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ERRATA  

1) P. 63-64  

Essa atitude demanda ao professor de ESP maior flexibilidade, tendo em 

vista as possíveis mudanças que podem ser necessárias no curso em 

andamento, em função da identificação de novas necessidades. Com isso em 

mente, nos cursos de ESP, a análise de necessidades é feita em diversos 

momentos do curso, por meio de avaliações periódicas (formative evaluation), 

conforme Dudley-Evans & St John (1998). 

2) P. 121 

 Esta questão foi respondida por 10 participantes de um total de 11 e 

como podemos verificar, a maioria possui contato frequente com estrangeiros, 

exceto alguns profissionais de departamentos específicos, que raramente lidam 

diretamente com os clientes do hotel, situações descritas a seguir.  

 

3) P. 149  

 A NECESSIDADE (tema) de aprendizagem (subtema) está relacionada 

ao empoderamento, desempenho, segurança, expansão e reconhecimento 

(sub-subtemas), descritos a seguir.  

4) P. 172 – figura 4.2 (a seguir) 

NECESSIDADE (tema) – aprendizagem (subtema) - lazer, 

independência, desempenho, expansão, empoderamento, 

segurança, reconhecimento (sub-subtemas). 

 

5) P. 225 – Figura 4.5 (a seguir) 

NECESSIDADE (tema) – aprendizagem (subtema) - lazer, 

independência, desempenho, expansão, empoderamento, 

segurança, reconhecimento (sub-subtemas). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 - Tema Necessidade – Cursos 1 e 2. (p.172) 
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Resumo 
 
O objetivo desta dissertação é descrever e interpretar o fenômeno a prática 

docente de um professor de inglês/course designer em dois cursos para a área 

da hotelaria, buscando subsídios para melhor compreendê-la. Neste trabalho, 

os operadores da complexidade (Morin, 2005, 2008, 2009, 2010; Mariotti, 2002, 

2007; Moraes, 2008,2010) são articulados ao embasamento teórico do estudo: 

o ensino de inglês para fins específicos (Hutchinson & Waters,1987; Dudley-

Evans & St John,1998); o design de cursos (Graves, 2000), a formação de 

professores (Pineau, 1988; Pineau &  Michéle, 1983; Freire, 2009), as 

experiências e o pensamento reflexivo (Dewey,1938), e prática reflexiva 

(Schön, 1992). A abordagem hermenêutico-fenomenológica (van Manen, 1990; 

Freire,1998, 2006, 2007, 2008, 2010, no prelo), também estabelece 

interlocução com a complexidade, oferecendo suporte metodológico à 

pesquisa. A interpretação da vivência em dois cursos foi feita sob a ótica da 

pesquisadora, professora/course designer, por meio da utilização de 

instrumentos de registro textual, produzidos por mim e pelos demais 

participantes, meus alunos. A articulação entre minhas reflexões e a fala dos 

participantes me possibilitou refletir e compreender minha experiência. As duas 

vivências do fenômeno foram descritas e interpretadas separadamente para 

serem então articuladas, revelando três temas: necessidade, dificuldade e 

satisfação. Estes, por sua vez, estão relacionados à aprendizagem, mudança, 

equilíbrio, motivação, segurança, manutenção, interação, superação, 

conquistas e envolvimento ─ desdobramentos descritos e interpretados neste 

trabalho. A vivência nos dois cursos possui diversos pontos de interlocução; 

contudo cada contexto possui suas particularidades que geram a 

(trans)formação de minha prática e promovem a minha auto-

heteroecoformação (Freire, 2009) docente em um contexto específico.  

Palavras-chave: complexidade; ensino de inglês para fins específicos; 

abordagem hermenêutico-fenomenológica; cursos para a área da hotelaria.  



SOUZA, A. B. C. (2012) The English teacher/course designer in the hotel 
market: challenges, reflections and the trans(formation) of a practice under 
influence of complexity. Master’s Dissertation. LAEL. PUC/SP. 
 
Abstract 
 

The objective of this research is to describe and interpret the phenomenon the 

practice of an English teacher/course designer in two courses for the hotel 

market, searching for subsidies to better understand it. In this study, the 

theoretical principles of complexity (Morin, 2005, 2008, 2009, 2010; Mariotti, 

2002, 2007; Moraes, 2008,2010)  are articulated with the theoretical bases 

provided by: English for Specific Purposes (Hutchinson & Waters,1987; Dudley-

Evans & St John,1998);  the design of specific courses (Graves, 2000); teacher 

education (Pineau, 1988; Pineau &  Michéle, 1983; Freire, 2009); experiences 

and reflective thought (Dewey,193); and reflective practice (Schön, 1992). The 

hermeneutic-phenomenological approach (van Manen, 1990; Freire,1998, 

2006, 2007, 2008, 2010, forthcoming) also establishes a steady dialogue with 

complexity, thus offering support  to this research. The interpretation of the two 

courses investigated is made from the perspective of the 

researcher/teacher/course designer, considering the texts produced by all 

participants of this study. The articulation between my reflections and the 

participants’ texts make it possible for me to reflect upon and understand the 

phenomenon. The two lived experiences are described and interpreted 

separately to be articulated subsequently. Although the experiences are distinct, 

in both courses, the texts reveal three themes: necessity, difficulty and 

satisfaction, which are related to learning, change, balance, motivation, security, 

maintenance, interaction, overcoming, achievements and involvement ─ 

described in details in this study. The experiences lived in both courses have 

main points in common; nevertheless, each context has its own peculiarities 

which generate the gradual (trans)formation of my practice and promote my 

self-hetero-ecoformation (Freire, 2009) in a specific context.  

 

Key-words: English for specific purposes; complexity; hermeneutic-

phenomenology approach; language courses for the hotel market.  
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“É chamado ao telefone do restaurante: atende, conversa, entende, desliga. 
Pede uma caneta e anota o endereço, não muito longe dali. Convida um 
amigo para ir junto: descem do carro à porta da residência modesta, o 
médico com a maletinha na mão. Uma mulher morena, meio gorda, 
estrebucha deitada na copa, roda os olhos, geme, grita, esperneia, joga os 
braços para cima e a cabeça para os lados. Curiosos e vizinhos lotam a 
varanda e a sala. Alguém sugere: “Chama o padre”. Edman manda abrir as 
janelas, emite um forte “psiu”, devagar o silêncio vai tomando o lugar dos 
murmúrios. O facultativo ajoelha-se ao lado da moça que se debate: aperta 
o estetoscópio sobre o tórax, solicita que a virem de lado ausculta, mede a 
pressão arterial, força as pálpebras para que se abram, uma a uma. Toma o 
pulso. Levanta e fala em alto e bom tom para o acompanhante (por sinal o 
arquivista que vos escreve): “Faz o favor, toma a chave do carro, vai até lá, 
no banco traseiro tem uma caixa de madeira com quatro seringas, pega a 
maior, bem grossa, comprida e me traga rápido ...”. 
Milagre, eureca: a “paciente” foi se acalmando, acalmando, cessa a 
fungação, abre um olho, depois o outro, começa a falar baixinho, vai 
“ressucitando” aos poucos e – de repente, não mais que de repente – se 
levanta, serelepe de tudo ... Freud explica. Rimando: lá atrás, tem as 
histórias e as outras estórias que não acabam mais, que se fragmentam à 
medida em que os dias, os meses e os anos avançam para rascunhar as 
páginas do livro do tempo, filho dileto do destino.” 
 

(Xavier, J. N.  2011. Folha da Região. Araçatuba. São Paulo) 
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 Escolho o trecho anterior para dar início a esta pesquisa que parte de 

histórias, histórias de vida, vivenciadas direta ou indiretamente por mim, na 

busca de significados para minha prática docente. Nas linhas que introduzem 

este capítulo, histórias de uma vida, uma homenagem a uma figura humana, o 

relato emocionado de um amigo que narra os fatos com maestria, colocando-se 

na posição de espectador, quando, na verdade, compartilhou os momentos que 

tão elegantemente descreve.  

 Essa história, dentre tantas outras, traz à tona minhas raízes, um 

exemplo de vida que fez parte de minha trajetória, e que hoje me faz refletir, 

me inspira e me traz forças para continuar trilhando caminhos e buscar 

construir histórias dignas de serem contadas e por que não, recontadas, uma 

vez que mantêm elos indissociáveis com as que vivo atualmente e que, neste 

trabalho, se evidenciam.   

 Esta pesquisa, inserida no âmbito da Linguística Aplicada, integra-se ao 

escopo de investigação do Grupo de Pesquisa Abordagem Hermenêutico-

fenomenológico (GPeAHF/CNPq)1, que vem desenvolvendo diversas 

pesquisas com temática variada mas, especialmente, na  área de Linguística 

Aplicada, diversas delas, com foco na prática docente. Costa (2003), Perina 

(2003), Lopes (2005), Ifa (2006), Mayrink (2007), Polifemi (2007) e Marcicano 

(2010), por exemplo, discutem a formação de professores relacionada à 

questões tecnológicas; D’Esposito (2004, 2012) aborda a escrita reflexiva em 

língua inglesa; Rezende (2010), investigando um curso de Língua Portuguesa 

para refugiados e Costa Neves (2010), abordando o envolvimento de alunos do 

Ensino Médio na discussão de assuntos complexos, desenvolvem seus 

trabalhos sob a luz de uma associação entre a abordagem hermenêutico-

fenomenológica e o viés da complexidade.  

 Em minha pesquisa, utilizo minha experiência como professora de inglês 

na hotelaria como ponto de partida para compreender a minha própria prática, 

uma vez que posso entendê-la como repleta de desafios e momentos muito 

ricos em minha carreira. Opto aqui por compartilhar alguns fragmentos de 

                                            
1
 GPeAHF/CNPq é um grupo de pesquisa sediado no LAEL/PUCSP e liderado pela Profa. Dra. Maximina 

M. Freire que tem por objetivo central o estudo, desenvolvimento e aplicabilidade da abordagem 
hermenêutico-fenomenológica (AHF) nas pesquisas em Linguística Aplicada. Busca reflexão e 
questionamento crítico sobre a abordagem, seus instrumentos e procedimentos, procurando estabelecer 
interlocuções com posturas teóricas diversas. Para maior detalhamento, consultar www.gpeahf.com.br.  
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minha vivência profissional, pois eles também nos auxiliam a compreender os 

caminhos trilhados em minha trajetória acadêmica. Em diversos momentos, me 

flagro refletindo sobre o passado, voltando às minhas raízes, em busca de 

sentido para minha escolha profissional. 

Muito jovem e determinada, deixo meus pais no interior de São Paulo 

rumo à capital para realizar o curso de Letras/Tradutor Intérprete 

(Inglês/Português), pela Faculdade Ibero Americana de Letras e Ciências 

Humanas e, assim, trilhar meu próprio caminho, em busca de um lugar ao sol.  

O perfil independente logo vem à tona em minha trajetória, com mais 

intensidade quando, ao concluir o curso superior, decido morar alguns meses 

no exterior a fim de ampliar meus horizontes e me tornar uma profissional 

melhor preparada para ministrar a língua inglesa. Desde aquele momento, 

meus caminhos profissionais foram sempre trilhados de forma autônoma, 

sendo eu mesma a responsável por desenhar minha própria história ao longo 

dos anos de profissão.  

Fizeram parte de meu curriculum algumas escolas particulares de 

idiomas, mas em geral, sempre ministrei aulas em empresas, atendendo a 

alunos de diversos perfis que exerciam diferentes atividades e que, portanto, 

necessitavam aprender a língua inglesa por inúmeras razões. Em 1991, uma 

nova experiência, no ramo da hotelaria, mudaria o rumo de minha trajetória 

profissional, me apresentando um universo completamente diferente dos 

contextos que eu havia tido contato anteriormente.  

Lembro-me muito bem de minha primeira aula. Fomos para o refeitório 

dos colaboradores do hotel: um espaço pequeno, porém o ambiente tinha sido 

organizado adequadamente para a aula, com os equipamentos que eu 

necessitava para seu bom aproveitamento. Nessa ocasião, me vi diante 

daqueles alunos, todos uniformizados, com um olhar que revelava curiosidade 

e, ao mesmo tempo, certo medo.   

Medo de encarar um novo desafio: aprender uma língua que lhes era 

totalmente desconhecida, mas que, por outro lado, esse novo conhecimento  

lhes seria muito útil e lhes auxiliaria na comunicação com os hóspedes 

estrangeiros do hotel e consequentemente, no desempenho de suas funções. 

Contudo, somente após algum tempo pude perceber que, na verdade, o maior 

desafio que se havia iniciado naquele dia não era dos alunos e, sim, o meu.  
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Para mim, aquela primeira aula foi um marco em minha trajetória. A 

partir daquele dia, me tornei uma profissional envolvida em outras questões, 

mais preocupada em desempenhar meu papel social e contribuir para a 

formação daqueles indivíduos, que precisam muito mais do que aprender o 

idioma. Nesse ponto, a figura humana ganha um papel de destaque e o fato de 

poder ajudar aquelas pessoas, por meio do meu trabalho, me trazia grande 

satisfação.  

Depois dessa primeira experiência na hotelaria, tantas outras vieram; 

cada uma com seus desafios, contribuindo de diversas formas para meu 

aprendizado e crescimento profissional. Tive a oportunidade de vivenciar essa 

experiência em conjunto com outros profissionais, quando em 2000, passei a 

coordenar uma equipe de professores de idiomas que ministravam aulas em 

diversos hotéis na capital paulista, representando a minha escola de idiomas, 

que iniciou suas atividades naquele mesmo ano. 

Compartilhar da experiência desses professores no ramo me possibilitou 

estabelecer um contraponto entre a minha própria vivência e a deles, 

ampliando meu ângulo de visão sobre essa prática. 

Outra questão que emergiu de minha trajetória em hotéis foi a 

dificuldade de trabalhar com os mesmos materiais didáticos que eu vinha 

utilizando em outros contextos. Muitos desses alunos possuem lacunas em sua 

formação escolar, o que em diversos casos, favorece para que tenham 

dificuldades de aprendizagem. Além disso, os materiais didáticos específicos 

disponíveis no mercado editorial não conseguem atender as necessidades de 

aprendizagem de todos esses alunos.  

Diante desse cenário, ao longo de minha experiência, fui adaptando 

gradativamente os livros de inglês geral para a realidade dos alunos para os 

quais eu lecionava. Ao pesquisar materiais didáticos específicos que 

atendessem às necessidades de meus alunos, me deparei com uma realidade: 

a carência de livros para esse público2. Alunos sem conhecimento prévio do 

idioma, que necessitam do inglês para se comunicar com estrangeiros em seu 

trabalho e que precisam, portanto, de um curso que os auxilie no desempenho 

                                            
2 

Essa mesma dificuldade foi apontada por Vian Jr (2002:1) em sua tese de doutorado e, antes dele, 
desde a década de 80, formal e informalmente, por vários outros professores atuantes no ensino de inglês 
para fins específicos.  
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de suas funções. A falta de materiais básicos para o ensino de inglês para fins 

específicos foi uma de minhas dificuldades. 

Atualmente, materiais didáticos para fins específicos têm sido publicados 

periodicamente, o que mostra uma preocupação em atender a demanda 

crescente de cursos com tal foco específico. Para a área de negócios, em 

geral, é possível encontrar materiais para iniciantes3; porém, os livros para fins 

profissionais4, em sua maioria, ainda são elaborados para alunos com certo 

grau de conhecimento prévio no idioma. Portanto, vão em direção contrária ao 

que, em minha vivência, pude perceber como sendo o perfil da grande maioria 

dos profissionais que atuam no ramo hoteleiro no Brasil. 

 Nesse caso, então, desenvolver materiais específicos para meus alunos 

me pareceu uma alternativa viável. Diante disso, passo a assumir um novo 

papel, o de course designer. O processo de desenvolvimento deste material 

levou cerca de dois anos, resultando em quatro apostilas, direcionadas aos 

departamentos de cozinha, restaurante, manutenção, recepção e governança.  

 Para a produção deste material, busquei respaldo nas teorias linguísticas 

utilizadas em diversos materiais didáticos de inglês geral, utilizados por mim 

durante minha carreira. Já as informações sobre o ensino instrumental foram 

obtidas com minha amiga Elenir, mestre em Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem, pela PUC/SP que, na época (1999), ministrava aulas dessa 

disciplina em instituições de ensino na capital paulista.  

 Ademais, os conteúdos desses materiais foram sendo definidos no 

contato com meus alunos, que durante as aulas, compartilhavam comigo as 

situações específicas de seu trabalho, me auxiliando a identificar suas 

necessidades específicas de aprendizagem. Minha intenção inicial, quando 

tomei a iniciativa de realizar a pós-graduação, era analisar esse material, que 

além de ter sido uma das experiências mais marcantes em minha prática, diz 

muito sobre minha formação como um todo. 

 Porém, aconselhada pela Professora Dra. Leila Barbara, cujos 

ensinamentos foram extremamente valiosos para o amadurecimento de meu 

                                            
3 
Por exemplo: Market Leader (Cotton, 2005), In Company Elementary (Simon, 2010), entre outros.  

4
 Por exemplo: Aviation English (Emery; Roberts, 2008), Everyday English for Hospitality Professionals 

(Zwier; Caplan, 2007), entre outros. 
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projeto acadêmico, optei por um olhar mais amplo sobre minha experiência 

profissional, mais especificamente no ramo da hotelaria. 

 Meu primeiro contato com o meio acadêmico me fez recordar a 

experiência vivenciada por meus alunos, quando diante de sua primeira aula de 

inglês. Assim como eles, senti certo medo, receio de encarar o novo e de 

vivenciar o grande desafio que se iniciava naquele momento: desenvolver uma 

pesquisa de mestrado, após muitos anos sem contato com o ambiente escolar 

formal como aluna.  

 Os conhecimentos teóricos construídos no decorrer do mestrado me 

levaram a buscar conexões entre teoria e prática, me fazendo refletir sobre 

minha trajetória e buscar respaldo teórico para minhas reflexões.  

