análise dos resultados da coleta de dados. 

Conforme descrito no capítulo anterior, os dados foram coletados por meio de um 

questionário exploratório, confeccionado por meio do aplicativo online Google Forms 

e aplicado em duas fases.  

A fase 1 de coleta de dados teve como propósito de fazer um rastreamento 

para captação de participantes e possível identificação do perfil do professor 

iniciante, nosso sujeito de pesquisa. Para o exame de qualificação, foram analisadas 

76 das 151 participações no questionário exploratório, com o filtro “de zero a cinco 

anos de profissão”, recorte temporal utilizado na pesquisa. Agora, tomam por base o 

número de 151 participações. 

Para a fase 2 de coleta, foram selecionados 96 participantes que haviam se 

prontificado para participação posterior, e desses 96, obtivemos a participação de 42 

deles. O objetivo foi de obter informações sobre a experiência desses professores, 

fossem eles iniciantes ou não, como mentores de professores iniciantes.  

Dos dados coletados, aqueles relacionados às questões de múltipla escolha 

foram agrupados numérica/percentualmente e posteriormente analisados de acordo 

com faixa etária predominante, dados sobre formação inicial, educação continuada, 

destinação profissional inicial, entre outros. Os dados provenientes das questões 

abertas receberam análise segundo o Discurso do Sujeito Coletivo (LEFEVRE e 

LEFEVRE 2003) e também deram a origem às categorias de análise para descrição.  

 

 

4.1 O Professor Iniciante, Desenvolvimento Profissional e Primeira Destinação 

 

Apresentamos neste segmento a primeira categoria de análise extraída 

durante a leitura e interpretação dos dados coletados: o perfil do Professor Iniciante 

de Língua Inglesa, pessoal e acadêmico, seu desenvolvimento profissional e sua 

primeira destinação acadêmica. Contempla parte da questão norteadora “Como se 

dá a iniciação profissional do Professor Iniciante de Língua Inglesa?”, assim como 

parte do objetivo específico de “traçar um perfil do Professor Iniciante de Língua 

Inglesa”. 
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Das 151 respostas registradas na primeira fase de captação, 70 delas 

correspondem a professores que possuem mais de cinco anos de carreira e 81 com 

carreira de zero a cinco anos. Houve maior incidência de professores do gênero 

feminino, correspondente a 71% das respostas. A faixa etária predominante foi a de 

30-34 anos, seguida pela de 20-24 anos de idade, esta última evidenciando a idade-

padrão de recém egressos, partindo-se do princípio de que ingressaram no Ensino 

Superior com 18 anos de idade. Foram registrados casos de professores que já 

atuam na docência de LI, mas ainda estavam cursando a graduação, dado que 

reflete a realidade em escolas de idiomas: professores que possuem alta proficiência 

em LI, faltando-lhes a titulação oficial que o curso de licenciatura proporciona, 

conforme substanciado na fala de um participante: “tive de correr atrás de formação, 

de conhecimento. Primeiramente fiz uma especialização, e assim que a terminei, 

ingressei na faculdade de Letras.” (APÊNDICE C – Fase 1, Questão 9.1, fala 34E). 

No tocante à formação, cerca de 75% dos participantes possui graduação em 

Licenciatura única em Inglês, ou Licenciatura dupla Português e Inglês, 

comprovando esta ser ainda a modalidade de formação convencional para 

professores de línguas estrangeiras (CELANI, M. A., 2010). Ainda no aspecto de 

formação inicial, cerca de 24% dos participantes possui graduação noutras áreas 

que não a de Letras, tais como Bacharelado em Tradução e Interpretação, 

Pedagogia e outras com menor ocorrência como Administração de Empresas, assim 

como um único caso em que o participante informou não possuir graduação em 

Ensino Superior. O regime de graduação predominante é o presencial, com 89% de 

incidência, confirmando ser este regime ainda o mais procurado, contrastado com 

8% de formação inicial à distância.  

A questão sobre a inserção em programas de iniciação à docência durante a 

graduação, (número quatro) retornou 146 respondentes; somente 19 deles, ou seja, 

cerca de 13%, havia participado de programas de iniciação e desses 19, nove 

haviam passado pelo PIBID, contrastado com 127, ou 87% que não. Na questão 

seguinte, sobre o motivo de não ter participado, a resposta mais incidente foi a de 

que não havia oferta de programas de iniciação, relacionados à Língua Inglesa 

(54%), seguida por falta de tempo por parte do estudante para dedicar-se (21%) ou 

simplesmente não se interessaram (15%). Isso revela que embora o programa esteja 

ativo em todo o país, há instituições que, por motivos diversos, não oferecem esse 

projeto, ou se o oferecem, não obtém adesão significativa por parte dos estudantes.  
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No que tange a educação continuada, 45 das 146 respostas obtidas, ou seja 

cerca de 30%, revelaram que os participantes avançaram em sua educação 

acadêmica com cursos de Especialização no Ensino de Língua Inglesa. Desse 

número, 30 deles o fizeram em cursos presenciais, nove em cursos a distância e 

seis estão cursando atualmente. Quando questionados sobre a sobre a validade do 

estudo, na questão seguinte, muitos apontaram a experiência como positiva e 

necessária, conforme exemplos abaixo: 

 

Foi uma experiência boa, pois pude ampliar meu conhecimento no ensino 
de Língua Inglesa.  
[...] 
Foi importante para que eu aprimorasse alguns conhecimentos específicos 
sobre o ensino e aprendizagem em língua inglesa 
[...] 
Acredito ser uma oportunidade para aprimorar a prática docente através das 
leituras, experiências trocadas e conceitos abrangidos. (APÊNDICE C – 
Fase 1, Questão 5.1, falas 2A, 5A e 22A, respectivamente.) 

 

 Ressalto que, nestas três falas, o ponto mais evidenciado foi o de 

aprimoramento do conhecimento acerca do ensino de Língua Inglesa. Este dado 

confirma uma tendência: em virtude de os cursos de formação inicial não estarem 

cumprindo seu papel formador, como já evidenciado por Celani (2010), Paiva (2003, 

2005) e Almeida Filho (1992), os professores estão buscando por programas de 

desenvolvimento profissional e aprimoramento de seus conhecimentos, sejam eles 

específicos, pedagógicos, ou ambos, como forma de aperfeiçoar sua prática 

docente. Leffa vai além quando ressalta que  

 

Achar que um profissional de letras possa ser formado nos bancos da 
universidade é uma ilusão, necessária ou não. [...] Possivelmente não há 
tempo e nem condições para isso na universidade. A formação de um 
verdadeiro profissional - reflexivo, crítico, confiável e capaz de demonstrar 
competência e segurança no que faz - é um trabalho de muitos anos, que 
apenas inicia quando o aluno sai da universidade. (LEFFA, V. 2001, p. 361) 

 
 

Quanto ao desenvolvimento do conhecimento específico de Língua Inglesa, 

os professores informaram manterem-se atualizados através de leituras de jornais e 

revistas, bem como assistir a filmes e séries para TV em língua estrangeira. As 

certificações internacionais encontradas nos dados fora aquelas que classificam 
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seus portadores nos níveis10 internacionais B1 (Intermediário Superior), B2 

(Avançado) e C1 (Proficiente). Esta informação é de grande importância por ilustrar 

o nível linguistico médio dos participantes da coleta de dados. Não representa a 

totalidade de professores de Língua Inglesa no Brasil, o que interfere também na 

modalidade de ensino onde atuam, como será visto a seguir. 

Das inquietações que eu possuía em relação ao professor iniciante, uma 

delas era se ele, de fato, ingressava na prática docente após a graduação. Dos 76 

professores iniciantes identificados na coleta, 90% deles respondeu afirmativamente, 

porcentagem esta que se repetiu com o número total de participantes, e respondeu 

meu questionamento de forma satisfatória. Aprofundando a questão, quando 

perguntados em que modalidade de ensino estão inseridos atualmente, 55% dos 

participantes informou estar atuando na docência de escolas de idiomas, seguidos 

por 23% no Ensino Fundamental II e 21% no Ensino Médio. 

No tocante à primeira experiência docente dos participantes, tanto os 

professores iniciantes quanto os experientes tiveram as escolas de idiomas como 

sua primeira destinação docente. No cômputo geral, um total de 65% dos 

participantes iniciou a docência em escolas de idiomas, seguido por Ensino 

Fundamental II, com 31% e Ensino Fundamental I, com 12%.  

Tais achados foram bastante surpreendentes, visto que comprovam que, 

muito embora os cursos de Licenciatura em Letras estejam formando professores 

com alto nível de proficiência linguística em Língua Inglesa, mesmo que 

desenvolvida por outros meios, a destinação inicial dos alunos egressos não é, 

necessariamente, na Educação Básica. Isso só faz aumentar a lacuna existente 

entre o ensino da Língua Inglesa na Educação Básica, especialmente a pública 

(ALMEIDA FILHO, 1992; CELANI, 2010). 

 

 

4.2 O Potencial Transformador do Mentor 

 
Neste segmento apresento a segunda categoria de análise que emergiu 

durante a interpretação dos dados, tanto da Fase 1 quanto da Fase 2 de coleta: o 

potencial transformador do mentor.  

                                                             
10 Nomenclatura utilizada internacionalmente de acordo com o Quadro Europeu Comum de 
Referência para Línguas. Veja link na Bibliografia. 
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Durante as leituras, foi possível apurar os impactos positivos e negativos, 

tanto da presença quanto da ausência desse acompanhamento. Para embasar a 

tabulação e análise dos dados provindos desse tópico, recorri à técnica de Discurso 

do Sujeito Coletivo, criada por Lefevre e Lefevre (2003 e 2006), numa tentativa de 

condensar as respostas em categorias que surgiram neles e identificar práticas e 

ações que empoderam a iniciação profissional do professor. Conforme explicitado no 

Capítulo Metodológico, é preciso lembrar que não se tratam aqui de vozes de todo 

um coletivo de uma classe, mas que expressa as opiniões deste coletivo de 116 

vozes. 

Questionou-se anteriormente, no Capítulo 2, sobre a relevância de mentores 

e professores iniciantes serem advindos da mesma formação inicial, em nosso caso, 

Letras. Sabe-se que na Rede Oficial de Ensino do Estado de São Paulo e em 

diversas Redes Municipais, temos a função de Coordenador de Áreas Específicas 

de Conhecimento, como Linguagens e Ciências e que isso não significa, 

necessariamente, que esse coordenador terá exatamente a mesma formação de 

seus coordenados. Em minha humilde visão, argumento que embora não seja 

obrigatório, no caso das disciplinas específicas, como o Inglês, isso é desejável, pois 

a diferença de resultados é notável.  

Também no Capítulo 2 falamos sobre bases de conhecimentos profissionais 

necessárias ao ato de ensinar e como estas podem foram desmembradas por 

Vaillant e Marcelo-Garcia (2012) e Shulman (1987), para melhor compreensão. 

Nessa discussão, argumentei que para o professor iniciante de Língua Inglesa, o 

maior desafio é o de fundir seu conhecimento da Língua – mesmo que baixo em 

proficiência – com o conhecimento pedagógico adquirido durante a formação inicial. 

Anteriormente, neste mesmo capítulo, trouxe a fala de Vilson Leffa, (2001) que 

enfatizou que um profissional “capaz de demonstrar competência e segurança no 

que faz” não se forma da noite para o dia, e que isso ocorre, de fato, após a 

formação inicial, quando este já está inserido no trabalho docente. 

Trazendo-se então, todos os elementos discutidos nesse capítulo teórico, 

temos a discussão sobre como poderá o professor iniciante poderá desenvolver 

seus conhecimentos profissionais, refletindo sobre sua prática de forma não 

individualista, para que esta tenha de fato resultados.  

Isso trouxe de volta o questionamento, já levantado: que conhecimentos deve 

possuir o professor Mentor? O que, de fato, diferencia um professor iniciante de um 
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experiente, visto que em ambos os grupos, podem ser encontrados níveis vários de 

proficiência na Língua Inglesa? Sobre a construção e desenvolvimento da base de 

conhecimentos profissionais do professor iniciante com o apoio de um mentor, Reali 

e Tancredi lembram que: 

 

No caso dos professores iniciantes, os diversos conhecimentos de que 
necessitam para ensinar a todos os alunos nas situações diversas das salas 
de aula e das escolas ainda não estão plenamente desenvolvidos o que 
implica a necessidade de serem acompanhados em seu período de 
iniciação por professores que já tenham desenvolvido sua expertise. 
(REALI, A. e TANCREDI, R., 2011, p.35, grifo das autoras) 

 

O acompanhamento de um mentor poderá facilitar essa jornada, pois este 

possui o maior diferencial entre a base de conhecimentos profissionais um professor 

mentor e de um professor iniciante: justamente a presença do conhecimento advindo 

da experiência. Reali, A. e Tancredi, R. (2011) consideram como importante incluir 

esse conhecimento da experiência como uma das categorias de base do 

conhecimento pois ela “está presente em todo o processo de raciocínio pedagógico 

e é condição necessária [...] para a construção do conhecimento pedagógico do 

conteúdo por parte do professor.” (REALI, A. e TANCREDI, R., 2011, p.42).  

 

4.2.1 A Fase 1 

 

O benefício do acompanhamento de mentores já fora identificado na primeira 

fase da pesquisa, com duas questões sobre o tópico: se o professor iniciante tinha 

recebido ajuda ou acompanhamento de par mais experiente ou mentor, e qual 

impacto – positivo ou negativo – isso ocasionara em sua prática. Os números 

obtidos para a primeira questão foram bastante próximos: dos 116 participantes, 

51% deles não teve acompanhamento em início de carreira, comparado com 49% 

que teve. Apesar dessa diferença a menor, mesmo que mínima, percebe-se uma 

mudança de atitude, pois mesmo não havendo uma tradição histórica de 

acolhimento e acompanhamento no nosso sistema educacional, sabemos haver 

tentativas pontuais para suprir tal deficiência, como as coordenações por área de 

conhecimento na Rede Pública Estadual que, mesmo que não contemplem a 

mentoria, já é um início. 
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 Durante a seleção11 e análise das falas referentes aos impactos causados 

pelo (não)acompanhamento por mentor, foram identificadas duas categorias 

centrais, subdivididas em três subcategorias cada uma. Curiosamente, do número 

total das 116 participações, houve uma divisão exata: 58 referentes a 

acompanhamento por mentores e 58 sem o acompanhamento. 

 
Quadro 6 - Categorias de impacto de presença de mentor 

Eixos Categorias de Contexto Subcategorias de contexto Ocorrências 

A 

Professor teve mentor (58) 

Impacto positivo 55 

B Impacto negativo 1 

C Sem impacto 2 

D 

Professor não teve mentor (58) 

Impacto positivo 19 

E Impacto negativo 37 

F Sem impacto 2 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em LEFEVRE e LEFEVRE, 2003 

 

No contexto em que o professor teve acompanhamento de mentor, houve 

maior incidência de impacto positivo dessa ajuda, na verdade a maior incidência 

registrada nesta categoria: 55, do total de 58. Todos aqueles que contaram com 

esse apoio destacam as implicações positivas para o aprendizado da docência, 

aprimoramento de conhecimentos teóricos e para a socialização profissional, como 

nos exemplos abaixo de falas que embasam esta ideia.  

 
O lado positivo foi que eu tive uma pessoa que pudesse me dar dicas sobre 
como abordar certos temas e lidar com certas situações. 
... 
Considero muito importante ter alguém mais experiente por perto, não 
somente em docência mas também pela questão da metodologia e 
funcionamento da escola. Acho que quando começamos, temos aquela 
impressão de que precisamos ser perfeitos em tudo, e ter alguém mais 
experiente por perto pode amenizar essa ideia e nos dar mais perspectiva 
sobre o papel do professor. 
... 
Coloquei o conhecimento teórico na prática e a ajuda do orientador foi 
positiva devido a minha falta de experiência. 
... 
Além de questões burocráticas, a presença da mentora e a sua instrução 
diretamente nas questões pedagógicas foi essencial em momentos de 
insegurança em sala de aula, como na elaboração de provas (muitas vezes 
livres). (APÊNDICE C – Fase 1 Questão 9.1, falas 2A, 5A, 8A e 23A, 
respectivamente) 

 

Após análise das falas que relataram experiências positivas, foi possível 

constatar que se tratavam, em sua maior parte de professores inseridos em escolas 

de idiomas, onde, em virtude de suas características empresariais, podem ter 

                                                             
11 Veja todas as respostas por eixo no Apêndice C – Fase 1, Questão 9.1, categorizadas. 
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passado não necessariamente por um programa de mentoria, mas sim por um 

período de treinamento de adequação à da metodologia da escola, ou franquia, e 

foram posteriormente acompanhados por um mentor ou coordenador da instituição. 

Vale lembrar a diferença entre treinamento e formação, (LEFFA, V. (2001), e ainda o 

fato de essas falas refletirem contextos de ensino onde há vários professores de 

Língua Inglesa atuando em conjunto, e onde a mentoria se faz mais visível.  

Foi possível identificar uma única instância em que um professor iniciante 

teve acompanhamento de um colega mais experiente, porém com resultado 

negativo: “Me ajudou a começar pois eu não tinha experiência nenhuma, não havia 

sequer me formado e a escola não ofereceu treinamento. Mesmo com a ajuda, senti-

me despreparada. ” (APÊNDICE C – Fase 1, Questão 9.1, fala 1B) 

 Percebe-se ser este um caso extremo, porém não raro, de um professor que 

pode ter sido contratado em regime emergencial: não possuía formação docente, 

não passara por treinamento oferecido pela escola e fora “lançado” dentro da sala 

de aula. O colega que o “ajudou”, provavelmente mostrou-lhe o material didático, 

deu uma rápida explicação sobre como este funcionava e deixou o professor 

iniciante à própria sorte. 

Passando-se agora à perspectiva da subcategoria em que o professor 

iniciante teve acompanhamento por colega experiente, sem que isso tenha 

aparentemente provocado qualquer impacto em sua prática docente. Nas três únicas 

falas identificadas com esse teor, observou-se que apesar de algumas instituições 

preverem a função de coordenador, não importa se escola de Educação Básica ou 

de idiomas, isso não é garantia de que este desempenhe, de fato, funções de 

mentor:  

 
Teoricamente, há acompanhamento do coordenador pedagógico. Acredito 
que seja uma grande ajuda, consequentemente, um impacto gigante na 
atuação docente. Infelizmente, não é o que acontece na prática.  
... 
Tive um pequeno suporte, porém não prosseguiu. (APÊNDICE C – Fase 1, 
Questão 9.1, falas 1C, e 2C, respectivamente) 

 
 

 De qualquer modo, temos resultados sólidos que o acolhimento e 

acompanhamento de professores iniciantes por mentores ou colegas mais 

experientes, é um grande agente potencializador do desenvolvimento dos 

conhecimentos profissionais do professor, especialmente no que tange à ampliação 
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do Conhecimento Pedagógico de Conteúdo (SHULMAN, L., 1987) ou Conhecimento 

Didático (VAILLANT, D. e MARCELO GARCIA, C., 2012), da capacidade de gestão 

de sala de aula, e conhecimento da rotina escolar.  

Na segunda grande categoria de contexto, ou seja, em que os professores 

iniciantes não contaram com o auxílio de mentores, o impacto foi igualmente 

considerável, porém mais fragmentado. Das 58 participações que deram origem a 

esta categoria, 56 delas revelaram os impactos dessa ausência, porém a divisão das 

subcategorias de impactos positivos e negativos foi mais equilibrada.  

Dentre os 56 professores que não tiveram acompanhamento por mentor, 19 

deles registraram que vivenciaram essa ausência como algo positivo, e conseguiram 

reverter esse fato a seu favor. Falas desta subcategoria incluem: 

 

Eu desenvolvi minha independência e percebi o tamanho da 
responsabilidade sobre o aprendizado dos meus alunos e minha total 
capacidade de criação e organização. 
... 
Precisei aprender sozinha, sem poder tirar as dúvidas com pessoas mais 
experientes. Hoje vejo como um aprendizado enorme. 
... 
Eu senti que seria um desafio, mas estou me esforçando para melhorar as 
estratégias de abordagem e principalmente para dar sentido à 
aprendizagem da Língua Inglesa, algo que percebo ausente nesse ensino. 
... 
Me fez aprender com meus próprios erros e criar metodologias instintivas, 
antes mesmo de estudá-las formalmente. (APÊNDICE C – Fase 1, Questão 
9.1, falas 2D, 3D, 4D e 11D, respectivamente) 

 

Curiosamente, nesta categoria, a ausência de apoio para estes professores 

foi relatada como uma mola propulsora para a busca por conhecimentos 

profissionais voltados ao ensino da Língua Inglesa, fosse por formação 

complementar, ou por pesquisa autônoma, como expresso na fala 11D.  

A ausência de apoio foi relatada como potencializadora das tensões e 

inseguranças das 37 falas subcategorizadas como “não teve mentor, com impacto 

negativo”. Em leitura apurada, pôde-se inferir que se tratavam, em sua maior parte, 

de professores da Educação Básica, que iniciaram suas carreiras docentes sem 

qualquer tipo de acompanhamento ou acolhimento e que retratam, mesmo que por 

amostragem, um número de colegas professores que enfrentam o desafio de entrar 

numa sala de aula, sem qualquer tipo de apoio vindo de seus superiores ou até 

mesmo de seus pares:  
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Sobre a profissão de professor de língua inglesa na rede pública senti e 
sinto falta de um mentor observando minhas aulas e me dando feedback 
sobre pontos que devo melhorar em minhas aulas, e dos acertos. 
 
Me sinto muito insegura. Estamos repletos de dúvidas sobre tudo o tempo 
todo e não temos com quem esclarecer. Ficamos inseguros sobre nossa 
atuação, sobre as práticas pedagógicas, abordagem dos conteúdos e não 
temos ponto de apoio para suprir essas angústias. 
... 
Ingressei na rede pública municipal, me senti jogada aos leões. Quase 
desisti no primeiro ano. Nenhum apoio pedagógico, treino ou ao menos uma 
apresentação aos alunos por parte da escola.  
... 
Me sinto perdida! Estou tendo que me virar sozinha para planejar aulas, 
elaborar provas, preencher diários, E O QUE É PIOR, lidar com indisciplina. 
Estou aprendendo na marra a ter uma postura rígida, pois os alunos onde 
dou aula (escola pública 6º, 8º e 9º ano) são muito agitados e rebeldes. Há 
muitos conflitos (ex: bullying, preconceitos, ofensas, brigas) na sala e muitas 
vezes eu não sei como resolver. (grifo da participante) (APÊNDICE C, Fase 
1, Questão 9.1, falas 8E, 10E, 20E E 21E, respectivamente) 

 
 

Temos uma representação de professores que têm toda intenção de 

desempenhar um trabalho docente eficiente, mas que infelizmente, não encontram 

apoio de seus superiores. É preciso lembrar, outrossim, que pode ocorrer em 

qualquer instituição de ensino, seja ela pública, privada, Educação Básica ou 

escolas de idiomas, que um professor experiente simplesmente não deseje envolver-

se no acolhimento a professores iniciantes, como denunciado na fala: “os colegas 

mais experientes se esquivavam de auxiliar os mais novos.” (APÊNDICE C, Fase 1, 

Questão 9.1, fala 17E). Esse fato é tão triste quanto a iniciação docente solitária. 

 

 

4.2.2 A Fase 2 

 

Após a interpretação dos dados na fase anterior, senti que de fato, obtivera 

informações extremamente importantes sobre mentoria. Entretanto, percebi que 

continuava curiosa sobre o tópico, mas pela ótica de professores mais amadurecidos 

na profissão, que porventura tivessem atuado como professores mentores ou pares 

mais experientes para professores iniciantes.  

Concebeu-se assim a ideia para o segundo questionário exploratório, porém 

com um número reduzido de perguntas. A busca por participantes, que durante a 

primeira fase fora relativamente trabalhosa, desta vez tornou-se mais fácil, em 

virtude de já ter à minha disposição os participantes da Fase 1 que tinham se 
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prontificado a ajudar, na eventualidade de uma Fase 2. Confeccionei um 

questionário12 com apenas seis perguntas, quatro delas fechadas ou de múltipla 

escolha, e duas abertas. Dos 96 professores convidados, 42 deles aceitaram o 

convite, e participaram novamente. 

Assim como ocorrera na fase 1, houve uma diferença pequena entre os 

números: das 42 participações, 23, ou seja, 54,8% dos participantes já tinham 

atuado como mentores, comparando-se com 19, ou 45,2%, que não tinham. O 

questionário foi formatado de modo que caso o participante respondesse 

negativamente, já encerraria sua participação. A partir dessa pergunta, prossegui 

com 23 registros de respostas.  

As duas questões seguintes relacionaram-se ao tempo de mentoria e ao 

caráter dela: se partira do professor mentor ou por solicitação do iniciante. Segundo 

a tabulação das respostas, a duração média dos acompanhamentos foi de um a seis 

meses, e dera início predominantemente por iniciativa do próprio professor mentor 

(dez ocorrências), em seguida por fazer parte de suas funções (seis), em terceiro 

lugar por solicitação do próprio professor iniciante (quatro), e por último, por 

sugestão dos superiores do mentor, embora não fizesse parte de seus afazeres (três 

ocorrências). Quando perguntados se seus professores mentorados tinham relatado 

mudanças em sua prática docente, 20 participantes responderam que sim, que 

receberam relatos de mudanças positivas, e três, que não receberam retorno algum 

de seus colegas iniciantes. Assim como na primeira questão, o questionário foi 

formatado de modo que os participantes que responderam não terem recebido 

nenhum retorno de seus colegas, encerraram ali sua participação. 

Para as duas questões abertas deste questionário, a primeira indagou que 

tipos de ajuda ou práticas o professor mentor havia desenvolvido com o professor 

mentorado. Neste quesito, a atuação mais ativa do professor mentor foi no tocante 

ao auxílio planejamento de aulas, assim como discussões sobre metodologia do 

Ensino de Língua Inglesa, compreensão do material didático utilizado, orientações 

para observações de aulas suas e de colegas com posteriores discussões. Houve 

poucas intervenções referentes ao conteúdo específico da Língua. 

A última questão, trouxe as informações sobre os relatos de mudanças na 

prática desses professores iniciantes, que foi indubitavelmente a confiança adquirida 

                                                             
12 Veja as perguntas e respostas completas do questionário da Fase 2 no Apêndice D neste documento. 
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por intermédio do acompanhamento do mentor, que por sua vez proporcionou um 

efeito cascata em sua prática docente. Os professores relataram maior segurança e 

conhecimento sobre a metodologia do ensino de LI, mesmo sendo voltado para 

escolas de idiomas, com impacto igualmente positivo na gestão de suas aulas.  

Sobre estes relatos positivos de transformação na prática docente, Vaillant e 

Marcelo-Garcia lembram a necessidade mais básica do professor iniciante:  

 

[...] em qualquer área de conhecimento ou nível, os docentes principiantes 
frequentemente querem instruções passo a passo de como fazer as coisas 
de forma eficiente. Eles querem aprender como administrar a sala de aula, 
como organizar o currículo, como avaliar os alunos, como administrar 
grupos... (VAILLANT e MARCELO-GARCIA, 2012, p. 130) 

 

 Todos os casos de mentoria, descritos nesta fase foram bem-sucedidos. 

Sabemos que, infelizmente, esta não é a realidade total do sistema educacional 

brasileiro, básico ou livre, mas que estas iniciativas solitárias provocam ondas 

positivas de práticas de mentoria, que repercutirão pelas gerações futuras de 

professores.  

 
 
4.3 Outros Resultados 

 

Todo o caminho trilhado por esta pesquisa foi permeado por descobertas 

tanto pontuais, guiadas pela metodologia adotada, quanto por descobertas 

incidentais, igualmente importantes, mas que por motivos de recorte temporal, ou de 

tema, não puderam ser inseridas. No entanto, para não perder esse conteúdo, decidi 

criar este tópico à parte para relatar alguns deles. 

No Capítulo 2, e no início deste Capítulo, mencionei iniciativas pontuais de se 

estabelecer projetos ou iniciativas que minimizem o impacto sofrido na iniciação 

profissional do professor. Outras iniciativas incluem: 

O Programa de Mentoria Online para Professores Iniciantes, que foi 

desenvolvido na Universidade Federal de São Carlos, SP, relatado no estudo de 

Reali, A., Tancredi, R. e Mizukami, M. (2010). Embora seja voltado para professores 

do Ensino Fundamental I, sua proposta pode ser replicada para qualquer nível ou 

disciplina. 

O Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua 

Inglesa nos Estados Unidos (PDPI). Este programa da Capes é dedicado a 
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professores de Língua Inglesa das Redes Públicas Estaduais e seleciona candidatos 

para fazerem intercâmbio linguístico de um semestre letivo nos Estados Unidos. São 

vinte vagas oferecidas em todo o Brasil, e o professor deve comprovar mínima e 

obrigatoriamente, o nível intermediário de proficiência linguística. Coincidentemente, 

o edital de convocação para este processo seletivo foi aberto na última semana de 

trabalho desta pesquisa, em 31 de Maio de 2017. 

Foreign Language Teacher Assistant – FLTA – Professor Assistente de 

Língua Estrangeira. Este programa de parceria da Fundação Fullbright com a Capes, 

seleciona todos os anos cerca de 50 professores iniciantes de Língua Inglesa para 

um programa de intercâmbio acadêmico e linguístico em universidades 

estadunidenses. Os candidatos vão para os EUA por um ano com todas as 

despesas pagas e trabalharão como professores assistentes de Língua Portuguesa 

em universidades. Devem possuir até cinco anos de formados em Letras, possuir 

minimamente o nível intermediário de proficiência e não possuir visita prévia nos 

EUA.  

Formação Contínua de Professores de Inglês da Rede Pública – Uma 

parceria da PUC-SP e da Associação Brasileira de Cultura Inglesa. Esta parceria, 

oferece aulas para professores de Língua Inglesa das redes pública municipal de 

São Paulo e estadual em outras cidades. Os níveis de proficiência vão do básico ao 

intermediário superior.  

São iniciativas pontuais de oferta de aprimoramento linguístico, numa 

tentativa de suprir as necessidades linguísticas deixadas pela formação inicial. Não 

são a resposta final a todas as questões sobre o tema, já indicam uma direção. 



70 

À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho busquei aprofundar a discussão sobre a construção e o 

desenvolvimento dos Conhecimentos Profissionais do Professor Iniciante, 

especialmente o de Língua Inglesa. A iniciação docente é uma fase permeada por 

dificuldades, dificuldades estas que podem ser atenuadas com projetos de 

acolhimento ou acompanhamento de um professor mentor, ou mesmo de um 

professor mais experiente, da mesma instituição.  

Durante o trajeto da pesquisa, percebi uma clara dicotomia no perfil de alunos 

egressos dos cursos de Licenciatura em Letras. O primeiro grupo, de estudantes 

com alto nível de proficiência linguística, que foi desenvolvida por fora do ambiente 

acadêmico, em escolas de idiomas, viagens ao exterior ou vivência próxima dessa 

língua. Este grupo ingressa na carreira docente em Língua Inglesa quase que 

imediatamente após a graduação, frequentemente em escolas de idiomas, escolas 

da rede particular de Educação Básica Regular ou escolas de Educação Bilíngue. 

Muitos professores já atuavam nessas modalidades, porém faltavam-lhe a titulação 

que a graduação garante. Já o segundo grupo, daqueles que não possuem 

proficiência linguística em Língua Inglesa, porque nunca tiveram a oportunidade de 

desenvolvê-la ou simplesmente por não se identificarem com ela, preferirão seguir 

na carreira docente em Língua Portuguesa das redes particulares ou públicas, mas 

que ocasionalmente, por questão de completar a carga horária, assumirão aulas de 

Língua Inglesa. Ainda dentro deste grupo, há os que não possuem qualquer 

conhecimento em Língua Inglesa, mas que por questão de desejo de ingresso na 

rede pública, aceitarão aulas dessa disciplina mesmo assim, com intenções futuras 

de migrarem para o ensino de Língua Portuguesa. 

De qualquer forma, ambos os grupos poderão sofrer o impacto causado pelo 

choque com a realidade de sala de aula, muitos pensarão em desistência. Alguns 

professores mais afortunados com um ambiente docente mais colaborativo, terão 

ajuda de colegas mais experientes ou mesmo um acompanhamento previsto pela 

instituição. Porém, como foi comprovado pelos dados empíricos coletados, estes não 

são maioria. E são exatamente esses colegas que precisam da nossa ajuda, 

evidenciado como um pedido de socorro nas falas dos participantes. As expressões 

“choque com a realidade”, “falta de apoio”, “insegurança” foram constantes. 
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Acredito profundamente no impacto positivo e transformador do professor 

mentor, principalmente se tiver a mesma formação do professor iniciante, pois ele 

possui, conforme apurado nos estudos e dados coletados, o saber da experiência, 

que teve início com os conhecimentos específicos, e pedagógicos postulados por 

Shulman, L. e que com o decorrer da vida docente fundiram-se com conhecimentos 

didáticos, ressaltados por Marcelo-Garcia, C. e amadureceram para transformaram-

se num Saber (Tardif, 2003). Assim como as falas dos professores iniciantes 

revelaram sua fragilidade, as falas dos professores que sentiram o poder 

transformador da atuação de um professor mentor foram impactantes: aumento na 

autoconfiança, tanto pessoal quanto acadêmica, melhor desenvoltura em aula, 

melhores práticas. 

Posso dizer que consegui atingir todos os meus objetivos propostos: o geral, 

de analisar a influência do mentor no desenvolvimento dos conhecimentos inerentes 

à profissão docente de Língua Inglesa, desmembrado nos objetivos específicos: a) 

identificar um perfil do Professor Iniciante de Língua Inglesa e sua destinação 

profissional inicial; b) identificar e analisar os diferentes conhecimentos presentes na 

prática docente de professores iniciantes de Língua Inglesa e c) investigar possíveis 

influências da mentoria em suas práticas pedagógicas. 

 O trabalho está concluído? Nunca está. Deixo aos meus futuros colegas 

pesquisadores a sugestão de um projeto de mentoria de um professor iniciante de 

Língua Inglesa, tal como fizeram REALI, A., TANCREDI, R. e MIZUKAMI, M., para a 

observação próxima de quais práticas realmente potencializam a construção dos 

conhecimentos profissionais desse professor.  