 Diversos questionamentos fizeram parte dessas reflexões, dentre eles, os 

conhecimentos teóricos necessários para atuar em contextos específicos de 

ensino-aprendizagem de idiomas; a contribuição da teoria nas questões 

práticas de sala de aula; a relação entre os cursos de formação de professores 

e os papéis que estes exercem/exercerão em seu trabalho; as diversas formas 

de lidar com as dificuldades em nossa prática e assim por diante. 

 Estas questões são extremamente importantes e assumem dimensão 

ainda maior se considerarmos o aumento na demanda de alunos que 

necessitam falar um idioma estrangeiro para se comunicar em seu trabalho, 

impulsionados principalmente pela Copa do Mundo (2014) e Olimpíadas (2016) 

─ eventos que movimentarão enorme quantidade de turistas estrangeiros em 

nosso país. Essa movimentação certamente influenciará o ensino de idiomas 

no Brasil e, consequentemente, o trabalho dos professores. 

 Pensando nisso, diversas escolas de idiomas passaram a oferecer cursos 

de inglês e/ou espanhol, visando a capacitar esses profissionais a lidar com 

estrangeiros, em seu trabalho. Além disso, parcerias entre o setor público e 

privado estão sendo feitas com esse mesmo objetivo. Como exemplo, 

poderíamos citar o projeto Olá Turista5, lançado em agosto de 2009, pelo 

Ministério do Turismo e Fundação Roberto Marinho, que realizam parcerias 

com hotéis e empresas ligadas ao turismo, distribuindo vagas em cursos online 

gratuitos em diversas cidades brasileiras ─ dentre elas, São Paulo.  

                                            
5 
Projeto Olá Turista, disponível em: http://www.olaturista.org.br/ 

http://www.olaturista.org.br/
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 Com certeza, essas iniciativas são muito positivas, pois têm o intuito de 

melhorar o desempenho desses profissionais em seu trabalho, o que pode 

também contribuir para aprimorar a qualidade da prestação de serviços em 

empresas ligadas ao turismo. Além disso, podem também despertar um olhar 

crítico no sentido de avaliar se os objetivos de nossos cursos de idiomas 

atendem às reais necessidades desses profissionais, bem como se os meios 

utilizados para atingi-los levam a resultados satisfatórios, considerando o perfil 

dos profissionais que prestam serviços em empresas do ramo. 

 Portanto, podemos perceber o cenário atual como dinâmico e sinalizador 

de um momento extremamente favorável para o desenvolvimento de pesquisas 

e ações concretas na área de inglês para fins específicos: o incentivo do 

governo, do setor público e privado, o apoio da mídia e o interesse da 

população possibilitam abertura de caminhos e evidenciam a relevância do 

conhecimento de idiomas como ferramenta de trabalho, como sinaliza a 

literatura existente no ramo de inglês para fins específicos, ou ainda, English 

for Specific Purposes (doravante ESP).  

 Diante dessa situação, o professor de idiomas deve estar preparado para 

lidar com a demanda crescente de cursos específicos e buscar conhecimento 

teórico de ESP. Em seu trabalho, Vian Jr (2002) destaca vários aspectos 

relacionados ao ESP, dentre eles a necessidade de formação de professores 

de inglês/course designers e a importância da divulgação do ensino específico 

no contexto acadêmico e empresarial. O mesmo autor sugere, ainda, a 

realização de pesquisas com alunos iniciantes e estudos relacionados ao papel 

do aluno e do professor com abordagens centradas em gêneros do discurso. 

 Outros trabalhos de ESP focam na análise de necessidades para a área 

de turismo (Silva, 2007), para o profissional de alimentos e bebidas (Zanata, 

2007), para pilotos (Gallo, 2006), para a área da hotelaria (Gomes, 2003), 

dentre outras áreas de interesse. Brunton (2009), professor de inglês no ramo 

da hotelaria na Tailândia observa a falta de formação de professores de inglês 

para trabalhar especificamente em ESP, admitindo o possível impacto negativo 

dessa carência na eficácia do ensino.   

 Da mesma forma, Costa (2002), em sua pesquisa com aprendizes de 

inglês geral no ramo empresarial, destaca a possível lacuna no conhecimento 

teórico de ESP por parte de alguns professores de idiomas. Diante disso, ela 
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sugere estudos que possam avaliar a adequação do tipo de curso às 

necessidades dos aprendizes e ressalta os reflexos de uma abordagem 

inadequada no desenvolvimento dos mesmos. 

 Todas as citações anteriores, assim como as pesquisas em 

desenvolvimento atualmente trazem contribuições relevantes para o meio 

acadêmico, abordando diversos tópicos relacionados à prática docente. Dentre 

os trabalhos citados, um ponto relevante refere-se à lacuna existente na 

formação de professores para atuar em ramos específicos de aprendizagem, 

em destaque, nos últimos trabalhos mencionados.   

 Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivo descrever e interpretar a 

prática docente de um professor de inglês/course designer em dois cursos para 

a área da hotelaria. Nesse sentido, este trabalho vem contribuir para uma 

melhor compreensão dessa prática nesse ramo específico, seus desafios, as 

reflexões decorrentes e as demandas de (trans)formação emergentes a partir 

dessa nova compreensão.  

 Partindo de minha experiência como professora em hotéis, articulo o 

pensamento complexo com a formação e reflexão de professores e o ensino de 

línguas para fins específicos. A abordagem hermenêutico-fenomenológica 

(AHF), por sua vez, embasa metodologicamente a descrição e interpretação da 

vivência nos dois contextos desta pesquisa. 

 O aprofundamento nos estudos sobre a complexidade foi extremamente 

importante para o meu amadurecimento acadêmico, pois seus conceitos 

teóricos me possibilitaram entender muitas experiências que tive no contexto 

da hotelaria, fornecendo subsídios para compreender a minha prática nesse 

ramo. Além disso, pude perceber diversos pontos de interlocução entre a 

complexidade e as demais teorias que fundamentam este estudo, o que tornou 

possível articulá-las em diversos momentos neste trabalho, ligando e religando 

saberes que, antes, permaneciam estanques e isolados.  

 Desse modo, a articulação entre as vertentes teórico-metodológicas desta 

pesquisa também a torna distinta dos demais estudos realizados até o 

momento. Busco, neste estudo, contribuir com professores de idiomas que 

atuam ou que pretendem atuar em mercados específicos, discutindo aspectos 

importantes dessa prática, incluindo as necessidades de aprendizagem dos 

profissionais que trabalham nesse ramo específico.  
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 Pretendo, assim, ir além das questões linguísticas e disciplinares 

relacionadas a essa prática, buscando articular teoria e prática para melhor 

compreender os papéis desempenhados pelo professor de idiomas na 

hotelaria, na tentativa de abordar aspectos que ultrapassam a sala de aula 

(Moita Lopes, 1996).  

 Segundo Moita Lopes (2006:31) na Linguística Aplicada “explode a 

relação entre teoria e prática, porque é inadequado construir teorias sem 

considerar as vozes daqueles que vivem as práticas sociais que queremos 

estudar; mesmo porque a prática está adiante da teoria”. Esta afirmação vem 

confirmar o lugar de destaque ocupado pela prática; porém, nesse estudo 

preferimos eliminar possíveis relações hierárquicas entre as duas, que 

igualmente relevantes, assumem um papel dialógico-complementar, 

considerado fundamental para orientar e embasar nossas discussões.   

Com base nos objetivos desta pesquisa e nas discussões apresentadas, 

pretendo responder à seguinte pergunta de pesquisa:  

 Qual a natureza da prática docente de um professor de inglês/course 

designer em dois cursos para a área da hotelaria?  

 

 Para apresentar o desenho desta pesquisa e seu embasamento teórico 

e metodológico, descrevo a seguir, os capítulos que a compõem.  

No capítulo 1, Fundamentação Teórica, abordo os conceitos da 

complexidade, a visão sistêmico-complexa, o ensino de idiomas para fins 

específicos, o design de cursos específicos, a formação de professores e a 

reflexão sobre a prática. Posteriormente, articulo a complexidade com o ensino 

de inglês para fins específicos e com a formação e reflexão de professores.  

No capítulo 2, Metodologia, apresento a escolha metodológica que 

fundamenta o desenho deste trabalho e a interpretação da experiência nos dois 

cursos desta pesquisa, a abordagem hermenêutico-fenomenológica (AHF). São 

descritos os contextos da pesquisa, os instrumentos e procedimentos de 

registro e de interpretação utilizados neste trabalho.  

No capítulo 3, Os Cursos, descrevo detalhadamente os participantes, o 

design e o caminho percorrido nos cursos de inglês focados nesta nesta 

pesquisa, que são tratados individualmente, articulados entre si e interpretados 

sob a ótica da complexidade. 
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No capítulo 4, Intepretação do fenômeno, descrevo e interpreto os temas 

que constituem a essência do fenômeno investigado. As duas vivências são 

interpretadas individualmente e posteriormente articuladas com os conceitos 

teóricos que embasam este trabalho.  

Nas Considerações Finais, retomo os objetivos e as perguntas de pesquisa, 

apresentando as descobertas desta investigação e sugestões de trabalhos a 

serem desenvolvidos futuramente.   
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FFUUNNDDAAMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  TTEEÓÓRRIICCAA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Num dia chegou de Lins uma criança em péssimo estado: febre alta, sopro 
sistólico, primeira bulha abafada, coração em ritmo de galope. Diagnóstico: 
miocardite. Na sala havia um armário de vidro, o Dr Edman vendo ali o 
Cedilanid salvador. Aguardando a freira que nunca chegava para abrir o tal 
armário, arrebentou-lhe a face de vidro e com um murro fez a digitalização. 
O menino era ninguém menos que o Dr R. A. S., hoje cardiologista bem 
conceituado em nosso meio.” 
 

(Silva, G. C. 1996. Jornal Unimed . Araçatuba. São Paulo) 

CAPÍTULO 1 
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 Neste capítulo, apresento a fundamentação teórica que norteou a 

realização de minha pesquisa. Primeiramente, abordo a complexidade, 

apresentando os aspectos que contribuíram para a concepção e interpretação 

do estudo realizado. Na sequência, discuto o ensino de línguas para fins 

específicos, a formação de professores, destacando a reflexão sobre a prática 

e a auto-heteroecoformação docente. Encerrando o capítulo, os tópicos 

apresentados anteriormente serão articulados com a complexidade que se 

torna, então, a articuladora fundamental neste estudo.  

   

1.1 A Complexidade 
 

 

 Ao buscar definir o termo complexidade, o primeiro significado que vem 

à mente é de algo complicado, difícil ─ definição comumente vinculada ao 

senso comum, conforme apontado por Morin (2009:7). No entanto, complexo 

origina-se da palavra latina complexus, que significa “o que é tecido junto” 

segundo Morin (2005:13). Para o autor, a complexidade é efetivamente o 

“tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, 

acasos, que constituem nosso mundo fenomênico” (Morin, 2005:13).  

 Na tentativa de conceituar complexidade, Mariotti (2002:87) afirma que 

não se trata  de um conceito teórico, mas de um fato da vida que corresponde 

à multiplicidade, ao entrelaçamento e à continua interação da infinidade de 

sistemas e fenômenos que compõem o mundo natural.  Moraes (2008:32), por 

sua vez, entende complexidade como o pano de fundo dos acontecimentos, 

dos eventos, dos processos e dos fenômenos; não correspondendo a um 

conceito complicador de nossas vidas, mas a um fator constituinte da mesma. 

Se levarmos em conta a definição apresentada pelos autores citados, os 

conceitos da complexidade nos oferecem subsídios para lidar melhor com 

nossa vida, com os acontecimentos do nosso dia-a-dia, nos auxiliando, desse 

modo, a compreendê-los. Seus conceitos relacionam-se também à construção 

de conhecimento, que influencia e é influenciada, de forma recíproca, pelos 

paradigmas que regem o pensamento da sociedade em que vivemos, 

apresentados a seguir.  
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1.1.1 Paradigmas 

 

 Conforme mencionado anteriormente, para se discutir complexidade, 

faz-se necessário apresentar o conceito de paradigma, pois é a partir dele que 

conseguimos compreender como o conhecimento vem sendo tratado ao longo 

do tempo e, portanto, como ocorre a  sua construção.  

 O conceito de paradigma foi  introduzido inicialmente por Kuhn (1994 

apud Moraes, 2002:31) como “a constelação de crenças, valores e técnicas 

partilhada pelos membros de uma comunidade científica. Morin (2005:10) 

define paradigma como “princípios ocultos que governam nossa visão das 

coisas e do mundo sem que tenhamos consciência disso”.  Com base nessas 

definições, podemos entender os paradigmas como conjuntos de regras, 

padrões e modelos, que determinam o pensamento de uma determinada 

época, sendo os responsáveis pelo surgimento de novas teorias, que serão 

seguidas pela comunidade científica. 

 Ao longo do tempo, tivemos períodos históricos que marcaram a 

mudança de eras e, assim, a mudança na forma de lidar com o conhecimento. 

Essa visão histórica dos diferentes períodos que influenciaram a evolução do 

pensamento científico foi apresentada por Behrens e Oliari (2007, 53-59)6, nos  

auxiliando a melhor entender o conceito de paradigma uma vez que este se 

estabelece a partir do pensamento científico regente nas diferentes épocas.  

 O paradigma tradicional, também conhecido como cartesiano-

newtoniano, se estabeleceu a partir do século XVII, tendo se enraizado em 

nossa cultura e influenciado a forma de pensar desde a escola elementar, 

segundo Morin (2010:193). Esse paradigma certamente trouxe grandes 

contribuições e importantes avanços científicos; mas, por outro lado, ocasionou 

problemas, pois ele se caracteriza principalmente pela linearidade, 

reducionismo, simplificação, fragmentação e limitação ─ traços que, entre 

outros, serão discutidos nesta seção.  

 Mariotti (2002:97-99) destaca as principais características do paradigma 

tradicional, conforme transcrevo a seguir:  

                                            
6 

Para obter um detalhamento dos paradigmas vigentes ao longo da história, indico a leitura do texto: A 
evolução dos paradigmas na educação (Behrens; Oliari, 2007). 
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1) contiguidade causa-efeito, ou seja, “busca de recompensa direta e 

imediata: se fizermos isso, ganharemos aquilo”; 

2) “pensamento sempre voltado ao passado para tentar prever o futuro, 

o que impede de perceber a complexidade do presente”;  

3) tendência à repetição, isto é, “comportamento repetitivo” que elimina 

a “possibilidade de valorizar a experiência vivida e busca de proteção 

nas grandes formulações teóricas”;  

4) recorte: busca por “respostas racionais ou emocionais, jamais 

soluções integradas (racionais e emocionais)”;  

5) divórcio entre o eu e não eu:  baseado na lógica linear que, se 

utilizada isoladamente favorece as “polarizações de idéias”. Essa 

lógica é baseada no ou isso ou aquilo, quando muitas vezes é 

necessário adotarmos uma postura não-excludente, favorecendo a 

adição de duas idéias: isso e aquilo7. 

 
 As características apontadas por Mariotti (2002) trazem à tona uma 

problemática, pois em virtude desse pensamento, podemos dizer que “nossa 

mente é governada pelos princípios da disjunção, da redução e da abstração” 

(Morin, 2010:193). O autor destaca algumas das consequências do paradigma 

tradicional, que são a redução do complexo ao simples, a hiperespecialização, 

a fragmentação, a busca de uma ordem perfeita e a anulação da diversidade. 

Dessa maneira, “chega-se à inteligência cega” (Morin, 2005:12). 

 Como consequência desse paradigma, nossa visão de mundo passou a 

ser limitada aos nossos próprios horizontes e com isso deixamos de perceber a 

conectividade existente entre as diversas áreas de conhecimento e as múltiplas 

interações que acontecem ao nosso redor, o que nos faz enxergar o universo 

de forma estática e reducionista. Esse pensamento nos faz prisioneiros de 

nossas próprias ideias e crenças.  

 Segundo Morin (2010:193), no século XX, pode-se perceber as 

consequências nocivas desse pensamento “quando os conhecimentos 

tornaram-se cada vez mais disjuntos e fracionados, tornando impossível a 

observação da rede comum”. Diante disso, o paradigma tradicional começou a 

ser questionado, pela sua impossibilidade de oferecer respostas aos problemas 

                                            
7 
Grifos do autor.  



15 
 

vivenciados na atualidade e pela sua inadequação às necessidades 

emergentes decorrentes de avanços tecnológicos de uma nova era, que 

demanda uma nova leitura do mundo.  

 Todos os paradigmas são igualmente importantes, pois marcam o 

pensamento de toda uma época, sendo que cada novo paradigma originou-se 

da tentativa de se apresentar conceitos qualitativamente superiores com 

relação aos demais. É importante mencionar que grande parte dos conceitos 

novos que se apresentaram possuem características opostas ao pensamento 

vigente no período anterior, o que mostra bem a intenção de se romper com 

um conceito para a adoção de outro, principalmente quando o novo conceito 

apresenta uma ideia oposta ao anterior. 

No entanto, a necessidade de oposição às ideias do paradigma 

tradicional, para o surgimento de um novo paradigma, difere do que propõe o 

paradigma complexo que, intrigantemente, rompe com essa noção de 

superação pela indicação de um caminho oposto. O paradigma complexo 

procura estabelecer uma relação dialógica entre os diversos paradigmas 

(mesmo quando diante de ideias opostas), podendo lançar mão de diferentes 

conceitos existentes para melhor compreender os novos conceitos e, assim, 

estabelecer contrapontos entre eles8.  

Ao se referir ao paradigma complexo, Mariotti (2002:106) afirma, com 

base em Morin, que “ele virá para complementar, não para excluir ou 

substituir”.  Esse novo paradigma pretende, então, apresentar novos conceitos  

que possam trazer contribuições para a ciência e que principalmente consigam 

utrapassar as barreiras criadas pelo pensamento tradicional, que reduz, que 

separa, que fragmenta e que limita de tal forma, que faz com que o grande 

potencial humano fique adormecido, aguardando o momento de emergir e 

poder mostrar sua capacidade expansiva.  

 Ao refletir sobre as citações apresentadas e relacioná-las ao contexto 

escolar, é possível identificar diversos aspectos que explicam muitas ações que 

acontecem em sala de aula. Alguns exemplos serão citados a seguir.   

 Os professores, muitas vezes, mesmo que inconscientemente, acabam 

por homogeneizar suas ações quando, por exemplo, ao abordar um tópico, 

                                            
8
 As ideias mencionadas aqui podem ser relacionadas ao princípio do circuito recursivo e ao princípio 

dialógico, apresentados mais adiante neste capítulo. 
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utilizam-se das mesmas estratégias para ensiná-lo a todos os seus alunos, em 

todos os grupos, deixando de levar em conta as preferências, estilos de 

aprendizagem e o conhecimento prévio dos mesmos. Essa atitude relaciona-se 

ao conceito de causa e efeito que, de acordo com o paradigma tradicional, 

poderia ser ilustrada a partir da seguinte fórmula: 

 

O professor ensina = alunos aprendem 

 

 A fórmula apresentada traz informações sobre um pensamento baseado 

exclusivamente na lógica causal, na qual a partir de uma ação, existe sempre 

uma reação: única e previsível. Seria como se pudéssemos utilizar uma 

fórmula que, ao ser colocada em prática, pudesse garantir 100% de acertos e o 

mesmo efeito em 100% das ocorrências. Sabemos, portanto, que essa fórmula 

inexiste, pois o processo de ensino-aprendizagem envolve uma série de outras 

questões que vão além da relação direta causa-efeito, proposta por esse 

paradigma. 

 Essa ideia de causa-efeito, ou ainda, de sempre obter a mesma resposta 

às nossas ações, tende a tornar o nosso comportamento repetitivo, pois 

passamos a agir de forma mecânica em nosso dia-a-dia, esperando obter os 

resultados pré-programados, a partir de nossas atitudes. É esse o 

comportamento repetitivo, do qual se refere Mariotti (2002:98).   

 Da mesma maneira, a “polarização das idéias”, apontada por Mariotti 

(2002:99) tem como consequência a existência de uma verdade única. A partir 

desse conceito, temos dois polos opostos que não dialogam, o que torna nossa 

postura perante o mundo rígida e inflexível. 

 Ao adotar uma postura unilateral como esta, acabamos por nos portar 

como os donos da verdade. Com isso, perdemos a oportunidade de enxergar 

os erros como parte do processo de aprendizagem e de ensinar aos nossos 

alunos a pensar dessa forma, quando diante de seus erros e dificuldades que 

estes encontram durante a sua vida escolar.  

 Essas discussões são reflexos de uma maneira diferente de pensar e de 

enxergar o mundo, predominante no paradigma complexo que, segundo Morin 

(2005:77), “resultará do conjunto de novas concepções, de novas visões, de 

novas descobertas e de novas reflexões que vão se acordar, se reunir”.  
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 Muitas ideias apresentadas pelos autores citados estão presentes nas 

explicações sobre os princípios da complexidade, que fundamentam minha 

argumentação, me ajudam a desenvolver um pensamento complexo e a 

colocá-lo em prática.  Esses princípios são descritos a seguir. 

 

1.1.2 Os princípios da complexidade 

 
Os princípios ou operadores da complexidade são abordados por 

diversos autores;  porém, neste trabalho, apresento os princípios propostos por 

Morin (2005,2009), pois esse autor é um dos principais articuladores da 

complexidade.  

  Morin (2009: 93-97) propõe sete princípios da complexidade, que são: o 

princípio sistêmico ou organizacional, o princípio hologramático9, o princípio do 

circuito retroativo, o princípio do circuito recursivo, o princípio da 

autonomia/dependência (auto-organização), o princípio dialógico, o princípio da 

reintrodução do sujeito cognoscente10.  

 Dos sete princípios mencionados, três são abordados neste trabalho ─ o 

princípio dialógico, o princípio do circuito recursivo e o princípio hologramático 

─ pois, segundo Morin (2005,2009), eles englobam as visões dos demais 

princípios, que poderiam ser percebidos como seus desdobramentos.  

Os princípios serão aqui descritos separadamente para melhor 

organização deste trabalho, porém, ao longo do texto, iremos perceber que não 

é possível separá-los devido aos muitos pontos em comum e à natureza 

complexa que possuem, fazendo com que seja necessário, por vezes, 

recorrermos a um para explicar o outro.  

A figura a seguir mostra a relação dinâmica entre os princípios, 

representada pelas setas e também pelos pontos de interligação entre eles.  

 

 

                                            
9
 Ambas nomenclaturas princípio hologramático (Morin,2005:74) e princípio hologrâmico (Morin,2009:94) 

são utilizadas pelo autor. Neste trabalho, optei por utilizar o termo princípio hologramático.  
10

 Outros autores apresentam diferentes princípios ou operadores da complexidade. Mariotti (2007:139-
164) apresenta seis operadores cognitivos do pensamento complexo, que são: a circularidade, a 
autoprodução/auto-organização, dialógico, hologramático, integração sujeito-objeto, e a ecologia da ação. 
Moraes (2008:96-113) introduz dez princípios: o sistêmico-organizacional, o hologramático, o retroativo, o 
recursivo, o dialógico, da auto-eco-organização, da reintrodução do sujeito cognoscente, o ecológico da 
ação, da enação e ético.  
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Figura 1.1 – Os três princípios fundamentais da complexidade. 

 

1.1.2.1   Princípio Dialógico 

 

Morin (2005:95-96) apresenta o princípio dialógico embasado na fórmula 

de Heráclito, que “une dois princípios ou noções que deviam excluir-se 

reciprocamente, mas são indissociáveis em uma mesma realidade”. Nele está 

presente a noção do diálogo de opostos, na qual “as contradições nem sempre 

podem ser superadas” e devem ser “mantidas atuantes e complementares” 

(Mariotti, 2002:95).   

Para melhor entendimento desse princípio, Mariotti (2007:150-152) 

aborda o significado dos termos dialética e dialógica. A palavra dialética, 

segundo o autor, significa “conversação, diálogo entre posições contrárias”. 

Seu significado pode ser melhor entendido se abordarmos os conceitos de 

tese, antítese e síntese, conforme sinalizado pelo autor.  

Mariotti (2007:150) afirma que na concepção hegeliana11:  

(...) toda idéia é uma tese, que provoca o surgimento de outra 
que lhe é oposta – uma antítese. Do embate entre as duas 
surge a síntese, que é a resolução do problema. A síntese é o 
resultado da superação da tensão entre os opostos tese e 
antítese.  
 

Isso significa que na concepção dialética, como Mariotti (2007:151) 

explica, as contradições sempre encontram solução e as oposições são 

percebidas como paradoxos que se resolvem em sínteses. O termo dialógica, 

segundo o autor, refere-se à existência de contradições que não podem ser 

resolvidas. Mariotti (2007:151) também enfatiza que a tensão do antagonismo é 

persistente e esta pode ser explicada pela natural complexidade que existe no 

mundo e em seus fenômenos.  

                                            
11

 1.Adjetivo: Relativo a Hegel ou a sua filosofia; 2.Adjetivo ou substantivo masculino: diz-se de ou 
partidário ou epígono do Hegel, do hegelianismo; hegelianista (Dicionário Houaiss, 2009). 
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É importante mencionar que não se pretende negar ou racionalizar a 

dialética mas, sim, procurar meios de “lidar com as contradições que não 

podem ser superadas dialeticamente” (Mariotti, 2007:151). Essa atitude nos 

auxilia a buscar formas de conviver melhor com situações de conflito as quais 

nos deparamos ao longo de nossas vidas. 

Essa coexistência de ideias antagônicas, em um primeiro momento, 

poderia parecer absurda, porém ela emerge naturalmente das múltiplas 

interações entre as partes e o todo no mundo contemporâneo em que vivemos.  

Universo esse, onde não existem certezas, onde ideias opostas, que a princípio 

pareciam excludentes, necessitam conviver de forma pacífica e complementar, 

auxiliando a aceitar a existência do diferente e utilizar as diferenças como 

contraponto para refletirmos de forma crítica e consciente.  

 A complexidade, então, parte de um pensamento que associa dois 

termos que seriam considerados excludentes. No paradigma tradicional, por 

outro lado, um oposto eliminaria o outro.  Desse modo, o paradigma tradicional 

se utiliza de conceitos que se alternam, que se excluem (ou uma coisa ou12 

outra) e o paradigma complexo, por sua vez se utiliza de conceitos que se 

conectam, que se adicionam (uma coisa e13 outra), conforme ilustrado a seguir: 

 

  Paradigma Tradicional    Paradigma complexo 

   (...........ou..........)                        ( ........e.......)  

 

Ao relacionar um conceito e outro, estamos adotando uma visão 

associativa, propondo duas facetas ao mesmo tempo, sendo que uma delas 

pode prevalecer, dependendo do referencial que estiver sendo considerado.  

Para ilustrar a visão associativa da complexidade, podemos citar um 

recurso comumente utilizado por nós (mesmo que inconscientemente) em 

situações nas quais, ao buscar definir um termo, o fazemos a partir do termo 

oposto a ele, como por exemplo14: para definir o bonito, muitas vezes, 

                                            
12 

Ou:1.“serve para ligar palavras ou orações, indicando: 1.1 alternância ou exclusão; 1.2 dúvida, 
incerteza; 1.3 ênfase antes de cada termo ou frase da alternativa; 1.4 uma outra maneira de dizer algo; 
isto é” (Dicionário Houaiss, 2009). 
13 

E:1.”une vocábulos ou orações de mesmo valor sintático, indicando: 1.1 uma conexão ou adição; 1.2 
uma ideia contrária à que foi expressa; mas, porém; e no entanto, e contudo”(Dicionário Houaiss, 2009). 
14 

Os exemplos e discussões sobre os termos opostos foram discutidos na disciplina Comunidades de 
Aprendizagem e transdiscipliinaridade sob o viés da complexidade, ministrada por Maximina M.Freire 
(aula realizada em 11/06/2011). 
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recorremos ao seu oposto, feio; para definir o local, precisamos do global, e 

assim por diante.  

Observo aqui a utilização desse mesmo recurso pelos autores 

Hutchinson & Waters (1987) que, para definir o que é o ensino de inglês para 

fins específicos partem de conceitos opostos, definindo o que não é o ensino 

para fins específicos, conforme será detalhado posteriormente.  

Outro exemplo que pode ser relacionado a esse conceito, se refere ao 

significado que atribuímos aos termos certo e errado. No paradigma tradicional 

a divisão entre o certo e errado sempre esteve muito clara, tendo em vista a 

visão unilateral predominante nessa forma de pensar. Todavia, no pensamento 

complexo, essa divisão inexiste. O certo ou errado, daria lugar ao certo e 

errado, pois a adequação ou não de nossas atitudes dependerá dos 

participantes e, principalmente, do contexto. 

Essa noção de superação do antagonismo pela noção de 

complementaridade, proposta pelo paradigma complexo está relacionada à 

“conjunção do uno e múltiplo” e ao propor essa junção, Morin (2005) considera 

ser necessário diferenciar e juntar essas noções, ao mesmo tempo. Desse 

modo, “o Uno não se dissolverá no Múltiplo e o Múltiplo fará ainda assim parte 

do Uno” (Morin, 2005:77).  

Para explicar essa noção, Morin (2008:260) utiliza o termo unitas 

multiplex, expressão que se tornou representativa do modo de pensar 

complexo, segundo Santos e Sommerman (2009:106). Moraes (2010:194) 

afirma que essa nova consciência nos permite ultrapassar a polaridade ou a 

dualidade (presente nos conceitos de certo e errado) e nos possibilita perceber 

a existência de uma “terceira via já não excludente, mas integradora em sua 

dinâmica”.  

Se pensarmos no contexto escolar, o erro, no paradigma tradicional, 

sempre foi visto como algo negativo e problemático, que deveria ser 

devidamente punido. Já na complexidade, o erro é visto de modo diferente: ele 

sinaliza dificuldades, sim, mas é entendido como parte integrante do processo 

de construção de conhecimento.  

Essa mudança de pensamento é extremamente importante para que o 

docente possa ampliar sua visão e consiga entender que:  
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(.....) erros e acertos são duas faces da mesma moeda. Aquela 
que lhe abre as portas do conhecimento e da aprendizagem e 
o portal da sabedoria e evolução consciente, já que erros e 
acertos podem dialogar de maneira dinâmica e criativa, 
complementar e enriquecedora, dentro de cada um de nós” 
(Moraes, 2010: 193).  
 

 

Esse novo entendimento oferece ao professor a oportunidade de ajudar 

seus alunos a perder o medo de errar e fazer com que eles entendam seus 

erros como desafios necessários para seu crescimento intelectual e pessoal. 

Além disso, amplia nossa visão para além da realidade evidente e aparente 

diante de nós, abrindo possibilidades de buscarmos novas formas de nos 

relacionar com nossos alunos e com a realidade ao nosso redor.  

Ao tomar consciência da existência de um outro nível de realidade, “uma 

via não excludente”, como explica Moraes (2010:194), não tão aparente e nem 

tão facilmente identificável, mudamos nossa atitude perante o mundo e nos 

tornamos mais flexíveis e abertos para os outros e para a realidade que nos 

cerca. Esse pensamento não admite que se considere alguém como o dono da 

verdade. 

Essa atitude dinamiza nossa prática, pois a partir dela, nos permitimos 

aprender com nossos alunos e com os colegas de profissão, abrimos espaço 

para o diálogo com as demais disciplinas, o que nos possibilita construir novos 

conhecimentos, ampliar nossos horizontes para além do contexto imediato em 

que vivemos e/ou atuamos e traçar novos planos para o futuro baseados nos 

novos ensinamentos decorrentes dessa abertura. 

Essas trocas, proporcionadas pelas interações mencionadas 

anteriormente, estão diretamente ligadas ao princípio do circuito recursivo, que 

se baseia em movimentos circulares presentes nas relações entre as partes e 

entre as partes e todo, conceitos explorados a seguir.  

 

1.1.2.2   Princípio do Circuito Recursivo 

 

 Esse princípio procura romper com a noção básica entre causa e efeito 

(causa  efeito) predominante no pensamento tradicional, no qual se busca 

“recompensa direta e imediata: se fizermos isso ganharemos aquilo” (Mariotti, 

2002:98).  Nessa visão, os resultados de nossas ações são sempre previsíveis. 

 Para romper com esse pensamento, a recursividade propõe: 
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(...) uma idéia em ruptura com a idéia linear de causa e efeito, 
de produto/produtor, de estrutura/superestrutura, já que tudo o 
que é produzido volta-se sobre o que o produz, num ciclo ele 
mesmo autoconstitutivo, auto-organizador e autoprodutor 
(Morin, 2009:74). 
  

 Com isso em mente, à medida em que os indivíduos interagem, eles 

produzem a sociedade, que da mesma forma, ao emergir, os influencia, lhes 

fornecendo linguagem e cultura (Morin, 2009:95). Nessas relações entre 

indivíduos e sociedade está presente a ideia de movimento, que nos auxilia a 

compreender a dinâmica e imprevisibilidade decorrentes das interações entre 

as partes e partes (indivíduos entre si) e entre as partes e o todo (indivíduos e 

sociedade), conceitos que serão aprofundados mais adiante, nas discussões 

do princípio hologramático.  

 É importante mencionar que a complexidade não pretende eliminar a 

causalidade linear, pois ela não deixa de existir; porém esta não deve “ser 

considerada regra e sim exceção” (Moraes, 2008:100). Dessa maneira, na 

recursividade “os efeitos retroagem sobre as causas e as realimentam” 

(Mariotti, 2007:140), por  meio  de uma relação de circular (causa            efeito), 

concepção que está relacionada ao conceito de feedback, apresentado 

inicialmente por Wiener, como informa Mariotti (2007:140). 

 Vale ressaltar que, apesar de feedback e recursividade estarem 

relacionados, são conceitos diferentes. A recursividade acontece por meio de 

um movimento retroativo, em busca de um feedback que nos auxilie a construir 

um novo conhecimento, que nos conduzirá a um outro ponto, diferente do 

ponto de onde partimos. Feedback, por sua vez, é um procedimento usado no 

controle de processos, consistindo em comparar os resultados de uma ação 

em curso a um modelo previamente estabelecido (Mariotti, 2002:93).  

 De acordo com Morin (2009:94-95), em sua forma negativa, o feedback 

possibilita diminuir o desvio e leva à estabilização do sistema; em sua forma 

positiva, ele funciona como um amplificador.  

 Para ilustrar o feedback negativo, Mariotti (2002:93) exemplifica a partir 

da menção à geladeira, cujo feedback se dá por meio de um termostato, que  

envia um feedback negativo ao sistema quando a temperatura atinge um certo 

nível, fazendo com que o motor seja reativado e retome o processo de 

resfriamento. Para explicar o feedback positivo, Morin (2009:94-95) exemplifica 
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a partir de uma situação em que a violência de um protagonista, gera uma 

reação também violenta, que gera uma outra reação igualmente vilolenta e 

assim por diante.  

 Os exemplos citados são interessantes, pois um deles relaciona-se aos 

sistemas auto-regulados (geladeira) e o outro aos sistemas vivos (violência), o 

que mostra a aplicabilidade desse conceito em contextos diversos.Tanto o 

feedback positivo, quanto o negativo são necessários. Podemos dizer que eles 

se complementam e possibilitam equilibrar as relações humanas. É a partir 

deles que conseguimos obter o intercâmbio de informações entre as pessoas.  

 No ambiente escolar, o feeback é extremamente importante (seja ele 

negativo ou positivo), tanto do professor com relação aos alunos, quanto dos 

alunos com relação ao professor, em uma relação dialógico-complementar. O 

feedback positivo é um recurso essencial para que o professor possa sinalizar 

aos seus alunos quanto ao seu bom desenvolvimento nas aulas. Porém, 

segundo Mariotti (2002:94) o elogio:  

(...) nem sempre é uma forma eficaz de intervenção, ao 
contrário do que parece. Sua emissão pode ser fator de 
estímulo à continuidade de erros e desvios, isto é, tende a 
perpetuar posturas prejudiciais ao funcionamento dos sistemas. 
Quando se transforma em atitude única, leva em geral à 
repetição improdutiva. 
 