 Para terminar, tomo emprestadas as palavras do professor Vilson Leffa 

(2008), quando diz que nós, professores, que temos o conhecimento como 

ferramenta de trabalho, temos a obrigação de nos atualizar, e isso inclui ajudar aos 

colegas que vêm depois de nós, pois estes podem possuir visões pedagógicas e 

técnicas inovadoras às quais não fomos expostos, e a troca de experiências será 

enriquecedora e proverá uma melhor qualidade de ensino aos nossos alunos.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Descrição de comunidades-fonte de participantes da pesquisa 

 

Descrição das comunidades da Rede Social Facebook, onde o convite e link para 

participação do Questionário Exploratório, fase 1, foram divulgados. Os dados aqui presentes foram 

retirados da página principal das comunidades. 

 

1. APLIESP – Associação de Professores de Inglês do Estado de São Paulo 

Descrição Grupo de discussão com 3.280 membros13. Propõe discussões de caminhos entre 

profissionais de universidades, faculdades, escolas de ensino fundamental e médio, 

cursinhos, cursos preparatórios, escolas de idiomas, professores autônomos, 

promovendo o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do profissional de língua 

inglesa. 

Link http://www.facebook.com/apliesp/?fref=ts  

 

2. Brazilian English Teachers (Professores Brasileiros de Inglês) 

Descrição Grupo de discussão com 5.621 membros. Destina-se a professores particulares de 

inglês, de escolas de idiomas, rede particular e rede pública. 

Link http://www.facebook.com/groups/178737565560325/?fref=ts  

 

3. BRELT – Brazilian English Teachers of English as a Foreign Language (Professores 

Brasileiros de Inglês como Língua Estrangeira) 

Descrição Grupo de discussão com 14.670 membros. Dedica-se a profissionais do ensino de 

inglês no Brasil. Tem o objetivo de discutir práticas e teorias, bem como compartilhar 

dicas e oportunidades, ajudando assim a construir uma comunidade TESOL14 que 

seja mais forte e unida no país.  

Link http://www.facebook.com/groups/brelt/?fref=ts  

 

4. FEPESP – Federação de Professores do Estado de São Paulo 

Descrição Página com 7.543 seguidores. Utilizada para divulgação de material de 25 

sindicatos, 8 desses representando simultaneamente todos os trabalhadores - 

professores e técnicos-administrativos da rede privada de ensino superior e 

educação básica no estado de São Paulo, 16 representando exclusivamente 

professores e 1 sindicato representa exclusivamente os auxiliares. 

Link http://www.facebook.com/fepesp/  

 

                                                             
13 Última atualização: 29/05/2017 
14 Teaching English to Speakers of Other Languages – Ensino de Inglês a Falantes de Outras 
Línguas 

http://www.facebook.com/apliesp/?fref=ts
http://www.facebook.com/groups/178737565560325/?fref=ts
http://www.facebook.com/groups/brelt/?fref=ts
http://www.facebook.com/fepesp/
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5. Professoras e Professores Municipais de Santos 

Descrição Grupo de discussão com 708 membros. Grupo de professores de todas as áreas de 

conhecimento da rede municipal de Santos, litoral do Estado de São Paulo. 

Link http://www.facebook.com/groups/professoresdesantos/?fref=ts  

 

6. Professores de bem com a vida 

Descrição Grupo de discussão com 1.581 membros. Grupo que não possui nenhum vínculo 

com entidades. Discutem temas diversos, não necessariamente ensino. Contém 

professores aposentados. 

Link 

 

http://www.facebook.com/groups/deluzlima/?fref=ts  

 

7. Professores de Praia Grande (SP) 

Descrição Grupo de discussão com 1.358 membros. Grupo para os profissionais de qualquer 

área da Educação Municipal de Praia Grande, SP, para debates e ideias com vistas 

a melhorar a educação na cidade.  

Link http://www.facebook.com/groups/554378594711514/?fref=ts  

 

8. Professores e Escolas de Inglês 

Descrição Grupo de Discussão com 16.430 membros. Grupo destinado a todos os professores 

de Inglês que atuam na área. Discussão de vagas, recursos para aulas, novidades e 

tudo sobre a indústria. 

Link 

 

http://www.facebook.com/groups/professoreseescolasdeingles/?fref=ts  

 

9. Professores e Funcionários da Rede Pública de Ensino do Paraná 

Descrição Grupo de discussão com 20.417 membros. Tem o objetivo de informar e discutir 

sobre assuntos de interesse dos Professores e Funcionários da Rede de Ensino 

Pública do Paraná. 

Link http://www.facebook.com/groups/213331702107907/?fref=ts  

 

10. Professores Municipais de São Vicente 

Descrição Página, com 2064 seguidores. Página de apoio a professores substitutos de todas 

as áreas e demais profissionais da rede pública municipal de ensino da Prefeitura de 

São Vicente, SP.  

Link http://www.facebook.com/professv/  

 

http://www.facebook.com/groups/professoresdesantos/?fref=ts
http://www.facebook.com/groups/deluzlima/?fref=ts
http://www.facebook.com/groups/554378594711514/?fref=ts
http://www.facebook.com/groups/professoreseescolasdeingles/?fref=ts
http://www.facebook.com/groups/213331702107907/?fref=ts
http://www.facebook.com/professv/
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Apêndice B – Carta-convite e questionário exploratório15 – Fase 1  

 
Seção 1. Carta-Convite 

 
Caro colega professor: 
 Meu nome é Maria Rosário Garcia, sou professora na Universidade Católica de Santos – 
UNISANTOS e aluna regular em seu Programa de Mestrado em Educação.  
 Minha pesquisa é sobre os desafios enfrentados pelo Professor Iniciante de Língua Inglesa. 
Além das leituras teóricas e estudos metodológicos, preciso também de informações sobre o sujeito 
principal da pesquisa: você, professor de Língua Inglesa. Assim, peço que responda o questionário a 
seguir, mesmo que não esteja lecionando essa disciplina. Suas informações são extremamente 
relevantes! 
 Você não precisa se identificar - se não desejar - e as informações aqui fornecidas serão 
utilizadas unicamente para os fins desta pesquisa.  
 Responder as perguntas não levará mais do que trinta minutos. No entanto, quanto mais 
informações você fornecer, melhor será para a coleta e análise precisa dos dados. 
 Minha pesquisa terá uma segunda fase, em que possivelmente desenvolverei entrevistas 
individuais ou em pequenos grupos. Caso deseje participar também dessa fase, peço a gentileza de 
preencher seu nome completo na última questão deste questionário.  
 Muito obrigada por sua colaboração! Ela será fundamental para a compreensão do tema que 
estou pesquisando.  

Atenciosamente, 
 
Maria Rosario Garcia Nieves 
Professora de Língua Inglesa 
UNISANTOS - SP 
 
 
2. Questionário 

 
Seção 2 – Fale-nos um pouco sobre você 

(i) e-mail (obrigatório por exigência do Programa) 
(ii) Gênero: Masculino, Feminino, Outro 
1. Faixa Etária (opções variando de 15 a 60 anos, divididas a cada cinco anos) 
2. Cidade onde reside. 
2.1 Estado (opções com os 26 estados da federação) 
 
Seção 3 – Sua formação  
3. Qual é sua formação inicial? 
3.1. Qual instituição? (Nome, Cidade e Estado) 
3.2 Essa graduação foi em regime... (opções: presencial ou à distância) 
3.3 Em que ano concluiu essa graduação? (opções: retroativamente de 2018 a 2011, e antes 

de 2011) 
4. Participou de algum projeto de Iniciação à Docência? (PIBID ou outro) (opções: sim ou 

não) 
4.1 Em caso afirmativo, qual programa? 
4.2 Em caso negativo, por que não participou? 
4.3 Possui outra graduação? Em caso positivo, qual e em que Instituição estudou? 
5. Cursou Especialização em Ensino de Língua Inglesa? (opções: sim ou não) 
5.1 Em caso afirmativo, qual é sua percepção dessa experiência? (questão aberta) 
5.2 Em que ano concluiu a Especialização? (opções: retroativamente de 2018 a 2011, e antes 

de 2011) 
5.3 Em caso negativo, pretende fazer alguma Especialização em Ensino de Língua 

Estrangeira? (opções: sim ou não) 
 
Seção 4 – Profissão: Professor da área de Letras  

6. Você está trabalhando na Área de Educação? (opções: sim ou não) 
6.1 Em caso negativo, por que não exerce a docência atualmente? 

                                                             
15 Disponível em: https://goo.gl/forms/YH5raYdfAxeoVl563  

https://goo.gl/forms/YH5raYdfAxeoVl563
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Seção 5 – Profissão: Você, Professor de Língua Inglesa 
6.2 6.2 Caso esteja atuando na área da Educação, que função exerce? 
7. Atuo como professor(a) de Língua Inglesa há... (opções de 0 a 5 anos e mais de cinco 

anos) 
8. Qual foi sua primeira experiência como Docente de Língua Inglesa? 

Opções: Educação Infantil; Ensino Fundamental I; Ensino Fundamental II; Ensino Médio; 
EJA (Ensino de Jovens e Adultos); Instituto de Idiomas; Outros 

9. Em sua primeira experiência como docente, teve acompanhamento de um mentor ou de 
algum colega mais experiente da instituição? (opções: sim ou não) 

9.1 Em qualquer um dos casos (sim ou não), explique que impacto isso teve na sua atuação 
como professor. 

10. Cidade onde leciona maior número de aulas.  
10.1 Estado (opções com os 26 estados da federação) 
11. Atuo nas redes a seguir há...  

Opções: Ensino Público; Ensino Privado; Instituto de Idiomas 
(opções de 0 a 5 anos e mais de cinco anos) 

12. Em que níveis de ensino atua em 2016? 
Opções: Educação Infantil; Ensino Fundamental I; Ensino Fundamental II; Ensino Médio; 
EJA (Ensino de Jovens e Adultos); Instituto de Idiomas; Outros 

13. Sua carga horária em Língua Inglesa no primeiro semestre de 2016 é:  
 Opções: Educação Infantil; Ensino Fundamental I; Ensino Fundamental II; Ensino Médio; 
EJA (Ensino de Jovens e Adultos); Instituto de Idiomas; Outros (opções variam de 0 a 35 
horas e acima) 

14. Em quantas escolas atua como professor de Língua Inglesa atualmente? (opções variam 
de 1 a mais que 5) 

15. Língua Inglesa foi sua primeira escolha de atuação como professor? (opções: sim ou não) 
15.1 Em ambos os casos (sim ou não), por quê? 
16. Qual das situações a seguir melhor define sua situação atual como professor de Língua 

Inglesa? 
Opções: Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; Atuo como professor(a) de 
Língua Inglesa e complemento minha carga horária com Língua Portuguesa; Atuo como 
professor(a) de Língua Portuguesa e complemento minha carga horária com Língua 
Inglesa; Sou professor de outra disciplina e complemento minha carga horária com Língua 
Inglesa; Não estou lecionando Língua Inglesa este ano. 

 
Seção 5 – Conhecimentos Específicos 

17. Já estudou Inglês em Institutos de Idiomas, ou com professor particular? (opções: sim ou 
não) 

17.1 Em caso afirmativo, por quanto tempo? 
18. Estuda atualmente? (opções: sim ou não) 
19. Como mantém seu conhecimento em Língua Inglesa atualizado? (mais de uma opção é 

possível) 
20. Possui algum Certificado Internacional de Inglês como Língua Estrangeira? (opções: sim 

ou não) 
20.1 Em caso afirmativo, assinale qual(is) 
 
Seção 7 - Sua Prática Docente 
21. Utiliza Livro Didático? 

Opções: Ensino Privado; Instituto de Idiomas; Ensino Público 
21.1 Em caso positivo, esse material possui material de apoio (CDs, etc.)? (opções: sim ou não) 
21.2 Se possui, você costuma utilizá-lo? (opções: sim ou não) 
21.3 Se não possui, utiliza outros materiais? (opções: sim ou não) 
 21.4 Que materiais de apoio utiliza? 
 
Seção 8 – E para encerrar... 

22. Como prepara suas aulas? (questão aberta) 
 

23. Encontra desafios pedagógicos ou práticos na execução de suas aulas? Quais? (questão 
aberta) 
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24. Como sabe/verifica se sua(s) aula(s) foi bem-sucedida em relação aos seus objetivos? 

(questão aberta) 
 

25. Utilize este espaço para quaisquer comentários que considerar relevantes em relação à 
sua profissão de Professor de Língua Inglesa. (questão aberta) 
 

(iii) Gostaria de participar de futuras entrevistas sobre os desafios práticos do Professor de 
Língua Inglesa? (opções: sim ou não) 
 

(iv) Em caso positivo, deixe seu nome completo... 
(v) ... e seu melhor e-mail para contato. 
 



 
8

4
 

 

Apêndice C – Fase 1  

Questões 1 a 3.1 
 

Part. n° 
E-mail (deletado 
por privacidade) 

Gênero 
1. Faixa 
Etária 

2. Cidade 
Onde reside 

UF 
3. Qual é sua formação 
inicial? 

3.1 Qual instituição?  
(Nome, Cidade e Estado) 

1  M 15-19 Schroeder SC Letras - Português e Inglês 
Unicesumar, Jaraguá do Sul, 
SC 

2  F 25-29 Niterói RJ Letras - Português e Inglês UERJ, São Gonçalo - RJ 

3  F 30-34 Jundiaí SP Letras - Português e Inglês 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, São Paulo, SP 

4  M 50-54 Santos SP Letras - Português e Inglês  

5        

6  F 20-24 Campinas SP Letras - Português  

7  F 30-34 Goiânia GO Letras - Português e Inglês UEG 

8  M 20-24 Divinópolis MG Letras - Português e Inglês UEMG 

9  F 30-34 São Paulo SP Letras - Português e Inglês Unicsul, São Paulo - SP 

10  F 20-24 São Caetano do Sul SP Letras - Tradutor e Intérprete 
Universidade Metodista de São 
Paulo, São Paulo, São 
Bernardo do Campo 

11  F 40-44 Parnamirim RN Letras - Inglês UFRN Natal RN 

12  M 30-34 BH MG Letras - Inglês  

13  M 35-39 São Paulo SP Administração de Empresas Unitins - Palmas - Tocantins 

14  F 35-39 Capitólio MG Letras - Inglês UFLA, Lavras-MG 

15  F 20-24 Nova Odessa SP Letras - Inglês UNIMEP Piracicaba SP 

16  F 30-34 São Jose  SC Administração Unisul 

17        

18  M 25-29 
São Joaquim de 
Bicas 

MG Letras - Inglês Estácio - Belo Horizonte - MG 

19  F 20-24 Santos  SP Letras - Inglês Unisantos  

20  M 30-34 Santos SP Letras - Português e Inglês Unisantos, Santos/SP 

21  F 30-34 São Paulo SP Letras - Português e Inglês FMU -São Paulo/SP 

22  F 20-24 Vila Velha ES Letras - Inglês UFES vitória ES 

23  M 40-44 Guarulhos SP Direito FIG, Guarulhos, SP 
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24  F 35-39 Jales SP Tradução inglês e italiano  
Unesp de São José do Rio 
Preto - SP 

25  F 50-54 Cotia, SP SP Letras - Português e Inglês 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie 

26  M 20-24 São Paulo SP Tradução e interpretação Uninove 

27  F 50-54 Santos SP 
Letras - Língua e Literatura 
Inglesa 

PUC - SP 

28  F 20-24 Rio de Janeiro PR Letras - Português e Inglês 
Universidade Veiga de Almeida 
(RJ) 

29  M 30-34 Cubatão SP Letras - Português e Inglês UNISANTOS, Santos, SP 

30  F 30-34 Curitiba PR Letras - Português e Inglês Fae, Curitiba, PR 

31  M 20-24 LORENA  SP Letras - Português e Inglês 
Faculdades Integradas Teresa 
D'Ávila, Lorena, SP 

32  F 40-44 Rio de Janeiro RJ Letras - Português e Inglês Uniabeu - Belford Roxo/RJ 

33  F 25-29 Colombo PR Letras - Português e Inglês FAE 

34  F 25-29 Santos SP Tradução e interpretação   

35  F 30-34 Santos SP Letras - Tradutor e Intérprete UMESP 

36  F 40-44 Rio de Janeiro RJ Letras - Inglês 
UNIPLI Universidade Plínio 
Leite Niterói RJ 

37  F 25-29 Barretos SP Letras - Português e Inglês 
Unesp, São José do Rio Preto, 
SP 

38  M 30-34 Curitiba PR Letras - Português e Inglês Fae, Curitiba, Paraná 

39  F 35-39 São Paulo SP Letras - Português e Inglês 
Universidade Braz Cubas, Mogi 
das Cruzes, SP 

40  F 20-24 
Santo Amaro da 
Imperatriz 

SC Letras - Português e Inglês Unicesumar 

41  F 30-34 Curitiba PR Letras - Português e Inglês UTFPR 

42        

43  F 55-59 Jandira SP Letras - Português e Inglês 
Faculdades Metropolitanas 
Unidas FMU São Paulo Capital 

44  F 25-29 Curitiba PR Letras - Português e Inglês UTFPR - Curitiba, PR 

45  F 20-24 Brasília DF Letras - Inglês 
Universidade Católica de 
Brasília 

46  F 45-49 Lorena SP Letras - Inglês UFMG 



 
8

6
 

 

47  F 25-29 São Paulo SP Tradução e Interpretação Unisantos 

48  F 25-29 Petrópolis  RJ Letras - Português e Inglês Estácio de Sá 

49  F 40-44 Curitiba PR Medicina Veterinária UFPR, Curitiba, PR 

50  F 30-34 Aguas lindas GO Letras - Inglês Catolica-taguatinga-df 

51  F 40-44 Jundiaí SP Odontologia 
FORP USP Ribeirão Preto, São 
Paulo 

52  M 20-24 Taguatinga DF Letras - Inglês 
Universidade Católica de 
Brasília 

53  F 25-29 Rio de Janeiro  RJ Letras - Inglês Uerj, Rio de Janeiro, RJ  

54  F 20-24 Rio de Janeiro RJ Letras - Português e Inglês 
Faculdade CCAA, Rio de 
Janeiro, RJ 

55  F 20-24 Araucária PR Letras - Português e Inglês UTFPR Curitiba-PR 

56  F 25-29 Brasília DF Letras - Português e Inglês UCB 

57  F 40-44 Tangará da Serra MT Letras - Português e Inglês 
UNEMAT- Universidade do 
Estado de Mato Grosso campus 
Tangará da Serra 

58  F 25-29 Macedônia SP Letras - Português e Inglês 
Fundação Educacional de 
Fernandópolis 

59  M 25-29 Santos SP Tradução e Interpretação 
Universidade Católica de 
Santos, Santos/SP 

60  F 30-34 Porto Alegre RS Letras - Português e Inglês 
Faculdade Porto Alegrense 
(FAPA), Porto Alegre, RS 

61  F 25-29 SJC SP Administração de empresas   

62  F 30-34 Belo Horizonte MG Comunicação Social 
Centro Universitário Newton 
Paiva  

63  M 50-54 Boa Vista RR História  UECE, em Fortaleza, Ceará  

64  M 50-54 Rio de Janeiro RJ Letras - Inglês UERJ 

65  M 35-39 Santos PB Administração Unimes, Santos, SP 

66  F 60 ou acima. Peruíbe SP Letras - Português e Inglês Universidade São Marcos, SP 

67  F 30-34 Mirassol SP Letras - Português e Inglês  

68  M 20-24 
São José do Rio 
Preto 

SP Letras - Português e Inglês 
UNILAGO São José do Rio 
Preto / SP 

69  F 60 ou acima. São Paulo SP Historia FAI- São Paulo 

70  M 20-24 Rio Branco AC Letras - Inglês UFAC 
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71  F 20-24 
São José do Rio 
Preto 

SP Letras - Português e Inglês Unilago - São José do Rio Preto 

72  M 45-49 Buenos aires 
No 

exterior 
Letras - Inglês Universidad de Morón 

73  F 20-24 Praia Grande  SP Letras - Português e Inglês 
Universidade Católica de 
Santos, Santos, São Paulo.  

74        

75  F 40-44 Goiânia GO Letras - Português e Inglês UEG 

76  F 45-49 São Paulo SP Direito Universidade Mogi das Cruzes 

77  F 25-29 Joinville SC Letras - Português e Inglês 
Universidade do Contestado, 
Mafra, Santa Catarina 

78  F 30-34 Vila velha ES Letras - Inglês UFES 

79  F 40-44 Valença RJ Letras - Português e Inglês 
Fundação Dom André Arco 
Verde 

80  F 35-39 Resende RJ Letras - Português e Inglês 
Associação Educacional Dom 
Bosco 

81  M 20-24 Belém PA Licenciatura em Filosofia 
Universidade Federal do Pará. 
Belém- Pará 

82  F 30-34 Macapá AP Letras - Português e Inglês IESM - Timon MA 

83  F 25-29 BELO HORIZONTE MG Letras - Inglês ESTÁCIO DE SÁ 

84  F 35-39 São Paulo SP História USP - são Paulo/sp 

85  M 35-39 Presidente Prudente SP Jornalista Unoeste 

86  F 30-34 Fortaleza CE Publicidade e Propaganda Unifor 

87  F 30-34 São Paulo SP Letras - Inglês PUC-SP 

88  F 20-24 Pouso Alegre MG Letras - Português e Inglês Unicesumar, Maringá - PR 

89  F 25-29 Rio de janeiro RJ Letras - Português e Inglês UFRJ 

90  F 40-44 São Paulo  SP Letras - Português e Inglês Uni Santanna, São Paulo, SP 

91  F 30-34 Rio de Janeiro RJ 
Letras - Inglês e literaturas de 
língua inglesa 

UERJ 

92  M 50-54 Rio de Janeiro  RJ Letras - Português e Inglês Faculdades Simonsen RJ - RJ 

93  F 25-29 São Paulo SP Letras - Português e Inglês 
Universidade cruzeiro do sul, 
são Paulo sp 

94  F 35-39 São Paulo SP Letras - Português e Inglês UENP FAFICOP 

95  F 30-34 Rio de Janeiro  RJ Letras - Português e Inglês Centro Universitário Moacyr 
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Sreder Bastos  

96  F 25-29 Moita 
No 

exterior 
Letras - Português e Inglês 

Universidade Católica de 
Santos, Santos, São Paulo 

97  F 20-24 Rio de Janeiro ES Letras - Português e Inglês Feuc 

98  F 30-34 São Paulo SP Turismo Centro Universitário Senac 

99  F 30-34 Rio de Janeiro RJ Letras - Inglês Estácio, Rio de Janeiro, RJ 

100  F 20-24 Rio de Janeiro RJ História UFRJ 

101  M 35-39 Jandira SP Letras - Português e Inglês Uninove 

102  F 35-39 Araguaína  GO Letras - Português e Inglês UFT Araguaína  

103  F 40-44 Niterói RJ Letras - Português e Inglês UFRJ - Rio de Janeiro - RJ 

104  M 25-29 Salvador BA Letras - Português e Inglês UCSal 

105  F 35-39 Tangará da Serra MT Letras - Português e Inglês UNEMAT 

106  F 30-34 Passos MG Letras - Português e Inglês UEMG - Passos - MG 

107  F 35-39 Itapecerica da Serra SP Letras - Inglês 
Anhembi Morumbi - São 
Paulo/SP 

108  M 35-39 
Campo limpo 
paulista 

SP Letras - Português e Inglês Unianchieta Jundiaí SP  

109  F 20-24 São Paulo SP Pedagogia FmU (Sp|Sp) 

110  F 20-24 Alegre MG Letras - Português e Inglês  

111  M 35-39 Praia Grande SP Hotelaria 
Centro Universitário Monte 
Serrat. 

112  F 25-29 
São José dos 
Campos 

SP Letras - Português e Inglês UNIP SJC SP 

113  F 20-24 Barueri SP Letras - Português e Inglês USP Butanta 

114  F 30-34 São Paulo SP Letras - Português e Inglês 
Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP 

115  F 30-34 Jundiaí SP Letras - Português e Inglês USP-SÃO PAULO 

116  F 30-34 Santo André  SP Letras - Português e Inglês USP 

117  F 20-24 Carapicuíba  SP Letras - Português e Inglês 
Unesp Fac. de Ciências e 
Letras campus Araraquara  

118  F 25-29 Embu das Artes SP Letras - Português e Inglês Universidade Paulista - UNIP -  

119  F 30-34 Franco da Rocha SP Letras - Tradutor e Intérprete Universidade Nove de Julho 

120  F 45-49 
São Bernardo do 
Campo 

SP 
Licenciatura Plena em Arte 
Educação 
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121  F 45-49 Macapá AP Letras - Inglês 
Universidade Estadual da 
Paraíba- UEPB 

122  M 25-29 Marília SP Letras - Português e Inglês 
Centro Universitário Eurípedes 
Soares da Rocha - UNIVEM 

123  F 45-49 Praia Grande SP Letras - Português e Inglês Unisantos Santos/ SP 

124  F 20-24 Praia Grande SP Letras - Português e Inglês 
Universidade Católica de 
Santos, Santos-SP 

125  F 25-29 Guarujá SP Letras - Português e Inglês 
Universidade Paulista, Santos 
SP 

126  F 40-44 São Paulo SP Letras - Português e Inglês Unisa - São Paulo 

127  F 25-29 Jundiaí SP Letras - Português e Inglês Mackenzie- São Paulo  

128  F 30-34 São Paulo SP Letras - Português e Inglês FSA _ Santo André _SP 

129  F 50-54 São Paulo MT Letras - Português e Inglês Unibero 

130  F 30-34 Andirá PR Letras - Português e Inglês 
Faculdade de Filosofia Ciências 
e Letras de Jacarezinho PR 

131  F 35-39 São Paulo SP Letras - Português e Inglês Unicid São Paulo SP 

132  M 30-34 Mogi das Cruzes SP Letras - Inglês Cultura inglesa 

133  M 25-29 Sorocaba SP Pedagogia UFSCar, Sorocaba, SP 

134  F 40-44 Trondheim  ES Letras - Inglês Ibeuvv , Vila Velha, Brasil  

135  M 30-34 Bragança Paulista SP Letras - Português e Inglês 
Faculdade de Ciências e Letras 
de Bragança Paulista 

136  M 20-24 Rio de Janeiro RJ Letras - Português e Inglês 
Universidade Veiga de Almeida, 
Rio de Janeiro, RJ 

137  M 35-39 São Paulo  SP Letras - Inglês Anhembi Morumbi  

138  M 25-29 
São José dos 
Campos 

SP Design USP 

139  F 30-34 São Paulo SP Turismo Anhembi Morumbi / sp 

140  M 20-24 Campina Grande PB Letras - Inglês 
Universidade Estadual da 
Paraíba 

141  F 25-29 São Paulo  SP Letras - Português e Inglês PUC SP 

142  M 25-29 Embu das Artes SP 
Letras, tradução e 
interpretação  

Unibero - Anhanguera 
brigadeiro 

143  M 20-24 São Paulo SP Letras - Português e Inglês Anhanguera - São Paulo 

144  F 30-34 São Paulo SP Letras - Português e Inglês Unitau, Taubaté, SP 
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145        

146  F 30-34 Rio de Janeiro RJ Letras - Português e Inglês UFRJ - Rio de Janeiro 

147  M 45-49 São Paulo SP Letras - Inglês PUC-SP 

148  M 20-24 Piedade SP Sem ensino superior  

149  M 30-34 Sorocaba SP Letras - Português e Inglês Unip Sorocaba SP 

150  M 30-34 São Paulo SP Letras - Português e Alemão USP, São Paulo/SP 

151  M 20-24 Santo Ângelo RS Letras - Português e Inglês UNIJUÌ 

 
Questões 3.2 a 4.3 - dados demográficos e sobre Formação Inicial 

 

Part.  3.2 Essa graduação 
foi em regime... 

3.3 Em que ano 
concluiu essa 
graduação? 

4. Participou de algum 
projeto de Iniciação à 
Docência? (PIBID ou 
outro) 

4.1 Em caso 
afirmativo, qual 
programa? 

4.2 Em caso negativo, por 
que não participou? 

4.3 Possui outra 
graduação? Em caso 
positivo, qual e em que 
Instituição estudou? 

1 À distância 2016 - Ainda estou 
cursando 

Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

2 Presencial 2014 Sim PIBIC   

3 Presencial 2014 Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 

 

4 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

Enfermagem e 
Obstetrícia, Tradução e 

Interpretação. 
UNISANTOS) 

5       

6 Presencial 2016 - Ainda estou 
cursando 

Não  Não me interessei.  

7 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

Não 

8 Presencial 2014 Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 

 

9 Presencial Antes de 2011 Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 
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10 Presencial 2015 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

11 Presencial Antes de 2011 Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 

 

12 Presencial Antes de 2011 Não  Não me interessei. Não 

13 À distância 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

14 À distância 2015 Não  Não havia oferta de 
programas. 

Arquitetura, Universidade 
José do Rosario Velano, 

Alfenas-MG 

15 Presencial 2018 - Ainda estou 
cursando 

Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 

 

16 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

IT Westminster Academy 

17       

18 À distância 2016 - Ainda estou 
cursando 

Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 

Produção Multimídia - 
UniBH 

19 Presencial 2013 Sim PIBID  Não 

20 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

21 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

22 Presencial Antes de 2011 Não  Não me interessei.  

23 Presencial Antes de 2011 Não  Não me interessei. Não 

24 Presencial Antes de 2011 Não  Não sabia da existência Não 

25 Presencial Antes de 2011 Sim Curso 
extracurricular 
em licenciatura 

 NÃO 

26 Presencial 2014 Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 
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27 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

28 Presencial 2015 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

29 Presencial 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

30 Presencial 2016 - Ainda estou 
cursando 

Não  Não me interessei.  

31 Presencial 2016 - Ainda estou 
cursando 

Sim PIBID   

32 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

33 Presencial 2017 - Ainda estou 
cursando 

Não  Não me interessei.  

34 Presencial 2014 Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 

 

35 Presencial Antes de 2011 Não  Não me interessei.  

36 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

UNIPLI 

37 Presencial 2011 Não  Participei de projetos de 
iniciação à pesquisa (PIBIC) 

Não. 

38 Presencial 2016 - Ainda estou 
cursando 

Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 

Não 

39 Presencial 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

40 À distância 2017 - Ainda estou 
cursando 

Não  Não me interessei.  

41 Presencial 2018 - Ainda estou 
cursando 

Sim PIBID  Não 

42       
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43 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

44 Presencial 2015 Sim PIBID  Não 

45 Presencial 2015 Não  Quando o programa surgiu 
na Universidade já era no 
ano da graduação e eu não 
podia participar. 

 

46 Presencial Antes de 2011 Não    

47 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

Pedagogia - ULBRA (a 
distância) 

48 Presencial 2012 Não  Não havia oferta de 
programas. 

Comunicação Social UCP 

49 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

50 Presencial 2015 Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 

 

51 Presencial Antes de 2011 Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 

 

52 Presencial 2016 - Ainda estou 
cursando 

Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 

 

53 Presencial Antes de 2011 Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 

 

54 Presencial 2013 Não  Não havia oferta de 
programas. 

Não. 

55 Presencial 2015 Sim Inglês sem 
Fronteiras (IsF) 

  

56 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

57 Presencial 2015 Sim PIBID  Direito CESUR - Centro 
de Ensino Superior de 

Rondonópolis/MT 
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58 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

59 Presencial 2011 Sim Cambridge 
CELTA 

  

60 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

61 Presencial 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

62 Presencial Antes de 2011 Não  Não me interessei.  

63 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

64 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

Não 

65 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

66 Presencial Antes de 2011 Não  Cursei pedagogia antes de 
letras 

Universidade São Marcos 

67 Presencial 2014 Não  Não me interessei. Jornalismo- unirp 

68 Presencial 2014 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

69 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

70 Presencial 2016 - Ainda estou 
cursando 

Sim PIBiD   

71 Presencial 2015 Não  Não tinha o conhecimento  

72 Presencial Antes de 2011 Não  Não me interessei. Elementary school 
teacher 

73 Presencial 2016 - Ainda estou 
cursando 

Sim PIBID   

74       
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75 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

76 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

77 Semipresencial 2015 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

78 Presencial Antes de 2011 Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 

 

79 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

80 Presencial 2013 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

81 Presencial 2017 - Ainda estou 
cursando 

Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

82 Presencial 2012 Não  Não havia oferta de 
programas. 

UEPA Letras português 

83 À distância 2016 - Ainda estou 
cursando 

Não  Estou ainda no 1º período. DIREITO - FACULDADE 
MINAS GERAIS 

84 Presencial Antes de 2011 Não  Não me interessei.  

85 Presencial 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

Direito 

86 Presencial 2011 Não  Não me interessei.  

87 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

Pedagogia - Uninove 

88 À distância 2016 - Ainda estou 
cursando 

Não  Não havia oferta de 
programas. 

Superior Tecnológico 
Negócios Imobiliários/ 

UNICESUMAR 

89 Presencial 2016 - Ainda estou 
cursando 

Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 

 

90 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

Universidade São Judas 
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91 Presencial 2014 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

92 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

Serviço Social c- UFRJ 

93 Presencial Antes de 2011 Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 

cursando Pedagogia pela 
Unesp 

94 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

Unicid 

95 Presencial 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

Não 

96 Presencial 2013 Sim PIBID   

97 Presencial 2016 - Ainda estou 
cursando 

Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

98 Presencial Antes de 2011 Sim Fiz um curso de 
Habilidades 

Docentes pelo 
Instituto 

Cervantes de 
São Paulo 

  

99 À distância 2018 - Ainda estou 
cursando 

Não  Não havia oferta de 
programas. 

Direito, UFRJ 

100 Presencial 2016 - Ainda estou 
cursando 

Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 

 

101 Presencial 2013 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

102 Presencial Antes de 2011 Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 

História Unitins 

103 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

104 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 
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105 Presencial 2013 Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 

Não 

106 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

107 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

Pedagogia - UNIBAN 

108 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

Gestão em rh Fatec 

109 À distância 2018 - Ainda estou 
cursando 

Não  Não havia oferta de 
programas. 

Rp (casper libero) 

110 À distância 2016 - Ainda estou 
cursando 

Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

111 Presencial Antes de 2011 Não  Fiz treinamentos para me 
adequar ao método. 

Não 

112 À distância 2018 - Ainda estou 
cursando 

Não  Não me interessei.  

113 Presencial 2017 - Ainda estou 
cursando 

Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 

 

114 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

Não 

115 Presencial Antes de 2011 Não  Não tive conhecimento de 
programas 

FALC - pedagogia 

116 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

117 Presencial 2013 Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 

Não 

118 Presencial 2013 Não  Não me interessei.  

119 Presencial Antes de 2011 Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 

 

120 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

Pós-graduação em arte 
educação, bacharel em 
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artes 

121 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

122 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

123 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

Secretariado Executivo 
faculdade Anhembi 

Morumbi 

124 Presencial 2014 Sim PIBID   

125 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

126 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

Pedagogia - Unar 

127 Presencial Antes de 2011 Não  Não me interessei. Pedagogia - FALC 

128 Presencial Antes de 2011 Não  Não me interessei. Não 

129 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

Mestrado- funiber 

130 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

Não 

131 À distância 2012 Não  Não me interessei.  

132 Presencial 2015 Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 

História (licenciatura) 
Uninove 

133 Presencial 2014 Sim PIBID   

134 Presencial Antes de 2011 Não  Não me interessei. Master of English 
education in English 

literacy 

135 Presencial 2017 - Ainda estou 
cursando 

Não  Não me interessei.  

136 Presencial 2016 - Ainda estou 
cursando 

Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 
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137 Presencial 2012 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

138 Presencial 2015 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

139 Presencial 2013 Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 

 

140 Presencial 2016 - Ainda estou 
cursando 

Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 

 

141 Presencial Antes de 2011 Sim CNPq   

142 Presencial 2011 Não  Não fui informado.  

143 À distância 2016 - Ainda estou 
cursando 

Sim PIBID   

144 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

 

145       

146 Presencial 2018 - Ainda estou 
cursando 

Sim Inglês sem 
Fronteiras - 

UFRJ 

 Ciência da Computação - 
Universidade Gama Filho 

147 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

Não 

148 Não fiz 2014 Não  Falta de dinheiro e acesso  

149 Presencial Antes de 2011 Não  Não havia oferta de 
programas. 

Não 

150 Presencial Antes de 2011 Sim PAE  Não 

151 Presencial 2016 - Ainda estou 
cursando 

Não  Não tinha tempo para me 
dedicar. 

 

 
Questões 5 a 7 - Formação 
 

Part. n° 5. Cursou 
Especialização 

5.1 Em caso afirmativo, 
qual é sua percepção 

5.2 Em que ano 
 concluiu a 

5.3 Em caso 
negativo, 

6. Você está 
trabalhando 

6.1 Em caso 
negativo, por 

6.2 Caso 
esteja atuando 

7. Atuo 
como 



 
1

0
0
 

 

em Ensino de 
Língua 
Inglesa? 

dessa experiência? Especialização? pretende fazer 
alguma 
Especialização 
em Ensino de 
Língua 
Estrangeira? 

na Área de 
Educação? 

que não 
exerce a 
docência 
atualmente? 

na área da 
Educação, 
que função 
exerce? 

professor(a) 
de Língua 
Inglesa há... 

1 Não   Sim Sim  Docência. 1-2 anos 

2 Estou cursando 
atualmente. 

Foi uma experiência boa, 
pois pude ampliar meu 
conhecimento no ensino 
de LI. 

2015  Sim Continuo os 
meus estudos. 

Docência. 1-2 anos 

3 Não   Sim Sim  Docência. 4-5 anos 

4 Não   Sim Sim  Docência. Não atuo 
como 

professor de 
Língua 
Inglesa. 

5         

6 Não   Sim Sim  Docência. 3-4 anos 

7 Sim - Presencial  2014 Não Sim  Docência. 4-5 anos 

8 Estou cursando 
atualmente. 

Enriquecedora. Entretanto 
muitas das vezes utópica e 
injusta, uma vez que a 
maioria das pesquisas 
apontam o professor como 
o maior responsável pelo 
sucesso dos seus alunos 
e/ou escolas. 

  Sim  Docência. 3-4 anos 

9 Não   Sim Sim  Coordenação 
Pedagógica. 

> cinco anos 

10 Estou cursando 
atualmente. 

Está sendo muito 
enriquecedora, pois não foi 

  Sim  Docência. 4-5 anos 
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o foco do meu bacharelado 
em tradução e 
interpretação. 

11 Sim - Presencial Interessante e renovadora 2013  Sim  Docência. > cinco anos 

12 Não   Talvez, mas vou 
pesquisar qual 

realmente 
reconhecida pela 
qualidade, talvez 

internacional 
(Celta, Delta etc.) 

Sim  Docência. > cinco anos 

13 Não   Sim Não  Docência. 3-4 anos 

14 Não   Sim Sim  Docência. 1-2 anos 

15 Não   Sim Sim  Docência. 2-3 anos 

16 Não   Sim Sim  Docência. 4-5 anos 

17         

18 Não   Não Sim  Docência. 2-3 anos 

19 Não   Sim Sim  Docência. < um ano 

20 Sim - à distância Foi importante para que eu 
aprimorasse alguns 
conhecimentos específicos 
sobre o ensino e 
aprendizagem em língua 
inglesa 

2012  Sim  Docência. > cinco anos 

21 Sim - Presencial Excelente curso que 
abrange métodos e 
abordagens de ensino, 
análise de discurso, e 
ampliou meus 
conhecimentos acerca de 
aquisição de língua 
estrangeira. 

Antes de 2011  Sim  Docência. > cinco anos 
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22 Não   Não Sim  Docência. 4-5 anos 

23 Não    Sim  Docência. > cinco anos 

24 Sim - à distância Achei um curso vago, mas 
à época não havia outra 
coisa a se fazer. 

Antes de 2011  Sim  Docência. > cinco anos 

25 Sim - Presencial Proporcionou a teoria 
necessária para futura 
aplicação 

Antes de 2011  Sim  Docência. > cinco anos 

26 Não   Não Sim  Docência. 3-4 anos 

27 Não   Não Sim  Docência. > cinco anos 

28 Não   Sim Sim  Docência. < um ano 

29 Não   Sim Sim  Docência. 2-3 anos 

30 Não   Sim Sim  Docência. > cinco anos 

31 Não   Sim Sim  Docência. 3-4 anos 

32 Não   Sim Não rs  < um ano 

33 Não   Sim Sim  Docência. 2-3 anos 

34 Sim - Presencial  2011  Sim  Docência. 1-2 anos 

35 Sim - Presencial Achei importantíssima para 
mudar o olhar em relação 
à Educação e à área. 

Antes de 2011  Sim  Docência. > cinco anos 

36 Sim - Presencial Fiz Especialização em 
ensino da Língua Inglesa 
na UERJ adorei o curso e 
acabei ingressando no 
mestrado na mesma 
instituição. 

Antes de 2011  Sim  Docência. > cinco anos 

37 Não   Participo de 
cursos de curta 

duração com 
frequência 

Sim  Docência. > cinco anos 
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38 Não  2015 Sim Não Não tive 
oportunidade. 

  

39 Não   Sim Sim  Docência. > cinco anos 

40 Não   Sim Sim  Docência. > cinco anos 

41 Não   Sim Não Continuo os 
meus estudos. 

  

42         

43 Não   Não Sim  Docência. > cinco anos 

44 Não   Não Sim  Docência. 3-4 anos 

45 Não   Sim Sim  Docência. 3-4 anos 

46 Não   Não Sim  Docência. > cinco anos 

47 Não   Sim Sim  Docência. > cinco anos 

48 Não   Sim Sim  Docência. 2-3 anos 

49 Sim - Presencial Foi ótimo Antes de 2011 Não Sim  Docência. > cinco anos 

50 Não   Sim Sim  Docência. 2-3 anos 

51 Não   Sim Sim  Docência. > cinco anos 

52 Não   Sim Sim  Docência. 2-3 anos 

53 Não   Sim Sim  Docência. 4-5 anos 

54 Não   Sim Sim  Docência. 2-3 anos 

55 Não   No momento, meu 
enfoque 

acadêmico está 
nos Estudos 

Literários. 

Não Continuo os 
meus estudos. 

  

56 Sim - Presencial Excelente 2013  Sim  Docência. 3-4 anos 

57 Sim - Presencial o curso deixou a desejar e 
não recebi certificação pq 
não apresentei o TCC 

  Sim  Docência. < um ano 

58 Não   Sim Sim aulas Docência. 1-2 anos 
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particulares 

59 Não    Sim  Docência. 2-3 anos 

60 Não   Não Sim  Docência. > cinco anos 

61 Não   Não Sim  Docência. 3-4 anos 

62 Sim - Presencial Foi de grande valia, pois 
não tinha graduação em 
Letras 

Antes de 2011  Sim  Docência. > cinco anos 

63 Sim - Presencial Importante para os 
primeiros passos na 
pesquisa 

Antes de 2011 Não Sim  Docência. > cinco anos 

64 Não   Não Sim  Docência. > cinco anos 

65 Não   Sim Sim  Docência. > cinco anos 

66 Sim - à distância Excelente 2015  Sim  Docência. > cinco anos 

67 Não   Sim Sim  Docência. > cinco anos 

68 Não   Sim Sim  Coordenação 
Pedagógica. 

1-2 anos 

69 Sim - Presencial Excelente Antes de 2011 Não Sim  aulas 
particulares 

> cinco anos 

70 Não    Sim  Docência.  

71 Não   Sim Sim  Docência. < um ano 

72 Sim - Presencial Ótima Antes de 2011 maestria en 
lengua inglesa 

Sim  Docência. > cinco anos 

73 Não   Sim Sim  Docência. < um ano 

74         

75 Não   Sim Sim  Docência. 2-3 anos 

76 Sim - Presencial Enriquecedora e 
fundamental  

2014  Sim  Docência. > cinco anos 

77 Sim - à distância O ensino à distância 
requer dedicação, foco e 

2015  Sim  Docência. 3-4 anos 
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principalmente, aprender a 
ser autodidata, porque em 
vários momentos é 
necessário ter um 
professor para auxiliar, e 
por ser ensino à distância, 
ás vezes temos que 
recorrer a internet e livros, 
filtrando sempre o que é 
bom, pois mesmo tendo 
todas as informações 
possíveis, nem todas estão 
corretas. 

78 Não   Sim Sim também 
trabalho como 

ass adm 

Docência. 3-4 anos 

79 Não   Sim Sim  Docência. 2-3 anos 

80 Não   Sim Sim Aguardo 
ingresso por 

concurso 
público. 

Docência.  

81 Não   Sim Sim  Docência. 1-2 anos 

82 Sim - à distância Se fosse presencial seria 
ótima a pós graduação 

2015  Sim  Docência. 3-4 anos 

83 Estou cursando 
atualmente. 

Como leciono a língua 
inglesa há cinco anos, 
estou aprendendo muito 
sobre a literatura e o 
conteúdo de uma forma 
mais específica. 

 Sim Sim  Docência. 4-5 anos 

84 Não   Não Sim  Docência. > cinco anos 

85 Não   Sim Sim  Docência. > cinco anos 
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86 Não   Não Sim  Coordenação 
Pedagógica. 

3-4 anos 

87 Não   Estou em 
programa de 
Mestrado em 
Linguística 
Aplicada e 
Estudos da 
Linguagem 

voltado ao ensino 
de LE 

Sim  Docência. > cinco anos 

88 Não   Sim Sim  Docência. 2-3 anos 

89 Não   Sim Sim  Docência. 3-4 anos 

90 Sim - Presencial É sempre necessário 
atualizar-se. 

2011  Sim  Docência. > cinco anos 

91 Não   Sim Sim  Docência. < um ano 

92 Não   Não Sim  Docência. > cinco anos 

93 Não   Sim Sim  Docência. 2-3 anos 

94 Não   Sim Sim  Docência. > cinco anos 

95 Não   Sim Sim  Docência. 4-5 anos 

96 Não   Não Sim  Docência. 4-5 anos 

97 Não   Sim Sim  Docência. 2-3 anos 

98 Não   Já faço 
especialização em 

espanhol. 
Pretendo fazer em 
inglês num futuro 

próximo 

Sim  Docência. 3-4 anos 

99 Não   Não Não Não tive 
oportunidade. 

  

100 Não   Sim Sim  Docência. < um ano 
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101 Não   Sim Sim  Coordenação 
Pedagógica. 

> cinco anos 

102 Sim - à distância Poderia ter estudado mais  2011  Sim  Docência. > cinco anos 

103 Sim - Presencial Ótima. Ampliação de 
conhecimento  

Antes de 2011  Sim  Docência. > cinco anos 

104 Sim - Presencial Não fiz especialização, fui 
da graduação para o 
mestrado. Foi uma 
experiência maravilhosa 
pois pude ampliar meus 
horizontes para discussões 
que não haviam sido 
fomentadas na graduação. 

2011  Sim  Docência. > cinco anos 

105 Não   Sim Sim  Docência. 2-3 anos 

106 Não    Sim  Docência. > cinco anos 

107 Sim - Presencial O curso Práticas 
Reflexivas foi fundamental 
para rever e aprimorar 
minha prática 

2012  Sim  Coordenação 
Pedagógica. 

Não atuo 
como 

professor de 
Língua 
Inglesa. 

108 Não   Sim Sim  Docência. > cinco anos 

109 Não   Sim Sim  Docência.  

110 Não   Não Sim  Docência. 4-5 anos 

111 Sim - Presencial Fiz alguns intercâmbios e 
trabalhei em cruzeiros, o 
que me trouxe muitas 
experiências práticas em 
outros idiomas, sobretudo 
o Inglês. 

2015 Certificados de 
proficiência 

Sim  Docência. 2-3 anos 

112 Sim - Presencial Extremamente necessária 2015  Sim  Docência. 3-4 anos 

113 Não   Sim Sim  Docência. > cinco anos 
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114 Sim - à distância Foi positiva, pois ajudou a 
refletir sobre a prática e 
meus planos profissionais. 

2014  Sim  Docência. > cinco anos 

115 Não   Sim Sim  Docência. > cinco anos 

116 Não   Não Sim  Coordenação 
Pedagógica. 

> cinco anos 

117 Não   Sim Não Não tive 
oportunidade. 

  

118 Estou cursando 
atualmente. 

Acredito ser uma 
oportunidade para 
aprimorar a prática 
docente através das 
leituras, experiências 
trocadas e conceitos 
abrangidos.  

 Sim Sim  Docência. 2-3 anos 

119 Não   Sim Sim  Docência. > cinco anos 

120 Sim - à distância Foi muito boa, de grande 
proveito 

2012  Sim  Docência. 4-5 anos 

121 Não   Não Sim  Docência. > cinco anos 

122 Não   Sim Sim  Docência. 4-5 anos 

123 Não   Sim Sim  Docência. > cinco anos 

124 Não   Não Não Não tive 
oportunidade. 

  

125 Não   Sim Sim  Docência. > cinco anos 

126 Sim - Presencial Muito mais didático Antes de 2011 Sim Sim  Docência. > cinco anos 

127 Não   Não Sim  Docência. < um ano 

128 Não   Não Sim  Coordenação 
Pedagógica. 

> cinco anos 

129 Não   Não Sim  Coordenação 
Pedagógica. 

4-5 anos 
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130 Sim - Presencial Ótima Antes de 2011  Sim  Docência. Não atuo 
como 

professor de 
Língua 
Inglesa. 

131 Não   Não Sim  Docência. > cinco anos 

132 Não   Sim Sim  Docência. 1-2 anos 

133 Não   Sim Sim  Docência. > cinco anos 

134 Sim - Presencial Sou melhor professora por 
isto 

Antes de 2011  Sim  Docência. > cinco anos 

135 Não   Sim Não Trabalho em 
outra área. 

Sou voluntário 
numa Ong de 

ensino de 
inglês 

1-2 anos 

136 Não   Sim Sim  Monitor 
estagiário de 

Língua Inglesa 

< um ano 

137 Sim - Presencial Muito positiva  2015  Sim  Docência. 4-5 anos 

138 Não   Não Sim  Docência. 1-2 anos 

139 Sim - Presencial Ótima 2014  Sim  Docência. > cinco anos 

140 Não   Sim Sim  Docência. 1-2 anos 

141 Sim - Presencial A especialização 
complementou a 
graduação  

2015  Sim  Docência. 2-3 anos 

142 Sim - Presencial Excelente  2012  Sim  todas acima > cinco anos 

143 Não   Sim Sim  Docência. 3-4 anos 

144 Estou cursando 
atualmente. 

Está sendo interessante.   Sim  Docência. > cinco anos 

145         

146 Sim - à distância Foi uma experiência 2014  Sim  Docência. 4-5 anos 
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interessante, pois é preciso 
ter mais disciplina para se 
estudar em casa. Mas 
gostei muito, porque tinha 
flexibilidade maior de 
horário para estudar. 

147 Não   Não Sim  Gestão e 
docência 

> cinco anos 

148 Não   Sim Sim  Docência. 1-2 anos 

149 Sim - Presencial Muito positiva. Aprendi 
muito 

Antes de 2011 Já fiz Sim  Docência. > cinco anos 

150 Sim - Presencial Ótima Antes de 2011  Sim  Docência. 4-5 anos 

151 Não   Sim Sim  Docência. < um ano 

 
 

Questão 5.1 – Validade da Especialização no Ensino de Língua Inglesa – Categorizada  

Fala A - Impressões Positivas B - Impressões Negativas C - Impressões Neutras 

1 Enriquecedora. Entretanto muitas das vezes 
utópica e injusta, uma vez que a maioria das 
pesquisas apontam o professor como o maior 
responsável pelo sucesso dos seus alunos e/ou 
escolas. 

Achei um curso vago, mas à época não havia 
outra coisa a se fazer. 

O ensino à distância requer dedicação, foco e 
principalmente, aprender a ser autodidata, 
porque em vários momentos é necessário ter 
um professor para auxiliar, e por ser ensino à 
distância, ás vezes temos que recorrer a 
internet e livros, filtrando sempre o que é bom, 
pois mesmo tendo todas as informações 
possíveis, nem todas estão corretas. 

2 Foi uma experiência boa, pois pude ampliar 
meu conhecimento no ensino de LI. 

O curso deixou a desejar e não recebi 
certificação pq não apresentei o TCC 

 

3 Está sendo muito enriquecedora, pois não foi o 
foco do meu bacharelado em tradução e 
interpretação. 

Se fosse presencial seria ótima a pós-
graduação 

 

4 Interessante e renovadora Poderia ter estudado mais  

5 Foi importante para que eu aprimorasse alguns   
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conhecimentos específicos sobre o ensino e 
aprendizagem em língua inglesa 

6 Excelente curso que abrange métodos e 
abordagens de ensino, análise de discurso, e 
ampliou meus conhecimentos acerca de 
aquisição de língua estrangeira. 

  

7 Proporcionou a teoria necessária para futura 
aplicação 

  

8 Achei importantíssima para mudar o olhar em 
relação à Educação e à área. 

  

9 Fiz Especialização em ensino da Língua Inglesa 
na UERJ adorei o curso e acabei ingressando 
no mestrado na mesma instituição. 

  

10 Foi ótimo   

11 Excelente   

12 Foi de grande valia, pois não tinha graduação 
em Letras 

  

13 Importante para os primeiros passos na 
pesquisa 

  

14 Enriquecedora e fundamental   

15 Como leciono a língua inglesa há cinco anos, 
estou aprendendo muito sobre a literatura e o 
conteúdo de uma forma mais específica. 

  

16 É sempre necessário atualizar-se.   

17 Ótima. Ampliação de conhecimento   

18 Não fiz especialização, fui da graduação para o 
mestrado. Foi uma experiência maravilhosa pois 
pude ampliar meus horizontes para discussões 
que não haviam sido fomentadas na graduação. 

  

19 O curso Práticas Reflexivas da PUC foi 
fundamental para rever e aprimorar minha 
prática 

  

20 Extremamente necessária   

21 Foi positiva, pois ajudou a refletir sobre a prática 
e meus planos profissionais. 
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22 Acredito ser uma oportunidade para aprimorar a 
prática docente através das leituras, 
experiências trocadas e conceitos abrangidos. 

  

23 Foi muito boa, de grande proveito   

24 Muito mais didático   

25 Sou melhor professora por isto   

26 A especialização complementou a graduação   

27 Está sendo interessante.   

28 Foi uma experiência interessante, pois é preciso 
ter mais disciplina para se estudar em casa. 
Mas gostei muito, porque tinha flexibilidade 
maior de horário para estudar. 

  

29 Muito positiva. Aprendi muito   

 

Questões 8 a 9.1 – Início e Acompanhamento 
 

Part. n° 8. Qual foi sua primeira 
experiência como Docente de 
Língua Inglesa? 

9. Em sua primeira experiência 
como docente, teve 
acompanhamento de um mentor 
ou de algum colega mais 
experiente da instituição?  

9.1 Em qualquer um dos casos (sim ou não), explique que impacto isso 
teve na sua atuação como professor. 

1 Instituto de Idiomas Não Me esforcei por conta própria e adorei. 

2 Educação Infantil, Instituto de 
Idiomas Sim 

O lado positivo foi que eu tive uma pessoa que pudesse me dar dicas sobre 
como abordar certos temas e lidar com certas situações.  

3 Educação Infantil, Ensino 
Fundamental II, Ensino Médio, 
Instituto de Idiomas Não 

 4 Ensino Fundamental II, Ensino 
Médio Sim Positivo. 

5 
   6 
Instituto de Idiomas Sim 

Um impacto muito grande. Tive uma boa coordenadora pedagógica que, 
apesar de passar principalmente os ideais da empresa, passou segurança e 
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contribuiu com experiência - além de ter sido minha professora quando eu 
era criança. 

7 Instituto de Idiomas Não Me sentia sozinha, tinha muitas dúvidas e não tinha ajuda 

8 

Instituto de Idiomas Não 

Eu desenvolvi minha independência e percebi o tamanho da 
responsabilidade sobre o aprendizado dos meus alunos e minha total 
capacidade de criação e organização. 

9 Ensino Fundamental I, Ensino 
Fundamental II, Instituto de 
Idiomas Não Tive que buscar meios para melhorar minha prática docente 

10 
Instituto de Idiomas Não 

Precisei aprender sozinha, sem poder tirar as dúvidas com pessoas mais 
experientes. Hoje vejo como um aprendizado enorme. 

11 Ensino Fundamental II, Ensino 
Médio, Instituto de Idiomas Não Despreparo e insegurança 

12 

Instituto de Idiomas Não 

Foi mais difícil enquadrar minha prática a uma metodologia ou metodologias 
conhecidas, ou saber qual eram os fundamentos educacionais, sociais e 
psicológicos envolvidos. 

13 Instituto de Idiomas Sim Foi o diferencial para a minha atuação como professor 

14 EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) Não 

Foi complicado entender o dia a dia da escola, principalmente questões 
burocráticas 

15 Instituto de Idiomas Sim Muita base para me guiar 

16 Instituto de Idiomas Sim Fundamental 

17 
   18 

Instituto de Idiomas Sim 

Considero muito importante ter alguém mais experiente por perto, não 
somente em docência mas também pela questão da metodologia e 
funcionamento da escola. Acho que quando começamos, temos aquela 
impressão de que precisamos ser perfeitos em tudo, e ter alguém mais 
experiente por perto pode amenizar essa ideia e nos dar mais perspectiva 
sobre o papel do professor. 

19 

Ensino Fundamental II Não 

Eu senti que seria um desafio, mas estou me esforçando para melhorar as 
estratégias de abordagem e principalmente para dar sentido à 
aprendizagem da Língua Inglesa; algo que percebo ausente nesse ensino. 
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20 

Ensino Fundamental II Sim 

Um enorme impacto. A ajuda da minha orientadora pedagógica foi extrema 
relevância para o meu aprimoramento como professor e para que eu 
pudesse compreender a filosofia de ensino da escola. 

21 Instituto de Idiomas Não Muita insegurança durante os primeiros anos... 

22 Instituto de Idiomas Sim Pouco 

23 Instituto de Idiomas Sim 
 24 

Instituto de Idiomas Sim 
Não houve impacto negativo. Quanto ao positivo, Me ajudou a desconstruir 
e construir paradigmas quando ao aprendizado de Língua estrangeira.  

25 
Instituto de Idiomas Sim 

Coloquei o conhecimento teórico na prática e a ajuda do orientador foi 
positiva devido a minha falta de experiência 

26 Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I, Instituto de 
Idiomas Não 

 27 Instituto de Idiomas Sim Muito positivo, fundamental para o início da profissão 

28 Instituto de Idiomas Sim Foi essencial.  

29 Ensino Particular Não 
 30 Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I, Ensino 
Fundamental II, Ensino Médio, 
EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos), Instituto de Idiomas Sim Positivo 

31 

Instituto de Idiomas Sim 

Contar com treinamentos, cursos e suporte de um grupo pedagógico 
mostrou-me que trabalho em equipe é essencial para o desenvolvimento 
coletivo e que posso aprender e ensinar a todo tempo. 

32 Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I Não Não tive dificuldades. 

33 Instituto de Idiomas Não 
 34 Aula particular de inglês 

presencial e via Skype  Não 
Bom, no começo eu sentia uma certa insegurança, mas com o tempo 
acostumei. 

35 
Instituto de Idiomas Sim 

Ter alguém como mentor é importantíssimo para dar um norte na 
metodologia, que a escola segue. Para mim foi super positivo poder ter 
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iniciado em escolas de idiomas. Me deu confiança para exercer minha 
função e vontade de ter sempre uma educação continuada. Fiz Pós 
Graduação em Tradução e Mestrado em Educação. 

36 

Instituto de Idiomas Não 

Comecei aos 18 anos como professora do curso brasas e aprendi bastante 
assistindo as aulas dos professore mais experientes, fazia isso toda 
semana. Depois que comecei nas escolas isso não foi possível e daí fui 
inventando formas e estratégias por minha conta... 

37 
Instituto de Idiomas Sim 

Ajudou-me a definir minha carreira, ou seja, a confirmar meu interesse em 
trabalhar com ensino de línguas. 

38 
   39 
Ensino Fundamental I, Instituto 
de Idiomas Não 

A profissão de professor de língua inglesa na rede pública senti e sinto falta 
de um mentor observando minhas aulas e me dando feedback sobre pontos 
que devo melhorar em minhas aulas dos acertos. 

40 
Educação Infantil Sim 

Sou filha de professor, e isso foi extremamente positivo para mim, pois ele 
me ajudou bastante. 

41 
   42 
   43 
Instituto de Idiomas Sim 

Alguns colegas e coordenadora me deram todo o suporte para iniciar na 
docência  

44 

Instituto de Idiomas Sim 

Teve um impacto extremamente positivo justamente pelo fato de não 
sairmos da faculdade com muito conhecimento prático da vivência e rotina 
escolar. A troca de experiências com professores e coordenador é essencial 
para a boa atuação e melhoria da prática. A troca de atividades, ideias, 
informações sobre a rotina, condução da aula, adaptação ao tempo e 
efetividade das explicações e atividade avaliativas são aspectos da 
profissão que só são potencializadas no compartilhamento com outros. Além 
disso, nos ensina a trabalhar em equipe e nos faz repensar a nossa própria 
prática. 

45 

Educação Infantil Não 

Apesar de ter sido bastante desafiador eu consegui aprender bastante com 
meus erros. De modo que eu gastava 1 hora para planejar uma aula e hoje 
não gato mais do que 20 min. 

46 Instituto de Idiomas Não Desde o início da minha prática docente aos 16 anos, sempre agi de forma 
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muito intuitiva e sem orientação ou acompanhamento de outros 
profissionais. 

47 

Educação Infantil Sim 

Tive auxilio da própria professora da sala, que me ajudava com ideias para 
atividades e class management. No início ela observava minhas aulas e me 
dava feedbacks interessantes que tiveram impacto positivo para o 
aperfeiçoamento das aulas. 

48 
Instituto de Idiomas Sim 

Como professora iniciante e sem preparo nenhum, a coordenadora do curso 
me instruiu em como deveria encaminhar minhas aulas. 

49 Instituto de Idiomas Sim Foi essencial, pois eu não tinha formação em docência 

50 Ensino Fundamental II Não A inexperiência no início atrapalha, porém te torna mais autônomo. 

51 Instituto de Idiomas Sim Foi fundamental para minha pratica pedagógica 

52 
Instituto de Idiomas Sim 

Um impacto positivo, pois tive um preparo e percepção diferentes na hora de 
ensinar. 

53 Instituto de Idiomas Não Eu tive que me virar e demorou para eu me sentir "dando aula direito"  

54 

Instituto de Idiomas Sim 

Na instituição em que trabalho tive a constante ajuda de um mentor, que me 
ajudava na preparação de aula, no gerenciamento de sala de aula, me 
observava e dava feedback. Isso definitivamente me ensinou a ter, 
constantemente, um olhar reflexivo e crítico sobre minha prática.  

55 

Universitários Sim 

Além de questões burocráticas, a presença da mentora e a sua instrução 
diretamente nas questões pedagógicas foi essencial em momentos de 
insegurança em sala de aula, como na elaboração de provas (muitas vezes 
livres). 

56 Ensino Fundamental I Não Sentia-me insegura 

57 
Ensino Fundamental II, Ensino 
Médio, EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) Não 

Me sinto muito insegura. Estamos repletos de dúvidas sobre tudo o tempo 
todo e não temos com quem esclarecer. Ficamos inseguros sobre nossa 
atuação, sobre as práticas pedagógicas, abordagem dos conteúdos e não 
temos ponto de apoio para suprir essas angústias. 

58 Ensino Fundamental II, Instituto 
de Idiomas Sim 

Me ajudou bastante a resolver problemas como preparação de aulas e a 
como lidar com alunos resistentes. 

59 
Instituto de Idiomas Sim 

O acompanhamento do coordenador pedagógico nas primeiras etapas da 
docência é de suma importância. Tive a sorte de contar com uma 
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coordenadora que me ajudou muito e sempre me apoiou nos desafios dos 
primeiros meses como professor de inglês. 

60 
Instituto de Idiomas Sim 

Tive acompanhamento do gestor da escola, que foi fundamental para meu 
desenvolvimento e minha certeza de que queria mesmo ser docente.  

61 
Instituto de Idiomas Sim 

Me ajudou a entender e reagir melhor ao ambiente de sala de aula e 
eventuais adversidades. 

62 
Instituto de Idiomas Não 

Foi bem difícil, pois quando não se sabe por onde começar as coisas são 
mais complicadas. 

63 Instituto de Idiomas Sim Foi muito importante para alinhar a teoria com a pratica 

64 
Instituto de Idiomas Não 

Seguia as diretrizes do curso. Tudo já vinha pronto. Não havia 
contextualização ou flexibilização. 

65 
Instituto de Idiomas Sim 

Troca de experiência tanto na preparação de aula como na entrega, 
ajudando a um crescimento mais rápido na carreira. 

66 Educação Infantil, Instituto de 
Idiomas Não Nenhum 

67 Instituto de Idiomas Sim 
 68 Ensino Fundamental II, Ensino 

Médio, Instituto de Idiomas, 
Curso Particular Sim Meu desenvolvimento inicial se tornou mais fixo e aproveitável 

69 Ensino Fundamental II, Ensino 
Médio, Instituto de Idiomas Sim Foi a melhor coisa que podia ter acontecido, pois me deu segurança. 

70 Ensino Médio Sim 
 71 Instituto de Idiomas Não Encontro desafios diários e preciso buscar soluções para eles. 

72 Ensino Fundamental I Sim Nenhum impacto. Eu já tinha muita experiência dando aulas 

73 
Educação Infantil Não 

Tive certa dificuldade em trabalhar, pois são crianças de faixa etária entre 05 
- 10 anos, e há dois alunos com deficiência.  

74 
   75 Instituto de Idiomas 

 
Me sentia perdida, não sabia como lidar principalmente com indisciplina 

76 
Instituto de Idiomas Não 

Por falta de experiência e de colegas de profissão ou tutores, tive que ser 
autodidata e resolver problemas em aula da melhor forma que "acreditava" 
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ser a mais correta ou apropriada. 

77 
Ensino Fundamental II Não 

Os colegas mais experientes se esquivavam de auxiliar os mais novos 
(Haviam outros professores iniciando no mesmo ano que eu). 

78 Pre vestibular Não Compreender a heterogeneidade desse publico 

79 Instituto de Idiomas Sim Ajudou-me a ter mais conhecimentos didáticos. 

80 Instituto de Idiomas Não 
 81 Instituto de Idiomas Não Foi difícil fazer uma abordagem metodológica sem alguém para instruir 

82 Ensino Fundamental II, EJA 
(Ensino de Jovens e Adultos) Não 

A autonomia em procurar recursos pra melhorar a prática do ensino da 
disciplina 

83 

Instituto de Idiomas Sim 

O acompanhamento do meu coordenador da escola de idiomas foi 
essencial, pois foi o meu primeiro emprego e além de seu apoio, ele me 
orientava em como proceder em certas situações, sempre de uma forma 
prestativa e atenciosa. 

84 

Instituto de Idiomas Sim 

Como vim de outra área, o apoio dos colegas e principalmente da instituição 
foi fundamental. Toda a minha base para a profissão foi adquirida dessa 
forma. 

85 
Instituto de Idiomas Não 

Minha insegurança inicial me levou a buscar bibliografia e a estudar por 
conta.  

86 

Instituto de Idiomas Não 

Tive um treinamento obrigatório para aprender a metodologia apenas. Como 
não tenho formação pedagógica, aprendi a lidar com os problemas de sala 
de aula com a vivência mesmo.  

87 

Instituto de Idiomas Sim 

Sempre tive o acompanhamento de coordenadores nas instituições em que 
atuei. Em algumas, um acompanhamento mais presente; em outras, um 
pouco mais distante. Essa trajetória me levou a pesquisar o contexto da 
Educação Infantil, pois os caminhos não são muito fáceis, acredito, se não 
há acompanhamento de alguém mais experiente. 

88 Instituto de Idiomas Sim Me ensinou algumas técnicas de ensino de língua estrangeira 

89 

Instituto de Idiomas Sim 

Ajudou bastante. Na graduação tive alguma ideia de metodologias e como 
ensinar. Nos cursos tive treinamentos técnicos para a prática do ensino 
naquelas instituições.  

90 Ensino Fundamental II Não Ingressei na rede pública municipal, me senti jogada aos leões. Quase 
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desisti no primeiro ano. Nenhum apoio pedagógico, treino ou ao menos uma 
apresentação aos alunos por parte da escola.  

91 

Ensino Fundamental II Não 

Me sinto perdida! Estou tendo que me virar sozinha para planejar aulas, 
elaborar provas, preencher diários, E O QUE É PIOR, lidar com indisciplina. 
Estou aprendendo na marra a ter uma postura rígida, pois os alunos onde 
dou aula (escola pública 6, 8 e 9 ano) são muito agitados e rebelde. Há 
muitos conflitos (ex: bullying, preconceitos, ofensas, brigas) na sala e muita 
das vezes eu não sei como resolver.  

92 EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) Não Muito ruim  

93 Ensino Fundamental I Não Aprendi muito com os meus erros 

94 
Instituto de Idiomas Sim 

Acredito q teve um impacto muito significativo na minha atuação, 
despertando em mim a vontade de aprender sempre mais. 

95 
Ensino Fundamental II Não 

Foi bem desgastante. Talvez com uma orientação muitos erros não teriam 
acontecido.  