 Por outro lado, o feedback negativo também pode ser considerado útil 

em situações de correção de desvios, quando por exemplo, os alunos não 

estiverem agindo de maneira adequada e/ou não estiverem conseguindo obter 

um desenvolvimento satisfatório.   

 Para Mariotti (2002: 94) o feedback negativo é “realmente mobilizador”, 

tornando os indivíduos “proativos”, pois é por meio das críticas e sinalização 

das lacunas que as pessoas crescem e se desenvolvem. Novamente, devemos 

nos lembrar de não utilizá-lo como recurso único, do mesmo modo que o 

feedback positivo. Daí, a necessidade de complementariedade, mencionada 

anteriormente.  

 O feedback dos alunos ao professor quanto às aulas também configura-

se como importante termômetro para identificarmos os pontos fortes e fracos 

do curso que estamos ministrando. Normalmente, este tipo de feedback não é 

tão frequente; assim, é interessante que o professor tome a iniciativa de 
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perguntar aos alunos sobre suas dificuldades quanto ao curso e possíveis 

sugestões para as aulas. Além disso, esse diálogo entre professor e alunos 

pode contribuir para a identificação de novas necessidades com relação aos 

conteúdos abordados no curso em andamento, por exemplo. 

 O feedback pode também ser utilizado para nos auxiliar em situações de 

conflito, pois podemos recorrer às nossas experiências do passado para buscar 

formas de lidar com os problemas vivenciados no presente, mesmo sabendo 

que não é possível padronizar nossas ações com base em acontecimentos 

passados. Esse movimento recursivo entre presente e passado pode nos 

fornecer subsídios para tomar decisões a partir de nossas experiências prévias.  

 Nossa memória de eventos passados pode ser capaz de nos dar 

feedback (positivo ou negativo) sobre situações semelhantes vivenciadas 

anteriormente15. Podemos então, resgatar nossas memórias e trazê-las ao 

presente, porém não para buscar soluções velhas para novos problemas mas, 

sim, para usar a nossa experiência prévia como possível suporte no presente.  

 Não podemos simplesmente ignorar nossas experiências do passado, 

pois elas contêm valiosas histórias de vida que podem ser utilizadas a nosso 

favor. Contudo, não devemos adotar essa ideia como regra pois, conforme 

mencionado, o pensamento complexo não acredita em regras e/ou fórmulas 

que prometam solucionar problemas. Precisamos de discernimento para 

diferenciar as situações umas das outras e, portanto, nossas ações não podem 

ser homogêneas e generalizadas. Elas precisam estar embasadas no presente 

e devem ser justificadas diante do cenário atual em que vivemos.   

 A recursividade prevê um movimento retroativo, que está diretamente 

ligado ao conceito de retroalimentação. Realiza-se um movimento para trás 

para buscar elementos que contribuam para que se caminhe para frente. A 

recursividade diferencia-se, então, de um movimento repetitivo. Não se trata de 

voltar ao passado, resgatar nossas experiências e repetir nossas ações no 

presente, de forma mecânica e automática.  

 Essa atitude repetitiva e mecânica iria de encontro ao pensamento 

complexo, pois na complexidade existe espaço para o global, sim, mas o local 

e individual jamais são deixados de lado.  Os conceitos de local e global nos 

                                            
15

 O movimento recursivo, proporcionado pelo feedback, pode ser relacionado aos conceitos de reflexão, 
apresentados mais adiante neste capítulo.  



25 
 

remetem ao princípio hologramático, que entende haver interações múltiplas 

entre as partes e o todo, tópicos que serão discutidos a seguir.  

 

1.1.2.3   Princípio Hologramático 

 

Para apresentar esse princípio, Morin (2005:94) parte da ideia do 

holograma, em que “cada ponto contém a quase totalidade da informação do 

objeto das partes que ele representa”, onde a parte está no todo, assim como o 

todo está presente na parte. Com sua proposta, (Morin, 2005:74) pretende 

ultrapassar os conceitos de reducionismo (cujo foco se dá nas partes) e de 

holismo (cuja visão se concentra no todo).  

O reducionismo reflete o pensamento tradicional, que vê a realidade 

limitada às partes. Já o holismo opõe-se ao reducionismo e busca explicação 

no todo mas que, segundo Morin (2008:257), também se trata de uma visão 

simplificada e reduzida do todo. Esse ponto de vista, segundo o autor, não 

contempla a ideia do pensamento complexo.  

O princípio hologramático propõe uma visão diferente do paradigma 

tradicional, o qual vê a realidade de forma estática e que, portanto, entende 

que a soma das partes seja sempre igual ao todo. Para entender melhor essa 

visão é como os indivíduos fossem seres que vivessem isolados, sem interagir 

com sua família, em uma comunidade, em uma escola, em uma sociedade.   

Esse pensamento é reducionista e simplista, pois reduz o indivíduo ao 

que está aparente, sem considerá-lo em sua totalidade, o que  faz com que ele 

possua em si traços dos vários contextos onde interage e/ou interagiu, o que o 

torna muito mais do que um ser individual e isolado do mundo ao seu redor. 

 São essas ideias do pensamento tradicional que servem de contraponto 

para os conceitos do pensamento complexo e nos ajudam a entendê-lo. A 

complexidade, por outro lado, leva em conta as múltiplas interações entre as 

parte e o todo, o que faz com que a soma das partes possa ser maior e menor 

do que o todo, dependendo das interações entre elas e dos pontos de 

referência que tomamos como base.  

Se pensarmos na sala de aula, estamos sujeitos à alterações no 

decorrer do curso: desistências, transferências de alunos entre grupos, 

inscrição de novos alunos; fatores que certamente não representam somente  
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mudanças numéricas, pois são as interações entre os alunos e o professor 

(partes) e o ambiente (todo) que determinarão os caminhos a serem trilhados e 

os resultados que serão alcançados no curso. Essas alterações podem fazer 

com que a soma das  partes seja maior ou menor do que o todo.  

Podemos dizer que o todo é maior do que a soma das partes quando 

novas ideias surgem como consequência do que se constrói em conjunto em 

aula (por meio das interações entre as partes e partes e entre as partes e o 

todo), o que nos leva a concluir que “a sabedoria de um grupo é muito mais do 

que a sabedoria de seus componentes” (Mariotti, 2007:152).  

Morin (2010:195) chama a atenção para a possibilidade de se “passar do 

“eu apenas eu egocêntrico” para o “nós da comunidade”. Essa mudança é 

fundamental, pois destaca a força do trabalho em grupo, mostrando a 

importância de darmos espaço para que nossos alunos possam interagir com 

os colegas e que, dessa interação, possam emergir ideias que contribuam com 

o bom resultado do trabalho. Porém, isso não elimina o lugar de destaque que 

cada indivíduo possui em um grupo e/ou comunidade, pois “ações individuais 

podem levar a efeitos comunitários” (Mariotti, 2002:86).  

No contexto escolar, o todo é menor do que a soma das partes quando, 

por exemplo, estamos diante de uma sala de aula com 30 alunos, onde cada 

aluno possui um potencial a ser explorado e que, muitas vezes, acaba sendo 

inibido por motivos diversos, que podem estar relacionados à dificuldades em 

frequentar as aulas, em acompanhar o ritmo dos demais, em relacionar-se com 

os colegas, entre outras razões.  

Do mesmo modo, quando ocorrem mudanças no decorrer do curso (por 

exemplo: inscrição de novos alunos, desistências), as alterações podem 

influenciar o ritmo das aulas (mesmo que temporariamente), fazendo com que 

haja a inibição do potencial da(s) parte(s) envolvida(s). Nesse caso, então, a 

soma das partes seria menor do que o todo.  

Mariotti (2007:153) destaca, ainda, casos em que “o todo é ao mesmo 

tempo maior e menor do que a soma das partes”, situação, que segundo o 

autor, encontra explicação no fato de que na complexidade as relações são 

circulares e não lineares. Nas interações em aula, podemos vivenciar essa 

situação quando, por exemplo, encontramos em um mesmo grupo, alunos  

expandindo seu conhecimento e outros com suas potencialidades reprimidas.  
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Além de levar em conta as interações em aula, não devemos nos 

esquecer de que nossos alunos (partes) fazem parte de uma sociedade (todo), 

e que, portanto, não podemos imaginá-los sem considerar a sociedade em que 

vivem e vice-versa. Segundo Mariotti (2002:95) “cada indivíduo é um 

microcosmo de sua cultura”, possuindo em si características da sociedade em 

que vive. Da mesma forma, a recíproca é verdadeira.   

 Existe, assim, uma relação dinâmica entre os indivíduos (partes) e a 

sociedade (todo), na qual “pode-se enriquecer o conhecimento das partes pelo 

todo e do todo pelas partes, num movimento produtor de conhecimentos” 

(Morin, 2009:75).  As interações que ocorrem são múltiplas e o conhecimento 

adquirido nas partes volta-se sobre o todo e, da mesma maneira o 

conhecimento adquirido no todo volta-se sobre as partes (Morin, 2009:75).  

 Esse pensamento nos ajuda a considerar nossos alunos como partes de 

um todo (a escola, o bairro, a sociedade em que vivem) e não somente isso: 

devemos considerá-los como indivíduos que possuem uma história que não se 

limita ao local onde vivem hoje, pois eles, muitas vezes, vêm de locais 

diferentes e, portanto, possuem experiências particulares que não podem e não 

devem ser ignoradas. 

Se pensarmos no ensino de idiomas em uma empresa, da mesma 

maneira, os alunos (partes) fazem parte de um todo (empresa) e a interação 

entre alunos e professor (partes) em uma sala de aula (parte) na  empresa 

(todo) não pode ser vista de forma isolada e desconectada do todo. As 

interações no contexto macro (empresa) podem refletir no contexto micro (sala 

de aula), causando um desequilíbrio ao sistema (desordem). Esses momentos 

de desordem fazem parte de qualquer interação, independente do contexto em 

que ela ocorra, o que implica a necessidade de reorganização para que o 

sistema consiga reencontrar um estado de equilíbrio.  

O importante é que o professor esteja consciente de que essa 

desordem, mesmo que momentânea, é parte integrante dessa prática. Além 

disso, o mais importante é que ele tenha consciência de que a nova ordem que 

se consegue não é igual à ordem inicial, pois o momento é outro e os 

indivíduos (alunos e professor) já não são os mesmos.  

Essa capacidade de auto-organização e de autoprodução é denominada 

de autopoiese por Maturana e Varela (1995 apud Moraes, 2010:197). Esse 
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conceito está relacionado à capacidade adaptativa dos sistemas que 

conseguem lidar com a alternância entre momentos de ordem e desordem, 

fazendo com que o sistema busque mecanismos internos auto-produtores e 

auto-reguladores para se reorganizar.  

Para explicar a autopoiese, Tescarolo (2005:64) recorre à  metáfora do 

submarino. Ele compara o modo como percebemos o mundo com a tripulação 

de um submarino que, por passar a vida toda dentro desse espaço limitado, 

acaba não interagindo com o mundo externo e como consequência, possui 

uma visão muito limitada e apenas parcial do universo ao seu redor.  

Por analogia, vimos que o conceito de autopoiese relaciona-se às forças 

internas do sistema, contudo não contempla as forças externas do seu entorno. 

Esta característica está presente no conceito de enação16, que Tescarolo 

(2005:63-65) define como “uma propriedade geral dos sistemas complexos que 

constitui sua lógica fundadora e uma depuração do conceito de autopoiese”.   

Conforme pudemos verificar nessas discussões, existe uma interligação 

entre os conceitos de complexidade e de sistemas, o que me leva a 

estabelecer uma articulação entre a visão sistêmica e a complexidade.  

 
1.1.3 A visão sistêmico-complexa  

 

Mariotti (2002:84) utiliza-se do pensamento complexo e recorre a Morin 

para apresentar as características sistêmicas básicas, que são a unidade 

multiplicidade, totalidade, diversidade, organização e complexidade. Essas 

características, segundo o autor, estão todas interligadas e não podem ser 

vistas isoladas uma das outras, pois é necessário que haja interações entre 

elas para que o sistema se mantenha em funcionamento.   

Em outras palavras, o sistema sobrevive das interações entre as partes, 

pois a “desarticulação produz a morte do sistema, porque separa as suas 

partes e interrompe a dinâmica” (Mariotti, 2002:84). Porém, não devemos 

limitar nossa visão de sistema, focalizando somente a relação partes e todo, 

mas, sim, nas interações entre eles, conforme afirma Morin (2008:264-265).  

Morin (2008:264) destaca as três faces relacionadas ao conceito de 

sistema: interações, sistemas e organização. Segundo o autor, o sistema 

                                            
16

 Segundo Tescarolo (2005:63), “enação significa: “nascer de”, “brotar”, do latim enasci”.   
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representa a complexidade do todo, ao mesmo tempo em que expressa as 

relações entre o todo e as partes. A interação, engloba as múltiplas relações, 

ações, retroações, que compõem um sistema e a organização, por sua vez, 

poderia ser vista como a “coluna vertebral” do sistema (Morin, 2008:265).  

 Para Morin (2008:265) esses três termos são indissolúveis, pois eles 

remetem uns aos outros, alimentando-se mutuamente, numa relação de 

reciprocidade. Assim, não podemos conceber a ideia de sistema, sem que 

existam interações ocorrendo nele e, do mesmo modo, não podemos conceber 

um sistema sem que haja uma organização que consiga mantê-lo funcionando.  

Referindo-se ao termo organização, Morin (2008) observa que este 

surgiu nas ciências sociais sob o nome de estrutura, cujo significado original 

está mais atrelado à ordem e aos conceitos estruturalistas. Segundo o autor, 

este significado anterior diferencia-se do conceito de organização proposto por 

ele, por não levar em conta a desordem e desconhecer “o papel retroativo das 

emergências na organização” (Morin, 2008:265).   

Morin (2008:266) destaca ainda que a organização, sob a ótica 

sistêmica, é ativa e “comporta provisão, armazenamento, repartição, controle 

de energia, ao mesmo tempo que, por seu trabalho, comporta gasto e 

dispersão de energia”. A partir dessa dinâmica, a organização pode produzir a 

degredação do sistema (entropia) e ao mesmo tempo a sua regeneração e sua 

própria degradação (neguentropia). Se adotarmos a visão complexa, podemos 

ainda associar os dois termos para a formação de um termo só (entropia-

neguentropia).  

Tescarolo (2005) relaciona o conceito de entropia à estrutura do sistema, 

que pode ser alterada em decorrência da intensidade das interações que nele 

ocorrem. Ela refere-se à medida de ordem e desordem em um sistema.  

Quando a ordem do sistema é rompida ou está mais atribulada, a entropia 

tende a aumentar e, por outro lado, quando o sistema se reorganiza o grau de 

entropia tende a diminuir e pode chegar a zero.  

Se pensarmos na sala de aula, a entropia tende a aumentar quando, por 

exemplo, ocorrem mudanças na formação de um grupo, ocasionadas pelo 

ingresso de novos alunos durante o andamento das aulas. Nessas situações, o 

sistema tende a passar por momentos de desordem, aumentando seu grau de 
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entropia até que tenha condições de se reorganizar novamente, organização 

esta propiciada pela autopoiese, descrita anteriormente. 

As buscar relacionar o conceito de sistema aos hotéis onde foram 

realizados os cursos de inglês desta pesquisa, poderíamos entender tanto o 

hotel (empresa) quanto os cursos, como sistemas. Eles estão inter-

relacionados, principalmente pelo fato das aulas serem feitas nas 

dependências do hotel e também devido à relação direta entre os objetivos do 

curso e o contexto de trabalho dos alunos, de onde surgem as necessidades 

específicas de aprendizagem desses profissionais, tópico que será abordado 

na seção sobre o ensino de inglês para fins específicos.  

Nesse contexto específico, existem relações intrassistêmicas e 

intersistêmicas, que se influenciam mutuamente, o que torna possível 

identificar interferências em ambas direções, com as partes determinando o 

comportamento do todo e o todo determinando o comportamento das partes. 

Essa inversão do todo interferindo nas partes é denominada por Tescarolo 

(2005:67) de causalidade invertida. 

As relações intrassistêmicas são decorrentes das interações dentro de 

um mesmo sistema, como por exemplo: as interações entre alunos e professor 

na sala de aula (sistema-curso) ou ainda as interações entre os colaboradores 

do hotel (sistema-empresa). As relações intersistêmicas se referem às 

interações entre dois sistemas, como por exemplo: as interações entre os 

alunos (sistema-curso) e o hotel (sistema-empresa), que ocorrem, algumas 

vezes, quando eles são requisitados por seu departamento para solução de 

problemas enquanto estão em aula.  

Existem, da mesma forma, outros sistemas que não foram mencionados, 

pois não são o foco desta investigação. Se o curso, por exemplo, for oferecido 

por uma escola, estaríamos diante de outro sistema (escola), que também 

pode fazer parte de outro sistema (uma franquia, por exemplo). Da mesma 

forma, o hotel é um sistema, mas está relacionado a outros sistemas, se fizer 

parte de uma rede de hotéis, por exemplo. As relações sistêmicas, portanto, 



31 
 

são múltiplas mas, neste estudo, somente as mais diretamente relacionadas ao 

contexto investigado serão focadas, conforme figura17 a seguir:  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.2 - Relações intersistêmicas e intrassistêmicas  (hotel e sala de aula). 

(Visual Dictionary online, Q. A. International, 2011) 

 

Na figura 1.2, busquei ilustrar o sistema-micro (sala de aula) e o sistema-

macro (hotel), com as possíveis relações intrassistêmicas e intersistêmicas 

existentes entre os dois contextos, separados, propositalmente, nessa imagem.  

A sala de aula, representada simbolicamente nessa figura, possui uma 

estrutura formal, com características de um ambiente tradicional. O professor 

no centro, os alunos sentados em fileira, os equipamentos dispostos de 

maneira estática, o que representa bem a forma como se dá o ensino no 

paradigma tradicional: o professor como detentor do conhecimento e os alunos 

como aprendizes, receptores do conhecimento que lhes é transmitido.  