96 
Instituto de Idiomas Apenas fora de sala 

Creio ter sido positivo ter auxílio na preparação mas também ter que 
coordenar uma sala de aula sozinha. 

97 Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I, Ensino 
Fundamental II, Instituto de 
Idiomas Não Tive um pequeno suporte, porém não prosseguiu. 

98 Instituto de Idiomas, aulas 
particulares Sim 

Fiquei menos perdida pois tinha orientação de como usar materiais extras e 
resolver dificuldades básicas dos alunos 

99 
   100 

Instituto de Idiomas Sim 

Meu professor foi meu grande mentor, me deu diversas aulas antes do início 
das minhas aulas com as turmas e essas dicas foram fundamentais para o 
meu desempenho dentro da sala de aula. 

101 Ensino Fundamental I, Ensino 
Fundamental II, Instituto de 
Idiomas Sim Foi muito importante, pois ele me mostrou as bases de um bom trabalho. 

102 EJA (Ensino de Jovens e Não Hoje olho para trás e vejo precisava ser mais empática com as 
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Adultos) necessidades dos alunos. 

103 Instituto de Idiomas Sim Ajudou a entender diferentes metodologias 

104 
Ensino Fundamental I Não 

Me fez aprender com meus próprios erros e criar metodologias instintivas, 
antes mesmo de estudá-las formalmente. 

105 Ensino Fundamental I, Ensino 
Fundamental II, Ensino Médio, 
EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) Não Falta de direção 

106 Ensino Fundamental I, Ensino 
Fundamental II Sim Fundamental 

107 
Ensino Fundamental II Não 

No começo foi um pouco difícil, mas depois com o estudo do material a ser 
trabalhado, consegui desenvolver meu trabalho com qualidade 

108 Instituto de Idiomas Não Nervoso 

109 

Instituto de Idiomas Sim 

Teoricamente, há acompanhamento do coordenador pedagógico. Acredito 
que seja uma grande ajuda, consequentemente, um impacto gigante na 
atuação docente. Infelizmente, não é o que acontece na prática. 

110 Instituto de Idiomas Sim Teve um enorme impacto e me deu um norte na minha carreira 

111 
Instituto de Idiomas 

Treinamentos e conversas com 
colegas mais experientes. Me deu mais segurança para lecionar. 

112 Aulas particulares para adultos e 
adolescentes Não 

Tive que aprender na prática quais didáticas que poderiam ser utilizadas 
para melhor absorção do idioma.  

113 
Instituto de Idiomas Sim 

Adquirir o know-how da metodologia e ter referências para melhorar meu 
desempenho 

114 

Instituto de Idiomas 

Apenas no planejamento das aulas, 
antes de iniciar o curso que eu 
ministrei. 

Me ajudou a começar pois eu não tinha experiência nenhuma, não havia 
sequer me formado e a escola não ofereceu treinamento. Mesmo com a 
ajuda, senti-me despreparada. 

115 
Instituto de Idiomas Sim 

Foi importante um mentor para orientar quanto às metodologias do curso, 
materiais, estratégias de ensino, class management, etc. 

116 Instituto de Idiomas Não Acabei aprendendo sozinha e pela prática  

117 
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118 Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I Sim 

Pude me espelhar nas práticas de colegas de profissão para exercer meu 
trabalho como docente.  

119 

Instituto de Idiomas Sim 

Saber lidar com a particularidade de cada aluno e ter uma percepção mais 
aguçada sobre seus pontos fortes e onde precisa aprimorar seus 
conhecimentos. 

120 

Instituto de Idiomas Não 

Não fazia a menor ideia de como acompanhar o livro, ou os alunos - no 
sentido de tempo, pois os testes eram frequentes e se voc. não tivesse 
terminado a unidade a questão era anulada, não havia discussão sobre o 
material em si, algo extra, atividades extras, enfim, era jogar o professor na 
sala e "boa sorte". 

121 
Ensino Médio Não 

Desafio em conscientizar aos estudantes a importância de aprender um 
outro idioma. 

122 Ensino Fundamental II, Ensino 
Médio Sim 

Foi muito bom, pois tive a oportunidade de aprender na prática a gestão de 
sala de aula coisa que na universidade isso quase não acontece.  

123 Ensino Fundamental II, Ensino 
Médio, EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) Não Demorei mais para aprender a fazer o certo. 

124 Ensino Fundamental II Não Foi complicado p 

125 Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I, Ensino 
Fundamental II Não Deveria ter tido um melhor direcionamento da coordenação da instituição. 

126 
Educação Infantil Não 

Tive que fazer minhas pesquisas meio que por intuição, e talvez por isso 
tenha gostado tanto. 

127 Instituto de Idiomas Não Todo. Tive que ir experimentando métodos, e pedindo ajuda. 

128 Instituto de Idiomas Sim Me inspirei e segui os passos do meu professor mentor. 

129 Instituto de Idiomas Sim Tirava duvidas, trocava ideias e atividades, me fortalecia 

130 Ensino Fundamental II Não 
 131 

Instituto de Idiomas Sim 
Tive uma primeira coordenadora que nos incentivava muito e confiava nas 
nossas habilidades. Isso me deu confiança para iniciar.  

132 Monitoria em faculdade (adultos) Não Positivo, trouxe uma experiência sem igual.  

133 Ensino Fundamental II, Ensino Não Não pude ter contato com maiores experiências e nem trocar ideias e 
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Médio melhorar, através disso, a minha prática docente quando iniciei. 

134 Instituto de Idiomas Sim Ficava nervosa e não me sentia à vontade  

135 
ONG Cidadão Pró-Mundo Não 

Foi importante eu não ter o auxílio de ninguém porque fez-me dar o melhor 
de mim sem apoiar-me em alguém com mais experiência. 

136 
Ensino Fundamental II Sim 

O contato com colegas mais experientes me ajudou a desenvolver 
atividades propícias para os alunos e me integrar com a escola. 

137 Instituto de Idiomas Sim Foi uma referência de onde tirar exemplo do que deveria fazer  

138 Curso preparatório pré-
vestibular Não Tive que me virar do zero 

139 
Instituto de Idiomas Não 

Apenas tive que assistir aulas de outros professores. Foi muito importante 
para mim. 

140 Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I, Ensino 
Fundamental II Não 

Fui identificando aos poucos como proceder por intuição mesmo. O outro 
professor havia sido demitido, então apenas eu continuei. 

141 Ensino Fundamental I, Ensino 
Fundamental II Não 

Não ter um colega mais experientes para auxiliar me deixou sem suporte, 
por outro lado desenvolvi minha autonomia  

142 Educação Infantil Não Isso fez com que eu fosse buscar mais conhecimento. 

143 Instituto de Idiomas Sim 
 144 Instituto de Idiomas Sim Tive contato com várias atuações didático-pedagógicas. 

145 
   146 
Instituto de Idiomas Não 

Tive de correr atrás de formação, de conhecimento. Primeiramente fiz a 
especialização, e assim que a terminei, ingressei na faculdade de Letras. 

147 
Instituto de Idiomas Não 

Se tivesse tido um mentor quando comecei aos 16 anos, teria errado muito 
menos, ou pelo menos teria aproveitado melhor meus erros em sala de aula. 

148 

Ensino Médio Não 

Eu tive q aprender a dar aula sem a ajuda de ninguém. Aprendi desenvolver 
atividades eficientes e específicas sem ter o problema de estar engessado. 
Claro q também tiveram pontos negativos. 

149 Pré vestibular Não Fez muita falta. Não tinha orientação alguma. 

150 Instituto de Idiomas Não 
 151 Instituto de Idiomas Não 
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Questão 9.1 - Acompanhamento de mentor e impacto na iniciação docente 

 

 A - Teve mentor, 
com impacto positivo 

B - Teve mentor, 
com impacto negativo 

C - Teve mentor, 
sem nenhum impacto 

D - Não teve mentor, 
com impacto positivo 

E - Não teve mentor, 
com impacto negativo 

F - Não teve mentor 
sem impacto 

1 Um impacto muito 
grande. Tive uma boa 
coordenadora 
pedagógica que, apesar 
de passar 
principalmente os ideais 
da empresa, passou 
segurança e contribuiu 
com experiência - além 
de ter sido minha 
professora quando eu 
era criança. 

Me ajudou a começar 
pois eu não tinha 
experiência nenhuma, 
não havia sequer me 
formado e a escola não 
ofereceu treinamento. 
Mesmo com a ajuda, 
senti-me despreparada 

Teoricamente, há 
acompanhamento do 
coordenador 
pedagógico. Acredito 
que seja uma grande 
ajuda, 
consequentemente, um 
impacto gigante na 
atuação docente. 
Infelizmente, não é o 
que acontece na prática. 

Me esforcei por conta 
própria e adorei. 

Me sentia sozinha, tinha 
muitas dúvidas e não 
tinha ajuda 

Desde o início da minha 
prática docente aos 16 
anos, sempre agi de 
forma muito intuitiva e 
sem orientação ou 
acompanhamento de 
outros profissionais. 

2 O lado positivo foi que 
eu tive uma pessoa que 
pudesse me dar dicas 
sobre como abordar 
certos temas e lidar com 
certas situações. 

 Tive um pequeno 
suporte, porém não 
prosseguiu. 
 

Eu desenvolvi minha 
independência e percebi 
o tamanho da 
responsabilidade sobre 
o aprendizado dos meus 
alunos e minha total 
capacidade de criação e 
organização. 

Tive que buscar meios 
para melhorar minha 
prática docente 
 

Nenhum impacto. Eu já 
tinha muita experiência 
dando aulas 
 

3 Foi o diferencial para a 
minha atuação como 
professor 
 

  Precisei aprender 
sozinha, sem poder tirar 
as dúvidas com pessoas 
mais experientes. Hoje 
vejo como um 
aprendizado enorme. 

Despreparo e 
insegurança 
 

 

4 Muita base para me 
guiar  
 

  Eu senti que seria um 
desafio, mas estou me 
esforçando para 
melhorar as estratégias 

Foi mais difícil 
enquadrar minha prática 
a uma metodologia ou 
metodologias 
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de abordagem e 
principalmente para dar 
sentido à aprendizagem 
da Língua Inglesa; algo 
que percebo ausente 
nesse ensino. 

conhecidas, ou saber 
qual eram os 
fundamentos 
educacionais, sociais e 
psicológicos envolvidos. 

5 Considero muito 
importante ter alguém 
mais experiente por 
perto, não somente em 
docência, mas também 
pela questão da 
metodologia e 
funcionamento da 
escola. Acho que 
quando começamos, 
temos aquela impressão 
de que precisamos ser 
perfeitos em tudo, e ter 
alguém mais experiente 
por perto pode amenizar 
essa ideia e nos dar 
mais perspectiva sobre 
o papel do professor. 

  A inexperiência no início 
atrapalha, porém te 
torna mais autônomo. 
 

Foi complicado entender 
o dia a dia da escola, 
principalmente questões 
burocráticas 
 

 

6 Um enorme impacto. A 
ajuda da minha 
orientadora pedagógica 
foi extrema relevância 
para o meu 
aprimoramento como 
professor e para que eu 
pudesse compreender a 
filosofia de ensino da 
escola. 

  A autonomia em 
procurar recursos pra 
melhorar a prática do 
ensino da disciplina 
 

Muita insegurança 
durante os primeiros 
anos... 
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7 Não houve impacto 
negativo. Quanto ao 
positivo, me ajudou a 
desconstruir e construir 
paradigmas quanto ao 
aprendizado de língua 
estrangeira. 

  Minha insegurança 
inicial me levou a buscar 
bibliografia e a estudar 
por conta. 
 

Bom, no começo eu 
sentia uma certa 
insegurança, mas com o 
tempo acostumei. 
 

 

8 Coloquei o 
conhecimento teórico na 
prática e a ajuda do 
orientador foi positiva 
devido a minha falta de 
experiência. 
 

  Aprendi muito com os 
meus erros 
 

Sobre a profissão de 
professor de língua 
inglesa na rede pública 
senti e sinto falta de um 
mentor observando 
minhas aulas e me 
dando feedback sobre 
pontos que devo 
melhorar em minhas 
aulas, e dos acertos. 

 

9 Muito positivo, 
fundamental para o 
início da profissão 
 

  Acredito q teve um 
impacto muito 
significativo na minha 
atuação, despertando 
em mim a vontade de 
aprender sempre mais. 
 

Eu tive que me virar e 
demorou para eu me 
sentir "dando aula 
direito" 
 

 

10 Contar com 
treinamentos, cursos e 
suporte de um grupo 
pedagógico mostrou-me 
que trabalho em equipe 
é essencial para o 
desenvolvimento 
coletivo e que posso 
aprender e ensinar a 
todo tempo. 

  Creio ter sido positivo 
ter auxílio na 
preparação mas 
também ter que 
coordenar uma sala de 
aula sozinha. 
 

Me sinto muito insegura. 
Estamos repletos de 
dúvidas sobre tudo o 
tempo todo e não temos 
com quem esclarecer. 
Ficamos inseguros 
sobre nossa atuação, 
sobre as práticas 
pedagógicas, 
abordagem dos 
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conteúdos e não temos 
ponto de apoio para 
suprir essas angústias. 

11 Ter alguém como 
mentor é 
importantíssimo para 
dar um norte na 
metodologia, que a 
escola segue. Para mim 
foi super positivo poder 
ter iniciado em escolas 
de idiomas. Me deu 
confiança para exercer 
minha função e vontade 
de ter sempre uma 
educação continuada. 
Fiz Pós Graduação em 
Tradução e Mestrado 
em Educação. 

  Me fez aprender com 
meus próprios erros e 
criar metodologias 
instintivas, antes mesmo 
de estudá-las 
formalmente. 
 

Foi bem difícil, pois 
quando não se sabe por 
onde começar as coisas 
são mais complicadas. 
 

 

12 Comecei aos 18 anos 
como professora do 
curso brasas e aprendi 
bastante assistindo as 
aulas dos professores 
mais experientes, fazia 
isso toda semana. 
Depois que comecei 
nas escolas isso não foi 
possível e daí fui 
inventando formas e 
estratégias por minha 
conta... 

  No começo foi um 
pouco difícil, mas depois 
com o estudo do 
material a ser 
trabalhado, consegui 
desenvolver meu 
trabalho com qualidade 
 

Seguia as diretrizes do 
curso. Tudo já vinha 
pronto. Não havia 
contextualização ou 
flexibilização. 

 

13 Ajudou-me a definir 
minha carreira, ou seja, 

  Acabei aprendendo 
sozinha e pela prática 

Encontro desafios 
diários e preciso buscar 
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a confirmar meu 
interesse em trabalhar 
com ensino de línguas. 

 soluções para eles. 
 

14 Sou filha de professor, e 
isso foi extremamente 
positivo para mim, pois 
ele me ajudou bastante. 
 

  Desafio em 
conscientizar aos 
estudantes a 
importância de aprender 
um outro idioma. 

Tive certa dificuldade 
em trabalhar, pois são 
crianças de faixa etária 
entre 05 - 10 anos, e há 
dois alunos com 
deficiência. 

 

15 Alguns colegas e 
coordenadora me 
deram todo o suporte 
para iniciar na docência 
 

  Tive que fazer minhas 
pesquisas meio que por 
intuição, e talvez por 
isso tenha gostado 
tanto. 
 

Me sentia perdida, não 
sabia como lidar 
principalmente com 
indisciplina 
 

 

16 Teve um impacto 
extremamente positivo 
justamente pelo fato de 
não sairmos da 
faculdade com muito 
conhecimento prático da 
vivência e rotina 
escolar. A troca de 
experiências com 
professores e 
coordenador é essencial 
para a boa atuação e 
melhoria da prática. A 
troca de atividades, 
ideias, informações 
sobre a rotina, 
condução da aula, 
adaptação ao tempo e 
efetividade das 

  Foi importante eu não 
ter o auxílio de ninguém 
porque fez-me dar o 
melhor de mim sem 
apoiar-me em alguém 
com mais experiência. 
 

Por falta de experiência 
e de colegas de 
profissão ou tutores, tive 
que ser autodidata e 
resolver problemas em 
aula da melhor forma 
que "acreditava" ser a 
mais correta ou 
apropriada. 
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explicações e atividade 
avaliativas são aspectos 
da profissão que só são 
potencializadas no 
compartilhamento com 
outros. Além disso, nos 
ensina a trabalhar em 
equipe e nos faz 
repensar a nossa 
própria prática. 

17 Tive auxilio da própria 
professora da sala, que 
me ajudava com ideias 
para atividades e class 
management. No início 
ela observava minhas 
aulas e me dava 
feedbacks interessantes 
que tiveram impacto 
positivo para o 
aperfeiçoamento das 
aulas. 

  Não ter um colega mais 
experientes para auxiliar 
me deixou sem suporte, 
por outro lado 
desenvolvi minha 
autonomia 
 

Os colegas mais 
experientes se 
esquivavam de auxiliar 
os mais novos (Havia 
outros professores 
iniciando no mesmo ano 
que eu). 

 

18 Como professora 
iniciante e sem preparo 
nenhum, a 
coordenadora do curso 
me instruiu em como 
deveria encaminhar 
minhas aulas. 

  Isso fez com que eu 
fosse buscar mais 
conhecimento. 
 

Compreender a 
heterogeneidade desse 
publico 

 

19 Foi essencial, pois eu 
não tinha formação em 
docência 

  Apesar de ter sido 
bastante desafiador eu 
consegui aprender 
bastante com meus 
erros. De modo que eu 

Foi difícil fazer uma 
abordagem 
metodológica sem 
alguém para me instruir 

 



 
1

2
9
 

 

gastava 1 hora para 
planejar uma aula e hoje 
não gasto mais do que 
20 min. 

20 Foi fundamental para 
minha pratica 
pedagógica 
 

   Ingressei na rede 
pública municipal, me 
senti jogada aos leões. 
Quase desisti no 
primeiro ano. Nenhum 
apoio pedagógico, treino 
ou ao menos uma 
apresentação aos 
alunos por parte da 
escola. 

 

21 Um impacto positivo, 
pois tive um preparo e 
percepção diferentes na 
hora de ensinar. 
 

   Me sinto perdida! Estou 
tendo que me virar 
sozinha para planejar 
aulas, elaborar provas, 
preencher diários, E O 
QUE É PIOR, lidar com 
indisciplina. Estou 
aprendendo na marra a 
ter uma postura rígida, 
pois os alunos onde dou 
aula (escola pública 6, 8 
e 9 ano) são muito 
agitados e rebeldes. Há 
muitos conflitos (ex: 
bullying, preconceitos, 
ofensas, brigas) na sala 
e muita das vezes eu 
não sei como resolver. 

 

22 Na instituição em que 
trabalho tive a constante 

   Foi bem desgastante. 
Talvez com uma 
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ajuda de um mentor, 
que me ajudava na 
preparação de aulas, no 
gerenciamento de sala 
de aula, me observava 
e dava feedback. Isso 
definitivamente me 
ensinou a ter, 
constantemente, um 
olhar reflexivo e crítico 
sobre minha prática. 
 

orientação muitos erros 
não teriam acontecido. 
 

23 Além de questões 
burocráticas, a 
presença da mentora e 
a sua instrução 
diretamente nas 
questões pedagógicas 
foi essencial em 
momentos de 
insegurança em sala de 
aula, como na 
elaboração de provas 
(muitas vezes livres). 
 

   Hoje olho para trás e 
vejo precisava ser mais 
empática com as 
necessidades dos 
alunos. 
 

 

24 Me ajudou bastante a 
resolver problemas 
como preparação de 
aulas e a como lidar 
com alunos resistentes. 

   Falta de direção 
 

 

25 O acompanhamento do 
coordenador 
pedagógico nas 
primeiras etapas da 

   Tive que aprender na 
prática quais didáticas 
que poderiam ser 
utilizadas para melhor 

 



 
1

3
1
 

 

docência é de suma 
importância. Tive a 
sorte de contar com 
uma coordenadora que 
me ajudou muito e 
sempre me apoiou nos 
desafios dos primeiros 
meses como professor 
de inglês. 

absorção do idioma. 

26 Tive acompanhamento 
do gestor da escola, 
que foi fundamental 
para meu 
desenvolvimento e 
minha certeza de que 
queria mesmo ser 
docente. 

   Não fazia a menor ideia 
de como acompanhar o 
livro, ou os alunos - no 
sentido de tempo, pois 
os testes eram 
frequentes e se você 
não tivesse terminado a 
unidade a questão era 
anulada, não havia 
discussão sobre o 
material em si, algo 
extra, atividades extras, 
enfim, era jogar o 
professor na sala e "boa 
sorte". 

 

27 Me ajudou a entender e 
reagir melhor ao 
ambiente de sala de 
aula e eventuais 
adversidades. 
Foi muito importante 
para alinhar a teoria 
com a pratica 

   Demorei mais para 
aprender a fazer o certo. 

 

28 Troca de experiência 
tanto na preparação de 

   Deveria ter tido um 
melhor direcionamento 
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aula como na entrega, 
ajudando a um 
crescimento mais rápido 
na carreira. 

da coordenação da 
instituição. 
 

29 Meu desenvolvimento 
inicial se tornou mais 
fixo e aproveitável 

   Todo. Tive que ir 
experimentando 
métodos, e pedindo 
ajuda. 
 

 

30 Foi a melhor coisa que 
podia ter acontecido, 
pois me deu segurança. 
 

   Não pude ter contato 
com maiores 
experiências e nem 
trocar ideias e melhorar, 
através disso, a minha 
prática docente quando 
iniciei. 
 

 

31 Ajudou-me a ter mais 
conhecimentos 
didáticos. 

   Ficava nervosa e não 
me sentia à vontade 
 

 

32 O acompanhamento do 
meu coordenador da 
escola de idiomas foi 
essencial, pois foi o 
meu primeiro emprego e 
além de seu apoio, ele 
me orientava em como 
proceder em certas 
situações, sempre de 
uma forma prestativa e 
atenciosa. 

   Tive que me virar do 
zero 
 

 

33 Como vim de outra 
área, o apoio dos 
colegas e 

   Fui identificando aos 
poucos como proceder 
por intuição mesmo. O 
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principalmente da 
instituição foi 
fundamental. Toda a 
minha base para a 
profissão foi adquirida 
dessa forma. 

outro professor havia 
sido demitido, então 
apenas eu continuei. 

34 Tive um treinamento 
obrigatório para 
aprender a metodologia 
apenas. Como não 
tenho formação 
pedagógica, aprendi a 
lidar com os problemas 
de sala de aula com a 
vivência mesmo. 

   Tive de correr atrás de 
formação, de 
conhecimento. 
Primeiramente fiz uma 
especialização, e assim 
que a terminei, ingressei 
na faculdade de Letras. 
 

 

35 Sempre tive o 
acompanhamento de 
coordenadores nas 
instituições em que 
atuei. Em algumas, um 
acompanhamento mais 
presente; em outras, um 
pouco mais distante. 
Essa trajetória me levou 
a pesquisar o contexto 
da Educação Infantil, 
pois os caminhos não 
são muito fáceis, 
acredito, se não há 
acompanhamento de 
alguém mais experiente. 

   Se tivesse tido um 
mentor quando comecei 
aos 16 anos, teria 
errado muito menos, ou 
pelo menos teria 
aproveitado melhor 
meus erros em sala de 
aula. 
 

 

36 Me ensinou algumas 
técnicas de ensino de 
língua estrangeira 

   Eu tive que aprender a 
dar aula sem a ajuda de 
ninguém. Aprendi 
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desenvolver atividades 
eficientes e específicas 
sem ter o problema de 
estar engessado. Claro 
q também tiveram 
pontos negativos. 

37 Ajudou bastante. Na 
graduação tive alguma 
ideia de metodologias e 
como ensinar. Nos 
cursos tive treinamentos 
técnicos para a prática 
do ensino naquelas 
instituições. 

   Não tinha orientação 
alguma. Fez muita falta. 

 

38 Fiquei menos perdida 
pois tinha orientação de 
como usar materiais 
extras e resolver 
dificuldades básicas dos 
alunos 

     

39 Meu professor foi meu 
grande mentor, me deu 
diversas aulas antes do 
início das minhas aulas 
com as turmas e essas 
dicas foram 
fundamentais para o 
meu desempenho 
dentro da sala de aula. 

     

40 Foi muito importante, 
pois ele me mostrou as 
bases de um bom 
trabalho. 
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41 Ajudou a entender 
diferentes metodologias 

     

42 Teve um enorme 
impacto e me deu um 
norte na minha carreira 

     

43 Me deu mais segurança 
para lecionar. 

     

44 Adquirir o know-how da 
metodologia e ter 
referências para 
melhorar meu 
desempenho 

     

45 Foi importante um 
mentor para orientar 
quanto às metodologias 
do curso, materiais, 
estratégias de ensino, 
class management, etc. 

     

46 Pude me espelhar nas 
práticas de colegas de 
profissão para exercer 
meu trabalho como 
docente. 

     

47 Saber lidar com a 
particularidade de cada 
aluno e ter uma 
percepção mais 
aguçada sobre seus 
pontos fortes e onde 
precisa aprimorar seus 
conhecimentos. 

     

48 Foi muito bom, pois tive 
a oportunidade de 
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aprender na prática a 
gestão de sala de aula 
coisa que na 
universidade isso quase 
não acontece. 

49 Me inspirei e segui os 
passos do meu 
professor mentor. 

     

50 Tirava duvidas, trocava 
ideias e atividades, me 
fortalecia 

     

51 Tive uma primeira 
coordenadora que nos 
incentivava muito e 
confiava nas nossas 
habilidades. Isso me 
deu confiança para 
iniciar. 

     

52 Positivo, trouxe uma 
experiência sem igual. 

     

53 O contato com colegas 
mais experientes me 
ajudou a desenvolver 
atividades propícias 
para os alunos e me 
integrar com a escola. 

     

54 Foi uma referência de 
onde tirar exemplo do 
que deveria fazer 

     

54 Apenas tive que assistir 
aulas de outros 
professores. Foi muito 
importante para mim. 
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55 Tive contato com várias 
atuações didático-
pedagógicas. 

     

 
 

Questões 10 a 11 

Part. n° 10. Cidade onde leciona maior 
número de aulas. 

Estado. 11. Atuo nas redes a seguir 
há... [Ensino Público] 

11. Atuo nas redes a seguir 
há... [Ensino Privado] 

11. Atuo nas redes a seguir há... 
[Instituto de Idiomas] 

1 Schroeder SC Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede 2-3 anos 

2 Niterói RJ  1-2 anos 1-2 anos 

3 Jundiaí SP Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede  

4 Santos SP 4-5 anos   

5      

6  SP Não atuo nesta rede Menos de um ano 3-4 anos 

7 Goiânia GO Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede 4-5 anos 

8 Divinópolis MG Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede 3-4 anos 

9 São Paulo SP Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede  

10 São Caetano do Sul SP Não atuo nesta rede 1-2 anos 4-5 anos 

11 Parnamirim RN Mais de cinco anos   

12 BH MG   Mais de cinco anos 

13 São Paulo SP Não atuo nesta rede 3-4 anos 3-4 anos 

14 Capitólio MG 1-2 anos Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede 

15 Nova Odessa SP   2-3 anos 

16 Florianópolis SC   Não atuo nesta rede 

17      

18 Igarapé MG Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede 2-3 anos 

19 Cubatão  SP Não atuo nesta rede   

20 Santos SP Mais de cinco anos Mais de cinco anos  
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21 São Paulo SP  Não atuo nesta rede  

22 Vila Velha ES Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede 4-5 anos 

23 Guarulhos SP Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede Mais de cinco anos 

24 Jales SP 4-5 anos Mais de cinco anos Mais de cinco anos 

25 SP SP 4-5 anos 4-5 anos  

26  SP Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede 1-2 anos 

27 Santos SP  2-3 anos 4-5 anos 

28 RJ DF   Menos de um ano 

29 Santos SP Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede 2-3 anos 

30 Curitiba. Aulas individuais ou em 
duplo. 

PR  Mais de cinco anos  

31 Lorena SP 2-3 anos 1-2 anos 3-4 anos 

32    Menos de um ano  

33 Curitiba PR   2-3 anos 

34 Santos SP    

35 Santos SP  1-2 anos Mais de cinco anos 

36 Rio de Janeiro RJ 4-5 anos 4-5 anos 4-5 anos 

37 Barretos SP 4-5 anos Não atuo nesta rede Mais de cinco anos 

38      

39 Poá SP Não atuo nesta rede   

40 Palhoça SC 1-2 anos Menos de um ano Menos de um ano 

41      

42      

43 Barueri e tenho 28 horas/aula SP 4-5 anos   

44 Curitiba PR  1-2 anos 2-3 anos 

45 Brasília DF Não atuo nesta rede 3-4 anos Menos de um ano 

46 Guaratinguetá SP 3-4 anos   
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47 São Paulo SP Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede 

48 Três Rios RJ   2-3 anos 

49 Curitiba PR Não atuo nesta rede 4-5 anos 4-5 anos 

50 Brasilândia DF Menos de um ano 1-2 anos  

51 Jundiaí SP   4-5 anos 

52 Taguatinga DF Não atuo nesta rede 1-2 anos 2-3 anos 

53 Rio de Janeiro  RJ Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede Mais de cinco anos 

54 Rio de Janeiro RJ Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede 2-3 anos 

55      

56 Recanto das Emas DF 3-4 anos  1-2 anos 

57 Tangará da Serra MT 2-3 anos   

58 Macedônia 4 SP   Menos de um ano 

59 Santos SP   2-3 anos 

60 Porto Alegre RS  2-3 anos  

61     3-4 anos 

62 Belo Horizonte MG Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede 4-5 anos 

63 Boa Vista RR Mais de cinco anos   

64 Rio de Janeiro RJ Mais de cinco anos Mais de cinco anos Mais de cinco anos 

65 Santos SP   4-5 anos 

66 Mongaguá SP Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede  

67 São José do rio preto SP Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede Mais de cinco anos 

68 São José do Rio Preto  SP   1-2 anos 

69 São Paulo SP Não atuo nesta rede  4-5 anos 

70 Rio Branco AC  Menos de um ano  

71 São José do Rio Preto SP Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede Menos de um ano 

72 Buenos aires No 
exterior 

Mais de cinco anos Não atuo nesta rede Mais de cinco anos 
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73 Santos SP  Menos de um ano  

74      

75 Goiânia GO   2-3 anos 

76 São Paulo SP Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede Mais de cinco anos 

77 Joinville SC 3-4 anos   

78 Vitória e vila velha ES    

79 Valença RJ 2-3 anos   

80 Resende RJ   2-3 anos 

81 Belém PA Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede 1-2 anos 

82 Macapá AP  Não atuo nesta rede  

83 BELO HORIZONTE MG Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede 4-5 anos 

84 São Paulo, capital SP Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede Menos de um ano 

85 Presidente Prudente SP   Mais de cinco anos 

86 Fortaleza CE   3-4 anos 

87 São Paulo SP Não atuo nesta rede 4-5 anos Não atuo nesta rede 

88 Pouso Alegre MG   2-3 anos 

89 Rio de janeiro RJ   3-4 anos 

90 São Paulo SP Mais de cinco anos   

91 Saquarema RJ Menos de um ano Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede 

92 Rio de Janeiro  RJ  Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede 

93 São Paulo SP 3-4 anos Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede 

94 Barueri SP Não atuo nesta rede 4-5 anos Não atuo nesta rede 

95 Rio de Janeiro  RJ Menos de um ano 4-5 anos Não atuo nesta rede 

96 Barreiro No 
exterior 

  4-5 anos 

97 Rio de Janeiro ES  Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede 

98 São Paulo SP Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede 3-4 anos 
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99      

100 Rio de Janeiro RJ Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede Menos de um ano 

101 Jandira SP  3-4 anos 4-5 anos 

102 Araguaína  TO Não atuo nesta rede   

103 Niterói RJ Mais de cinco anos Mais de cinco anos Mais de cinco anos 

104 Salvador BA Mais de cinco anos Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede 

105 Tangará da Serra MT Não atuo nesta rede   

106 Passos MG 4-5 anos   

107      

108 Itatiba SP Mais de cinco anos 3-4 anos  

109 São Paulo SP Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede 1-2 anos 

110 Pouso Alegre MG   Não atuo nesta rede 

111 Cubatão SP   2-3 anos 

112 Jacareí  SP Menos de um ano   

113 Barueri SP Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede Mais de cinco anos 

114 São Paulo SP 3-4 anos Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede 

115 Jundiaí SP Mais de cinco anos Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede 

116 Santo André  SP   Menos de um ano 

117      

118 Taboão da Serra SP Não atuo nesta rede 2-3 anos  

119 São Paulo SP   Mais de cinco anos 

120 São Paulo SP    

121 Macapá, entre 24 e 36 aulas AP    

122 Garça  SP 4-5 anos Não atuo nesta rede Menos de um ano 

123 Praia Grande SP Mais de cinco anos Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede 

124      

125 Santos   Mais de cinco anos 3-4 anos 
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126 São Paulo SP 1-2 anos 4-5 anos Não atuo nesta rede 

127 Jundiaí SP 3-4 anos Não atuo nesta rede Mais de cinco anos 

128 São Caetano do Sul SP Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede Mais de cinco anos 

129 São Paulo - sp MA Não atuo nesta rede Mais de cinco anos  

130 Andirá PR 3-4 anos   

131 São Paulo SP Não atuo nesta rede Mais de cinco anos Não atuo nesta rede 

132 São Paulo, 3 aulas semanais. SP  1-2 anos  

133 Sorocaba SP Não atuo nesta rede Mais de cinco anos 2-3 anos 

134 Trondheim, Noruega ES Mais de cinco anos Mais de cinco anos  

135 Bragança Paulista SP   1-2 anos 

136 Rio de Janeiro RJ Não atuo nesta rede Menos de um ano Não atuo nesta rede 

137 São Paulo  SP   Mais de cinco anos 

138 São José dos Campos SP Não atuo nesta rede 1-2 anos 1-2 anos 

139 São Paulo SP   Mais de cinco anos 

140 Campina Grande PB Não atuo nesta rede 1-2 anos Não atuo nesta rede 

141 São Paulo  SP 2-3 anos   

142 Embu das Artes SP Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede 3-4 anos 

143 São Paulo SP   Não atuo nesta rede 

144 São Paulo SP Menos de um ano Menos de um ano Menos de um ano 

145      

146 Rio de Janeiro RJ Não atuo nesta rede Não atuo nesta rede 4-5 anos 

147 São Paulo SP   Mais de cinco anos 

148 Piedade SP Não atuo nesta rede   

149 Itu SP Mais de cinco anos Mais de cinco anos Não atuo nesta rede 

150 São Paulo SP   4-5 anos 

151     Menos de um ano 
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Questões 12 e 13 
 

Part. 12. Em que níveis de 
ensino atua em 2016? 

13. Sua carga 
horária em 
Língua Inglesa 
no primeiro 
semestre de 
2016 é: 
[Educação 
Infantil] 

13. Sua carga 
horária em Língua 
Inglesa no 
primeiro semestre 
de 2016 é: [Ensino 
Fundamental I] 

13. Sua carga 
horária em Língua 
Inglesa no 
primeiro semestre 
de 2016 é: [Ensino 
Fundamental II] 

13. Sua carga 
horária em 
Língua Inglesa 
no primeiro 
semestre de 
2016 é: [Ensino 
Médio] 

13. Sua carga 
horária em 
Língua Inglesa 
no primeiro 
semestre de 
2016 é: [Ensino 
Superior] 

13. Sua carga 
horária em 
Língua Inglesa 
no primeiro 
semestre de 
2016 é: [Instituto 
de Idiomas] 

1 Instituto de Idiomas Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo 4-7 horas/aula 

2 Educação Infantil 4-7 horas/aula 
     3 Ensino Fundamental II, 

Ensino Médio 
  

Não atuo Não atuo 
  4 Ensino Superior, ESSD - 

Escola Superior de 
Soldados da PMESP. 

    
Não atuo 

 5 
       6 Aula particular 

      7 Instituto de Idiomas Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo 0-3 horas/aula 

8 
Instituto de Idiomas Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo 

Acima de 35 
horas/aula 

9 Instituto de Idiomas 
     

0-3 horas/aula 

10 Aulas particulares Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo 

11 Ensino Fundamental II, 
Ensino Médio 

  
20-23 horas/aula 20-23 horas/aula 

  12 Ensino Superior, Instituto de 
Idiomas 

    
12-15 horas/aula 12-15 horas/aula 

13 Ensino Fundamental I, 
Ensino Fundamental II, 

 
12-15 horas/aula 

   
4-7 horas/aula 



 
1

4
4
 

 

Ensino Médio, Instituto de 
Idiomas 

14 Ensino Fundamental II, 
Ensino Médio 

  
8-11 horas/aula 4-7 horas/aula 

  15 Instituto de Idiomas 
     

24-27 horas/aula 

16 Instituto de Idiomas 
     

Não atuo 

17 
       18 Instituto de Idiomas Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo 20-23 horas/aula 

19 Ensino Fundamental II 
  

Não atuo 
   20 Ensino Médio, Ensino 

Superior 
   

4-7 horas/aula 4-7 horas/aula 
 21 Ensino Fundamental I, 

Ensino Fundamental II, 
Instituto de Idiomas 

 
Não atuo Não atuo 

  
Não atuo 

22 Instituto de Idiomas Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo 20-23 horas/aula 

23 
Instituto de Idiomas Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo 

Acima de 35 
horas/aula 

24 Ensino Superior, Instituto de 
Idiomas 

    
4-7 horas/aula 4-7 horas/aula 

25 Ensino Superior 
    

12-15 horas/aula 
 26 

Instituto de Idiomas 
     

Acima de 35 
horas/aula 

27 Instituto de Idiomas 
     

4-7 horas/aula 

28 Instituto de Idiomas 
     

16-19 horas/aula 

29 Ensino Particular 
     

4-7 horas/aula 

30 
Aulas particulares 

     

Acima de 35 
horas/aula 

31 Ensino Fundamental II, 
Ensino Médio, Instituto de 
Idiomas 

  
8-11 horas/aula 8-11 horas/aula 

 
20-23 horas/aula 
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32 Desempregada. 
      33 Instituto de Idiomas 
     

12-15 horas/aula 

34 
       35 Instituto de Idiomas 

     
8-11 horas/aula 

36 Ensino Superior, Instituto de 
Idiomas 

    
8-11 horas/aula 8-11 horas/aula 

37 Ensino Médio, Ensino 
Superior, Cursos técnicos e 
de extensão 

   
0-3 horas/aula 0-3 horas/aula 

 38 
       39 Ensino Fundamental I 

 
Não atuo 

    40 Educação Infantil, Instituto 
de Idiomas 8-11 horas/aula 

     41 
       42 
       43 Ensino Superior 

    
28-31 horas/aula 

 44 Ensino Fundamental I, Aulas 
particulares para adultos 

 
20-23 horas/aula 

    45 Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I, Ensino 
Fundamental II 0-3 horas/aula 0-3 horas/aula 0-3 horas/aula 

   46 Ensino Superior 
    

12-15 horas/aula 
 47 Aulas particulares Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo 

48 Instituto de Idiomas 
     

12-15 horas/aula 

49 Instituto de Idiomas, Cursos 
Técnicos Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo 

Acima de 35 
horas/aula 

50 Ensino Fundamental II 
  

28-31 horas/aula 
   51 Instituto de Idiomas 

     
4-7 horas/aula 

52 Instituto de Idiomas Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo Acima de 35 
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horas/aula 

53 Instituto de Idiomas 
     

28-31 horas/aula 

54 Instituto de Idiomas 
     

0-3 horas/aula 

55 
       56 
Instituto de Idiomas 

     

Acima de 35 
horas/aula 

57 Ensino Fundamental II, 
Ensino Médio, EJA (Ensino 
de Jovens e Adultos) 

  
8-11 horas/aula 8-11 horas/aula 

  58 Instituto de Idiomas 
     

4-7 horas/aula 

59 Instituto de Idiomas, aulas 
particulares 

     
8-11 horas/aula 

60 Ensino Superior 
    

4-7 horas/aula 
 61 Instituto de Idiomas 

     
4-7 horas/aula 

62 Aulas Particulares Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo 4-7 horas/aula 

63 Ensino Superior 
    

12-15 horas/aula 
 64 Ensino Médio, Mestrado 

Profissional 
   

12-15 horas/aula 12-15 horas/aula 
 65 Instituto de Idiomas 

     
12-15 horas/aula 

66 Ensino Superior 
    

Não atuo 
 67 Instituto de Idiomas Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo 24-27 horas/aula 

68 Instituto de Idiomas 
     

0-3 horas/aula 

69 Instituto de Idiomas, aulas 
particulares  

     
8-11 horas/aula 

70 Instituto de Idiomas 
     

4-7 horas/aula 

71 Instituto de Idiomas Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo 4-7 horas/aula 

72 Ensino Médio, EJA (Ensino 
de Jovens e Adultos), 
Instituto de Idiomas 

   
8-11 horas/aula 

 
4-7 horas/aula 
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73 Educação Infantil 0-3 horas/aula 
     74 

       75 Instituto de Idiomas 16-19 horas/aula 16-19 horas/aula 
   

16-19 horas/aula 

76 
Instituto de Idiomas 

     

Acima de 35 
horas/aula 

77 Ensino Fundamental II, 
Ensino Médio 

  
16-19 horas/aula 16-19 horas/aula 

  78 Aulas a domicilio 
      79 Ensino Fundamental II, 

Ensino Médio 
  

8-11 horas/aula 12-15 horas/aula 
  80 Instituto de Idiomas 

     
8-11 horas/aula 

81 Instituto de Idiomas Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo 24-27 horas/aula 

82 Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I, Ensino 
Médio Não atuo Não atuo 

 
Não atuo 

  83 Instituto de Idiomas Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo 12-15 horas/aula 

84 Instituto de Idiomas 
     

0-3 horas/aula 

85 
Instituto de Idiomas 

     

Acima de 35 
horas/aula 

86 Instituto de Idiomas 
     

4-7 horas/aula 

87 Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I 12-15 horas/aula 16-19 horas/aula 

    88 Instituto de Idiomas 
     

32-35 horas/aula 

89 Instituto de Idiomas 
     

4-7 horas/aula 

90 Ensino Fundamental I, 
Ensino Fundamental II 

 
20-23 horas/aula 16-19 horas/aula 

   91 Ensino Fundamental II 
  

12-15 horas/aula 
   92 Ensino Médio, EJA (Ensino 

de Jovens e Adultos) Não atuo Não atuo Não atuo 0-3 horas/aula 
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93 Ensino Fundamental II, 
Ensino Médio, EJA (Ensino 
de Jovens e Adultos) Não atuo Não atuo 4-7 horas/aula Não atuo Não atuo Não atuo 

94 
Educação Infantil 

Acima de 35 
horas/aula 

     95 Ensino Fundamental II, 
Ensino Médio Não atuo Não atuo 8-11 horas/aula 12-15 horas/aula Não atuo Não atuo 

96 Instituto de Idiomas 
     

28-31 horas/aula 

97 Educação Infantil, Instituto 
de Idiomas Não atuo 

    
Não atuo 

98 Instituto de Idiomas, Aulas 
particulares 

     
20-23 horas/aula 

99 
       100 Instituto de Idiomas 

     
24-27 horas/aula 

101 Ensino Fundamental I, 
Ensino Fundamental II, 
Instituto de Idiomas 

 
4-7 horas/aula 20-23 horas/aula 

  

Acima de 35 
horas/aula 

102 Instituto de Idiomas 
     

Não atuo 

103 Ensino Fundamental II, 
Ensino Médio, Instituto de 
Idiomas 

  
8-11 horas/aula 0-3 horas/aula 

 
12-15 horas/aula 

104 Ensino Fundamental II, 
Ensino Médio 

  
16-19 horas/aula 4-7 horas/aula 

  105 Ensino Médio, EJA (Ensino 
de Jovens e Adultos) 

   
Não atuo 

  106 Ensino Fundamental I, 
Ensino Fundamental II 

 
12-15 horas/aula 12-15 horas/aula 

   107 
       108 Ensino Fundamental II, 
Ensino Médio 

   
16-19 horas/aula 
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109 
Instituto de Idiomas Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo 

Acima de 35 
horas/aula 

110 Instituto de Idiomas 
     

Não atuo 

111 
Instituto de Idiomas 

     

Acima de 35 
horas/aula 

112 Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I, Ensino 
Fundamental II, Adultos e 
adolescentes em aulas 
particulares 24-27 horas/aula 24-27 horas/aula 

Acima de 35 
horas/aula 

   113 Instituto de Idiomas 
     

8-11 horas/aula 

114 Ensino Fundamental I, 
Ensino Fundamental II 

 
0-3 horas/aula 16-19 horas/aula 

   115 Ensino Fundamental I Não atuo 28-31 horas/aula Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo 

116 Instituto de Idiomas 
      117 

       118 Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I, Ensino 
Fundamental II, Ensino 
Médio 0-3 horas/aula 0-3 horas/aula 0-3 horas/aula 0-3 horas/aula 

  119 
Instituto de Idiomas 

     

Acima de 35 
horas/aula 

120 Instituto de Idiomas, sou 
professora autônoma 

      121 Ensino Médio 
      122 Ensino Fundamental II, 

Ensino Médio 
  

24-27 horas/aula 24-27 horas/aula 
  123 Ensino Fundamental II Não atuo Não atuo 24-27 horas/aula Não atuo Não atuo Não atuo 

124 
       125 Educação Infantil, Ensino Acima de 35 Acima de 35 

   
Acima de 35 
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Fundamental I, Instituto de 
Idiomas, Técnico 

horas/aula horas/aula horas/aula 

126 Ensino Fundamental II, 
Ensino Médio Não atuo Não atuo 4-7 horas/aula 4-7 horas/aula 

  127 Ensino Fundamental I, Aulas 
particulares  

 
0-3 horas/aula 

   
0-3 horas/aula 

128 Instituto de Idiomas Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo 16-19 horas/aula 

129 Coordenação Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo 

130 Ensino Fundamental II, 
Ensino Médio 

      131 Instituto de Idiomas, Ensino 
Particular 

     
24-27 horas/aula 

132 Ensino Superior 
    

4-7 horas/aula 
 133 Ensino Fundamental I, 

Ensino Fundamental II, 
Ensino Médio, EJA (Ensino 
de Jovens e Adultos), 
Instituto de Idiomas 

 
0-3 horas/aula 0-3 horas/aula 4-7 horas/aula 

 
8-11 horas/aula 

134 Instituto de Idiomas, Faço 
acompanhamento de alunos 
em mestrado e doutorado 
que escrevem suas teses 
em Inglês  

  
4-7 horas/aula 4-7 horas/aula 

 
4-7 horas/aula 

135 Ong Cidadão Pró-Mundo 
     

4-7 horas/aula 

136 Ensino Fundamental II 
  

0-3 horas/aula 
   137 Instituto de Idiomas 

     
24-27 horas/aula 

138 Ensino Médio, Instituto de 
Idiomas Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo 12-15 horas/aula 

139 Instituto de Idiomas 
     

4-7 horas/aula 

140 Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I, Ensino 4-7 horas/aula 4-7 horas/aula 4-7 horas/aula 
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Fundamental II 

141 Ensino Fundamental I, 
Ensino Fundamental II 

 
4-7 horas/aula 8-11 horas/aula 

   142 Instituto de Idiomas Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo 8-11 horas/aula 

143 Instituto de Idiomas 
     

Não atuo 

144 Ensino Médio, Ensino 
Superior, Instituto de 
Idiomas 

      145 
       146 Instituto de Idiomas Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo Não atuo 16-19 horas/aula 

147 Ensino Superior 
    

8-11 horas/aula 
 148 Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I, Ensino 
Fundamental II, Ensino 
Médio, Instituto de Idiomas, 
Turma maior idade, inglês 
para idosos 0-3 horas/aula 16-19 horas/aula 16-19 horas/aula 

  
24-27 horas/aula 

149 Ensino Fundamental I, 
Ensino Superior, Aula 
particular para adultos Não atuo 20-23 horas/aula Não atuo 

 
12-15 horas/aula Não atuo 

150 Instituto de Idiomas 
     

20-23 horas/aula 

151 Instituto de Idiomas 
     

Não atuo 

 
 

 

 

 

 



 
1

5
2
 

 

Questões 14 a 16 

Part. 14. Em quantas 
escolas atua 
como professor 
de Língua Inglesa 
atualmente? 

15. Língua 
Inglesa foi sua 
primeira escolha 
de atuação como 
professor? 

15.1 Em ambos os casos (sim ou não), por quê? 16. Qual das situações a seguir melhor define 
sua situação atual como professor de Língua 
Inglesa? 

1 2 Sim Amo o idioma Atuo como professor(a) de Língua Inglesa e 
complemento minha carga horária com Língua 
Portuguesa; 

2 1 Sim Por afinidade e por oportunidade.  Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

3 2 Não  Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

4 0 Sim Interesse pela Língua Não estou lecionando Língua Inglesa este ano. 

5     

6  Sim  Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

7 1 Sim Gosto da língua inglesa Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

8 1 Sim Pelo interesse desde a infância, facilidade de 
entendimento e importância da língua na atualidade. 

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

9 1 Não Não dominava o idioma Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

10 0 Sim Pela afinidade com o idioma e a vontade de ensiná-
lo. 

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

11 1 Sim Identificação com o idioma Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

12 1 Sim Gosto e vocação para a área da educação Professor de língua inglesa e tradutor 
esporadicamente 

13 2 Sim Tenho facilidades com o idioma. Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

14 1 Sim Porque é minha área de formação Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

15 2 Sim Conhecimento Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

16 1 Sim Pela fluência e experiência no exterior Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

17     

18 1 Sim Por ter afinidade com o idioma e seu funcionamento Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 
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19 1 Não Por causa da minha formação em Letras, preferi 
iniciar por Português, sentia- me mais segura.  

Atuo como professor(a) de Língua Portuguesa e 
complemento minha carga horária com Língua 
Inglesa; 

20 2 Sim Porque sou apaixonado pela língua inglesa e tive 
professores excelentes que me fizeram amar o 
ensino da língua. 

Atuo como professor de língua inglesa e 
coordenador de área  

21 2 Sim Tive grandes professores e por amor ao idioma e na 
educação. 

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

22 1 Sim Gosto Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

23 1 Sim  Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

24 2 Sim Identificação com o idioma e necessidade 
mercadológica  

Atuo como professor(a) de Língua Inglesa e 
complemento minha carga horária com Língua 
Portuguesa; 

25 2 Sim Falava inglês desde a infância e por ter estudado em 
escola internacional (americana) 

Atuo como professor(a) de Língua Inglesa e 
complemento minha carga horária com Língua 
Portuguesa; 

26 1 Sim Porque durante a graduação essa área foi a melhor 
opção 

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

27 1 Sim Sempre gostei da área Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

28 1 Sim  Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

29 0 Sim Sempre gostei da língua inglesa; suas nuances e 
desafios.  

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

30 0 Sim Sou australiana então sinto segurança com a língua. Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

31 3 Sim Afinidade com o idioma Atuo como professor(a) de Língua Inglesa e 
complemento minha carga horária com Língua 
Portuguesa; 

32 0 Sim A língua inglesa é cativante. Desempregada 

33 1 Sim Sempre gostei muito do idioma Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

34  Sim Porque tenho paixão pela língua. Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

35 1 Sim Por ter facilidade com o idioma e estar estudando a Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 
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língua há mais de 16 anos. 

36 3 Sim Sempre fui muito boa em todas as habilidades e 
como estudei muito sozinha sempre achei fácil 
ensinar. Ensina as mesmas estratégias que tinha 
usado para apreender. Acho que sei mais inglês do 
que português e me sinto mais à vontade para 
lecionar inglês.  

Atuo como professora de LI e como tradutora 

37 1 Sim Gosto pelo idioma. Atuo como professor(a) de Língua Inglesa e 
complemento minha carga horária com Língua 
Portuguesa; 

38     

39 4 Sim Porque língua inglesa é fascinante e quando mudei 
de profissão decidi estudar Letras para ser 
professora de língua inglesa. 

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

40 2 Sim Adoro idiomas Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

41     

42     

43 1 Sim Sempre tive fascínio pela língua  Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

44 1 Sim Pela demanda, e identificação pessoal com a língua Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

45 1 Sim Porque me identifico com o ensino e principalmente 
com o Inglês. 

Sou professor de outra disciplina e complemento 
minha carga horária com Língua Inglesa. 

46 1 Sim Paixão pelo idioma e vocação para ensinar Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

47 0 Sim  Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

48 1 Sim Pela identificação com a língua. Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

49 1 Sim A língua inglesa me escolheu Sou professora de língua inglesa e tradutora 

50 1 Sim Sempre tive interesse Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

51 1 Sim Adora a Língua Inglesa. Complemento minha renda com traduções  

52 1 Sim Porque sempre tive interesse e curiosidade pela 
língua e também já possuía a ambição de lecionar. 

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

53 2 Sim Paixão pela língua, formação  Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 
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54 1 Sim Porque sempre fui fascinada pelo idioma. Na minha 
visão, nunca pensei em outro caminho a seguir. 

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

55  Sim Fácil acesso Não estou lecionando Língua Inglesa este ano. 

56 1 Sim Aptidão Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

57 2 Não Porque já atuava em outros anos como professora 
do ensino médio integrado ao ensino profissional na 
área da minha primeira formação 

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

58 1 Sim Por que é a matéria com a qual eu sempre me 
identifiquei desde a infância. 

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

59 2 Sim Sempre tive facilidade com a língua inglesa e uma 
curiosidade imensa de expandir meu vocabulário, 
sem contar o fato de que, na qualidade de língua 
franca da atualidade, o inglês permite um acesso 
mais profundo às mais variadas áreas do 
conhecimento. 

90% da minha carga horária neste semestre está 
ligada à língua inglesa. Dedico o restante à língua 
italiana na qualidade de professor. 

60 1 Sim Porque sempre tive facilidade com a língua, além de 
gostar da docência. É a profissão da família.  

Professora de Língua Portuguesa e Inglês 
instrumental no nível superior; atuo como tradutora e 
revisora sob minha marca. 

61 1 Sim  Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

62 0 Sim Sempre amei o idioma. Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

63 1 Sim Devido à minha experiência no exterior  Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

64  Não Escolhi desde a universidade Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

65 1 Sim  Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

66 2 Sim Gosto da área Atuo como professor(a) de Língua Inglesa e 
complemento minha carga horária com Língua 
Portuguesa; 

67 1 Sim  Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

68 1 Sim Interesse na cultura. Atuo em área de coordenação pedagógica e 
complemento minha carga horária com Língua 
Inglesa 

69 1 Sim Porque eu falava bem o idioma e comecei a dar aula Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 
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e estudar para melhorar 

70 1 Sim Prazer Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

71 1 Sim Pela minha afinidade com o idioma Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

72 3 Não Math lessons was my first choice. I graduated as a 
Math teacher when I was very young and I did not 
really know what I was doing back then. :) 

Sou professor de outra disciplina e complemento 
minha carga horária com Língua Inglesa. 

73 1 Não Porque não sou fluente em inglês. Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

74     

75 1 Sim Por que gosto da língua inglesa Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

76 1 Sim Por ser o idioma que domino Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

77 1 Não Sou formada em Língua Portuguesa e Literatura 
também, e à princípio escolhi lecionar nestas áreas, 
antes da Língua Inglesa. 

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

78   Porque o ENEM cobra esse conteúdo Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

79 2 Não A princípio, dava aulas de alfabetização. Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

80 1 Sim Eu amo a língua inglesa Trabalho em fábrica e dou aulas de inglês em cursos 
de idiomas 

81 1 Não Não me sentia atraído pelo ensino de Língua 
Inglesa. Com a experiência que ganhei eu mudei de 
ideia e agora pretendo me especializar na área 

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

82 2 Não Não consegui emprego na área da língua portuguesa Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

83 1 Sim Sempre me interessei pela língua inglesa e como 
desejava dar aulas, deixei meu currículo no mesmo 
cursinho em que comecei os estudos quando 
pequena e me chamaram. 

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

84 1 Não Pretendia lecionar História, mas não gostei Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

85 1 Sim Sempre estudei e me identifiquei com a língua. Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

86 1 Não Minha formação é publicidade, mas após formada, 
não me identifiquei com a área e migrei para os 
cursos de línguas e me encontrei na profissão. 

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 
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87 1 Sim Sempre me interessei pelo ensino de LI e não 
imagino atuar como docente em contexto que seja 
diferente desse. 

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

88 1 Sim Porque é o que eu posso ensinar por enquanto. Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

89 1 Sim Tenho facilidade com a língua.  Atuo como professor(a) de Língua Inglesa e 
complemento minha carga horária com Língua 
Portuguesa; 

90 1 Sim Gosto mais de ensinar o inglês. Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

91 1 Sim Sempre gostei de Língua Inglesa e desde o ensino 
fundamental eu já sonhava em ser professora de 
inglês.  

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

92 2 Sim Afinidade com línguas estrangeiras  Atuo como professor(a) de Língua Inglesa e 
complemento minha carga horária com Língua 
Portuguesa; 

93 1 Sim Sempre gostei de inglês Atuo como professor(a) de Língua Inglesa e 
complemento minha carga horária com Língua 
Portuguesa; 

94 1 Sim Porque me identifico mais, considero mais prazeroso 
e estou sempre aprendendo. 

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

95 2 Sim Sempre amei a língua inglesa, queria ensinar aos 
meus alunos que a língua inglesa não é um mistério 
e mostrar-lhes uma nova cultura, diferente da 
realidade deles e como isso pode acrescentar 
individualmente e o meio em que vivem.  

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

96 1 Sim O nível de dificuldade para ensino normalmente é 
baixo (A1, A2, B1, B2) e a procura é alta e bem 
remunerada. 

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

97 1 Sim Já fazia o curso, pensei em prosseguir Atuo como professor(a) de Língua Inglesa e 
complemento minha carga horária com Língua 
Portuguesa; 

98 0 Não Minha primeira opção sempre foi espanhol, mas por 
causa da maior demanda do inglês, acabei atuando 

Sou professora de inglês, espanhol e português para 
estrangeiros, além de tradutora nos três idiomas 
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nessa área 

99     

100 1 Não Minha formação na graduação é em História Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

101 2 Sim Era um objetivo de vida, por gostar muito de línguas. Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

102 1 Sim Sempre gostei de Inglês  Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

103 3 Sim Identificação  Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

104 2 Sim Sempre fui apaixonado por língua inglesa e resolvi 
fazer Letras para trabalhar com tradução, mas como 
o mercado é muito fechado, acabei indo para a área 
da educação. 

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

105 1 Sim Por ser o maior número de vagas Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

106 1 Sim Afinidade Língua Inglesa e Robótica Educacional 

107  Sim Sempre tive uma paixão por idiomas e, quando fui 
escolher a minha graduação, optei por língua inglesa 

Não estou lecionando Língua Inglesa este ano. 

108 1 Sim Porque eu gosto mais. Atuo como professor(a) de Língua Inglesa e 
complemento minha carga horária com Língua 
Portuguesa; 

109 1 Sim Por vivências no exterior Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

110 0 Sim Pq amo a língua inglesa Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

111 1 Sim Por gosto pessoal. Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

112 1 Sim Porque amo ensinar e amo a Língua Inglesa.  Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

113 1 Sim Porque sempre gostei do idioma. Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

114 1 Sim Sempre gostei do idioma. Comecei um curso de 
inglês aos 16 anos e me apaixonei pela língua. 

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

115 1 Sim Sempre apreciei a língua, sua cultura e o fato de 
lecionar 

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

116 1 Sim Porque comecei como monitora ainda adolescente  Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

117     

118 2 Sim Por ter mais familiaridade e pelo apreciação pessoal Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 
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pela língua inglesa. 

119 1 Sim Além de gostar muito do idioma e por ser o idioma 
mais falado em todas as áreas, é bem mais fácil de 
explicar também a cultura e a gramática. 

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

120 1 Não Me graduei em artes, línguas era apenas um sonho Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

121 1 Não Anteriormente cursava física, e em uma aula de 
língua inglesa, pois tinha como crédito optativo essa 
disciplina o professor da mesma incentivou- me a 
prestar vestibular pra Letras- inglês. 

Atuo como professor(a) de Língua Inglesa e 
complemento minha carga horária com Língua 
Portuguesa; 

122 2 Sim Por que tenho mais facilidade. Atuo como professor(a) de Língua Inglesa e 
complemento minha carga horária com Língua 
Portuguesa; 

123 1 Sim Já falava outra língua e explicar minha experiência 
pareceu ser enriquecedor. 

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

124     

125 3 Não Escolhi Língua Portuguesa, mas o campo para a 
Língua Inglesa sempre foi maior. 

Atuo como professor(a) de Língua Inglesa e 
complemento minha carga horária com Língua 
Portuguesa; 

126 1 Sim Sempre gostei. Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

127 1 Sim Sempre gostei da língua, e tive minha primeira 
oportunidade em língua inglesa. 

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

128 1 Sim Sempre tive maior facilidade. Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

129 1 Sim Sempre quis ser professora de inglês. Não estou lecionando Língua Inglesa este ano. 

130  Não Fiz graduação em inglês pq gosto do idioma, passei 
no concurso e fui chamada para lecionar LEM, no 
entanto a vaga é em outra cidade e, para lecionar 
em minha cidade peço ordem de serviço há 4 anos 

Não estou lecionando Língua Inglesa este ano. 

131 1 Sim Sempre tive facilidade com o idioma e quando 
estudava no instituto fui encorajada a iniciar e 
descobri meu real dom.  

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

132 1 Não Não, minha primeira escolha era docência em Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 
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História, mas surgiu uma oportunidade de monitorar 
numa oficina de idiomas e aproveitei. 

133 3 Não Não, porque não é minha formação universitária e 
também não é o idioma do qual eu mais gosto de 
ensinar. 

Sou professor de outra disciplina e complemento 
minha carga horária com Língua Inglesa. 

134 2 Sim Nasci pra isto  Dou aulas de Norueguês, inglês, espanhol e 
português  

135 1 Sim Porque amo a língua inglesa, esse foi o motivo de eu 
estar cursando letras. 

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

136 1 Sim Porque sempre gostei de inglês e sinto mais 
afinidade com ela do que com a portuguesa. 

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

137 Mais que cinco Sim Adorava o idioma, aprendi sozinho  Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

138 1 Sim Por ocasião Sou professor de outra disciplina e complemento 
minha carga horária com Língua Inglesa. 

139 2 Sim Porque eu já sabia a língua Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

140 1 Sim Porque eu já era fluente na língua, gosto da cultura e 
sempre fui bom em ensinar coisas aos outros. 

Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

141 1 Sim Porque me aperfeiçoei em Língua inglesa  Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

142 2 Sim Porque eu já estava inserido no meio antes mesmo 
de ter feito minha graduação, comecei a lecionar 
com 17 anos. 

Leciono inglês e administro minhas escolas 

143 1 Não  Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

144 1 Sim Já era fluente antes de iniciar a faculdade. Convivi e 
fiz curso particular com professor americano por 3 
anos. 

Atuo como professor(a) de Língua Inglesa e 
complemento minha carga horária com Língua 
Portuguesa; 

145     

146 2 Sim Porque sempre quis ser professora de Inglês. Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

147 0 Não Queria ensinar literatura a princípio, mas... cabei na 
sala de aula de inglês. 

Não estou lecionando Língua Inglesa este ano. 

148 1 Sim Pois eu falo inglês. Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 
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149 1 Sim Porque como aluno gostava de estudar e usar inglês Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

150 2 Não Comecei dando aula de alemão em função de minha 
formação. Mas atualmente falta empregos na área. 

Atuo como professor de alemão e inglês 

151 1 Sim  Atuo apenas como professor de Língua Inglesa; 

 

 

Questões 17 a 19 

Part. n° 17. Já estudou Inglês 
em Institutos de 
Idiomas, ou com 
professor particular? 

17.1 Em caso 
afirmativo, 
por quanto 
tempo? 

18. Estuda 
atualmente? 

19. Como mantém seu conhecimento em Língua Inglesa atualizado? (mais de 
uma opção é possível) 

1 Sim - Instituto de 
Idiomas 

2-3 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

2 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Músicas 

3 Sim. Ambos > cinco anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Revistas especializadas (Speak up, etc.), 
Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, Programas de atualização oferecidos 
pelo município e/ou pelo governo 

4 Não.  Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

5     

6 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda; 

7 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

8 Sim. Professor 
Particular 

2-3 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda; 

9 Sim - Instituto de 
Idiomas 

< um ano Não. Cursos online 
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10 Sim - Instituto de 
Idiomas 

4-5 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Programas de atualização oferecidos pelo município e/ou pelo governo 

11 Sim - Instituto de 
Idiomas 

3-4 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa;, Programas de atualização oferecidos 
pelo município e/ou pelo governo 

12 Sim - Instituto de 
Idiomas 

2-3 anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda; 

13 Sim - Instituto de 
Idiomas 

4-5 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda;, Programas de atualização oferecidos pelo 
município e/ou pelo governo 

14 Sim - Instituto de 
Idiomas 

< um ano Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda;, Conversas com falantes de Inglês 

15 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa; 

16 Sim - Instituto de 
Idiomas 

1-2 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa; 

17     

18 Não.  Sozinho e no 
curso de Letras 

Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda; 

19 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa; 

20  > cinco anos  Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda;, Viagens a países falantes de língua inglesa; 

21 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Não. Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

22 Sim - Instituto de 
Idiomas 

1-2 anos Não. Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, Viagens a países falantes de língua 
inglesa; 

23 Sim. Ambos 1-2 anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa; 
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24 Sim - Instituto de 
Idiomas 

4-5 anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda;, Sites especializados em ensino 

25 em casa e escola 
internacional 

 Não. falando em casa 

26 Sim - Instituto de 
Idiomas 

4-5 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

27 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa; 

28 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Sim - Instituto de 
Idiomas 

Faço preparatório para os exames de Cambridge  

29 Sim - Instituto de 
Idiomas 

2-3 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

30 Não.  Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Viagens a 
países falantes de língua inglesa; 

31 Sim. Ambos > cinco anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Programas de atualização oferecidos pelo município e/ou pelo governo 

32 Sim - Instituto de 
Idiomas 

3-4 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
cursos on line, encontros poliglotas. 

33 Sim. Ambos 3-4 anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

34 Sim. Ambos 4-5 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

35 Sim. Ambos > cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

36 Sim - Instituto de 
Idiomas 

4-5 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa;, Programas de atualização oferecidos 
pelo município e/ou pelo governo, cursos no futurelearn e oficinas de estudo e 
workshops todo ano pelo menos três. 