Minha proposta, conforme mencionado, é caminhar no sentido contrário 

desse paradigma visto que o pensamento complexo vai de encontro a esse 

padrão, pois entende que o processo de ensino-aprendizagem não aconteça 

                                            
17 

As figuras da sala de aula e do hotel utilizadas neste trabalho foram adquiridas por mim e originam-se 
da fonte: Merriam Webster. 2011. Visual Dictionary Online, Q. A. International. Disponível em www.qa-
international.com.  

Relações 
 intrassistêmicas Sala de  

Aula 

Hotel 

Relações intersistêmicas 

http://www.qa-international.com/
http://www.qa-international.com/
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dessa maneira. Nele existe muito mais do que a transmissão de informação (do 

professor ao aluno); o conhecimento se contrói de forma não linear, na relação 

dinâmica entre as diversas partes (alunos, professor, contexto) envolvidas. 

Contudo, isso não significa que o pensamento complexo dispense toda e 

qualquer organização. Uma sala totalmente desorganizada prejudicaria o bom 

andamento das aulas e inviabilizaria um trabalho de qualidade. Existe, sim, a 

necessidade de organização e de ordem para que se consiga desenvolver um 

trabalho adequado. Só que o fato de considerar os imprevistos como parte de 

nossas vidas e a impossibilidade de uma ordem permanente é um dos traços 

que diferenciam o paradigma complexo do tradicional. Assim, levar em conta 

essas questões é o que nos auxilia a nos adaptar aos momentos de desordem 

e a lidar melhor com possíveis dificuldades. 

Ambos os sistemas (nesse caso, a sala de aula e a empresa) precisam 

de uma organização para se manterem em funcionamento, mas como 

sabemos que as interações são o que dão vida aos sistemas, devemos 

considerá-las como parte integrante dos mesmos. Com isso em mente, 

sabemos, portanto, que poderão existir também momentos de desorganização. 

Afinal, se um sistema é vivo, este tende a ter momentos de ordem e desordem, 

sendo que, nos momentos de desordem, o sistema necessita de energia 

suficiente para se reorganizar18, caso contrário, ele vai à falência.  

Em empresas, na maioria das vezes, não existe um local específico, 

reservado somente para a realização das aulas. Estas são feitas em salas de 

eventos, salas de reunião ou em locais disponíveis nas dependências da 

empresa ─ como é o caso dos hotéis desta pesquisa19.  

Existe, assim, uma dinâmica e uma movimentação prevista, 

principalmente quando ministramos aulas em contextos empresariais. Na 

verdade, poderíamos dizer que existe um deslocamento da sala de aula para 

dentro do hotel (empresa), o que poderia ser representado pela figura a seguir: 

 

 

 

 

                                            
18

 Essa reorganização está ligada ao conceito de autopoiese, discutido anteriormente.  
19

 No capítulo 3 serão detalhados os cursos que se constituem em contextos para esta pesquisa.  
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A figura 1.3 ilustra a proximidade entre os dois sistemas (macro e micro), 

o que faz com que haja uma interação muito intensa entre eles, gerando 

influência mútua entre os acontecimentos intersistêmicos e intrassistêmicos. 

Vale ressaltar que as flechas que partem da sala de aula para o hotel foram 

utililizadas para representar a movimentação que acontece dentro da empresa 

para a realização das aulas, o que faz com que a sala de aula seja deslocada 

para outros locais, conforme mencionado anteriormente.  

Como cada empresa possui uma estrutura, o professor, juntamente com 

o responsável pelo curso, precisará analisar cada caso para definir o local mais 

apropriado para as aulas. Essa situação nos remete às três faces do conceito 

de sistema, se considerarmos a interrelação entre sistema, organização e 

interação, propostas por Morin (2008:265).  

Ao pensar na necessidade de movimentação dentro do hotel, para a 

realização das aulas, podemos concluir que as interações intersistêmicas 

(entre o sistema-hotel e sistema-curso) e intrassistêmicas (dentro do sistema-

hotel e/ou dentro do sistema-curso) influenciam-se mutuamente, por meio de 

interferências em ambas direções.  

Figura 1.3 – Deslocamento da sala de aula para o hotel. 
(Visual Dictionary online, Q. A. International, 2011). 
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Um exemplo da situação inversa, ou seja, o sistema-curso interferindo 

no sistema-hotel seria quando as aulas são realizadas em um departamento 

específico, como na manutenção. Nesse caso, os colaboradores do setor 

precisam compartilhar seu espaço com os alunos do curso, conforme já 

ocorreu. De qualquer modo, essa situação aconteceu de forma muito tranquila.  

Refletir sobre o percurso desse trabalho até esse ponto, me faz concluir 

que o aprofundamento nos conceitos da complexidade e de sistemas,  podem 

ser muito úteis, não somente na  administração, mas na elaboração de cursos 

específicos que priorizem a construção de conhecimento e levem em conta as 

particularidades e especificidades dos alunos e de seu contexto de trabalho.  

Pensando nisso, apresento a seguir, os conceitos do ensino de inglês 

para fins específicos, que oferecem embasamento teórico para a elaboração 

dos cursos desta pesquisa, cujos participantes necessitam aprender a língua 

inglesa para se comunicar com hóspedes estrangeiros em seu trabalho.  

 
1.2  O ensino de inglês para fins específicos 

 
 

 O ensino de inglês para fins específicos é conhecido como English for 

Specific Purposes (ESP), termo frequentemente utilizado no ramo ao longo dos 

anos. Contudo, no início dessa abordagem específica no Brasil, o termo 

instrumental era comumente utilizado por seus pesquisadores. Atualmente, 

tendo em vista os demais idiomas que também se utilizam dessa abordagem 

específica, o termo Language for Specific Purposes (LSP) vem sendo 

empregado na área20.  

 Para iniciar as discussões desta seção, apresento a seguir, uma visão 

visão panorâmica do ensino de inglês para fins específicos, suas origens e 

percurso, pois esses elementos nos possibilitam compreender a trajetória 

dessa abordagem, assim denominada por seus pesquisadores.  

 
1.2.1 Origens e percurso 

  
O ensino de inglês para fins específicos originou-se na década de 

setenta, após a segunda guerra mundial, época em que houve uma expansão 

                                            
20

 Optei por utilizar English for specific purposes (ESP), nomenclatura consagrada na área.  
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das atividades científicas, tecnológicas e econômicas, o que implicou o 

aumento na demanda por um idioma internacional, mais especificamente a 

língua inglesa, em virtude da força econômica dos Estados Unidos. 

Nesse contexto, a procura por cursos de inglês deixou de estar 

vinculada somente aos interesses pessoais e sociais, passando a ser motivada 

por objetivos profissionais e necessidades específicas de aprendizagem. O 

idioma, em virtude do cenário mundial, tornou-se, então, instrumento de 

comunicação nas transações comerciais.   

 Outro fator que contribuiu para o desenvolvimento do inglês foi a crise do 

petróleo, no início da década de setenta, que atraiu investimentos financeiros 

para os países ricos nesse mineral. Diante de uma nova realidade e da 

consequente emergência de novas ideias, as pesquisas na área de Linguística 

Aplicada passaram a focalizar situações reais de comunicação, conforme 

afirmam Hutchinson & Waters (1987:2), quando citam Widdowson (1978). 

 Assim, a nova realidade trouxe com ela “uma nova geração de 

aprendizes que sabiam especificamente o porquê estavam aprendendo o 

idioma” (Hutchinson & Waters, 1987:6). Diante de um novo cenário, a demanda 

de cursos específicos aumentou, resultando em mudanças na estrutura dos 

mesmos e na visão sobre o ensino-aprendizagen de línguas. 

 No Brasil, a abordagem instrumental, assim conhecida em nosso país, 

iniciou-se com a língua francesa, segundo relata Ramos (2005:115). O Projeto 

Nacional de Ensino de Inglês Instrumental21 nasceu em 1978, inicialmente na 

PUC/SP, para no ano seguinte, se estender por diversas localidades do país.  

 O objetivo do projeto era o “aprimoramento do uso de inglês por 

pesquisadores brasileiros, professores de diferentes áreas de especialidade e 

técnicos”, principalmente no que se refere à habilidade de leitura (Ramos, 

2009:36). Segundo a autora, um importante passo após a criação do Projeto foi 

preparar os professores de inglês de universidades brasileiras e 

posteriormente, das escolas técnicas federais do Brasil para ensinar a 

compreensão escrita, por meio do ensino de estratégias e de textos autênticos. 

                                            
21  

O projeto originou-se por intermédio de Maurice Broughton, Professor Visitante do British Council, no 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas (LAEL), na PUC/SP 
(Celani, 2009:15) e foi desenvolvido pelo período compreendido entre 1978 e 1990 (Ramos, 2009:33).  
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 Ramos (2009:37), citando Celani (1988:6), destaca a determinação dos 

pesquisadores em não produzir materiais didáticos ─ decisão que visava a 

incentivá-los à criação de seus próprios materiais. As demais habilidades, não 

contempladas inicialmente no projeto instrumental, foram sendo introduzidas 

gradativamente. Esse período coincidiu com novos desenvolvimentos teóricos - 

principalmente com relação ao conceito de gênero - e foi a partir deles que se 

identificou a necessidade de se repensar os cursos e materiais didáticos da 

abordagem instrumental. 

 Quanto aos rumos do Projeto, Ramos (2009) destaca novos caminhos 

trilhados, tendo em vista os trabalhos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa 

GEALIN22, entre eles, pesquisas direcionadas ao ambiente digital, que 

trouxeram desafios e novas possibilidades para o ensino-aprendizagem de 

idiomas. É importante mencionar que a proposta do Projeto de ESP apresentou  

conceitos novos, com características distintas das teorias de ensino-

aprendizagem23 que faziam parte da história do ensino de línguas até então.  

Essa abordagem trouxe contribuições para a visão que se tinha da 

língua na época, uma vez que esta priorizava, entre alguns elementos, a 

comunicação, a língua em uso, a aprendizagem como um processo 

colaborativo, o ensino centrado nas necessidades gerais do idioma, aspectos 

que até então não vinham sendo contemplados nas teorias de ensino-

aprendizagem vigentes na época.  

Para possibilitar uma visão geral das possíveis ramificações do ensino 

da língua inglesa, Hutchinson & Waters (1987:17) utilizam a clássica figura da 

árvore a fim de ilustrar algumas das possíveis áreas que englobam o ensino da 

língua inglesa. Suas bases principais são: English as a Mother Tongue (EMT), 

English as a Second Language (ESL), English as a Foreign Language (EFL).  

O ensino de inglês como língua estrangeira, por sua vez, divide-se em 

inglês para fins específicos e inglês geral, ou seja, English for Specific 

Purposes (ESP) e General English (GE)24 respectivamente.  

                                            
22

 Abordagem Instrumental e o Ensino-Aprendizagem de Línguas em Contextos Diversos (GEALIN), 
disponível no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq.  
23 

As principais teorias de ensino-aprendizagem que fizeram parte da história do ensino da língua inglesa 
estão descritas no artigo: Como se aprende uma língua estrangeira? (Paiva, 2005:127-140).  
24

 Tanto o ensino de inglês geral, quanto o específico nos interessam, pois ambos os conceitos são 
utilizados neste trabalho. 
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As características do inglês geral e específico também nos ajudam a 

entender as particularidades de cada foco, auxiliando na elaboração de cursos 

de ESP. Pensando nisso, Dudley Evans & St John (1998:9) sugerem uma 

perspectiva complementar à árvore, utilizando um continuum, no qual traçam 

uma linha divisória entre GE e ESP, com posições distintas, partindo do 

enfoque geral ao mais específico, conforme figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Figura 1.4 – Continuum dos tipos de cursos para ensino da língua inglesa 
(Dudley Evans & St John,1998:9). 

 
 

 Dudley Evans & St John (1998:9) questionam a necessidade de se 

estabelecer tal classificação, sinalizando a possível confusão proporcionada 

pela tentativa de se traçar uma linha divisória exata entre o inglês geral e 

específico. Trata-se, contudo, de uma tentativa de se definir o que é ESP. 

 Penso que utilizar o continuum tenha sido um recurso útil, pois 

proporcionou uma visão mais clara dos possíveis focos disponíveis. Entretanto, 

ao elaborar cursos de idiomas, acredito não ser necessário estabelecer uma 

linha divisória exata que separe os dois focos (geral do específico) pois, na 

prática, nem sempre isso é possível. Podemos, por exemplo, desenhar cursos 

que mesclem o inglês geral e o específico e nesses casos, traçar uma divisão e 
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determinar o ponto exato onde termina um foco e começa o outro pode se 

tornar não somente difícil, quanto desnecessário25.  

Para Hutchinson & Waters (1987:18), a analogia à árvore possibilita que 

se chegue a uma definição mais próxima do que seria ESP, porém eles 

entendem ser mais fácil definir a abordagem a partir do que não é ESP26, 

conforme descrito a seguir: 

 Não é o ensino de variedades especializadas do inglês, ou seja, o 

fato de lidar com a língua em contextos específicos não implica 

considerá-la especial ou diferente dos demais contextos. Existem 

algumas diferenças quanto ao uso de determinados elementos 

linguísticos que podem ser considerados típicos de alguns contextos 

específicos, podendo ser mais comumente encontrados em 

determinadas situações-alvo. 

 Não é o estudo de termos científicos, gramática para cientistas, 

vocabulário para hotéis e gramática para funcionários de hotéis e 

assim por diante. As estruturas da língua são muito complexas27 e 

para aprendê-las precisamos nos aprofundar e ir além de suas 

estruturas superficiais;  

 Não é diferente de outra forma de ensino de línguas, pois deve ser 

baseada inicialmente em uma aprendizagem eficaz e eficiente. 

Embora cursos de ESP possam trabalhar conteúdos distintos dos 

cursos de GE, não há razão para considerá-los diferentes dos 

demais.  

 Não deve ser considerado uma metodologia, uma vez que as 

mesmas metodologias de cursos de ESP poderiam ser utilizadas em 

cursos de GE. 

  
 Hutchinson & Waters (1987:18) citam Strevens (1988), que identificou as 

características absolutas de ESP, sobre o foco nas necessidades específicas 

dos alunos, em conteúdos específicos de disciplinas, o ensino de linguagem 

                                            
25

 Essa situação foi vivenciada no curso 2 desta pesquisa, que possui foco geral com atividades 
específicas direcionadas ao ramo dos alunos, como será oportunamente detalhado.  
26

 Retomo aqui a observação sobre a tentativa de definir a abordagem ESP pelo seu oposto.  
27

 O uso do adjetivo (complexas) foi escolha dos autores, não o relacionando, à época, ao pensamento 
complexo. Nesse contexto, o adjetivo possui a conotação que lhe é atribuída pelo senso comum, 
significando difícil ou complicada. 
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específica, assim como suas características variáveis, que se referem ao 

ensino de habilidades da língua, por exemplo.  

 Robinson (1991:2-3) destaca outros aspectos de ESP, que se 

relacionam ao tempo limitado para os cursos específicos, ao aprendizado da 

língua para fins acadêmicos e profissionais, ao conhecimento prévio do idioma 

por parte dos alunos de ESP e aos objetivos em comum que os alunos 

envolvidos em cursos específicos normalmente apresentam.  

 Brunton (2009:10) sinaliza a contribuição do levantamento das 

características da abordagem específica, porém, ele aponta as mudanças 

dramáticas no ramo desde que elas foram descritas até hoje, tais como, o nível 

de conhecimento dos alunos e o enfoque inicial em leitura.        

A princípio pressupunha-se que os alunos de ESP possuíam 

conhecimento prévio do idioma, obtidos em cursos anteriores, porém nem 

sempre encontramos esse cenário. No ramo da hotelaria em nosso país, por 

exemplo, essa situação normalmente não se aplica, pois em minha 

experiência, boa parte dos alunos com quem tenho me deparado não possui 

contato anterior com o idioma.    

 Hutchinson & Waters (1987:53) acrescentam que ESP é “uma 

abordagem ao desenho de curso que parte da seguinte pergunta: Por quê 

esses alunos precisam aprender inglês?” Assim, a partir dessa questão inicia-

se o processo de elaboração de cursos, cujo ponto de partida é a análise de 

necessidades, que se refere aos motivos pelos quais os alunos estão 

aprendendo o idioma, diretamente relacionados ao seu ramo de trabalho e/ou 

de estudo (Dudley-Evans & St John, 1998:3). 

 Para Hutchinson & Waters (1987: 53-56) o que distingue GE e ESP não 

é a existência de necessidades mas, sim, a consciência imediata dos alunos 

sobre suas necessidades específicas de aprendizagem. Os autores 

consideram que, não somente cursos de ESP, mas todos os demais, deveriam 

se basear na análise de necessidades, pois todos os alunos têm necessidades 

de aprendizagem, sejam elas gerais ou específicas.  

 Em estudo recente, Brunton (2009:9) também comenta sobre a 

dificuldade de se distinguir cursos de ESP dos cursos gerais: 
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I would add that as general English courses become 
increasingly specialized and learner centered with many 
courses using needs analysis, it is getting harder to describe 
what ESP is and what is ‘general English’ (grifo do autor). 

   

Diante da importância do conceito de necessidades em cursos de ESP, 

apresento, a seguir, as visões dos principais autores da área sobre este tópico. 

 
1.2.2  Objetivos dos cursos de ESP 

 

Conforme mencionado, as necessidades são o ponto de partida para a 

elaboração de cursos específicos. Dessa forma, o objetivo principal dos cursos 

de ESP é atender às necessidades específicas dos alunos para desempenho 

de suas tarefas de trabalho, segundo Hutchinson & Waters (1987:55).  

Para atingir esse propósito, Hutchinson & Waters (1987:55) propõem a 

análise de necessidades28, desmembrando-a em três componentes:  

 

1) Necessidades: o que o aluno precisa aprender para ter um desempenho 

eficaz em uma situação-alvo (o ponto de chegada do curso);  

2) Lacunas: a distância entre o conhecimento prévio do aluno e o que ele 

precisaria saber para atuar satisfatoriamente nas situações-alvo em que 

é exigido. As lacunas correspondem, portanto, àquilo que ele realmente 

precisa aprender (possível ponto de partida na elaboração do curso);  

3) Desejos: o que ele deseja aprender, podendo ou não corresponder às 

suas reais necessidades específicas de aprendizagem, o que pode gerar 

situações de conflito entre as partes envolvidas no curso (professor, 

escola, empresa, entre outros). Esse fator, segundo os autores, deve ser 

considerado ferramenta fundamental de motivação para os alunos.  