37 Sim - Instituto de 
Idiomas 

4-5 anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda;, Contato com estrangeiros 
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38     

39 Sim. Ambos > cinco anos Sim - Professor 
Particular 

Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda;, Preparatório para CPE 

40 Sim. Ambos > cinco anos Sim - Instituto de 
Idiomas 

Leitura de jornais e revistas online;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

41     

42     

43 Sim - Instituto de 
Idiomas 

< um ano Não. Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

44 Sim - Instituto de 
Idiomas 

3-4 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda; 

45 Sim - Instituto de 
Idiomas 

1-2 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

46 Sim - Instituto de 
Idiomas 

3-4 anos Não. Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, American friend 

47 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa; 

48 Sim. Ambos 1-2 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa; 

49 Sim. Ambos > cinco anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda;, Viagens a países falantes de língua inglesa;, 
traduzindo 

50 Sim - Instituto de 
Idiomas 

4-5 anos Sim - Instituto de 
Idiomas 

Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda; 

51 Sim. Ambos > cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda;, Workshops oferecidos por editoras, cursos online 
e Congressos 

52 Sim - Instituto de 
Idiomas 

2-3 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda; 

53 Sim - Instituto de > cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
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Idiomas especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

54 Sim - Instituto de 
Idiomas 

4-5 anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda; 

55 Não.  Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda; 

56 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Não. Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, Programas de atualização oferecidos 
pelo município e/ou pelo governo 

57 Sim - Instituto de 
Idiomas 

< um ano Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

58 Sim - Instituto de 
Idiomas 

3-4 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Programas de atualização oferecidos pelo município e/ou pelo governo 

59 Sim. Ambos > cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda; 

60 Sim - Instituto de 
Idiomas 

2-3 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda;, Viagens a países falantes de língua inglesa; 

61 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

62 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa; 

63 Sim - Instituto de 
Idiomas 

2-3 anos Sim - Professor 
Particular 

Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda;, Viagens a países falantes de língua inglesa; 

64 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa; 

65 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa;, Cursos e treinamentos na escola onde 
trabalho 

66 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Mestrado Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa; 
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67 Sim. Ambos 4-5 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa; 

68 Sim - Instituto de 
Idiomas 

2-3 anos Sim - Instituto de 
Idiomas 

Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa;, Programas de atualização oferecidos 
pelo município e/ou pelo governo 

69 Sim. Ambos > cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa; 

70 Sim - Instituto de 
Idiomas 

1-2 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

71 Sim - Instituto de 
Idiomas 

3-4 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda; 

72 Sim. Ambos > cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa; 

73 Sim - Instituto de 
Idiomas 

1-2 anos Sim. Sozinho(a) Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

74     

75 Sim. Ambos > cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

76 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

77 Sim - Instituto de 
Idiomas 

2-3 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

78 Sim - Instituto de 
Idiomas 

4-5 anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

79 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

80 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Sim - Professor 
Particular 

Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 
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81 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda; 

82 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Sim - Instituto de 
Idiomas 

Leitura de jornais e revistas online;, Revistas especializadas (Speak up, etc.), 
Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

83 Instituição de Idiomas e 
professor particular. 

> cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

84 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda;, Viagens a países falantes de língua inglesa; 

85 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda;, Viagens a países falantes de língua inglesa; 

86 Sim. Ambos 3-4 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

87 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda;, Viagens a países falantes de língua inglesa; 

88 Sim. Ambos 2-3 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda; 

89 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda; 

90 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Sim - Instituto de 
Idiomas 

Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Programas 
de atualização oferecidos pelo município e/ou pelo governo 

91 Sim - Instituto de 
Idiomas 

1-2 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda; 

92 Sim - Instituto de 
Idiomas 

3-4 anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa; 

93 Sim - Instituto de 
Idiomas 

2-3 anos Sim - Instituto de 
Idiomas 

Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

94 Sim - Instituto de 
Idiomas 

3-4 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

95 Sim - Instituto de 
Idiomas 

3-4 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda; 

96 Não.  Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
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internet e/ou filmes sem legenda;, Curiosidade constante e acesso à internet 

97 Sim - Instituto de 
Idiomas 

3-4 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda; 

98 Sim. Ambos > cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda;, mantenho contato com amigos de países de 
língua inglesa, e leio qualquer tipo de material em inglês que cair nas minhas mãos 

99     

100 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Não. Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

101 Sim - Instituto de 
Idiomas 

4-5 anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda; 

102 Sim. Ambos 4-5 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Programas de atualização oferecidos pelo município e/ou pelo governo 

103 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

104 Sim - Instituto de 
Idiomas 

1-2 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Programas de atualização oferecidos pelo município e/ou pelo governo 

105 Não.  Sim. Sozinho(a) Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, Programas de atualização oferecidos 
pelo município e/ou pelo governo 

106 Não.   Curso 

107 Não.  Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda;, Programas de atualização oferecidos pelo 
município e/ou pelo governo 

108 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

109 Sim. Ambos > cinco anos Sim - Professor 
Particular 

Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda;, Viagens a países falantes de língua inglesa;, 
Cursos 

110 Sim - Instituto de 
Idiomas 

3-4 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda; 
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111 Sim. Ambos > cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa; 

112 Sim. Ambos > cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa; 

113 Não.  Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

114 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Não. Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa; 

115 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Programas de atualização oferecidos pelo município e/ou pelo governo 

116 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa;, Faço mestrado em linguística aplicada 

117     

118 Não.  Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda; 

119 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

120 Sim - Instituto de 
Idiomas 

2-3 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa;, cursos on-line 

121 Sim - Instituto de 
Idiomas 

2-3 anos Não. Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

122 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas especializadas (Speak up, etc.), 
Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, Programas de atualização oferecidos 
pelo município e/ou pelo governo 

123 Não.  Sim. Sozinho(a) Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

124 Sim. Professor 
Particular 

2-3 anos Não. Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

125 Sim. Ambos 4-5 anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
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especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

126 Não.  Sim. Sozinho(a) Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas especializadas (Speak up, etc.), 
Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

127 Sim - Instituto de 
Idiomas 

4-5 anos Não. Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

128 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda; 

129 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Não. Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa; 

130 Sim - Instituto de 
Idiomas 

3-4 anos Não.  

131 Sim - Instituto de 
Idiomas 

4-5 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa; 

132 Sim. Ambos 1-2 anos Sim - Instituto de 
Idiomas 

Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

133 Na escola > cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda;, Viagens a países falantes de língua inglesa;, 
Conversação com amigos estrangeiros via Skype e emails 

134 Sim. Ambos > cinco anos  Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa;, Programas de atualização oferecidos 
pelo município e/ou pelo governo 

135 Sim - Instituto de 
Idiomas 

1-2 anos Não. Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

136 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda;, Programas de atualização oferecidos pelo 
município e/ou pelo governo 

137 Não.  Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

138 Sim - Instituto de 
Idiomas 

4-5 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda; 

139 Sim. Ambos > cinco anos Não. Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 
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140 Sim - Instituto de 
Idiomas 

< um ano Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

141 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos  Programas de atualização oferecidos pelo município e/ou pelo governo 

142 Sim - Instituto de 
Idiomas 

2-3 anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda;, Teacher Developent Courses, Disal, etc. 

143 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Sim - Instituto de 
Idiomas 

Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda; 

144 Sim. Professor 
Particular 

3-4 anos  Leitura de jornais e revistas online;, Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa; 

145     

146 Sim - Instituto de 
Idiomas 

> cinco anos Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Cursando 
Inglês na faculdade 

147 Sim. Ambos 4-5 anos Não. Varios dos itens acima + interação ocm colegas de trabalho 

148 Não.  Sim. Sozinho(a) Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Revistas 
especializadas (Speak up, etc.), Vídeos na internet e/ou filmes sem legenda;, 
Viagens a países falantes de língua inglesa;, Musica 

149 Sim - Instituto de 
Idiomas 

3-4 anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda;, Viagens a países falantes de língua inglesa; 

150 Sim - Instituto de 
Idiomas 

1-2 anos Não. Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda;, Viagens a países falantes de língua inglesa; 

151 Sim - Instituto de 
Idiomas 

1-2 anos Sim - Instituto de 
Idiomas 

Leitura de jornais e revistas online;, Leitura de livros em língua inglesa;, Vídeos na 
internet e/ou filmes sem legenda; 

 

Questões 20 e 21.1 
 

Part. 20. Possui algum 
Certificado 
Internacional de 
Inglês como Língua 
Estrangeira? 

20.1 Em caso 
afirmativo, assinale 
qual(is) 

21. Utiliza Livro 
Didático? [Ensino 
Público] 

21. Utiliza Livro 
Didático? [Ensino 
Privado] 

21. Utiliza Livro 
Didático? [Instituto 
de Idiomas] 

21.1 Em caso 
positivo, esse 
material possui 
material de apoio 
(CDs, etc.)? 
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1 Não  Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim Sim 

2 Não   Sim  Sim 

3 Sim TOIEC, TKT Sim   Sim 

4 Não  Não   Não 

5       

6 Sim Fisk Proficiency Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim Sim 

7 Sim FCE – First Certificate 
in English – Cambridge 
University 

Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim Sim 

8 Sim TOEIC Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim Sim 

9 Sim Toeic   Sim Sim 

10 Sim TKT-KAL Não atuo nesta rede. Sim Não atuo nesta rede. Sim 

11 Não  Sim Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim 

12 Sim CPE – Certificate of 
Proficiency in English – 
Cambridge University 

  Sim Sim 

13 Não  Não atuo nesta rede. Sim Sim Sim 

14 Sim TOEFL Level B2 Sim Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim 

15 Não    Sim Sim 

16 Sim ielts   Sim Sim 

17       

18 Não  Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim Sim 

19 Não  Sim   Sim 

20 Sim CELTA  Sim Sim  Sim 

21 Sim TOEIC Sim   Sim 

22 Não    Sim Sim 

23 Sim CPE – Certificate of 
Proficiency in English – 

  Sim Sim 
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Cambridge University 

24 Não  Não Não Não  

25 Sim Michigan - Proficiency 
(Level C1) - University 
of Michigan 
Examinations, TOIEC 

 Sim  Sim 

26 Sim FCE – First Certificate 
in English – Cambridge 
University 

  Sim Sim 

27 Sim CPE – Certificate of 
Proficiency in English – 
Cambridge University 

  Sim Sim 

28 Sim KET – Key English 
Test – Cambridge 
University, PET – 
Preliminary English 
Test – Cambridge 
University, FCE – First 
Certificate in English – 
Cambridge University 

  Sim Sim 

29 Não  Não Não Não  

30 Não   Sim  Sim 

31 Sim FCE – First Certificate 
in English – Cambridge 
University, CAE – 
Certificate of Advanced 
English – Cambridge 
University 

Sim Sim Sim Sim 

32 Não   Sim  Sim 

33 Não  Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim Sim 

34 Não     Sim 
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35 Sim TOEFL Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim Não 

36 Sim KET – Key English 
Test – Cambridge 
University, PET – 
Preliminary English 
Test – Cambridge 
University, FCE – First 
Certificate in English – 
Cambridge University, 
CAE – Certificate of 
Advanced English – 
Cambridge University, 
CPE – Certificate of 
Proficiency in English – 
Cambridge University, 
Michigan - 
Competency (Level B2) 
- University of Michigan 
Examinations, 
Michigan - Proficiency 
(Level C1) - University 
of Michigan 
Examinations, Trinity 
spoken level 12, 
TOEFL e IELTS 

Sim Sim Sim Sim 

37 Sim TOIEC, TOEFL ITP Sim Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim 

38       

39 Sim FCE – First Certificate 
in English – Cambridge 
University, CAE – 
Certificate of Advanced 
English – Cambridge 
University 

Sim   Sim 

40 Não  Sim Sim Sim Sim 
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41       

42       

43 Não  Sim   Sim 

44 Sim IELTS  Sim  Sim 

45 Não  Não Não Não  

46 Não  Sim   Sim 

47 Sim CELTA Não atuo nesta rede. Sim Não atuo nesta rede. Sim 

48 Sim FCE – First Certificate 
in English – Cambridge 
University, CAE – 
Certificate of Advanced 
English – Cambridge 
University 

  Sim Sim 

49 Sim FCE – First Certificate 
in English – Cambridge 
University, CAE – 
Certificate of Advanced 
English – Cambridge 
University, CPE – 
Certificate of 
Proficiency in English – 
Cambridge University 

Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim Sim 

50 Não  Sim   Sim 

51 Sim CPE – Certificate of 
Proficiency in English – 
Cambridge University, 
Michigan - 
Competency (Level B2) 
- University of Michigan 
Examinations 

  Sim Sim 

52 Não  Não atuo nesta rede. Não Sim Sim 
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53 Sim CAE – Certificate of 
Advanced English – 
Cambridge University, 
CPE – Certificate of 
Proficiency in English – 
Cambridge University 

Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim Sim 

54 Sim KET – Key English 
Test – Cambridge 
University, CAE – 
Certificate of Advanced 
English – Cambridge 
University, TKT 2 E 
TKT 3 

  Sim Sim 

55 Sim TOEFL iTP (Level C1)     

56 Não  Sim   Sim 

57 Não  Sim   Sim 

58 Não    Sim Sim 

59 Sim FCE – First Certificate 
in English – Cambridge 
University, CAE – 
Certificate of Advanced 
English – Cambridge 
University, CPE – 
Certificate of 
Proficiency in English – 
Cambridge University, 
CELTA 

  Sim Sim 

60 Não    Não  

61 Não    Sim Sim 

62 Não  Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim Sim 

63 Sim FCE – First Certificate 
in English – Cambridge 

Não    
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University 

64 Sim FCE – First Certificate 
in English – Cambridge 
University, CPE – 
Certificate of 
Proficiency in English – 
Cambridge University, 
Dote 

Sim   Sim 

65 Sim PET – Preliminary 
English Test – 
Cambridge University, 
FCE – First Certificate 
in English – Cambridge 
University, CAE – 
Certificate of Advanced 
English – Cambridge 
University, Celta 

  Sim Sim 

66 Sim FCE – First Certificate 
in English – Cambridge 
University, CPE – 
Certificate of 
Proficiency in English – 
Cambridge University 

Sim Sim  Data show 

67 Não  Não Não Sim Sim 

68 Não    Sim Sim 

69 Sim CPE – Certificate of 
Proficiency in English – 
Cambridge University, 
CEELT - TRINITY - 
TKT (1-2-3-CLIL) 

  Sim Sim 

70 Não  Sim Sim Sim Sim 

71 Não  Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Não  
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72 Sim Michigan - Proficiency 
(Level C1) - University 
of Michigan 
Examinations 

Não  Não  

73 Não   Sim  Sim 

74       

75 Sim FCE – First Certificate 
in English – Cambridge 
University 

  Sim Sim 

76 Sim CELTA   Sim Sim 

77 Não  Sim   Sim 

78 Não      

79 Não  Sim   Sim 

80 Não    Sim Sim 

81 Não  Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim Não 

82 Não  Sim Sim Sim Sim 

83 Não  Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim Sim 

84 Sim FCE – First Certificate 
in English – Cambridge 
University, CPE – 
Certificate of 
Proficiency in English – 
Cambridge University, 
Bulats 

  Sim Sim 

85 Sim KET – Key English 
Test – Cambridge 
University, PET – 
Preliminary English 
Test – Cambridge 
University, FCE – First 
Certificate in English – 

  Sim Sim 
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Cambridge University 

86 Sim TOEIC - English 
Proficiency Test 

  Sim Sim 

87 Sim FCE – First Certificate 
in English – Cambridge 
University, CAE – 
Certificate of Advanced 
English – Cambridge 
University 

Não atuo nesta rede. Sim Não atuo nesta rede. Software para 
smartboard, além de 
flashcards, storybooks, 
puppets. 

88 Não    Sim Sim 

89 Não    Sim Não 

90 Não  Sim   Tem cd, mas roubaram 
meu rádio ma escola e 
ainda não compraram 
outro para colocarem 
no lugar.  

91 Não  Sim   Sim 

92 Não  Sim   Sim 

93 Não  Sim Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim 

94 Sim CAE – Certificate of 
Advanced English – 
Cambridge University 

 Não   

95 Não  Não Sim  Sim 

96 Sim Michigan - Proficiency 
(Level C1) - University 
of Michigan 
Examinations 

  Sim Sim 

97 Não    Sim Sim 

98 Não  Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim Sim 

99       

100 Sim TOEFL Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim Sim 
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101 Sim elsa  Sim Sim Sim 

102 Sim TKT Sim   Sim 

103 Sim CPE – Certificate of 
Proficiency in English – 
Cambridge University 

Sim Sim Sim Sim 

104 Não  Sim   Sim 

105 Não  Sim   Sim 

106 Não  Sim   Sim 

107 Não  Sim   Sim 

108 Não  Não Não Não  

109 Sim Toeic Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim Sim 

110 Sim toeic   Sim Não 

111 Sim TOEIC   Sim Sim 

112 Não  Não atuo nesta rede. Sim Não atuo nesta rede. Sim 

113 Sim CAE – Certificate of 
Advanced English – 
Cambridge University 

Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim Sim 

114 Sim CPE – Certificate of 
Proficiency in English – 
Cambridge University 

Sim   Sim 

115 Não  Sim   Sim 

116 Não    Sim Sim 

117       

118 Não  Não atuo nesta rede. Sim Não atuo nesta rede. Sim 

119 Sim TOEIC   Sim Não 

120 Sim KET – Key English 
Test – Cambridge 
University, TKT 

  Sim Sim 

121 Não  Sim   Sim 
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122 Não  Sim   Sim 

123 Não  Sim Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim 

124 Sim KET – Key English 
Test – Cambridge 
University, PET – 
Preliminary English 
Test – Cambridge 
University 

Sim Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim 

125 Sim TOEIC  Sim  Sim 

126 Não  Não Sim Não atuo nesta rede. Não 

127 Sim TOEIC Sim Sim  Sim 

128 Sim TOEIC Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim Sim 

129 Sim CPE – Certificate of 
Proficiency in English – 
Cambridge University 

Não Sim Não Sim 

130 Não  Sim   Sim 

131 Sim Toefl Não atuo nesta rede. Sim Não atuo nesta rede. Sim 

132 Não    Sim Sim 

133 Sim KET – Key English 
Test – Cambridge 
University, FCE – First 
Certificate in English – 
Cambridge University, 
CAE – Certificate of 
Advanced English – 
Cambridge University, 
TOEFL 

Não atuo nesta rede. Não Sim Sim 

134 Sim Michigan - Proficiency 
(Level C2) - University 
of Michigan 
Examinations 

Sim Sim Sim Sim 



 
1

8
2
 

 

135 Não    Sim Sim 

136 Não  Sim   Sim 

137 Sim Celta    Sim Não 

138 Sim TOEFL ibt Não atuo nesta rede. Não Sim Sim 

139 Não    Sim Sim 

140 Não   Sim  Áudios em Mp3 

141 Não  Sim   Sim 

142 Não  Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim Sim 

143 Sim TOEIC   Sim Sim 

144 Não  Sim Sim Sim Sim 

145       

146 Sim TOEFL iBT, iTP Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim Sim 

147 Sim CPE e o ARELS 
diploma + BULATS 

 Não   

148 Não  Não atuo nesta rede. Sim Não atuo nesta rede. Sim 

149 Sim TOEFL Não Sim Não atuo nesta rede. Sim 

150 Sim TOEIC Não atuo nesta rede. Não atuo nesta rede. Sim Sim 

151 Não    Sim Sim 
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Questões 21.2 a 22 

 

Part. n° 21.2 Se 
possui, 
costuma 
utilizá-lo? 

21.3 Se não 
possui, utiliza 
outros 
materiais?  

21.4 Que materiais de apoio utiliza? 22. Como prepara suas aulas? 

1 Sim Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS, 
DVDs/Blu-ray - OUTROS 

De acordo com o livro didático 

2 Sim  Flashcards Preparo a aula seguindo o Teacher's guide 

3 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas, DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Primeiramente devo partir do PTD (Plano de Trabalho Docente) 
e, em seguida, estabeleço uma relação com o conteúdo 
disponível no material didático. Nem sempre sigo a ordem das 
unidades dos livros e, por vezes, complemento o conteúdo com 
atividades extras retiradas de livros de apoio, trechos de filmes, 
músicas etc. Gosto, também, de trabalhar com textos autênticos, 
trechos de artigos de revistas, cartas, propagandas etc. 

4 Sim Multimídia. Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS, 
DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Eu delimito os objetivos que desejo para a preparação das aulas 
e distribuo as ideias da aula dando sentido lógico e facilitando o 
entendimento ao aluno. 

5     

6 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas 

 

7 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas 

Sigo a metodologia da escola 

8 Sim Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS, 
DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Seguindo o planejamento proposto pela franquia, entretanto 
tentando adicionar detalhes pessoais que de alguma forme deixe 
a aula mais prática e interessante. 
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9 Sim   Verificação do conteúdo e adaptação para a turma 

10 Sim Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Materiais da Internet 

De acordo com o perfil do aluno. Minhas aulas não seguem um 
padrão específico. 

11 Sim Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, DVDs /Blu-ray - 
DIDÁTICOS 

Pelo livro e materiais extras 

12 Sim Internet, 
aplicativos 

Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas 

Depende: duração da aula, número de alunos, recursos 
disponíveis, calendário etc. 

13 Não   Em casa efetuando diversas pesquisas, conversando com outros 
professores e estudando. 

14 Não Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), vídeos na internet 

Faço um planejamento bimestral que pode ser modificado 
conforme as aulas se desenvolvem. Este planejamento segue em 
geral a sequência do livro didático. 

15 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Baseada nas dificuldades dos alunos e no que falta no 
aprendizado 

16 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS, 
jogos pedagógicos 

Welcome activity, warm up, engage, study, activate, wrap up and 
extra ideas 

17     

18 Sim Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Atividades extras 
preparadas por mim 

Utilizando principalmente o Teacher's Guide que acompanha o 
material da escola. Observando o cronograma e o Guide, penso 
nas estratégias de cada item/atividade e se adaptações vão ser 
necessárias, dependendo da turma. 

19 Não Sim Apostila consumível  Semanalmente, tento acompanhar o Currículo Oficial do Estado; 
porém, preciso relembrar o básico da língua para que os alunos 
consigam acompanhar.  
Pesquiso exercícios e dinâmicas para incentivar o uso da língua e 
o aprendizado dela. 

20 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 

Sempre com um plano de aula traçando os objetivos a serem 
alcançados pelos alunos e as etapas com as atividades a serem 



 
1

8
5
 

 

revistas, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS, DVDs/Blu-
ray - OUTROS 

desenvolvidas. 

21 Sim  CD-Roms, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS, Livro 
Digitalizado 

Pensando em qual turma, nível de conhecimento, idade, número 
de alunos. 

22 Sim  CD-ROMs, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS Analisando os materiais que tenho à disposição 

23 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Internet 

 

24  Livros da 
franquia onde 
leciono 

Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas, DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Internet e livros que tenho em casa. 

25 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS 

Devido à prática tudo está desenvolvido e por isso não há 
necessidade de preparação prévia 

26 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas, DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Sigo a metodologia da escola e dedico algumas horas semanais 
para essa preparação. 

27 Sim  Artigos de jornais ou revistas Parto dos objetivos dos alunos, do programa da escola e utilizo, 
entre outros, o Teacher´s Book 

28 Sim  CD-Roms, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS, O curso 
que trabalho possui material multimídia de apoio 

 

29   Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia) 

Analiso as necessidades dos alunos e procuro sanar suas 
dúvidas sobre gramática e fonética. Utilizo a internet e alguns 
livros didáticos para preparar as aulas.  

30 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS, 
DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Para seguir a cronograma. Preparo o mês inteiro, mas deixo 10 
minutos da aula flexível para adicionar qualquer informação 
conforme a necessidade. 

31 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS, 
DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Sigo o plano de ensino/planejamento da escola e adapto as 
habilidades a serem desenvolvidas de acordo com cada grupo. 
Busco sempre focar na interação. 
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32 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms 

Com exercícios e flashcards. 

33 Sim  Artigos de jornais ou revistas à partir de situações cotidianas, converso com os alunos a 
respeito e aplico a gramática e vocabulário necessário. 

34 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS 

 

35  Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas 

Atualmente, de acordo com a necessidade do aluno. Quando 
trabalhava no ensino regular era de acordo com o conteúdo do 
livro didático. Tenho cursos desenhados para a minha escola de 
idiomas, sem livros didáticos e se lecionar aulas particulares, 
utilizo este material, mas sempre visando a necessidade do 
aluno. 

36 Sim vídeos do 
youtube  

Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas, internet, apps, vídeos do youtube, trechos 
de series e sites 

Sempre preparo duas semanas de aulas com antecedência. As 
aulas particulares que dou pelo skype eu já disponibilizo para os 
alunos com antecedência de duas semanas e as aulas da 
faculdade tb. No ensino médio e fundamental eu leio apenas a 
unidade do livro que vou ensinar no dia.  

37 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas, Jogos, vídeos 

Semanalmente, levando em consideração o nível da turma, o 
conteúdo definido para a disciplina e o desempenho dos alunos 
nas aulas. 

38     

39 Sim  Internet vídeos, flashcards Preparo minhas aulas tendo por base o PPP. 

40 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms 

Sozinha ou com ajuda da coordenação. Usamos sempre o 
teacher´s book 

41     

42     

43 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas 

Semanalmente consultando o conteúdo que devo atingir, 
diversificando os exercícios e proporcionando atividades 
dinâmicas e interativas 

44 Sim Utilizo livro Obras de apoio (gramáticas, vocabulário Normalmente em casa, estudo os conteúdos e pesquiso 
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didático e 
complemento 
com outros 
materiais 

específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas, Vídeos do youtube, recursos visuais 

atividades que melhorem desenvolvem o tema 

45  Gramática, 
dicionário 

Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia) 

Não preparo, os alunos chegam com uma dúvida e eu tenho que 
dar um jeito de ensinar. 

46 Sim   Elaboro atividades e projetos que são passados aos alunos no 
Plano de Ensino e conduzidos ao longo do semestre  

47 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas, Sites com dicas e/ou lesson 
plans prontos que possam ajudar alguma dúvida 
ou interesse ao aluno 

Utilizo o manual do professor do livro que uso, que é bem 
completo. Além de incluir post it com dicas ou algum tipo de 
interferência ou complemente que seja pertinente naquela aula. 

48 Não Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas, DVDs/Blu-ray - OUTROS 

No curso de idiomas em que trabalho temos o TG para instruir 
como a aula deve fluir, mas sempre procuro material relacionado 
ao cotidiano e interesse do aluno para utilizar em sala de aula. 

49 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, DVDs /Blu-ray - 
DIDÁTICOS, DVDs/Blu-ray - OUTROS, vídeos  

Pesquisando atividades extras atraentes para os alunos, além do 
que o livro didático recomenda 

50 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms 

Preparo aulas mais dinâmicas e com material atualizado 

51 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS, 
Jogos, aulas de culinária, brincadeira, material que 
se aproxime da realidade do aluno 

Trabalho com alunos adultos e individuais, então tento preparar 
atividades que trabalhem as quatro habilidades (ler, escrever, 
falar e ouvir) e envolvam situações do contexto de vida do aluno. 
Tento fazer apresentação, pratica controlada, produção. 

52 Sim Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas, Redes sociais  

Em aulas particulares trabalho com o método ESP (English for 
Specific Purposes), preparo a aula do aluno focando nas 4 skills e 
adapto no propósito do aluno. 
No instituto de línguas eu preparo baseado no padrão da escola, 
com pouco direito de complementar. 

53 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário Com lesson plan oferecido pelo curso e usando materiais de 
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específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas, DVDs/Blu-ray - OUTROS 

referência e minha experiência, além do needs analysis da turma.  

54 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS, DVDs/Blu-
ray - OUTROS 

Sempre tento tirar um tempo para me dedicar somente a esta 
tarefa. Penso nos estágios de uma lição, seus objetivos e quais 
ferramentas posso utilizar. Também tento pensar em possíveis 
problemas de cunho linguístico ou não que possa haver durante a 
aula.  

55     

56 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, DVDs /Blu-ray - 
DIDÁTICOS 

Utilizando as sugestões do livro do professor, minha criatividade e 
ajuda dos colegas 

57 Sim   Me oriento pelo livro didático em relação ao conteúdo mas quase 
não o utilizo efetivamente pq ele não abrange a realidade dos 
alunos em relação ao grau de conhecimentos da língua. Pesquiso 
na internet e em gramáticas  

58 Sim Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), DVDs /Blu-ray - 
DIDÁTICOS, DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Busco sempre preparar as aulas pensando como será a reação 
do aluno quando receber a matéria e o grau de dificuldade. Busco 
sempre seguir uma sequência gramatical, textos e vídeos\ 
músicas. 

59 Sim Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas, Vídeos do YouTube 

Sempre com o apoio da internet para buscar imagens, vídeos no 
YouTube, livros direcionados a professores, o próprio guia do 
curso utilizado, etc. 

60  Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas 

Diariamente, seleciono temas atuais voltados para a área 
instrumental em que atuo a fim de envolver os alunos o máximo 
possível. 

61 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas 

Me norteio pelo material didático, sempre considerando o perfil da 
turma.  
Algumas vezes, substituo a atividade completamente. 
utilizo músicas e vídeos sempre que possível.  

62 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas 
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63  Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS, 
DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Tenho horas computadas para essa atividade 

64 Sim Sim CD-Roms, Artigos de jornais ou revistas, 
DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Busco a partir do tópico gramatical buscar temas atuais para 
leitura e prática de escuta e desenho atividades que deem 
appropriate mesmo tempo ao aluno a contextualização 
necessária e A pratica necessária 

65 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, DVDs /Blu-ray - 
DIDÁTICOS, Filmes e series 

Com o objetivo que quero que os alunos tenham e a partir dele 
preparo material para contextualizar a língua e tirar a língua partir 
dele. Tento antecipar as dificuldades que os alunos terão. 

66 Sim Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas, DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Plano de aula 

67 Sim Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS, 
DVDs/Blu-ray - OUTROS 

 

68 Sim Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms 

Sempre são preparadas de acordo com a lição em que o aluno 
está, seguindo um cronograma previamente apresentado pela 
instituição.  

69 Sim Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas 

Reading e vendo o que posso fazer para ajudar o aluno 

70 Sim Não  A partir do livro didático. 

71  Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, DVDs /Blu-ray - 
DIDÁTICOS, DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Seguindo o cronograma e pesquisando o que será melhor para 
cada turma criando atividades e dinâmicas. 

72  Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS, DVDs/Blu-
ray - OUTROS, ads, menus, obituaries 

Quite quickly, but efficiently 



 
1

9
0
 

 

73 Sim  Músicas, atividades impressas, vídeos. Com base no livro preparo a maioria das aulas em Power Point, 
quando esse recurso não está disponível levo atividades 
impressas para complementar o conteúdo.  

74     

75 Sim  CD-Roms, Artigos de jornais ou revistas, DVDs 
/Blu-ray - DIDÁTICOS, DVDs/Blu-ray - OUTROS 

A escola onde trabalho tem método próprio, tenho q seguir o livro 
do professor 

76 Sim Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas, DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Verifico os principais tópicos gramaticais, vocabulário e habilidade 
(listening, reading, etc.) que pretendo abordar na aula e preparo 
atividades (jogos, material escrito, etc.) necessário para atingir 
meu objetivo 

77 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), DVDs /Blu-ray - 
DIDÁTICOS, Data show 

Prepara as aulas com base nas quatro habilidades (listening, 
speaking, reading, writing), então em cada conteúdo procuro 
fazer com que os alunos tenham o contato com a Língua de 
diferentes formas. 

78  Sim ted, youtube Gardner e Paulo Freire são meus referenciais 

79 Não Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas, DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Faço pesquisas na Internet e em obras didáticas. 

80 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia) 

Lendo todo conteúdo a ser ministrado e preparando dinâmicas p 
os assuntos se tornarem interessantes. 

81  Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas 

Procuro seguir o conteúdo do livro, e elaboro o material de apoio 
focando na dificuldade do aluno 

82 Sim Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia) 

Procuro atividades, jogos, caça palavras e atividades lúdicas 

83 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas, DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Utilizo os livros adotados pela instituição e frequentemente levo 
alguma atividade extra em folhas, crio jogos, conversação, teatro 
e passo alguma série ou música para os alunos completarem ou 
colocarem na ordem correta. 

84 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas, DVDs/Blu-ray - OUTROS, Youtube 

Sozinha, escrevo à mão numa folha de caderno 
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85 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas, DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Penso no objetivo da aula. O que quero que meus alunos estejam 
mais aptos a utilizar ao fim da aula. Nunca focando diretamente a 
gramática. Do objetivo parto para a roupagem da aula. 

86 Sim  Cartazes, vídeos, etc's. Observo vocabulário e pronuncia das palavras, preparo meus 
próprios exemplos para contextualizar a explicação e tornar 
simples o entendimento do aluno. Tento trazer sempre uma 
curiosidade ou aplicação do conteúdo para a vida do cliente. 

87 Sim Além do 
material 
oferecido pelo 
livro didático, 
utilizo outros 
materiais que 
acredite serem 
pertinentes a 
cada momento 
do curso. 

CD-Roms, Livros de histórias; Vídeos disponíveis 
na internet; fantoches; brinquedos; online games; 
atividades gráficas produzidas pela equipe de 
inglês da instituição; jogos produzidos pela equipe 
de inglês da instituição. 

Com base em planejamento anual definido a partir do conteúdo 
do livro didático e da distribuição de aulas no ano letivo. Levamos 
em consideração, também, os feriados pertinentes para 
trabalharmos a cultura de países falantes de inglês. 

88 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), DVDs /Blu-ray - 
DIDÁTICOS 

Com os livros da escola 

89  Sim Artigos de jornais ou revistas, vídeos do youtube Costumo preparar conforme a proposta do dia. De acordo com os 
objetivos dos livros 

90 Não Data show DVDs/Blu-ray - OUTROS Planejamento mensal 

91 Não  Slides, vídeos do youtube Através de pesquisas na internet, livros e livros didáticos 
escolares. 

92 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas 

Com base no currículo mínimo e com apoio de lições de livros 
didáticos  

93 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, DVDs /Blu-ray - 
DIDÁTICOS, DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Semanalmente 

94  Sim Internet Pesquisando sobre o assunto na internet, livros e compartilhando 
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com colegas. 

95 Não Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas 

Através de pesquisas na Internet e livros de gramática.  

96 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Youtube e 
acesso à internet 

Depende de tantos fatores... Além da leitura dos exercícios e 
textos do manual adotado, conforme o conteúdo, preparo 
atividades para prática de acordo com as faixas etárias dos 
grupos. 

97 Sim Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS 

Geralmente preparo em casa e utilizo o livro didático e novidades 
na internet como material de apoio. 

98 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS, 
DVDs/Blu-ray - OUTROS, todo e qualquer material 
é bem-vindo. 

Varia muito em cada caso, mas leio e faço mentalmente os 
exercícios em casa, procuro vídeos e artigos relacionados com o 
tema que estamos estudando, procuro atividades em sites para 
professores, etc. 

99     

100 Sim   Partindo do material do curso percebo os conteúdos que geram 
mais dificuldade e preparo minha aula em cima disso 

101 Sim Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, DVDs /Blu-ray - 
DIDÁTICOS, DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Verifico os tópicos da aula em questão e preparo a sequência 
didática baseado no perfil da turma. 

102 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS, 
DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Utilizo as orientações que acompanham o material e procuro 
variar com material extra. 

103 Não Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia) 

Leitura e personalização de aula de acordo com o tipo de grupo e 
idade 

104 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS, DVDs/Blu-
ray - OUTROS 

A partir do planejamento prévio, associo as atividades do livro 
didático com músicas, trechos de filmes e séries que abordem a 
estrutura linguística que estamos trabalhando. 
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105 Não  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia) 

Com o uso de livros e artigos 

106 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS, 
DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Em casa ou em conjunto com outros professores. 

107 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS, vídeos em 
sites especializados ou trechos de filmes/séries 
youtube 

Atualmente, estou na Coordenação, mas ao preparar minhas 
aulas sempre me preocupava com o perfil da turma para elaborar 
estratégias, pesquisava em sites e livros didáticos informações 
para completar os conteúdos/temas abordados em apostila. 

108   Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas, DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Com material oferecido pela secretaria estadual de educação de 
sp 

109 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas, DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Sigo a metodologia da escola (warm up/lead in/PPP/wrap up) 

110 Não Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas 

Preparo utilizando materiais de apoio e internet 

111 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia) 

Verifico os conteúdos que serão dados, as lições de casa, 
pesquiso eventuais dúvidas, e algum eventual material de apoio 
extra. 

112 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Flash cards 

 

113 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), DVDs /Blu-ray - 
DIDÁTICOS 

De acordo com a metodologia e manual da escola. Acrescento e 
adapto algumas coisas. 

114 Sim  DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS, Aparelhos de som Primeiro, faço um planejamento anual. Durante o ano, recorro a 
ele saber o conteúdo que devo planejar. Por fim, penso nos 
objetivos, em como alcançá-los e no material necessário. 

115 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário Estudo do Teacher's guide juntamente com o SB, análise e 
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específico, pronúncia), CD-Roms, DVDs /Blu-ray - 
DIDÁTICOS, DVDs/Blu-ray - OUTROS, Livros 
paradidáticos, vídeos, internet 

adapto as atividades conforme as necessidades dos alunos, 
fazendo anotações da sequência que utilizarei na aula, como uma 
mini sequência didática. Levo material extra, qdo pertinente. 

116 Sim Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas, vídeos no YouTube  

Relacionando o interesse de cada aluno às atualidades  

117     

118 Não Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas 

Diariamente, tomando notas, elaborando atividades,  

119  Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Analiso a apostila e procuro colocar atividades complementares 
relacionadas e também coloco músicas ou trecho de 
filmes/seriados para os alunos aprenderem a acostumar o ouvido 
e achar qual palavra ou expressão que conseguem identificar. 

120 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS, DVDs/Blu-
ray - OUTROS, sites, blogs, BBC, CNN, Voa news 
e vários outros 

Sempre uso um warmer (muitas vezes uma simples conversa que 
me dá um gancho para o assunto da aula) foco na função de 
linguagem, faço minhas anotações no sentido de importância e 
relevância 

121 Sim  Charges, histórias em quadrinhos da turma da 
Monica em inglês, crosswords 

De acordo com o livro didático, utilizando textos extras 
equivalentes ao tema em estudo, com crosswords e 
wordsearches, charges, músicas, e histórias em quadrinhos da 
turma da Monica em língua inglesa. 

122 Sim Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), DVDs /Blu-ray - 
DIDÁTICOS, DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Utilizo sempre o livro didático adotado pelo rede estadual e 
sempre seleciono atividades que contemplam as 4 habilidades do 
ensino da língua inglesa (Falar, Ler, Ouvir e Escrever). 

123 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas, DVDs/Blu-ray - OUTROS, Jogos, 
brincadeiras 

Tenho o tema em mente e busco novidades na internet, em 
outros livros, filmes e músicas  

124 Não Sim   

125 Sim Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário Faço um planejamento de acordo com o conteúdo proposto pelo 
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específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS, 
DVDs/Blu-ray - OUTROS 

material de ensino. Apresento o assunto criando a 
contextualização com cultura, gramática, vocabulário, música, 
repetição e exercícios para fixação. 

126 Sim Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS 

Pesquisa com base no material didático 

127 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, DVDs /Blu-ray - 
DIDÁTICOS 

Preparo utilizando o Teacher's guide, internet e experiência 
anterior. 

128 Sim   Antecipando as dúvidas dos alunos. 

129 Sim Internet Internet Planejamento anual e mensal 

130 Não Não Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia) 

Pesquiso na internet sobre determinado assunto e escolho 
atividades  

131 Sim Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas, DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Sempre tenho exercícios extras à mão, trabalho com internet 
100% do tempo e uso apoio do livro do professor 

132 Não Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas, Podcast 

Extraio conteúdo dos livros da Cambridge (grammar in use) e uso 
junto à conversação. 

133 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS, DVDs/Blu-
ray - OUTROS 

Estudo os materiais e preparo tabelas, procuro materiais de apoio 
interessantes para os alunos. 

134 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas, DVDs /Blu-ray - DIDÁTICOS, 
DVDs/Blu-ray - OUTROS 

Mentalmente. Leciono há 26 anos. Faço no piloto automático. 

135 Sim  CD-Roms Sigo as orientações da Cambridge Press 

136 Sim Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas 

Pegando o planejamento já existente pelo professor titular das 
turmas e pela coordenação da escola para que eu possa preparar 
exercícios de reforço para os alunos que estiverem presentes nas 
minhas aulas de reforço. 
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137  Sim CD-Roms, Artigos de jornais ou revistas Observando como os alunos desenvolveram o assunto anterior  

138 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas 

Utilizo o manual quando está disponível 

139 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia) 

Pesquisando na internet e livros 

140 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Vídeos do Youtube e 
aplicativos 

Vejo quais os conteúdos a serem trabalhados, faço a divisão para 
o bimestre inteiro. Estabeleço o que deve ser trabalhado em cada 
aula e busco recursos extras para melhorar ainda mais as aulas.  

141 Não  Vídeos, musicas Preparo minhas aulas relacionando o tema do livro didático com 
temas atuais. 

142 Sim Mesmo 
possuindo 
sempre busco 
outros 
materiais para 
complementar. 

Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas 

Utilizo os ensinamentos que sempre tive dos workshops bem 
como a minha experiência ao longo desses mais de 10 anos 
lecionando e mais recentemente o que consolidei com o 
certificado CERTTesol. 

143 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, DVDs /Blu-ray - 
DIDÁTICOS, DVDs/Blu-ray - OUTROS 

 

144 Sim Sim Artigos de jornais ou revistas, DVDs/Blu-ray - 
OUTROS 

De acordo com o objetivo da aula, apresentar a situação real de 
conversação e criar a aula baseada nela, com materiais didáticos 
feitos por mim também. 

145     

146 Sim Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), Artigos de jornais ou 
revistas, DVDs/Blu-ray - OUTROS, A internet 
oferece diferentes gêneros textuais. 

Preparo minhas aulas baseadas no livro, mas sempre expandindo 
algumas atividades que considero mais fracas. Além disso, faço 
slides que ajudam na compreensão do conteúdo e que ajudam a 
engajar o aluno nas aulas (são sempre coloridos, com imagens 
em boa definição). Também penso em trazer materiais extras 
para os alunos, como handouts. 

147  Sim Textos, artigos de revista, periódicos, Vídeos de 
Youtube, enfim... Muita coisa da Internet 

Definindo o objetivo e, a partir dele, os materiais, dinâmicas, 
modos de participação, tempo para as atividades, resultados 
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esperados dos alunos e uma reflexão sobre a aula anterior, tipo, 
o que funcionou, o que foi feito, o que poderia ter sido feito... 

148 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas, Youtube, 9gag, ifls, internet em 
geral 

Decorei todos os livros e desenvolvi explicações gramaticais para 
todos os pontos, daí sobram só as aulas de conversação que eu 
decido um tema é preparo atividades pra uma aula. Tanto nas 
aulas normais como nas de conversação eu sempre inovo com 
games, música, quotes, aulas práticas envolvendo tato e 
paladar... Enfim, não é só pq eu decorei os livros q minha aula é 
feijão com arroz. Sou um teacher q nunca dá uma aula igual a 
outra... E tudo da sempre certo :) 

149 Sim  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas, Computador, internet 

Não preparo 

150 Sim Sim Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia), CD-Roms, Artigos de 
jornais ou revistas 

Com auxílio de internet e livros. 

151 Não  Obras de apoio (gramáticas, vocabulário 
específico, pronúncia) 
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Questões 23 e 24 
 

Part. n° 23. Encontra desafios pedagógicos ou práticos na execução de suas 
aulas? Quais? 

24. Como sabe/verifica se sua(s) aula(s) foi bem-sucedida em 
relação aos seus objetivos? 

1 Não A grande parte 

2 Carga horária reduzida e turmas lotadas. Acredito que sim.  

3 Falta de recursos como xerox, para propiciar o contato com esses textos. 
Data show antigos, que não funcionam ou que não atendem o número de 
professores da escola. Acesso limitado a Internet e laboratórios de 
informática com vários problemas (espaço, número de máquinas X 
alunos). Salas superlotadas (média de 40 alunos) e heterogêneas, alunos 
que cursam Inglês em institutos de idioma e alunos que vem do Ensino 
Fundamental com pouquíssimo contato com o idioma etc. 

Através da observação direta, exercícios e pesquisas solicitadas ao 
longo de cada etapa 

4 Não. Avaliação global do aluno em sala de aula. Complementado com 
avaliações orais e escritas. 

5   

6   

7   

8 Datas limites impostas pela franquia para término do uso do livro e o uso 
exclusivo desse material em sala de aula. 

Através de dinâmicas que tenham como base o uso do tópico ensinado. 

9 Sim. Alunos desinteressados, com dificuldade de aprendizagem e 
responsáveis que exigem resultados sem cobrar os alunos, apenas à 
escola/professor 

Quando os alunos realizam as práticas de maneira correta e quando 
não apresentam tantos problemas na execução da lição de casa 

10 Sim. Conseguir planejar as aulas sem muito embasamento teórico, 
somente com o que aprendi sozinha. 

Verifico se o aluno parece ter entendido o conteúdo e na aula seguinte 
sempre faço um recap da aula anterior. 

11 Sim.  As vezes 

12  Lição dada completa, interações propostas feitas, feedback positivo etc. 

13 Sim, quando passam temas diferentes dos quais já estou habituado a 
trabalhar 

Faço uma avaliação verbal com os alunos. 

14 Principalmente a falta de interesse e indisciplina dos alunos. Observando a participação dos alunos nas atividades em sala e através 
das notas das atividades avaliativas. 
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15 Sim. Material confiável para ajuda Se os alunos têm resposta positiva em relação a aula dada 

16 SIM, principalmente entre no activate e extra ideas Através do wrap up 

17   

18 Nunca uma aula sai 100% dentro do planejado né, seria utópico pensar 
dessa forma. Às vezes a diferença do nível dos alunos faz com que o 
ritmo não seja seguido conforme o planejado, mas também há casos de 
surpresas positivas, como um desempenho além do esperado. Outras 
questões como gerenciamento da turma, manutenção do interesse aos 
poucos fui adquirindo mais controle, mas considero um problema no meu 
início como professor. 

Tem que ter uma sensibilidade pra saber até que ponto o aluno está 
realmente entendendo ou apenas repetindo padrões prontos. Tento 
sempre adicionar atividades de criações mais livres, como roda de 
perguntas, criação de textos, etc.; para ver até que ponto eles 
desenvolveram uma certa independência para utilizar aquele conteúdo. 

19 Sim. Muitos não as valorizam e percebo que se torna algo banal, mesmo 
sendo muito importante na sociedade.  

De acordo com a postura e rendimento satisfatório dos alunos.  

20 Sim. Fazer uma boa escolha entre como executar a atividade proposta 
pelo livro didático sem que seja uma atividade chata e desmotivadora 
para os alunos. 

Sempre faço uma reflexão sobre o plano de aula que tracei. 

21 Sim, disciplinares  Não tenho um feedback real. 

22 As vezes faltam recursos pedagógicos Se os alunos estão retendo as coisas 

23   

24 Sim. Atividades bem relacionadas ao grupo. Feedback dos alunos  

25 Não No final das aulas ou das unidades temáticas que faço revisão do 
ensinado 

26 Sim. Adaptar o material a cada turma que leciono. A final da aula peço feedback aos alunos e concluo a aula com os dados 
que eles me oferecem. 

27 Vários. Manter o aluno interessado por 4h30 de aula por semana é um 
grande desafio. É necessário preparar grande variedade de atividades. 

Por meio do aprendizado dos alunos, se aprenderam o que foi 
trabalhado em aula, se conseguem produzir língua com o que 
aprenderam. 

28   

29 Não. Através do desempenho de cada aluno. Inclusive, faço com que meus 
alunos se autoanalisem e percebam sua melhora a cada aula.  

30  Faço provinhas de estilo quiz cada 3/4 aulas. Também, por ser aulas em 
duplas ou individuais posso verificar direto com o aluno. 
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31 Sim, sempre. A necessidade de adaptação do material, as dificuldades e 
restrições tecnológicas, a questão avaliativa, o feeling de saber como 
cada aluno aprende de modo mais eficaz. 

Sempre há um processo de accountability ao fim das aulas e, nesse 
momento, o aluno percebe se foi capaz de atingir o proposto. 

32 Sim. Falta de material de apoio...vídeos, data show, ... Pelo interesse dos alunos e sua participação. Através tbm das 
avaliações (trabalhos, provas e testes). 

33 Tentativa do aluno de se fazer entender em português e manter o diálogo 
em português. 

Retomada no final da aula e na aula seguinte, através de diálogo sobre 
a vida do próprio aluno e não com exercícios gramaticais. 

34   

35 Sempre temos desafios pedagógicos, cada conteúdo lecionado tem um 
probleminha que seja, depende de quem está aprendendo também. 

Quando os alunos conseguem de maneira independente fazer o 
exercício ou o conteúdo se torna parte da fala do aluno. 

36 O desafio é convencer a escola que usar facebook, whataspp e youtube 
nas aulas é bom!!  

Se o aluno saiu sorrindo, deu certo. 

37 Sim, alunos matriculados e aprovados para níveis mais altos com 
deficiências graves de proficiência; falta de interesse no idioma; falta de 
dedicação extraclasse. 

Por meio de avaliações tanto contínuas quanto pontuais. 

38   

39 Vários. Sempre me deparo com o desafio de trabalhar a oralidade turma 
de crianças com 30 alunos. Muitas vezes as atividades propostas 
presentes no material didático não são aplicáveis em sala de aula por não 
ter espaço físico, tempo de aula e condições para conseguir monitorar 
adequadamente os grupos de alunos. Outro desafio é o de trabalhar o 
ensino de língua inglesa com os alunos especiais. Infelizmente muitas 
vezes não há tempo suficiente para dar uma atenção maior a estes 
alunos. 

Sempre após a aula reflito a respeito de como ela foi executada e os 
pontos que deram certo e aqueles que foram um total fiasco e tento 
sempre imaginar meios de melhorar os pontos q não foram bem 
sucedidos. Quando tenho tempo, faço anotações. 

40 Educação dos alunos, falta de espaço, ambiente conturbado Se finalizei tudo que foi planejado de forma concreta e eficaz. 

41   

42   

43  Com a reação dos alunos durante as atividades propostas 

44 Não Através de avaliações espontâneas e formais 

45 Os alunos apesar de estarem em níveis avançados, tem pouco ou 
nenhum conhecimento. 

Pelas notas dos alunos nas provas de Inglês. 



 
2

0
1
 

 

46 Sim. Não muitos em relação à execução das aulas, mas mais em relação 
a ideias e projetos que poderiam beneficiar todas as turmas de inglês da 
faculdade, mas são barrados pela Coordenação ou não levados adiante 
por outros profissionais necessários para execução dos projetos.  

Quando os alunos cumprem a tarefa proposta e são bem sucedidos 

47 Em aulas particulares o maior desafio não é exatamente pedagógico, mas 
sim motivacional. O aluno precisa ser motivado, o professor precisa estar 
sempre atento em mostrar ao aluno em quais situações da vida aquilo 
que está sendo apresentado a ele realmente será usado, a real 
relevância do assunto. Também é importante criar mecanismos que 
façam sua aula ficar interessante para ele, como músicas e explicações 
com exemplos de vida e comparações e erros comuns. É necessário 
fazer com que o aluno realmente se interesse pela aula e se comprometa 
com as datas e horários, compreender o universo desse aluno, seu 
trabalho e como trazer isso para as aulas também é essencial. 

De acordo com o desempenho dele na tarefa de produção livre 
relacionada ao "conteúdo" dado. 

48 Sim. Observação de aula. No final e no começo de cada aula pergunto aos alunos o que eles 
lembram que foi ensinado e como eles podem utilizar isso. Em inglês. 

49 Alunos de idades e níveis educacionais diferentes na mesma sala de 
aula. 

Avaliação contínua e provas 

50 Desafios práticos, pois as salas são muito lotadas e isso dificulta aulas 
mais dinâmicas. 

Por meio de avaliações 

51 Milhares e gostaria de saber a quem recorrer. Qual a melhor de 
sequência de atividades, quais atividades são mais eficazes para atingir 
meu objetivo. Como melhorar o vocabulário de meus alunos. Como 
motivar meu aluno a estudar fora da sala e a fazer lição de casa, qual o 
melhor momento de corrigir a pronúncia ou o emprego errado de um 
pronome... 

Proponho uma atividade que exija a produção do que foi trabalhado  

52 Sim. Alunos com déficit grande de atenção. Sempre faço quizzes ou dinâmicas ao final de cada aula, focados no 
conteúdo aprendido. Assim consigo analisar se todos alunos 
compreenderam a matéria. 

53 Sim. Manutenção de disciplina, manter a dinâmica da aula Exercícios de freer practice, feedback dos alunos, avaliações do curso 
(teste)  

54 Na maioria das vezes não. Considero um desafio quando a turma é muito 
grande ou quando apresenta resistência em se comunicar em inglês.  

Além do constante monitoramento da produção dos alunos durante a 
aula, sempre faço uma "agenda" ao final com os alunos para vermos se 
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atingimos nossos objetivos. 

55   

56 O uso de tecnologias Observação e avaliação 

57 Falta de material didático, equipamentos multimídia, falta de orientação 
pedagógica 

Pelo desempenho dos alunos da resolução das atividades 

58 Sim as vezes. A recusa em fazer determinadas atividades. Procuro sempre ao final questionar os alunos sobre a aula e mediante 
as respostas deles consigo ter uma noção se meus objetivos foram ou 
não alcançados. 

59 Sim. Por vezes o tópico tratado não agrada aos alunos, ou a abordagem 
não consegue propiciar o melhor entendimento àqueles que 
compreendem melhor por meio de atividades lúdicas, ou mais visuais. É 
um grande desafio, a meu ver, ter de adaptar algumas atividades. 

Na maioria dos casos, é a própria expressão facial dos alunos que diz 
se a aula está sendo bem-sucedida, além do grau de envolvimento 
deles.  

60 Às vezes sinto falta de dar aula em um laboratório de informática em vez 
de estar em uma sala de aula convencional. Quando preciso disso, tenho 
que reservar com antecedência, o que exige planejamento prévio.  

Através da avaliação constante feita ao longo das aulas.  

61  Reflexão e assistência de aula 

62   

63 Suporte técnico na sala de aula inexistente  Feedbacks dos alunos, principalmente  

64 Time constraints Avaliação própria e peço que os alunos digam ao final da aula qual era o 
meu objetivo em uma determinada aula 

65 Sim, normalmente por serem alunos com perfis culturais diferentes. Através de atividades na aulas posteriores onde o aluno precisa utilizar 
o que foi trabalhado. 

66 Não Feed back dos alunos 

67   

68 Sempre há. Reunião, posteriormente, com o coordenador pedagógico  

69 Sim, as vezes tenho que procurar outros exercícios para os alunos A cada 4 aulas faço uma de revisão de conhecimentos e tento ver o que 
o aluno absorveu 

70 Desmotivação dos alunos. Não sei. 

71 Sim, indisciplina e falta de interesse do aluno. Conforme o desempenho dos alunos durante as atividades. 

72 Não I check understanding on the next lesson by engaging in conversation 
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with my students 

73 Sim, espaço e materiais.  Quando aplico exercícios - speak, listen, write - dinâmicos e percebo 
que os alunos se saíram bem.  

74   

75  Através de provas e observação da produção oral de cada aluno 

76 Com crianças menores, entre 2 e 6 anos. Por minhas aulas serem 
particulares e individuais muitas vezes preciso mudar/criar atividades na 
hora da aula para reter a atenção e interesse do aluno 

Se o aluno consegue produzir, posteriormente, aquilo que foi trabalhado 
em aula. 

77 Existem vários desafios na escola pública, principalmente, pouco tempo 
de aula, muitos alunos por turma (o que dificulta o ensino da língua), 
alunos com necessidades especiais (fazendo com que sempre tenhamos 
que adaptar as aulas, juntamente com o segundo professor), os livros não 
condizem com a realidade dos alunos brasileiros (isto porque, trazem 
muito a realidade de alunos americanos). 

Através do método tradicional, que é a avaliação (seja ela, escrita ou 
oral). 

78 A manutenção da concentração d@s alun@s durante as aulas Pelo homework e o q eles lembram no warm up 

79 Adequar o currículo exigido pelo Estado à realidade dos alunos. Se os alunos mantêm-se interessados e envolvidos. 

80  Através dos exercícios e avaliações 

81 Sim, principalmente conciliar a aula com alunos de diferentes idades e 
níveis de pro eficiência 

Através de exercícios no livro e revisões. 

82 Sim. Tenho que pensar que nem todos tem o mesmo conhecimento na 
área 

Quando vejo que pelo menos a maioria tenta resolver as atividades 
sozinhos 

83 Sim. Tenho alguns alunos pré-adolescentes totalmente desinteressados 
pelas aulas. Tento conversar, pedir para prestarem atenção, mas isso 
dura por pouco tempo: preferem ficar no celular ou ouvir música. Tenho 
um aluno autista em que estou aprendendo em lidar com ele. E outra 
aluna, que possui um problema mental de nascimento - não o que é, mas 
é visível - está sendo um desafio, pois é muito agitada, desobediente e 
falta uma polidez.  

No final de cada aula, pergunto oralmente para os alunos sobre o 
conteúdo sem que eles consultem o material e pergunto a eles o que 
acharam.  

84 Indisciplina e preguiça dos alunos, principalmente adultos Produção dos alunos ao final da fase de práticas 

85 Não. Sempre termino a aula com uma atividade focada em uma habilidade, 
geralmente speaking. E avalio a desenvoltura e uso da língua dos 
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alunos 

86 O maior desafio é manter os alunos sempre atentos e estimulados, isto é, 
fazer sempre uma aula SHOW para que eles não faltam e tragam as 
tarefas e queiram voltar a escola. 

Pesquisa de opinião é sempre um bom termômetro. Conversar com os 
alunos e tentar encaixar alguns de seus interesses e observar suas 
reações também é muito eficaz. 

87 No momento, sinto-me melhor preparada. Porém, anteriormente, era 
difícil saber o quanto poderia exigir de uma criança da Educação Infantil, 
por exemplo. Não sabia que uma criança de 3 anos tivesse dificuldade 
em montar um quebra-cabeças com 18 peças, por exemplo. Ou que se 
eu desse massinha de modelar, teria dificuldade em explicar que não 
poderiam colocá-la na boca. "Prender" a atenção também foi um desafio 
no início. Hoje, os maiores problemas são relacionados à disciplina de 
grupos grandes, acredito, e principalmente nas séries finais do 1º ciclo do 
Ensino Fundamental (4º e 5º anos). 

A reflexão é uma ferramenta importante para isso. Como tenho muitos 
grupos da mesma série (em média, 6 grupos de cada série), acredito 
que a segunda turma que tem a mesma aula 'repetida' já tem alterações 
com base no que preparei anteriormente. 

88 Às vezes o material usado não é suficiente pra que o aluno domine a 
língua estrangeira estudada. Há algumas deficiências nesse sentido.  

Quando pergunto e o aluno consegue responder rapidamente  

89 Sim. O curso é pequeno, o material é precário e os alunos não tem mto 
contato com o idioma fora, por uma questão cultural, acho. 

Aplico exercício 

90 Os desafios são criar materiais para as aulas de ensino fundamental l. 
Até o terceiro ano não há livro didático e temos que inventar dinâmicas e 
atividades complementares. O enfoque é na oralidade, porém com 30 a 
35 alunos por sala não é fácil. 

A cada aula o conteúdo é retomado oralmente. 

91 Sim. O maior problema é conseguir chamar a atenção deles. Sinto 
dificuldades em preparar uma aula que desperte o interesse deles. 
Parece que minhas aulas são chatas.  

Sempre no final da aula passo exercícios e pergunto as respostas, 
quando a maioria responde correto, sinto que eles entenderam. E 
também através das notas das provas.  

92 Sim. O baixo conhecimento dos alunos sobre línguas estrangeiras  Pela interação dos alunos com minhas aulas  

93 Sim. A diversidade e falta de interesse dos alunos Faço feedbacks constantes com os alunos  

94 Muitas vezes, algumas crianças tem dificuldade de compreender alguns 
conteúdos, uma vez q a língua inglesa é o único meio de comunicacao, e 
na maioria dos casos, não é a língua materna delas. 

Através das percepções dos alunos. 

95 Sim. Indisciplina e falta de interesse e perspectiva.  Através das avaliações.  

96 Principalmente no planejamento do tempo que as atividades demoram a 
ser feitas em aula, pois há fatores que não se controlam, como presença 

Creio que é perceptível pela própria atitude dos alunos em relação ao 
conteúdo e à forma como o utilizam nas aulas seguintes. 
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ou falta de alunos, facilidade ou dificuldade na compreensão, etc. 

97 Sim. Falta recursos Observo o comportamento dos alunos. 

98 A falta de empenho da maioria dos alunos em estudar por conta Avaliação constante a cada aula. 

99   

100 Os maiores desafios são tecnológicos, sempre encontro materiais 
descarregados, falta de carregadores... 

Gosto muito de testing questions para checar se os alunos realmente 
entenderam ou partindo do que foi ensinado eles construam suas 
próprias frases, textos ou diálogos para checagem do aprendizado. 

101 Sim. Entregar o que é proposto e medir o real desempenho dos alunos. Se os objetivos principais forem atingidos, se os alunos reproduzem o 
que foi ensinado. 

102 O maior desafio é a falta de tempo dos alunos em se dedicar aos estudos 
individuais. 

Ao final questiono os alunos sobre o que aprenderam e anoto o que foi 
bem sucedido ou não. 

103 Disciplina dos alunos Na maioria das vezes através de trabalhos e provas 

104 Sim. Em uma das escolas em que trabalho, só há um rádio reprodutor de 
CD e Não há internet no laboratório, o que dificulta bastante a execução 
do meu planejamento. 

A partir da observação direta e de quesrionários aos quais os 
respondem ao fim de cada unidade. Além do próprio rendimento da 
turma nas diversas avaliações  

105 Sim. O desinteresse e a falta de conhecimento prévio dos alunos. Com diálogos abertos com a turma. 

106 Sim, é necessário sempre estar inovando. Considero isso um desafio 
positivo. Outro desafio é a cobrança externa por um currículo extenso 
(livro) e pouco significativo. 

Pela motivação dos alunos para a próxima aula 

107 Na rede estadual, a carga semanal é duas aulas e, muitas vezes, 
percebia que não era o suficiente; gosto de trabalhar com mídias, mas 
nem sempre tinha o material de apoio ou mesmo o espaço disponível. 

 

108 Sim. Interesse dos alunos  Não sei. 

109 Não  Produção dos alunos no final da aula 

110 Não Através de exercícios para casa 

111 Tento seguir o método, mas sinto que falta um pouco mais de 
treinamento e didática. Também sinto alguma dificuldade em manter a 
motivação, pontualidade e comprometimento dos alunos. 

Auto avaliação, feedback dos alunos e taxa de retenção no fim de cada 
semestre (embora nem todas as variáveis dependam dos teachers) 

112   

113 Sim. A necessidade de seguir o manual. A falta de tempo para Pelo feedback dos alunos 
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incrementar 

114 O grande número de alunos e turmas, além da falta de recursos. Pelo desempenho dos alunos 

115 Sim, sempre. Tempo de preparo de aula é escasso, recursos na escola 
nem sempre funcionam, indisciplina dos alunos 

Sempre verifico e procuro melhorar as estratégias qdo percebo que não 
atingi os objetivos 

116 Às vezes, Internet cai, aluno esquece o material, etc. Quando o aluno sai motivado 

117   

118 Sim, a falta de interesse dos alunos, falta de material adequado à prática 
diária como tv e/ou projetor na sala de aula, indisciplina.  

Pela interação dos alunos. 

119 Sim. Lidar com a falta de interesse dos alunos, há momentos que é 
desafiador ter jogo de cintura a todo momento. 

Quando os alunos conseguem identificar as respostas dos exercícios 
sem a minha ajuda a todo instante. 

120  Feedback do aluno, sempre sabemos se ele aprendeu ou não, também 
preparo aulas para sites (free) e sempre tem comentários que me 
ajudam a implementar  

121 Sim, em princípio fazer o aluno conscientizar-se da importância de 
aprender este idioma e que com esses textos trazem conhecimento, 
ampliam seu vocabulário na escrita e na conversação. 

Quando vejo que a meta foi atingida, o retorno da aprendizagem teve 
êxito e o educando evoluiu em sua aprendizagem. 

122 Sim, as vezes as unidades escolares não possuem material adequado 
como por exemplo: rádio, data-show etc. para ser utilizado em sala de 
aula. 

Quando vejo que o aluno faz uma atividade sem a minha ajuda ou 
responde uma pergunta que eu faço em sala de aula.  

123 Sim, muitas vezes os aparelhos não funcionam, os alunos mal são 
alfabetizados e as salas de inclusão, cheias, dificultam o andamento da 
aula. 

Através dos comentários em aulas seguintes, quando retomamos o 
assunto. 

124   

125 Gostaria de estender mais os conteúdos para o pouco tempo semanal de 
aula. 

Faço perguntas, jogos, verdadeiro ou falso e questões lúdicas pra ver o 
aproveitamento. 

126 Sim. Principalmente a falta de interesse dos alunos.  Através de exercícios 

127 Sim. Falta de materiais - tb, radio, dvd Quando o aluno utiliza-se sozinho o language focus proposto 

128 Sim, principalmente no preparo de treinamentos e capacitações para 
professores. 

Feedback dos alunos. 

129 Disciplina e interesse Feedback, desempenho, provas 
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130 Sim. Falta de material de apoio para as mídias, desinteresse dos alunos, 
desvalorização por parte de outros países professores 

Através de acompanhamento dos alunos, feedback, observando suas 
atitudes diante do conteúdo 

131 Sou professora particular, o desafio é manter o interesse do aluno por 
muitos meses. E qdo mantido, sempre trazer novidades pra dentro da 
sala.  

Satisfação do aluno ao sair da sala, e verificar que o aluno tenta usar os 
pontos aprendidos.  

132 Sim, o maior de todos é a vergonha dos alunos em usar o inglês o outro é 
a falta de contato destes com a cultura. 

Primeiro de tudo o professor tem o "feeling" se a aula foi proveitosa ou 
não, mas costumo fazer um review e isso ajuda muito os alunos. 

133 Falta de material na escola de idiomas, como falta de caneta, apagador. 
E muita dificuldade dos alunos na escola de reforço. 

Através da percepção se os alunos apreenderam o contexto e a matéria. 

134 Apenas quando há alunos com learning disabilities  Com avaliações do ensino no final e durante o curso  

135 Sim, como sou novato muitas vezes não sei lidar com alunos avançados 
e ao mesmo tempo com alunos leigos na mesma classe. 

Através do homework. 

136 A indisciplina e falta de comportamento adequado é um problema 
recorrente. 

Quando os alunos chegam e dizem que conseguiram entender bem as 
matérias e foram bem nas provas. 

137 Quase toda aula, muitos planos não dão certo, e o improviso é 
fundamental para que a aula tenha mais chances de ser bem sucedida  

Levo em conta como a aula foi encerrada e se o desempenho dos 
alunos alcançaram a expectativa  

138 Sim, principalmente ensinando pronúncia Depende dos objetivos específicos da aula 

139 Não Pelo acerto dos exercícios 

140 O desinteresse, a ênfase nas notas e nenhuma credibilidade para a 
necessidade para se alcançar um bom nível de fluência e o pragmatismo 
da escola em concluir o material ainda que o aluno não desenvolva as 
competências necessárias para prosseguir. 

Atividades, avaliações, feedbacks em aula. 

141 Muitos. Poucas horas de aula, falta de material didático para os alunos, 
falta de recursos tecnológicos, salas numerosas e com diferentes níveis 
de Língua  

Com o feedback dos alunos 

142 Sempre há, mas a experiência ajuda a contorná-los. Julgando-a logo após sua execução bem como observando a pratica 
espontânea dos alunos algum tempo depois. 

143   

144  Verificação da aprendizagem, peço opiniões. 

145   
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146 Os desafios são sempre relacionados à falta de equipamento, 
basicamente. 

Os alunos sempre elogiam as aulas divertidas, mas vejo que eles 
aprenderam na aula seguinte, quando faço uma recapitulação da aula 
anterior. Aí vejo que tudo deu certo. 

147 O maior desafio de cada aula é chegar no aluno de uma forma 
significativa que o coloque para pensar criticamente acerca do tópico em 
questão.  

Às vezes, essa verificação é intuitiva. Outras vezes, de forma mais 
direta mesmo, como por exemplo, com uma pergunta ou um fechamento 
no qual os alunos possam se manifestar em relação ao que 
aprenderam, ou não na aula. Depende muito... 

148 Alguns alunos da zona rural são bem tímidos e sinto dificuldades pra 
interagir... O speaking deles é bem prejudicado por isso. Porém eu pego 
mais nisso pra não deixar "buraco" nos skills... 

Eu vejo alunos lendo, ouvindo, falando e escrevendo no idioma 
estrangeiro q até então muitos deles jamais tivera contato. Eu sinto o 
progresso. Eu também tenho um sistema de classificação de aluno, é 
pessoal e só eu sei como funciona... Eu avalio os níveis deles um por 
um numa planilha com listening, reading, speaking e writing e eu marco 
qual skill foi trabalhado naquela aula. Aí tenho o controle e consigo 
direcionar 25% do trabalho pra cada... 

149 No geral, não Verificar se ele é capaz de realizar o que foi proposto, principalmente 
fora da aula 

150 Não. Pelos feedback e desenvolvimento dos alunos, sobretudo. 
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Questão 25 - Categorizadas de acordo com síntese da fala.  

Utilize este espaço para quaisquer comentários que considerar relevantes em relação à sua profissão de Professor de Língua Inglesa.  

 A. A profissão B. Formação Inicial C. Educação Continuada D. Prática Docente E. Mentoria 

1 A profissão tem me 
frustrado aos poucos. Tem 
sido difícil "gerenciar" salas 
numerosas, com alunos 
desinteressados e que não 
valorizam a disciplina 
(escuto muito que Inglês 
não reprova, assim como 
Artes e Educação Física). 
Tento não transparecer 
cansaço e essa frustração 
em sala de aula e esgoto as 
possibilidades de conversa 
e discussões saudáveis 
com os alunos sobre a 
importância de dominar um 
outro idioma. Dividir minha 
carga horária em 2 
instituições, na verdade 
acabo lecionando em 4 
escolas, tem sido 
extremamente desafiante e 
cansativo (ao todo tenho 
mais de 700 alunos) 
 

Também saímos totalmente 
despreparados da 
universidade para trabalhar 
com a língua, tanto nas 
questões pedagógicas 
quanto no conteúdo 
propriamente dito - saímos 
com conhecimento mínimo, 
quase incapazes de 
trabalhar na área. 
 

Acredito ser de extrema 
relevância a participação 
em cursos, congressos e 
seminários. A troca com 
outros colegas e realidades 
é muito importante para o 
aprimoramento. 
 

Uma coisa que mencionei e 
considero importante para 
professores iniciantes é a 
ideia de que o professor 
sabe tudo, é perfeito e dono 
de todo o saber em sala de 
aula. Essa ideia antiga faz 
parte da nossa cultura e 
adiciona uma carga extra 
de pressão. A partir do 
momento em que nos 
enxergamos como 
facilitadores e não como 
detentores de todo o saber, 
acho que facilita nossa 
postura e confiança em 
sala. Somos passíveis de 
erro, e apesar de 
precisarmos estar sempre 
atento quanto a isso, o 
medo de errar ou não saber 
alguma coisa não deve ser 
o maior dos nossos 
problemas. 
 

Acho fundamental assistir 
aulas de outros professores 
mais experientes. 
 