 
 Com o passar dos anos, o conceito  de necessidades foi ampliado e 

aprofundado por diversos autores da área de ESP, conforme apontam Dudley-

Evans & St John (1998:123), que apresentam os conceitos a seguir29: 

1) Necessidades objetivas/ necessidades subjetivas (Brindley, 1989:65);  

2) Necessidades percebidas/ necessidades sentidas (Berwick,1989:55); 

                                            
28

 Os termos originais para a análise de necessidades são: “needs analysys: needs, lacks and wants”, 
traduzidos para “análise de necessidades: necessidades, lacunas e desejos”. 
29 

As traduções dos termos originais, relacionados à análise de necessidades, foram baseadas nos termos 
propostos em trabalhos recentes na área de ESP, tais como Onodera (2010) e Masin (2009).  
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3) Situação alvo/ situação de aprendizagem (Brindley, 1989:63);  

4) Necessidades baseadas no processo e necessidades baseadas no 

produto (Brindley,1989:63)30. 

 
 Além desses termos, Dudley-Evans & St John (1998:123) discutem os 

conceitos de análise da situação-alvo (Target Situation Analysis - TSA), análise 

da situação de aprendizagem (Learning Situation Analysis - LSA) e análise da 

situação presente ou atual (Present Situation Analysis - PSA). Na busca de 

articular os diversos conceitos de necessidades, elaboro o quadro31 a seguir:  

 

Quadro 1.1 – Conceitos de necessidades. 

 

 Além das propostas anteriores, Dudley-Evans & St John (1998:124) 

citam Holliday e Cooke (1982:133), que aconselham que seja feita também a 

análise do meio (means analysis), conceito que se refere especificamente à 

análise do contexto de atuação dos alunos para que, assim, seja possível 

estabelecer suas necessidades de aprendizagem. Tais autores exemplificam a 

partir do ramo da hotelaria e argumentam que apesar da semelhança entre as 

                                            
30 

Os termos originais são: 1) Objective needs/subjective needs (Brindley, 1989), perceived needs / felt 
needs (Berwick, 1989:55), target situation/goal oriented, learning situation (Brindley, 1989:63), process-
oriented/product-oriented (Brindely, 1989:63).  
31 

No quadro apresentado serão utilizadas as abreviações TSA (Target situation analysis), LSA (Language 
situation analysis) e PSA (Present situation analysis).  
32 

Os termos outsiders e insiders não foram traduzidos, pois são comumente utilizados na área. Insiders 
para pessoas internas ao contexto específico e outsiders para pessoas externas ao contexto em questão.  
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Descrição 

 

 

 

TSA 

Necessidades 

Necessidades objetivas 

Necessidades 

percebidas 

 

Provêm de outsiders
32

 por meio de fatos e, portanto, 

do que é conhecido e pode ser percebido de forma 

objetiva.  

Necessidades baseadas 

no produto 

Necessidades-alvo 

 

Direcionam-se ao produto, à análise dos objetivos em 

uma situação-alvo.   

 

LSA 

Desejos  

Necessidades subjetivas 

Necessidades sentidas  

 

Provêm de insiders e relacionam-se aos fatores 

afetivos e cognitivos dos alunos.   

Necessidades baseadas 

no processo 

Situação de 

aprendizagem  

 

 

Direcionam-se aos processos envolvidos em uma 

situação de aprendizagem.   

 

PSA 

 

Lacunas 

Referem-se às lacunas de aprendizagem dos alunos, 

tendo em vista seu conhecimento atual no idioma.  
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necessidades linguísticas de funcionários do ramo ao redor do mundo, existem 

diferenças relacionadas a cada hotel.  

 Nos diferentes contextos, as diferenças culturais influenciam diretamente 

a maneira como as pessoas aprendem e utilizam o idioma.  Acrescento ainda 

que essa situação se aplica também a diferentes contextos dentro de um 

mesmo país. No Brasil, por exemplo, mais especificamente em São Paulo, 

onde venho atuando como professora por anos, os colaboradores dos hotéis 

provêm de diferentes localidades do país, o que abre possibilidades para que 

existam diferenças culturais entre os profissionais atuantes.  

 Os diversos conceitos aqui apresentados nos levam a concluir que é 

importante que se faça uma análise de necessidades objetiva, baseada em 

fatos concretos, que estejam aparentes e, portanto, mais facilmente 

identificáveis. Porém, isso não elimina a importância dos fatores subjetivos que 

fazem parte de uma situação de aprendizagem, os quais contribuem para a 

identificarmos os interesses dos alunos e mantê-los motivados no curso. Do 

mesmo modo, as lacunas sinalizam o ponto de partida do curso, possibilitando 

traçar o caminho a ser seguido por meio de uma investigação sobre o 

conhecimento do idioma dos alunos naquele momento. 

 Tendo em vista os conceitos de análise de necessidades apresentados, 

o próximo tópico a ser abordado refere-se ao desenho33 de cursos, tarefa que 

envolve uma série de questões, descritas a seguir.  

 

1.2.3 O desenho de cursos 
 

O desenho de cursos de ESP se inicia com a análise de necessidades, 

conforme visão dos autores citados. Assim, a partir da identificação das 

necessidades é que podemos definir os objetivos e metas do curso, selecionar 

conteúdos, definir materiais e atividades, organizar os tópicos, elaborar um 

plano de avaliação, sempre procurando articular nossa visão sobre o ensino-

aprendizagem com o contexto dos alunos.  

É importante mencionar que apesar da análise de necessidades ser o 

ponto de partida de cursos de ESP, aconselha-se que sejam feitas avaliações 

                                            
33 

Os termos design, desenho, planejamento e elaboração de cursos são igualmente utilizados para se 
referir à preparação de cursos; da mesma forma, os termos designer de cursos e course designer podem 
ser utilizados para o profissional responsável pelo design de cursos. 
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periódicas, no decorrer do curso, como forma de identificar novas 

necessidades, como sugerem Dudley-Evans & St John (1998:128).  

Esses autores propõem avaliações não somente no final (sommative 

evaluation), mas no decorrer do curso (formative evaluation), procedimento que 

pode implicar a necessidade de mudança nos conteúdos e/ou alterações na 

forma como eles se articulam ao longo do mesmo. Além disso, as decisões do 

curso são tomadas sempre mediante negociação entre professor e alunos, 

visão que também é compartilhada pelo pensamento complexo.  

Os aspectos principais que influenciam o desenho de cursos são 

apresentados por Hutchinson & Waters (1987) que os ilustram na figura a 

seguir:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.5: O desenho de cursos de inglês para fins específicos.  

(Hutchinson & Waters, 1987:22) 

 

 Huthinson & Waters (1987:21-23) afirmam que o syllabus, a análise de 

necessidades e a metodologia são fatores interligados, que devem se basear 

em perguntas que devemos fazer ao elaborar cursos de ESP, dentre elas 

questões sobre os participantes, o contexto, os objetivos, a forma como será 

ministrado o curso e as teorias de aprendizagem a serem utilizadas.  

 Dudley-Evans & St John (1998:145-146) também recorrem às perguntas 

para tomar decisões gerais sobre o desenho do curso, tais como, a sua 

duração, o professor no papel de transmissor ou facilitador, o foco específico 

ou amplo, o foco nas necessidades imediatas ou a longo prazo, a definição do 
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público (alunos pré-formação, pré-serviço, em-formação, em-serviço), a 

formação de grupos homogêneos ou heterogêneos, a possível negociação 

entre alunos e professor na elaboração do curso, dentre outros fatores34.  

 Esses autores discutem cada item do parágrafo anterior, suas vantagens 

e desvantagens, sempre considerando a relevância do contexto e do perfil dos 

alunos na tomada de decisões sobre o curso. Um dos fatores mencionados, 

refere-se ao foco, que deve ser definido considerando os objetivos do curso, as 

necessidades dos alunos, a formação do grupo, o contexto, entre outros.  

 No foco amplo (wide focus) o curso é direcionado a uma série de 

eventos relacionados à situação-alvo; no mais específico  (narrow focus) o foco 

se dá nos eventos mais pontuais da situação-alvo. É importante mencionar que 

ao optar pelo foco mais específico devemos levar em conta a relação entre a 

motivação dos alunos e a sua consciência sobre suas necessidades 

específicas, conforme mencionado por Dudley-Evans & St John (1998: 151)35.  

Outro fator que interfere no desenho do curso se refere à formação do 

grupo (homogênea ou heterogênea), que deve ser considerada para a 

definição da metodologia e do foco do curso. Em grupos heterogêneos, uma 

possibilidade seria a definição pelo foco mais amplo, considerando a 

diversidade de interesses e necessidades dos alunos. Contudo, a realização de 

atividades mais específicas como complemento pode ser uma opção 

interessante, como sugerem Dudley-Evans & St John (1998: 152).  

Para o foco mais geral (wide focus), esses autores aconselham 

conteúdos relacionados ao trabalho dos alunos (selecionados a partir de 

materiais de inglês geral), complementados com atividades específicas 

(common-core material). Já para o foco específico (narrow focus), o material 

utilizado deve ser relacionado diretamente ao trabalho e/ou estudo dos alunos.  

 Por outro lado, diante de grupos homogêneos, com alunos do mesmo 

departamento do hotel, por exemplo, podemos optar pelo foco mais específico 

(narrow focus), tendo em vista as necessidades em comum dos participantes; 

porém nem sempre esse é o melhor caminho. Mais uma vez, devemos ter 

                                            
34 

Os termos originais foram traduzidos para: immediate needs (necessidades imediatas), delayed needs 
(necessidades a longo prazo), wide focus (foco amplo), narrow focus (foco bem específico), pre-study 
(pré-formação), pre-experience (pré-serviço), run parallel with that study/experience (em-formação ou em-
serviço), common core (geral), specific (específico).  
35

 No capítulo de interpretação, compartilho uma experiência minha, relacionada a esse tópico.  
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cuidado com relação ao perfil dos participantes, pois estes nem sempre 

desejam focar o curso em suas necessidades específicas.  

 Quando diante da escolha de materiais em cursos de ESP, Dudley-

Evans & St John (1998:170-172) afirmam que estes devem ser fonte de 

utilização real do idioma, dar suporte à aprendizagem, promover estímulo e 

motivação e possibilitar o estudo autônomo do aluno. Segundo esses autores, 

estas são as características que devem fundamentar a decisão do professor.  

O design de cursos também é abordado por Graves (2000:3) que, sem 

particularizar qualquer contexto de ensino (geral ou específico), discute 

aspectos interessantes. Ela destaca a importância de relacionarmos os 

objetivos do curso à análise de necessidades, para determinarmos o conteúdo, 

os materiais, o método e a forma de avaliação, como graficamente 

representado na ilustração a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 – Os processos do desenvolvimento de cursos 
(Graves, 2000:3). 

 

Graves (2000:3) aponta a importância de articularmos nossa visão36 

sobre a elaboração de cursos com a realidade de nosso contexto de atuação. 

Esses dois fatores, segundo ela, formam a base que fundamenta os demais 

processos, por isso, se encontram na parte inferior da figura.  

A representação gráfica utilizada pode sugerir certa hierarquia entre os 

conteúdos, se considerarmos a figura apresentada, na qual as flechas, por 

exemplo, poderiam ter sido colocadas com direções para ambos os lados, para 

                                            
36 

Graves (2000:3) utiliza o termo beliefs como crenças, valores e ideias. Nesta pesquisa, optei pelo termo 
visão. 
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dar ideia de circularidade. Porém, a própria autora sinaliza a relevância de 

todos os aspectos apresentados, afirmando não haver hierarquia, nem uma 

sequência definida nos processos envolvidos no desenho de cursos. 

Graves (2000) acrescenta que, seu objetivo, ao utililizar essa figura, foi 

apresentar uma “abordagem sistêmica” ao design de cursos. Citando Clark 

(1997), a autora afirma que o desenvolvimento de cursos pode ser entendido 

como um sistema, assim como o corpo humano é um sistema. Dessa forma, 

todos os processos envolvidos no desenho de cursos influenciam-se 

mutuamente, o que significa que as decisões tomadas sobre qualquer aspecto 

podem afetar o design do curso como um todo (Graves, 2000:4)37. 

Graves (2000:9-10) relaciona o desenho de cursos a um ciclo completo, 

que inclui os estágios de planejamento, prática, replanejamento e prática 

novamente, num processo contínuo de avaliações e de decisões quanto ao 

design do curso, conforme representado na figura a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 – Ciclo de desenvolvimento de cursos (Graves, 2000:10). 

 

Novamente, se pensarmos na circularidade e no ciclo de processos 

interligados, as setas, assim como os estágios, poderiam estar bidirecionadas, 

para dar a ideia de um ciclo em constante movimento, conceito presente no 

pensamento complexo, na visão sistêmica e no desenho de cursos de ESP.  

Assim, determinado o foco, o curso será organizado por meio de um 

syllabus, definido de acordo com os objetivos do mesmo, podendo ser 

direcionado à situações, competências, habilidades, tarefas, conteúdo, dentre 

                                            
37

 Outro ponto destacado por Graves (2000) refere-se ao uso de verbos para descrever os processos do 
design (exemplo: contextualizar conteúdos), opção que ressalta o fato de que cada ação precisa de um 
sujeito que a coloque em prática, e nesse caso, esse sujeito seria o professor (Graves, 2000:5). 
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outros tópicos, conforme Graves (2000:43). Os diversos syllabus, segundo a 

autora, estão interligados, o que possibilita ao professor elaborar um curso com 

diferentes focos que atuem de forma complementar.  

Se pensarmos sob a ótica da complexidade, utilizar diversos syllabus de 

modo complementar me parece adequado, pois possibilitará abranger várias 

situações entre os profissionais da hotelaria com hóspedes estrangeiros, além 

da prática de habilidades e do desempenho de funções por parte deles.  

 Outro aspecto importante refere-se à organização do syllabus, que pode 

ser feita por meio de tabelas, quadros, grades ou mind maps. Embora todas as 

formas de apresentação de conteúdo sejam úteis, o mind map38 é uma maneira 

não linear de apresentar o conteúdo e facilita a visualização das possíveis 

relações entre os tópicos, segundo Graves (2000:64).  

 Apesar da proposta de Graves (2000) não ter sido elaborada sob a ótica 

da complexidade, é possível estabelecer algumas relações entre os conceitos 

utilizados pela autora e a complexidade, dentre eles a ideia de circularidade, a 

visão sistêmica do desenho de cursos, a interação entre conteúdos e a não 

linearidade39. Assim, pensando na abertura proposta no design de cursos de 

ESP e nos conceitos da complexidade, esse processo deve ser visto como algo 

em construção, o que nos possibilita fazer intervenções no curso em 

andamento, mudando seu percurso, caso necessário. 

 Para finalizar minhas considerações sobre o design de cursos, destaco 

aqui a afirmação de Dudley-Evans & St John (1998:162), que relacionam a 

tarefa de elaborar cursos a uma  “mistura dinâmica de malabarismos e quebra-

cabeças”. É interessante notar que, anos depois, Brunton (2009:20) retoma a 

mesma ideia para ilustrar os tópicos relacionados ao desenho de cursos 

específicos, afirmando que: 

As can be seen an ESP course involves juggling a lot of factors, 
therefore in my study I do not set out impose a panacea to the 
difficulties of ESP course design. Indeed many of the factors in 
Figure 1 are relevant to general English courses as well. Figure 
1 is a summation of the factors discussed in the literature 
review. It is obvious that all courses by necessity have to 
include a number of factors and that those factors can exert 
positive or negative pressure on others (Brunton, 2009:20). 

                                            
38

 O mind map foi utilizado na representação gráfica dos Cursos 1 e 2, descritos no capítulo de 
interpretação.  
39

 Essas discussões fizeram parte da disciplina Complexidade e desenho de cursos, ministrada por 
Maximina M. Freire, em 2010, no LAEL, na PUC/SP.  
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 A ideia de Brunton (2009) se encontra ilustrada na figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 1.8 – A tarefa de elaborar cursos em ESP (Brunton, 2009:20). 

 

 Observo que os diversos fatores relacionados a ESP, destacados na 

figura 1.8, são muito interessantes, pois a ilustração de Brunton (2009) nos 

possibilita obter uma visão das partes e do todo do design de cursos para fins 

específicos, englobando vários aspectos discutidos ao longo desta seção.  

 Esses são alguns, dentre tantos tópicos que merecem destaque e que 

tornam o ramo de ensino de idiomas para fins específicos um caminho repleto 

de desafios para o professor de línguas, proporcionando a esse profissional 

uma aprendizagem constante. Cada contexto traz novos alunos, com perfis e 

necessidades específicas, que contribuem para que o professor continue 

pesquisando, aprendendo e crescendo, na busca de atender às necessidades 

específicas de seus alunos e de elaborar cursos de qualidade.  

 Essa situação faz com que o professor precise sempre investir em sua 

formação profissional, atitude cada vez mais necessária, principalmente diante 

do cenário atual em que vivemos, tópico discutido a seguir.  

 
1.3 Formação de professores 

 

 Discutir a formação de professores é de grande relevância a este 

estudo, tendo em vista que focalizo minha prática docente no ramo da 

hotelaria. Ao adotar uma visão complexa, podemos entender a formação de 

professores como um processo cíclico, que ocorre em diversos momentos da 
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vida de um profissional. Essa constante reciclagem e movimento formativo nos 

possibilitam construir, desconstruir e reconstruir conhecimentos, nos auxiliando, 

assim, a lidar com os constantes desafios vivenciados em nossas carreiras.  

 Abordo, a seguir, a reflexão sobre a prática, a formação de professores 

para fins específicos e posteriormente, a auto-heteroecoformação.  