2 É uma profissão 
interessante, entretanto 
pouco valorizada tanto 
pelas instituições de 
ensinos, como pelos 

A universidade pode 
disponibilizar de espaços 
para a melhor 
instrumentalização dos 
alunos de línguas 

O profissional deve manter-
se atualizado, buscando 
diferentes técnicas para que 
os alunos sejam 
beneficiados com isso e 

Eu amo lecionar, dou aula 
há mais de 16 anos. Ano 
passado tive a oportunidade 
para lecionar no ensino 
regular para Ensino 
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alunos. Há muito trabalho 
dentro e fora de sala de 
aula. A carga horária às 
vezes atrapalha a vida 
social do professor, o que 
pode o fazer se sentir 
estafado e frustrado. 
 

estrangeiras, por intermédio 
de projetos de extensão, 
pesquisa, PET, monitorias 
etc. 
 

tenham aulas práticas e 
relevantes para sua vida 
tanto profissional como 
pessoal. 
 

Fundamental 2 e Ensino 
Médio. Como dou aulas 
particulares há muito 
tempo, percebi uma 
diferença enorme na prática 
das duas atividades, mas 
me adaptei muito bem. Hoje 
em dia, busco novos 
desafios dentro do ensino 
regular, em concursos e em 
paralelo preparo estudantes 
para intercâmbio em uma 
agência e dou aulas 
particulares. 
 

3 É muito difícil ser professor 
de língua inglesa hoje em 
dia, pois dividimos a área 
com profissionais que não 
são capacitados para 
lecionar a língua. Isso é 
algo que acaba me 
desmotivando, pois dificulta 
conseguir uma posição boa 
no mercado quando tantos 
outros "professores" 
acabam vendendo suas 
aulas por menos, mas 
menos qualidade também. 
 

A faculdades de 
licenciaturas deveriam 
preparar mais alunos para a 
realidade das salas de aula, 
que é ambiente muito 
complexo em relação as 
diversidades sociais e 
culturais. 
 

Bem, o professor de Língua 
Inglesa deve se manter 
atualizado sempre. Acho 
que a maior dificuldade 
para o professor iniciante é 
saber como ensinar, como 
será passado o conteúdo 
de acordo com a 
facilidade/dificuldade de 
cada aluno, pois em uma 
sala há níveis diferentes. A 
maior dificuldade que 
enfrento muitas vezes é a 
insegurança. Medo de 
ensinar uma palavra errada, 
talvez, por não ser fluente. 
Mas, o lado positivo do 
ensino de inglês é que 
aprendo a cada aula que 
preparo. Em contato com a 

Hoje acredito que a tarefa 
primordial do professor de 
língua inglesa é motivar os 
alunos a quererem 
aprender. Eles farão isso 
por si próprios. 
 

 



 
2

1
1
 

 

língua inglesa exercito o 
que aprendi na 
universidade. 
 

4 O Ensino da Língua Inglesa 
está sendo banalizado 
pelas escolas! Espero que 
essa pesquisa possa 
auxiliar os professores no 
futuro, realmente, não 
apenas em aspectos 
estruturais; mas em 
sugestões, orientações para 
lidar com a enorme 
diferença entre os alunos 
avançados e os abaixo do 
básico, que frequentam as 
mesmas aulas. Agradecida 
pela oportunidade! 
 

O professor de LI tem 
ganhado espaço nas 
escolas e mercado em 
geral, devido a 
globalização. Porém, ainda 
sinto que falta valorização e 
mais oportunidades de 
estudos da língua, cultura e 
metodologias de ensino. 
Ainda vemos alunos se 
formando em escolas 
regulares com pouco 
conhecimento da língua e 
professores com 
conhecimento pedagógico e 
linguístico mínimos, o que 
prejudica tanto os 
profissionais competentes 
quanto os alunos. 
 

Capacitação constante para 
os docentes em especial os 
que moram na região norte 
pois estamos realmente 
fora da realidade do uso da 
língua inglesa em 
comparação com cidades 
como São Paulo e Rio de 
Janeiro. 
 

Acredito que deveria haver 
mais espaço pra atividades 
lúdicas, jogos, músicas e 
vídeos no ensino da Língua 
Inglesa. 
 

 

5 O mercado é promissor 
mas lecionar Língua Inglesa 
é difícil...exigências 
surreais, remuneração 
pequena. Sem falar que 
para se manter atualizado e 
qualificado há gastos 
astronômicos. 
 

Um professor tem que ter 
preparo acadêmico 
 

São muitos os aspectos 
envolvidos na formação e 
atuação do professor de LI. 
Cada contexto tem suas 
peculiaridades e nem 
sempre as instituições 
enxergam isso. A formação 
ainda é algo a ser 
melhorado e, para isso, 
acredito muito nos 
programas de formação 

Não só como professora de 
Língua Inglesa, mas como 
professora apenas, tenho 
grande aversão aos testes 
e às metas com data 
mercada para 
compreender, apreender e 
assimilar conteúdo novo. 
No meu caso, que sempre 
tive facilidade, creio que a 
obrigação de cumprir datas 
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continuada, já que após 
cursos de graduação 
podemos seguir inúmeros 
caminhos. 
 

«atrasou» o meu 
desenvolvimento e 
atrapalhou em grande parte 
o desenvolvimento de 
colegas que tinham 
dificuldades, mas não 
tinham tempo o suficiente 
para aprender. 
 

6 Eu amo inglês, mas não 
posso atuar 100% na área, 
meu emprego não me 
possibilita isso e como 
preciso trabalhar, sou 
obrigada a aceitar essa 
condição. 
 

 Na minha opinião, os 
professores de língua 
inglesa devem sempre 
procurar mais qualificação, 
seja por programas de pós-
graduação ou por exames 
de proficiência, cursos de 
extensão, viagens ao 
exterior e afins. 
 

É importante ressaltar que é 
preciso atualizar-se sempre. 
Como lidamos com todas 
as faixas etárias 
principalmente com a 
juventude de agora, sempre 
dar dicas a eles de alguns 
canais do youtube, blogs, 
páginas de redes sociais 
com o foco no idioma, sites 
lúdicos, aplicativos e 
incentivá-los sempre a 
pesquisarem para que 
possam se aprimorar de 
forma descontraída. 
 

 

7 Em escolas acho que o 
maior desafio para um 
professor de Língua Inglesa 
é lidar com coordenadores 
que não compreendam seu 
trabalho e esperam 
resultados, mas que 
também não se importam 
em capacitar o professor 
para aquilo que é esperado 

  Eu faço tudo. Até outras 
coisas na escola que não 
faz parte do meu serviço de 
professor. Eu montei toda a 
mesa de conteúdo dos 
cursos, eu estipulei o tempo 
de duração dos cursos, eu 
sou responsável pela 
avaliação dos alunos assim 
como a parte pedagógica 

 



 
2

1
3
 

 

deles. A escola vende um 
produto aos pais, produto 
este que é orquestrado na 
maioria das vezes pelo 
coordenador pedagógico. 
Enquanto isso o professor é 
contratado, dão a ele o 
material didático, e esperam 
que ele adivinhe qual 
metodologia, abordagem, 
resultado etc. foi vendido a 
essa família. Por isso a 
maioria de reuniões com 
pais e professores acabam 
sendo caóticas e 
despertando uma grande 
infelicidade dos professores 
em trabalhar em 
determinadas instituições. É 
necessário um diálogo 
transparente entre todos, 
para que saibam onde se 
encaixam, o que é 
esperado deles etc. para 
que o ano letivo seja 
tranquilo para todas as 
partes. Todos já sabemos 
que o salário de professor 
de escola não é uma 
maravilha, mas são na 
verdade essas situações de 
desentendimento dentro 
das instituições que deixam 
os professores mais 
desgostosos, na minha 

em relação com os pais dos 
alunos e problemas q 
ocorram. Eu criei um 
horário de recuperação pra 
apurar a gramática dos 
alunos q precisam. Eu 
também resolvo notas de 
alunos antigos q já 
terminaram o curso mas 
não pegaram certificado. 
Desenvolvo lições fora da 
escola e excursões.  
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opinião. Por isso também 
muitos optam por atuar 
apenas como professor 
particular pois o valor da 
hora aula é maior e não 
existem desentendimentos 
uma vez que o professor é 
seu próprio marketing, seu 
próprio coordenador etc. e 
ele mesmo lida com o 
aluno, com seus pais ou 
empresa para qual presta 
serviço nos casos de in-
company por exemplo. 
 

8 Preparo, amor e 
conhecimento são 
fundamentais para essa 
profissão. Caso não possua 
essas virtudes, você será 
apenas mais um 
instrumento de consulta. 
 

  Assim como as demais 
disciplinas, o professor de 
LE tem vários desafios: 
excesso de turmas, poucas 
aulas, turmas numerosas, 
desinteresse dos alunos, 
escassez de material 
pedagógico, livros didáticos 
com atividades difíceis para 
o aluno ideal é não o real) 
distantes da cultura do 
aluno de rede pública, 
tendo o professor que 
adaptar as atividades e 
muitas vezes abandonar o 
livro didático. Mesmo tendo 
atuado pouco na área, pude 
perceber essas dificuldades 
e outras que não lembro no 
momento. 
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9 Não é fácil exercer a 
profissão, tanto por conta 
das mazelas comuns aos 
professores de todas as 
áreas como pela pouca 
importância que a disciplina 
é tratada tanto pela própria 
escola quanto pelos alunos.  
 

  Acredito que minha 
dificuldade maior é quando 
o aluno questiona 
vocabulário do qual ainda 
eu desconheço. 
 

 

10 Falta muito apoio do 
governo ao nosso trabalho. 
Salas de aulas lotadas e 
falta de material adequados 
são empecilhos do ensino 
de qualidade. 
 

  O professor precisa se 
inovar, se reinventar e 
acompanhar novas 
tendências. 
 

 

11 Deveria ser uma profissão 
mais valorizada no que diz 
respeito ao valor pago por 
hora aula principalmente 
em cidades do interior. 
 

  A aula de língua inglesa 
precisa ser objetiva, Real e 
interessante, a partir de 
situações concretas e com 
material motivador. 
 

 

12 É uma profissão que gosto 
muito e que aprendo a cada 
dia com cada aluno. 
 

  Ser professora de Inglês é 
um sonho realizado! 
 

 

13 Dificuldades sempre 
teremos. Porém aos 
profissionais de escolas 
livres, a dificuldade maior 
que escolas e teachers 
passam é com o 
imediatismo dos alunos. 
Querer fluência em meses, 
sem esforço. Adultos não 

  O aspecto mais importante 
de ser professor de LI é ser 
professor. A LI é 
instrumento para o 
exercício do ofício. 
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estão dispostos a estudar. 
 

14 Falta apoio pedagógico, 
material adequado e um 
currículo para a rede 
pública. 
 

  Somos desafiados não 
apenas em fazer com que o 
educando aprenda, há 
também o desafio das 
condições de materiais 
ofertados na rede pública, 
ter um ambiente específico, 
ou seja, um laboratório de 
idiomas. 
 

 

15 A disciplina e a profissão 
São muito desvalorizadas. 
 

    

16 Percebo que falta 
qualificação, 
comprometimento, 
treinamento e programas de 
incentivo. Muitos teachers 
consideram o ensino de 
idiomas algo provisório. 
Falta melhor remuneração e 
benefícios por conta da 
baixa qualificação exigida. 
 

    

17 Sou professor da rede 
estadual. O que falta é os 
alunos mostrarem interesse 
na aula e parem para 
pensar que hoje em dia 
saber inglês é algo que 
importante na vida deles. 
Isso que a me desmotiva 
quando entro em sala de 
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aula. 
 

18 Amo lecionar, acredito que 
nascemos para ser 
internacionais e saber mais 
de uma língua nos faz estar 
mais perto de todos. 
Somente não gosto das 
mentiras documentadas nos 
diários. 
 

    

19 Professor deve se valorizar 
mais e depois disso ser 
mais valorizado 
 

    

20 Eu amo o que faço, apesar 
dos deméritos da profissão. 
Gostaria de ter mais 
oportunidades para outros 
horizontes, mas como estou 
iniciando sei que muita 
coisa vem pela frente. 
Adoro ajudar pessoas, fazê-
las sonhar e descobrir o 
mundo além das fronteiras. 
"Eu amo what I do!" 
 

    

21 Os salários na área sempre 
foram extremamente 
desmotivadores. Espero 
sair da área assim que 
puder prestar concursos 
públicos. 
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Questões Finais 
 

Part. n° Gostaria de participar de futuras 
entrevistas sobre os desafios 

práticos do Professor de Língua 
Inglesa? 

Em caso positivo, deixe seu nome completo... 
(deletado por questão de privacidade) 

... e seu melhor e-mail para contato. 
(deletado por questão de privacidade) 

1 Não   

2 Sim   

3 Sim   

4 Não   

5    

6 Não   

7 Sim   

8 Sim   

9 Sim   

10 Sim   

11 Sim   

12 Não   

13 Sim   

14 Sim   

15 Não   

16 Sim   

17    

18 Sim   

19 Sim   

20 Sim   

21 Sim   

22 Não   
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23    

24 Sim   

25 Não   

26 Não   

27 Sim   

28 Sim   

29 Sim   

30 Sim   

31 Sim   

32 Não   

33 Sim   

34    

35 Sim   

36 Sim   

37 Sim   

38    

39 Sim   

40 Não   

41    

42    

43 Sim   

44 Sim   

45 Sim   

46    

47 Sim   

48 Sim   

49 Sim   
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50 Não   

51 Sim   

52 Sim   

53 Sim   

54 Sim   

55 Sim   

56 Sim   

57 Sim   

58 Não   

59 Sim   

60 Sim   

61 Não   

62    

63 Sim   

64 Sim   

65 Não   

66 Sim   

67 Não   

68 Não   

69 Sim   

70 Não   

71 Sim   

72 Sim   

73 Sim   

74    

75 Sim   

76 Sim   
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77 Sim   

78 Sim   

79 Sim   

80 Sim   

81 Sim   

82 Sim   

83 Sim   

84 Não   

85 Sim   

86 Sim   

87 Sim   

88 Sim   

89 Sim   

90 Não   

91 Sim   

92 Sim   

93 Sim   

94 Sim   

95 Sim   

96 Sim   

97 Sim   

98 Sim   

99    

100 Sim   

101 Sim   

102 Sim   

103 Não   
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104 Sim   

105 Não   

106 Não   

107 Sim   

108 Sim   

109 Sim   

110 Não   

111 Sim   

112 Não   

113 Sim   

114 Sim   

115 Sim   

116 Sim   

117    

118 Sim   

119 Sim   

120 Sim   

121 Não   

122 Sim   

123 Sim   

124 Não   

125 Sim   

126 Sim   

127 Sim   

128 Não   

129 Sim   

130 Sim   
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131 Sim   

132 Sim   

133 Sim   

134 Sim   

135 Sim   

136 Não   

137 Sim   

138 Não   

139 Não   

140 Sim   

141 Sim   

142 Sim   

143    

144 Sim   

145    

146 Sim   

147 Não   

148 Sim   

149 Não   

150 Não   

151 Sim   



 

2
2

4
 

 

Apêndice D – Carta-convite e questionário exploratório – Fase 2  
 

 
Seção 1 – Carta-convite 

 
Olá! 
 

Sou Maria Rosario Garcia, professora de Língua Inglesa e aluna do Programa de Mestrado 
da Universidade Católica de Santos. Em 2016, entre os meses de abril e junho, conduzi uma 
pesquisa online e você participou dela, lembra-se? 

Na ocasião, você manifestou que, caso houvesse uma segunda fase de coleta de dados, 
gostaria de participar, e deixou este seu e-mail para contato. 
 Estou agora na reta final do Mestrado, e se ainda estiver disposto/a a participar, gostaria que 
respondesse a este formulário, que está no link anexo. 
 São somente seis perguntas, quatro delas de múltipla escolha, e respondê-las não levará 
mais do que 15 minutos. É o que falta para concluir minha pesquisa!  
 Mais uma vez, agradeço imensamente por sua ajuda! 
 Thanks a lot! 
 
Maria Rosario Garcia Nieves 
Professora de Língua Inglesa 
UNISANTOS – SP 
 
 
Seção 2 – Atuação como Mentor de Professor Iniciante de Língua Inglesa 
1. Ao longo de sua carreira como professor de Língua Inglesa, você já atuou como um 

mentor, ou colega mais experiente, para ajudar algum professor iniciante? 
Opções: Sim / Não. Caso o participante respondesse “Não”, seria direcionado para o final 
do questionário e sua participação seria encerrada. 

 
Seção 3 – Tempo de Mentoria 

2. Em caso positivo, qual foi a duração dessa Mentoria? 
 Opções: Menos de um mês; 1 – 2 meses; 3 – 5 meses; 1 semestre; 1 ano; Mais de um 

ano. 
 
Seção 4 – Caráter da Mentoria 

3.  Essa mentoria ocorreu... 
 Opções: Por obrigação – fazia parte de minhas funções na instituição; Por sugestão de 

meus superiores, apesar de não fazer parte de minhas funções na instituição; Por iniciativa 
própria – ninguém me pediu, mas ofereci ajuda assim mesmo; Por iniciativa do colega 
iniciante, que me pediu ajuda. 

 
Seção 5 – Práticas de Mentoria 
4.  Dê exemplos de que tipo(s) de ajuda / práticas você desenvolveu com o seu colega 

iniciante. 
(questão aberta) 

 
Seção 6 – Resultados da Mentoria 

5. Seu colega iniciante relatou perceber alguma mudança em sua prática docente? 
 Opções: Sim. Relatou mudanças positivas; Sim, mas relatou impacto negativo; Não relatou 

mudanças. 
Caso o participante respondesse “Não”, seria direcionado para o final do questionário e sua 
participação, encerrada. 

 
Seção 7 – Diferenças na Prática Docente 
6. Se relatou diferenças (tanto positivas quanto negativas), quais foram? 

(questão aberta) 
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Questões 01 a 06 

 

Part. n° Questão 1. Ao longo 
de sua carreira como 
professor de Língua 
Inglesa, você já atuou 
como um mentor, ou 
colega mais 
experiente, para 
ajudar algum 
professor iniciante? 

Questão 2. 
Em caso 
positivo, 
qual foi a 
duração 
dessa 
Mentoria? 

Questão 3. Essa 
Mentoria 
ocorreu...  

Questão 4. Dê exemplos de 
que tipo(s) de ajuda / práticas 
você desenvolveu com o seu 
colega iniciante. 

Questão 5. Seu 
colega 
iniciante 
relatou 
perceber 
alguma 
mudança em 
sua prática 
docente? 

Questão 6. Se relatou diferenças 
(tanto positivas quanto 
negativas), quais foram? 

1 Não      

2 Não      

3 Não      

4 Sim 1 semestre Por iniciativa 
própria – 
ninguém me 
pediu, mas 
ofereci ajuda 
assim mesmo. 

Troca de materiais de produção 
própria, ajuda com o quadro 
interativo, resolução de dúvidas 
sobre tópicos gramaticais 
abordados no livro didático, 
resolução de dúvidas sobre 
metodologia. 

Sim. Relatou 
mudanças 
positivas. 

O professor em questão se sentiu 
mais confiante em dar aulas. 

5 Sim 1 - 2 meses Por iniciativa 
própria – 
ninguém me 
pediu, mas 
ofereci ajuda 
assim mesmo. 

Dando dicas sobre gramática, 
passando pro colega qual a 
relação da direção com os 
professores no sentido do que 
ele teria que pedir e no que 
poderia fazer sozinho... Essas 
coisas 

Não relatou 
mudanças. 

 

6 Não      

7 Não      

8 Não      
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9 Não      

10 Não      

11 Sim > um mês Por iniciativa 
própria – 
ninguém me 
pediu, mas 
ofereci ajuda 
assim mesmo. 

Compartilhei atividades e 
conversamos sobre os melhores 
jeitos de abordar alguns tópicos 
gramaticais 

Sim. Relatou 
mudanças 
positivas. 

Mais felicidade para ensinar 

12 Não      

13 Sim 1 ano Por iniciativa 
própria – 
ninguém me 
pediu, mas 
ofereci ajuda 
assim mesmo. 

Planejamento de aulas em 
conjunto, troca de ideias sobre 
práticas de sala de aula.  

Sim. Relatou 
mudanças 
positivas. 

Mais confiança em sala de aula. 

14 Sim 1 semestre Por iniciativa 
própria – 
ninguém me 
pediu, mas 
ofereci ajuda 
assim mesmo. 

Compartilhei atividades, explanei 
a rotina de sala de aula, 
apresentei alunos e colegas de 
trabalho, acompanhei algas de 
suas aulas pata dar feedback. 

Sim. Relatou 
mudanças 
positivas. 

Mais segurança. 

15 Sim 1 - 2 meses Por iniciativa 
própria – 
ninguém me 
pediu, mas 
ofereci ajuda 
assim mesmo. 

Instruí sobre como usar o 
material didático, que atividades 
extra poderiam ser feitas, como 
preencher os diários de classe, 
entre outros.  

Não relatou 
mudanças. 

 

16 Não      

17 Sim 1 - 2 meses Por sugestão de 
meus superiores, 
apesar de não 
fazer parte de 
minhas funções 

Planejamento de aulas, de 
atividades avaliativas. 

Não relatou 
mudanças. 
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na instituição. 

18 Não      

19 Não      

20 Sim 1 semestre Por iniciativa do 
colega iniciante, 
que me pediu 
ajuda. 

Ajuda com materiais didáticos, 
foco a dar nas aulas, como 
preparar aulas. 

Sim. Relatou 
mudanças 
positivas. 

Apontamentos como: aprenderam a 
preparar aula, como analisar 
material didático e saber como 
preparar uma aula que fosse 
interessante e focada no 
necessário. 

21 Não      

22 Sim 1 - 2 meses Por sugestão de 
meus superiores, 
apesar de não 
fazer parte de 
minhas funções 
na instituição. 

Ajudar a preparar aula, 
frequentar minhas aulas, 
conhecer o material usado, um 
pouco de metodologia e uso de 
materiais extras como vídeos, 
sites e exercícios 

Sim. Relatou 
mudanças 
positivas. 

Se sentiu mais confiante, tanto com 
o material como com o 
planejamento 

23 Sim 3 a 5 meses Por obrigação – 
fazia parte de 
minhas funções 
na instituição. 

Estratégias de controle de turma, 
bem como orientação para o 
desenvolvimento de Lesson Plan. 

Sim. Relatou 
mudanças 
positivas. 

A turma passou a contribuir mais 
para o andamento da aula e o 
planejamento ajudou no 
desenvolvimento da mesma. 

24 Sim > um ano Fui professora 
em cursos de 
formação 
continuada para 
educadores e 
pós-graduação 
em Língua 
Inglesa. 

Reflexões sobre a prática 
docente. Exemplos de atividades 
práticas a serem adaptadas para 
os próprios alunos dos docentes, 
que fizeram minhas disciplinas.  

Sim. Relatou 
mudanças 
positivas. 

Tenho por hábito conduzir reflexões 
e auto avaliações de meus alunos. 
É comum, mesmo entre os alunos-
professores, que deem um 
feedback muito positivo em relação 
às contribuições que minhas 
disciplinas oferecem, impactando 
positivamente em suas práticas 
docentes.  

25 Sim 1 - 2 meses Por sugestão de 
meus superiores, 
apesar de não 
fazer parte de 

Auxílio na preparação de aulas e 
rotinas, dicas de gestão de sala 
de aula, compartilhamos ideias 
de jogos e atividades lúdicas, 

Sim. Relatou 
mudanças 
positivas. 

Mais facilidade para organizar as 
aulas e planejar rotinas, maior 
variedade de atividades dinâmicas 
em sala de aula, melhoria da 
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minhas funções 
na instituição. 

organização do material do 
professor de acordo com as 
necessidades diárias, objetivos 
das aulas é como atingi-los, etc. 

gestão de sala  

26 Sim < um mês Por obrigação – 
fazia parte de 
minhas funções 
na instituição. 

Explicar a metodologia proposta 
e desenvolver o senso 
pedagógico explicando o que é 
abordagem e método e 
diferenciá-las. 

Sim. Relatou 
mudanças 
positivas. 

Soube identificar o tipo de aluno, 
algo que ele não sabia distinguir a 
particularidade de cada um. 

27 Não      

28 Não      

29 Sim 1 - 2 meses Por iniciativa do 
colega iniciante, 
que me pediu 
ajuda. 

Ele assistiu algumas aulas 
minhas e eu assisti algumas 
aulas dele, sempre com sessões 
de feedback após cada aula. 

Sim. Relatou 
mudanças 
positivas. 

Passou a não usar somente o livro, 
fazendo algumas trocas de 
atividades do livro por outras mais 
interessantes, falou menos em 
aula, dando mais oportunidade 
para os alunos praticarem a 
conversação, começou a usar 
atividades com música e jogos em 
aula. 

30 Sim < um mês Por obrigação – 
fazia parte de 
minhas funções 
na instituição. 

Ideias originais de metodologias 
diferentes para ensinar 

Sim. Relatou 
mudanças 
positivas. 

As aulas ficaram mais dinâmicas e 
divertidas, fazendo com que os 
alunos estivessem mais engajados. 

31 Sim 1 semestre Por iniciativa 
própria – 
ninguém me 
pediu, mas 
ofereci ajuda 
assim mesmo. 

Montagem de planejamentos, 
diários e atividades práticas 

Sim. Relatou 
mudanças 
positivas. 

Afirmaram ficar mais fácil na nova 
forma explicada. 

32 Não      

33 Sim 1 ano Por iniciativa do 
colega iniciante, 

Metodologia e teoria Sim. Relatou 
mudanças 

Se mostrou mais confiante no trato 
da sala de aula 
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que me pediu 
ajuda. 

positivas. 

34 Sim 1 semestre Por iniciativa do 
colega iniciante, 
que me pediu 
ajuda. 

Formatos de exercícios foçados 
em habilidade como listening, 
speaking. Formas de corrigir 
alunos em sala. Técnicas de 
preparação de aula ficando 
turmas de perfis distintos e por aí 
vai 

Sim. Relatou 
mudanças 
positivas. 

Melhor sincronia dos alunos com o 
teacher. Uma facilidade melhor de 
compreensão por parte dos alunos 
e melhoria do aprendizado dos 
alunos 

35 Sim 1 semestre Por iniciativa 
própria – 
ninguém me 
pediu, mas 
ofereci ajuda 
assim mesmo. 

Ensinei rotinas administrativas da 
escola, assim como preparação 
de aula e de atividades extras. 

Sim. Relatou 
mudanças 
positivas. 

Um aumento na autoconfiança em 
sala de aula. 

36 Sim > um ano Por iniciativa 
própria – 
ninguém me 
pediu, mas 
ofereci ajuda 
assim mesmo. 

Planos de aula, projeto, 
pesquisas em tecnologia e 
ensino, dinâmicas 

Sim. Relatou 
mudanças 
positivas. 

A visão de professor-pesquisador 
da própria prática, crítico e em 
trabalho colaborativo 

37 Sim 1 semestre Por obrigação – 
fazia parte de 
minhas funções 
na instituição. 

Ajuda com a escrita dos planos 
de aula. Ajuda como trabalhar 
com um conteúdo novo. Ajuda 
como agrupar os alunos. 

Sim. Relatou 
mudanças 
positivas. 

Disse se sentir mais seguro em 
sala e de compreender mais o seu 
trabalho com a filosofia da escola.  

38 Não      

39 Não      

40 Sim > um ano Por obrigação – 
fazia parte de 
minhas funções 
na instituição. 

Ajuda com planejamento, análise 
do mesmo, observação de aulas, 
feedback, peer teaching, 
coaching 

Sim. Relatou 
mudanças 
positivas. 

Maior flexibilidade, mais confiança, 
adequação de metodologia e 
linguagem na aula 

41 Não      
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42 Sim 1 semestre Por iniciativa 
própria – 
ninguém me 
pediu, mas 
ofereci ajuda 
assim mesmo. 

Lidar com o material didático, dar 
exemplos de atividades extras, 
dar dicas de como lidar com a 
indisciplina e também ajudar na 
questão de inglês mesmo. 

Sim. Relatou 
mudanças 
positivas. 

Melhora em todas as questões e 
também no autoconfiança 
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Apêndice D – Fase 2 

Questão 4 – Categorizada 

 

Plano de 
aulas 

Metodologia de 
ensino de LI 

Gestão de 
aula 

Conteúdo 
Específico 

Materiais 
Extras 

Material 
Didático 

Observação 
de aula 

Rotina 
escolar 

Relações 
Humanas 

Infra-
estrutura 

Planejamento 
de aulas em 
conjunto. 

Resolução de 
dúvidas sobre 
metodologia. 

Explanei a 
rotina de 
sala de 
aula 

Resolução 
de dúvidas 
sobre 
tópicos 
gramaticais 
abordados 
no livro 
didático. 

Troca de 
materiais de 
produção 
própria 

Instruí 
sobre como 
usar o 
material 
didático, 
que 
atividades 
extra 
poderiam 
ser feitas, 

Acompanhei 
algas de 
suas aulas 
para dar 
feedback. 

Como 
preencher os 
diários de 
classe, entre 
outros. 

Passando 
pro colega 
qual a 
relação da 
direção 
com os 
professores 
no sentido 
do que ele 
teria que 
pedir e no 
que 
poderia 
fazer 
sozinho 

Ajuda com 
o quadro 
interativo, 

Planejamento 
de aulas, de 
atividades 
avaliativas. 

Um pouco de 
metodologia 

Troca de 
ideias 
sobre 
práticas de 
sala de 
aula 

Dando 
dicas sobre 
gramática, 

Compartilhei 
atividades 

Ajuda com 
materiais 
didáticos, 

Frequentar 
minhas 
aulas, 

Diários Apresentei 
alunos e 
colegas de 
trabalho, 

E uso de 
materiais 
extras 
como 
vídeos, 
sites e 
exercícios 

Foco a dar 
nas aulas, 
como preparar 
aulas. 

Orientação para 
o 
desenvolvimento 
de Lesson Plan. 

Estratégias 
de controle 
de turma 

Melhores 
jeitos de 
abordar 
alguns 
tópicos 
gramaticais 

Compartilhei 
atividades 

Conhecer o 
material 
usado 

Ele assistiu 
algumas 
aulas 
minhas e eu 
assisti 
algumas 

Ensinei rotinas 
administrativas 
da escola, 

  



 
2

3
2
 

 

aulas dele, 
sempre com 
sessões de 
feedback 
após cada 
aula. 

Ajudar a 
preparar aula, 

Exemplos de 
atividades 
práticas a serem 
adaptadas para 
os próprios 
alunos dos 
docentes, que 
fizeram minhas 
disciplinas. 

Dicas de 
gestão de 
sala de 
aula, 

Ajuda como 
trabalhar 
com um 
conteúdo 
novo. 

Compartilhamos 
ideias de jogos 
e atividades 
lúdicas, 

Lidar com o 
material 
didático, 

Observação 
de aulas, 
feedback, 
peer 
teaching, 
coaching 

   

Exemplos de 
atividades 
práticas a 
serem 
adaptadas 
para os 
próprios 
alunos dos 
docentes, que 
fizeram 
minhas 
disciplinas. 

Reflexões sobre 
a prática 
docente 

Ajuda como 
agrupar os 
alunos. 

E também 
ajudar na 
questão de 
inglês 
mesmo. 

Formatos de 
exercícios 
focados em 
habilidade como 
listening, 
speaking. 

     

Organização 
do material do 
professor de 
acordo com 
as 
necessidades 
diárias, 
objetivos das 

Explicar a 
metodologia 
proposta e 
desenvolver o 
senso 
pedagógico 
explicando o 
que é 

Dar dicas 
de como 
lidar com a 
indisciplina 
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aulas é como 
atingi-los, etc. 

abordagem e 
método e 
diferenciá-las. 

Montagem de 
planejamentos 

Ideias originais 
de metodologias 
diferentes para 
ensinar 

        

Atividades 
práticas 

Metodologia e 
teoria 

        

Técnicas de 
preparação de 
aula focando 
turmas de 
perfis distintos 
e por aí vai 

Formas de 
corrigir alunos 
em sala. 

        

Assim como 
preparação de 
aula e de 
atividades 
extras. 

Pesquisas em 
tecnologia e 
ensino, 
dinâmicas 

        

Planos de 
aula, projeto, 

         

Ajuda com a 
escrita dos 
planos de 
aula. 

         

Ajuda com 
planejamento, 
análise do 
mesmo, 

         

Dar exemplos 
de atividades 
extras, 
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Apêndice D – Fase 2 

Questão 6 – Categorizada  

 

Impacto na... 

Confiança Metodologia Gestão de aula Participação ativa 

O professor em questão se sentiu 
mais confiante em dar aulas. 

Apontamentos como: aprenderam a 
preparar aula, como analisar material 
didático e saber como preparar uma 
aula que fosse interessante e focada 
no necessário. 

Melhoria da gestão de sala A turma passou a contribuir mais 
para o andamento da aula e o 
planejamento ajudou no 
desenvolvimento da mesma. 

Mais facilidade para ensinar Mais facilidade para organizar as 
aulas e planejar rotinas, maior 
variedade de atividades dinâmicas 
em sala de aula,  

 

Falou menos em aula, dando mais 
oportunidade para os alunos 
praticarem a conversação, 

Tenho por hábito conduzir reflexões 
e auto avaliações de meus alunos. É 
comum, mesmo entre os alunos-
professores, que deem um feedback 
muito positivo em relação às 
contribuições que minhas disciplinas 
oferecem, impactando positivamente 
em suas práticas docentes. 

Mais confiança em sala de aula. Soube identificar o tipo de aluno, 
algo que ele não sabia distinguir a 
particularidade de cada um. 

Adequação de metodologia e 
linguagem na aula 

A visão de professor-pesquisador da 
própria prática, crítico e em trabalho 
colaborativo 

Mais segurança. Passou a não usar somente o livro, 
fazendo algumas trocas de 
atividades do livro por outras mais 
interessantes, começou a usar 
atividades com música e jogos em 
aula. 

  

Se sentiu mais confiante, tanto com o 
material como com o planejamento 

As aulas ficaram mais dinâmicas e 
divertidas, fazendo com que os 
alunos estivessem mais engajados. 

  

Se mostrou mais confiante no trato 
da sala de aula  

Afirmaram ficar mais fácil na nova 
forma explicada. 

  

Um aumento na autoconfiança em 
sala de aula.   

Melhor sintonia dos alunos com o 
teacher. Uma facilidade melhor de 
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compreensão por parte dos alunos e 
melhoria do aprendizado dos alunos 

Disse se sentir mais seguro em sala  Compreender mais o seu trabalho 
com a filosofia da escola. 

  

Maior flexibilidade, mais confiança    

Melhora em todas as questões e 
também na autoconfiança 

   

 

 