  

1.3.1 Reflexão sobre a prática 

 

 O trabalho de Dewey (1938:25) se fundamenta principalmente na 

articulação entre educação e experiência que, para ele, estão diretamente 

conectadas, influenciando-se mutuamente. Isso nos faz pensar que nossas 

experiências podem ganhar novo significado se adotarmos uma postura 

reflexiva, embasando nossas reflexões na articulação entre teoria e prática e 

procurando interpretar nossa experiência de forma coerente e consciente.   

 Para tanto, Dewey (1938) propõe o pensamento reflexivo40 e estabelece 

a diferença entre as experiências educativas e não-educativas, ao afirmar que: 

 
The belief that all genuine education comes about through 
experience does not mean that all experiences are genuinely or 
equally educative. Experience and education cannot be directly 
equated to each other. For some experiences are mis-
educative that has the effect of arresting or distorting the growth 
of further experience (Dewey, 1938:25).  

 
 

 Na citação apresentada, o autor menciona que as experiências 

educativas nos proporcionam crescimento e favorecem a uma atitude positiva 

em situações semelhantes vivenciadas no futuro. As experiências não-

educativas, ao contrário, podem nos restringir e resultar em uma atitude 

negativa perante eventos similares futuros.  

 Devemos, portanto, entender essas situações como uma tendência e 

não regra, pois nem sempre essa conexão entre passado e presente acontece, 

como o autor esclarece:  

Again, experiences may be do disconnected from one another 
that, while each is agreeable or even exciting in itself, they are 
not linked cumulatively to one another. Energy is then 
dissipated and a person becomes scatter-brained. (Dewey, 
1938:26) 

                                            
40

 Termo original: reflective thought (Dewey, 1938). 
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 Para o autor mencionado, nossa experiência é constituída de interações 

diversas (dos indivíduos entre si e/ou com os objetos ao seu redor) que 

acontecem em um determinado tempo e espaço, mediante a articulação entre 

fatores internos e externos, objetivos e subjetivos. Esses fatores, quando 

articulados, formam o que Dewey (1938) denomina situação.  

Conforme esse autor, podemos encontrar explicações no passado sobre 

nossa forma de lidar com experiências atuais, haja vista a conexão temporal 

entre nossas diversas experiências, conforme trecho a seguir:  

Different situations succeed one another. But because of the 
principle of continuity something is carried over from the earlier 
to the later ones. As an individual passes from one situation to 
another, his world, his environment, expands or contracts. He 
does not find himself living in another world but in a different 
part or aspect of one and the same world. What he has learned 
in the way of knowledge and skill in one situation becomes an 
instrument of understanding and dealing effectively with the 
situations which follow. The process goes on as life and 
learning continue (Dewey, 1938:44). 

 

 Nesse excerto, o autor descreve o princípio da continuidade, que 

evidencia a relação direta entre os diversos momentos de nossa bagagem 

experiencial.  Assim, nossas experiências não acontecem no vácuo, possuímos 

uma história de vida, que faz com que sejamos quem somos, com 

pensamentos, ideias, características e valores únicos. Essas questões não 

podem ser deixadas de lado visto que cada ser humano possui particularidades 

que são intransferíveis e que o caracterizam como indivíduo.  

 Da mesma forma, cada experiência tem seu valor único, possuindo um 

valor retrospectivo e prospectivo, se considerarmos seu forte vínculo com o 

passado e seus possíveis impactos no presente (Freire, 2008:291).  Com isso 

em mente, faz-se necessário compreender o significado de nossas 

experiências, pois somente assim poderemos identificar suas possíveis 

consequências no momento atual.  

 Da mesma forma, o oposto também acontece. A percepção das 

consequências de algumas de nossas ações, muitas vezes, só acontece 

devido às nossas experiências prévias, pois são elas que nos oferecem 

subsídios para melhor compreender o presente (Dewey, 1938: 58).  

 Dewey (1938) afirma que a compreensão de situações familiares se dá 

sem a necessidade de recorrermos ao passado, porém diante de situações 
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inéditas o mesmo não acontece. Nesse último caso, é necessário recorrer ao 

passado, refletir retrospectivamente, na busca de articular passado e presente 

para conseguir formar nossa opinião ─ conceito este que me remete ao 

princípio do circuito recursivo, conforme mencionado.  

 Nossa atitude perante as diversas situações, segundo Dewey (1938:68-

69) requer a formação de propósitos. Esse processo envolve a observação do 

ambiente, informações sobre situações similares vivenciadas no passado (por 

meio de lembranças e contato com indivíduos mais experientes) e a análise da 

situação com base na articulação entre passado e presente.  

 Esses propósitos nos auxiliam a administrar novas situações e buscar 

compreendê-las por meio de nossa experiência prévia. Porém, ao realizar um 

movimento nesse sentido, cabe ao educador, saber selecionar experiências 

que tenham potencial expansivo (experiências educativas) e que possam 

contribuir com o momento presente, sempre com o foco no futuro. Nesse caso, 

é necessário que ele saiba avaliar seu trabalho atual para planejar um futuro 

que, da mesma forma, possua ligações com o presente.  

 Para colocarmos esses conceitos em prática, precisamos adotar uma 

postura reflexiva em nossa prática, que pode ser oportunizada pelo 

pensamento reflexivo, descrito anteriormente (Dewey,1938). 

 As questões abordadas nesta investigação, relacionadas ao valor de 

nossas experiências, nos possibilitam perceber a grande importância de nossa 

bagagem experiencial em nossa vida profissional, o que nos possibilita utilizá-la 

como importante aliada em nossas ações diárias. Porém, apesar de 

indubitavelmente valiosa, a vasta experiência de um profissional não é 

suficiente para que consigamos compreendê-la e abarcar toda sua magnitude. 

 Para dar conta de nossas experiências e das possíveis lacunas da 

proposta de Dewey (1938), os conceitos apresentados serão articulados com a  

teoria da prática reflexiva41, proposta por Schön (1992).  

 Na prática reflexiva, Schön (1992:124)  destaca a ambiguidade presente 

em nossa prática, relacionada tanto à performance, quanto à preparação para 

performance em situações profissionais, ambas caracterizadas por atividades 

repetitivas. Essa atitude repetitiva faz com que o profissional desempenhe 

                                            
41

 Termo original: reflective practice (Schön,1992). 
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atividades rotineiras automaticamente, de tal forma que, quanto mais 

competente se torna, menos consegue descrever, prontamente, as etapas 

envolvidas naquelas atividades habituais.  

 Agindo assim, pondo em ação o seu conhecimento tácito42 e 

desenvolvendo seu trabalho sem refletir sobre as ações que automatizou pela 

prática, acaba por perder a oportunidade de rever sua performance e de 

realizar suas atividades de outra maneira, talvez mais eficientemente. 

 Pensando na necessidade de reflexão sobre a prática, Schön (1992) 

apresenta o que denomina epistemologia da prática, que consiste na reflexão 

sobre ações cotidianas em momentos distintos, denominados conhecimento-

na-ação, reflexão-na-ação, reflexão-sobre-o-conhecimento-na-ação e reflexão-

sobre-a-ação (Schön, 1992:123-127)43. Com esses conceitos, Schön (1992) 

busca utilizar a reflexão como recurso para trazer o nosso conhecimento tácito 

à consciência visando nos conduzir a turnos reflexivos, como explica:  

When we attend to what we know already, appreciating the 
artistry and wisdom implicit in competent practice, believing that 
by reflection on that practice we can make some tacit 
knowledge explicit, we take a “reflective turn” that leads us to 
see students and teachers (at their best) as participants of a 
reflective practice, a communicative and self-reflective practice 
of reciprocal inquiry (Schön, 1992: 123, grifo do autor). 

 

 Schön (1992:124) afirma que o conhecimento-na-ação está ligado ao 

conhecimento tácito, que é composto por “pré-estruturas”, que regem nossa 

forma de ver, pensar e agir em situações familiares. Esse conhecimento está 

relacionado tanto às nossas ações, quanto à nossa interação com o entorno, 

conforme trecho apresentado:  

Often we find we cannot say what we already know how to do, 
or we give descriptions of it that turn out to be inaccurate – as 
with a juggler who says he “tosses” the ball when he actually 
“passes” it. Yet we can learn to observe, reflect on, and 
describe our knowing-in-action, and we can test such 
descriptions – for example, by writing ou instructions for 
performance and observing what happens when other people 
try to follow them (Schön, 1992:124, grifos do autor). 
 

 A reflexão-na-ação refere-se à nossa reflexão sobre as ações no 

momento em que elas acontecem, seja por meio de palavras ou não:  

                                            
42 

 Termo original: tacit knowledge (Polanyi, 1966/67 apud Freire, 2008:291).  
43 

Termos originais:knowing-in-action, reflection-in-action, reflection on knowing e reflection on reflection-
in-action (Schön, 1992:123). 
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Whether in its verbal or nonverbal mode, reflection-in-action is 
centrally important to the artistry of competent practitioners, 
such as athletes, musical performers, teachers who try to make 
on-the-spot sense of their students’ unexpected questions (…) 
(Schön, 1992:125). 

 
 Nessas situações, vivenciamos certa insegurança, mesmo que 

temporária, que nos faz parar, refletir e “conversar com a situação”, termo 

metafórico utilizado por Schön (1992:125) para descrever esse momento de 

interação do indivíduo com a situação.  

 A reflexão-sobre-o-conhecimento-na-ação e a reflexão-sobre-a-ação, por 

sua vez, permitem que o indivíduo reflita retrospectivamente sobre suas ações. 

Nesse caminho, ele procura identificar padrões de comportamento em suas 

ações (reflexão-sobre-o-conhecimento-na-ação) e busca ressignificar 

momentos de reflexão vivenciados por ele durante suas ações de rotina 

(reflexão-sobre-a-ação).  

 Existe, portanto, uma relação temporal na proposta de Schön (1992), na 

transição entre diversos momentos para nos conscientizarmos de nossas 

ações rotineiras. Da mesma forma, o conceito de contínuo experiencial, 

apresentado por (Dewey, 1938) também nos remete à questão temporal. 

 Assim, podemos transitar entre momentos do passado e presente, 

utilizando-os como fios condutores para uma reflexão consciente sobre nossas 

ações, na busca de construir experiências educativas. A reflexão consciente 

pode nos trazer grandes benefícios, porém apesar de parecer simples, refletir, 

nos dias de hoje, não é uma ação muito comum, tendo em vista o ritmo 

acelerado que a modernidade nos impõe.  

 Além disso, para que a prática reflexiva resulte em ações mais pontuais 

são necessários instrumentos que possibilitem que a reflexão, que é um 

conceito abstrato, se transforme em algo concreto. Uma possibilidade de 

colocar a teoria em prática, estaria relacionada ao princípio da continuidade 

(Dewey, 1938:44). Ao buscar informações sobre as nossas experiências 

prévias e/ou a de nossos alunos, por exemplo, podemos conseguir identificar 

experiências educativas e não-educativas que contribuam para nossa 

compreensão de algumas atitudes e acontecimentos do presente.  

 Esse exemplo nos dá uma ideia do potencial interpretativo 

proporcionado pelo pensamento reflexivo (Dewey, 1938) e pela prática reflexiva 
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(Schön, 1992), conceitos que nesta investigação, ocupam posição central, pois 

me auxiliarão a interpretar a experiência investigada nesta pesquisa.  

 Para refletirmos sobre nossa prática, contudo, precisamos recorrer à 

nossa formação, pois ela contém aspectos essenciais para compreendermos 

nossa experiência como um todo. Diante disso, os próximos tópicos 

apresentados são a formação de professores para fins específicos (um dos 

focos deste trabalho) e a auto-heteroecoformação.  

 

1.3.2 Formação de professores para fins específicos 
 
 

 Retomando o percurso do Projeto de ESP no Brasil, seus pesquisadores 

consideraram necessário preparar os professores de inglês, especificamente, 

para ministrar aulas de ESP, conforme citado anteriormente. Na literatura, 

podemos encontrar diferentes posicionamentos a respeito dessa questão.  

 Robinson (1991:1) e Brunton (2009:18), autores de épocas distintas, 

apontam essa necessidade. Citando Swales (1985:214), quando este sinaliza a 

falta de formação de professores especializados em ESP, Brunton (2009) 

exemplifica essa situação a partir da sua experiência como professor de inglês, 

afirmando não ter recebido preparação específica para ministrar cursos de 

ESP. Para ele, essa carência pode causar impacto na eficácia do ensino. 

Destaco, aqui, que em minha experiência como professora de inglês 

também não obtive formação para elaborar cursos de ESP. Acredito que a 

formação para atuar em ramos específicos teria me preparado melhor para 

lidar com algumas dificuldades que encontrei em meu percurso, dentre elas a 

carência de materiais didáticos para a hotelaria.  

Essa lacuna fez com que eu buscasse elaborar materiais didáticos 

específicos para esse mercado por conta própria. Contei com a ajuda de uma 

amiga, que possuía conhecimentos teóricos em ESP, com meus alunos e com 

a minha própria experiência, no contato com o ramo, como descrito na 

introdução deste trabalho.  

Outros professores podem se deparar com problemas semelhantes e 

encontrar dificuldades para elaborar seus próprios materiais. Refiro-me aqui 

não somente à dificuldade por falta de conhecimento específico na área, mas 
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também pela grande demanda de tempo exigida para tal tarefa, conforme 

apontam Hutchinson & Waters (1987), a seguir:  

 
(…) in practice much of the work done by ESP teachers is 
concerned with designing appropriate courses for various 
groups of learners. Thus, whereas course design plays a 
relatively minor part in the life of the General English teacher – 
courses here usually being determined either by tradition, 
choice of textbook or ministerial decree - for the ESP teacher, 
course design is often a substantial and important part of the 
workload (Hutchinson & Waters, 1987:21). 

 

 Essa situação pode fazer com que se opte por manter os mesmos 

materiais utilizados em outros contextos, o que nem sempre é a melhor 

alternativa. Referindo-se à essa questão, Anthony (1997:3) observa que: 

 
The result is that many ESP teachers become slaves to the 
published textbooks available, and worse, when there are no 
textbooks available for a particular discipline, resolve to 
teaching from textbooks which may be quite unsuitable. 

 

As discussões a respeito da elaboração de materiais de ESP trazem à 

tona outra problemática, que vem sendo discutida por diversos pequisadores, 

que se refere aos papéis desempenhados pelos professores de ESP, um dos 

tópicos que emerge dessa prática.  

 Robinson (1991:1) destaca os papéis simultâneos do professor de 

idiomas, que englobam as funções de pesquisador, elaborador de cursos, 

escritor de materiais e avaliador. Conforme o autor, o professor precisa 

escolher o material didático mais adequado, adaptar e/ou desenvolver 

materiais de acordo com as necessidades específicas de seus alunos, além de 

fazer avaliações contínuas para modificar e/ou inserir novos elementos. 

 Dudley Evans & St John (1998:13-16) mencionam os papéis 

desempenhados pelo professor de ESP: professor, colaborador, designer de 

cursos e materiais, pesquisador e avaliador. Diante disso, eles destacam o 

papel diferenciado desse profissional, observando que essas características o 

diferenciam do professor de inglês geral. 

 Quanto ao design de materiais, Dudley-Evans & St John (1998:173) 

afirmam que o professor de ESP deve estar apto a selecionar materiais 

apropriados, utilizá-los de forma criativa, modificar atividades e elaborar 
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exercícios complementares, com base nas necessidades de seus alunos. 

Porém, eles observam que isso não significa necessariamente que o professor 

precise escrever materiais, pois “preparar materiais novos para cada curso 

ministrado pelo professor é claramente impraticável, mesmo que todo professor 

tivesse realmente essa habilidade” (Dudley-Evans & St John, 1998: 172). Esse 

é um dos mitos de ESP, conforme destacam. 

 Ainda sobre o professor/course designer, Anthony (1997) observa:  

Many ESP practitioners are therefore left with no alternative 
than to develop original materials. It is here that the ESP 
practitioner's role as 'researcher' is especially important, with 
results leading directly to appropriate materials for the 
classroom (Anthony, 1997:4, grifo do autor). 

 
 Referindo-se à importância dos papéis do professor de ESP, Anthony 

(1997) conclui que:  

If the ESP community hopes to grow, it is vital that the 
community as a whole understands what ESP actually 
represents, and can accept the various roles that ESP 
practitioners need to adopt to ensure its success. Only then, 
can new members join with confidence, and existing members 
carry on the practices which have brought ESP to the position 
that it has in EFL teaching today (Anthony, 1997:4). 

 

 Ramos (2005:114), da mesma forma, ressalta que professor de ESP 

deve se tornar “pesquisador, designer, avaliador de material didático”, tendo 

em vista sua necessidade de “procurar, selecionar, adaptar e ajustar materiais 

para as condições da sua sala de aula”.  

 Assim, no desempenho de tantos papéis, se buscássemos uma palavra-

chave para descrever o professor de ESP, poderíamos pensar em flexibilidade, 

pois este profissional precisa negociar constantemente com os alunos, 

devendo, portanto, ser flexível e estar aberto a sugestões e possíveis 

modificações em seus cursos.  

 Do mesmo modo, o aluno, nesse contexto, além de auxiliar o professor, 

exerce papel fundamental, assumindo muitas vezes, o papel de “colaborador e 

cooperador”, além de “parceiro, co-responsável pela aprendizagem” (Ramos, 

2005:114). Dudley Evans & St John (1998:13) sinalizam o lugar de destaque 

dos alunos em cursos de ESP, evidenciando-o no trecho a seguir:  
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(....) there is one basic difference that affects the methodology 
and becomes more pronounced as the teaching become more 
specific: This is that the teacher is not in the position of being 

the “primary knower” of the carrier content
44

 of the material. The 

students in many cases, certainly where the course is 
specifically oriented towards the subject content or work that 
the students are engaged in, know more about the content than 
the teacher. It is often said that this provides the teacher with 
the opportunity to draw on students’ knowledge of the content in 
order to generate genuine communication in the classroom 
(Dudley Evans & St John, 1998:13, grifo dos autores). 

 
 Essa situação exige do professor uma postura mais aberta em aula, o 

que faz com que ele atue muitas vezes como consultor do idioma. Apesar de 

possuir o conhecimento linguístico, ele necessita negociar conteúdos e 

trabalhar em conjunto com seus alunos para melhor atingir os objetivos do 

curso (Dudley-Evans & St John, 1998:14). 

 Dessa forma, professor e aluno podem trabalhar em parceria, 

construindo conhecimento juntos, pela interação entre eles e os diversos 

elementos que interagem em aula. Nesse contexto, o aluno depende do 

professor para que este possa mostrar os caminhos para a construção de seu 

conhecimento e o professor, por sua vez, depende do aluno, pois sem o seu 

envolvimento, comprometimento e motivação, este profissional não consegue 

realizar um trabalho adequado.  

 Essa visão nos coloca diante da impossibilidade de dissociarmos o 

professor do aluno, pois apesar de autônomos, eles são dependentes45, um 

precisa do outro para que o curso seja produtivo e alcance seus objetivos. 

Porém, tendo em vista o foco desta investigação no professor de inglês/course 

designer, foram destacados aqui, os papéis do professor, sempre mantendo 

em mente a participação intrínseca do aluno nesse contexto.  

 As discussões apresentadas, algumas  distantes cronologicamente, 

abordam a mesma problemática, o que nos leva a concluir que o desempenho 

de múltiplos papéis é parte integrante dessa prática. Só que esses papéis, com 

o advento da globalização, tendem a se tornar cada vez mais diversificados, se 

                                            
44

 Para Dudley-Evans & St John (1998:11) carrier content se refere ao veículo que conduz o aluno ao 
conteúdo real (real content) que se quer trabalhar, como por exemplo, um material didático, um texto ou 
um artigo que possibilite trabalhar o conteúdo desejado. 
45

 A complexidade nos leva a reconsiderar nossa ideia de autonomia, pois podemos dizer que somos 
autônomos e dependentes, ao mesmo tempo. Conforme Morin (2005:66) a “autonomia se alimenta da 
dependência” e vice versa. 
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multiplicando e se modificando constantemente para acompanhar o ritmo 

acelerado contemporâneo.  

 Para lidar com a quantidade de informações na rede, o professor precisa 

buscar fontes confiáveis, fazer escolhas adequadas às suas necessidades e de 

seus alunos, selecionando conteúdos relevantes, que o auxiliem em seu 

trabalho. Com isso, ele precisará pesquisar, elaborar e adaptar atividades 

extras, desempenhando, assim diversos papéis em sua prática.  

 Para nomear alguns, os papéis de “facilitador, problematizador, 

articulador e orientador da aprendizagem” (Schlemmer, 2005:136) e “mediador, 

facilitador, incentivador, pesquisador, responsável pela própria prática e pela 

prática individual e coletiva” (Moraes, 2008:51). Atingir esses objetivos pode 

parecer simples, mas exige grande abertura e iniciativa por parte desse 

profissional, que muitas vezes “não está preparado para atuar de maneira 

competente num mundo que funciona em rede” (Moraes, 2008:25).  

 A mesma dificuldade que os professores de hoje têm para se adaptar às 

mudanças impostas pela modernidade, foi vivenciada por alguns professores 

de ESP, quando diante da emergência de novas ideias e de mudanças na 

forma de ensinar e aprender idiomas, conforme sinalizado pela literatura, 

questões que serão abordadas a seguir.  

 
1.3.3 Reflexões sobre a formação de professores para fins específicos  

 
 Ao refletir sobre o percurso do Projeto do Inglês Instrumental, observo 

que suas ideias tornaram possível enxergar  novos caminhos para se ensinar e 

aprender a língua inglesa, possibilitando, assim, romper com a rigidez 

predominante no ensino tradicional, situação que nos remete aos tópicos que 

vêm sendo discutidos neste trabalho. 

  A visão tradicional do ensino, muitas vezes pode oferecer obstáculos 

para que o novo se manifeste, mesmo quando o tradicional não mais oferece 

os caminhos que entendemos ser necessários para a obtenção de resultados 

satisfatórios. Como todo projeto inovador, este apresentou riscos e incertezas, 

que são fatores que nos impulsionam a “inovação, em uma junção de 

participação e de antecipação, que é o oposto da adaptação e da 

acomodação”, segundo Celani (2009: 21).  
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 Alguns professores, de formação tradicional, tiveram dificuldade em lidar 

com a abordagem específica, pois nem sempre é fácil adotar novas ideias e 

encarar mudanças, conforme afirma Celani, no trecho a seguir (2005):  

 

Resistance to change is natural, as change brings with it 
uncertainty, anxiety, surprise, puzzlement and even perplexity. 
It may mean living with indeterminacy. The teacher who is 
changing is clearly at risk and must be prepared to take risks, 
must be prepared to take responsibility for decisions which 
affect the social universe of the classroom, thus avoiding the 
risk of becoming the demands of others, such as methods, 
textbooks, chosen for the wrong reasons or because they are in 
fashion, etc (p. 395). 

  

 Dessa forma, as incertezas e a imprevibilidade estão presentes em todo 

o processo de mudança e a partir do momento em que nos abrimos para o 

novo estamos sujeitos a períodos de desorganização, que são consequência 

do desequilíbrio (mesmo que temporário) provocado pelo diálogo entre os 

novos e os velhos conceitos, na construção de conhecimento.  

 Mais uma vez, o pensamento complexo vem à tona pois, nesse caminho 

de construção de novos conhecimentos, saímos de nossa zona de conforto e 

passamos por momentos de instabilidade, que nos levam a descontruir, 

reconstruir e construir conhecimentos, de forma cíclica e não linear.  

 Os professores de ESP, segundo Celani (2009:23), inicialmente se 

percebiam como “professores de segunda linha”, crença instalada 

anteriormente, em decorrência da dificuldade de se adaptar às mudanças 

provocadas pelas novas situações. Contudo, com o passar do tempo, eles 

conseguiram se perceber como “participantes de algo novo, instigante, criativo, 

desbravador de novos caminhos”. 

 Lidar com crenças e conceitos cristalizados (de outras pessoas e/ou os 

nossos próprios) e buscar romper amarras não é uma tarefa fácil, porém 

acredito valer a pena, quando estamos engajados em projetos que entendemos 

frutíferos e promissores. É esse pensamento e a perspectiva de crescimento 

(profissional e pessoal) que nos fazem continuar, mesmo quando diante de 

alguns obstáculos e da resistência por parte daqueles que preferem se manter 

em terreno seguro e lidar com conceitos solidificados pelo tempo. 

  Os conceitos tradicionais, desde que não entendidos como exclusivos, 

únicos e incontestáveis são extremamente valiosos e podem ser incorporados 
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à nossa prática, sempre que desejável e necessário. A complexidade, 

conforme citado anteriormente, não entende ser preciso excluir um conceito 

antigo para que o novo se apresente. Podemos, ao contrário, incorporar o novo 

ao antigo e buscar articulá-los, de forma dialogada, em nossa prática.  

 Novamente, voltamos nosso foco à necessidade de transcender a 

rigidez do pensamento tradicional, que faz parte da história de muitos 

professores que atuam em nosso país que, assim como eu, se percebem como 

partes de um sistema, regido ainda pelas leis implícitas do paradigma 

tradicional. Contudo, ao abrir as portas aos novos conhecimentos, devemos 

mantê-las sempre abertas às possíveis interações, que possibilitarão que 

novos conceitos se apresentem e dêem continuidade a esse ciclo, em 

constante construção, descontrução e reconstrução.  

 Para que isso aconteça, é necessário adotar uma prática reflexiva, pois 

caso contrário, nossa prática tende a se tornar estática, mecânica, automática 

e sem vida. Os novos conhecimentos rapidamente se tornarão obsoletos, tendo 

em vista o mundo enredado em que vivemos, onde o conhecimento não se 

apenas se contrói, mas se descontrói e se reconstrói a cada instante.  

 Por esse motivo, torna-se aconselhável investir em nossa formação em 

diversos momentos de nossa vida, buscando oportunizá-la também em eventos 

de nosso dia-a-dia, pois nossa formação deve ser vista como um todo, que 

acontece quando interagimos conosco, com outros indivíduos e com o 

ambiente que nos cerca. São estes os conceitos que serão discutidos a seguir.  

 
1.3.4 Auto-heteroecoformação 
 
 O termo formação, segundo Freire (2009:17-18), caracteriza-se pelas 

denominações inicial e continuada/contínua46, que se diferenciam por questões 

cronológicas. A  formação inicial relaciona-se aos conhecimentos adquiridos 

nos cursos de graduação, em muitos casos, pré-serviço; a contínua, por sua 

vez, refere-se aos cursos de curta ou longa duração, realizados em-serviço.  

 Segundo Freire (2009:17-18), essa nomenclatura diferencia o momento 

anterior à obtenção de qualificação para ingressar no mercado de trabalho 

                                            
46 

Freire (2009:17) utiliza as denominações continuada e contínua como sinônimas, pois para a autora, 
elas possuem a mesma conotação, indicando a formação ao longo da vida, em cursos de curta e/ou longa 
duração. Neste trabalho, optei pelo termo formação contínua.  
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(formação inicial/ pré-serviço), do momento que sucede a formação específica 

para se manter atuante nesse mercado (contínua/em-serviço). De acordo com 

a autora, essa terminologia possui, portanto, um caráter temporal, 

relacionando-se a momentos que deveriam obedecer uma ordem cronológica 

pré-definida, ou seja, a formação inicial aconteceria pré-serviço e a formação 

contínua, em-serviço.  

 Contudo, isso nem sempre acontece, pois principalmente atualmente, a 

busca por formação inicial (menciono aqui cursos de graduação) por parte de 

profissionais em-serviço tem sido muito constante, tendo em vista a 

competitividade do mercado de trabalho e a exigência cada vez maior por parte 

das empresas pela qualificação de seus funcionários.  

 No mercado da hotelaria, por exemplo, percebo uma movimentação 

nesse sentido por parte de muitos de meus alunos, que ingressam em cursos 

técnicos e/ou em universidades no decorrer de sua vida profissional, na busca 

de maior qualificação e de oportunidade de crescimento profissional. 

 Procurando romper com a terminologia que enfatiza a questão temporal, 

retomo as questões apresentadas por Pineau & Michéle (1983) e Pineau 

(1988) que discutem os processos formativos por um outro viés: a teoria tripolar 

de formação, segundo a qual o conhecimento é composto por três momentos 

complementares que interferem na formação do indivíduo: a autoformação, a 

heteroformação e a ecoformação (Pineau, 1988).  

 De acordo com o autor citado acima, a autoformação refere-se à ação do 

eu como sujeito individual e social; a heteroformação, à ação de indivíduos uns 

com os outros; e a ecoformação, à ação do meio ambiente sobre os indivíduos. 

Freire (2009:18-19) observa a complementaridade entre esses elementos, que 

não possuem hierarquia, nem uma ordem cronológica pré-estabelecida entre 

eles, podendo alternar-se em determinados momentos da vida de um 

profissional e propõe que sejam grafados de modo a sugerirem essa conexão 

indissociável: auto-heteroecoformação (Freire, 2009).  

 Esses conceitos deixam claro a responsabilidade que cada indivíduo tem 

sobre sua formação (autoformação), a influência do meio em sua formação 

(ecoformação) e a importância do outro em seu desenvolvimento 

(heteroformação). Moraes (2010:189) relaciona ainda os três eixos de Pineau 
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(1988) à totalidade47 da formação docente, pois é “da dinâmica operacional 

entre esses elementos que nasce a complexidade constitutiva da ação docente 

formadora”. Segundo Moraes (2010) a complexidade se revela nas diferentes 

interações (o sujeito consigo mesmo, com o ambiente e com o outro), as quais 

sinalizam diversos níveis de realidade que interagem na formação docente. 

 Assim, cada indivíduo tem a capacidade de buscar conhecimentos por 

conta própria, sendo, desse modo, sujeito-ativo na pesquisa de recursos para 

seu próprio desenvolvimento profissional e pessoal. Ademais, ao interagir com 

o outro (alunos, colegas de trabalho, profissionais da área) e com o meio 

(escola, empresa), este abre possibilidades de enriquecer seus conhecimentos.  

 Isso nos leva a concluir que construímos conhecimento a partir do 

momento em que nos abrimos para tal, podendo influenciar e ser influenciados 

pelas diversas interações às quais somos expostos em nossa prática, bem 

como em todos os momentos e em todos os lugares.  Essas considerações 

confirmam mais uma vez a complementaridade entre os diversos momentos 

que constituem a formação de um profissional.  

 Diante disso, Freire (2009: 20) nomeia os processos formativos (incluindo 

a formação tecnológica) como processos auto-heteroecoformativos, nomeação 

embasada no pensamento complexo, que segundo a autora:  

 
(...) ressalta a interconectividade e simultaneidade dos 
construtos que a compõem, liberta os processos formativos de 
uma visão reducionista e simplificadora, na medida em que 
destaca os sujeitos, suas individualidades, suas inter-relações 
e o ambiente em que se constituem, se desenvolvem e se 
transformam. A percepção – una e múltipla, ao mesmo tempo – 
evidencia a inerente complexidade que caracteriza a formação 
e, por isso, a relação entre suas partes (seus polos) e o todo 
que não se completa, gerando um processo reconhecidamente 
inacabável, em desenvolvimento ao longo da vida e, portanto, 
em permanente evolução. (Freire, 2009:20) 

  
 São esses conceitos que devem embasar nossa reflexões, nos 

conscientizando da incompletude de nosso processo de formação, o que 

implica a necessidade de estar sempre em busca de aprimoramento. Ao tomar 

consciência desses fatores adotamos uma postura aberta, buscando assim, 

manter a chama da curiosidade acesa, essencial para que nossos 

                                            
47

 Entendo o termo totalidade aqui, utilizado por Moraes (2010:189) como o conjunto de fatores que 
interagem/influenciam a formação docente e não a totalidade, no sentido de completude e acabamento. 
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conhecimentos estejam em constante processo de 

construção/desconstrução/reconstrução. 

 Ao buscar retomar os caminhos percorridos neste capítulo, podemos 

encontrar pontos em comum entre os diversos conceitos teóricos que 

embasam esta pesquisa, discutidos a seguir.  

 
1.4 Articulando conceitos teóricos  
 

 O aprofundamento nos conceitos teóricos deste trabalho me possibilitou 

identificar pontos de articulação teórica entre a complexidade, o ensino de 

inglês para fins específicos, a formação de professores e a reflexão sobre a 

prática. São essas interlocuções teóricas que serão apresentadas a seguir.  

 
1.4.1 Complexidade e o ensino de inglês para fins específicos  

 

 Para melhor compreensão dos pontos de interlocução entre os conceitos 

de complexidade e ESP, lançarei mão de exemplos relacionados à prática de 

professores de idiomas em contextos empresariais.  

 Pensando no design de cursos de ESP, seu ponto de partida é a análise 

de necessidades (Hutchinson & Waters, 1987) que, conforme vimos, não se 

limita às necessidades reais de aprendizagem dos alunos, abarcando também 

suas necessidades subjetivas (Brindley, 1989), muitas vezes não identificadas 

de imediato.  Elas podem estar relacionadas, por exemplo, aos cargos que os 

alunos pretendem ocupar futuramente na empresa, situação que engloba as 

aspirações e desejos dos alunos. Nesse contexto, entram em jogo os fatores 

cognitivos e afetivos dos alunos, que nem sempre se pronunciam de imediato.  

 Por esse motivo, os cursos de ESP possuem maior abertura, devendo 

ser elaborados mediante negociação entre as partes (professor e alunos), na 

busca de atender as necessidades específicas dos alunos e aproximar o 

conteúdo das aulas à realidade deles.  

Essa atitude demanda ao professor de ESP maior flexibilidade, tendo em 

vista as possíveis mudanças que podem ser necessárias no curso em 

andamento, em função da identificação de novas necessidades. Com isso em 

mente, nos cursos de ESP, a análise de necessidades é feita em diversos 
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momentos do curso, por meio de avaliações periódicas (sommative evaluation), 

conforme  Dudley-Evans & St John (1998). 

 Se considerarmos a elaboração de cursos sob a ótica da complexidade,  

a mesma situação acontece. Os conteúdos do curso, apesar de definidos de 

antemão, podem ser modificados, com base no feedback (Mariotti, 2007) 

proporcionado pelas diversas interações que ocorrem no curso.  

 Nesse caminho, os movimentos recursivos nos auxiliam a manter a 

dinâmica e abertura do curso, oportunizam a interação e negociação entre 

professor e alunos, bem como favorecem a identificação de novas 

necessidades ─ ideias que nos remetem ao princípio do circuito recursivo 

(Morin, 2005, 2009). Esses mesmos movimentos nos possibilitam também 

verificar a relação entre os conteúdos do curso, na interação entre as partes e 

partes (unidades) e o todo (curso), conceito presente no princípio 

hologramático (Morin 2005, 2009). 

 Do mesmo modo, na visão sistêmica que fundamenta o ciclo de 

desenvolvimento de cursos, proposto por Graves (2000), os movimentos 

recursivos também estão presentes. Na proposta da autora, partimos do 

planejamento, que leva à prática, que leva ao replanejamento, que leva à 

prática novamente, num ciclo onde o que é produzido, volta-se sobre o que se 

produz e o realimenta, conforme sugere Morin (2009).  

 Os ciclos, vinculados a movimentos circulares, possibilitam que o 

professor (re)construa conhecimento diversas vezes, com base nos estágios 

desenvolvidos durante o curso, o que nos remete, mais uma vez, ao princípio 

do circuito recursivo (Morin, 2005, 2009). Assim, as partes (estágios) estão 

ligadas ao todo (curso), influenciando-se mutuamente ─ ideia do princípio 

hologramático (Morin, 2005, 2009).  

Além disso, se considerarmos os diversos ciclos, propostos por Graves 

(2000), podemos, nesse caminho por exemplo, nos deparar com o surgimento 

de ideias e/ou tópicos que divergem de nossa proposta inicial de curso. Nesse 

caso, os conceitos do princípio dialógico (Morin, 2005, 2009) nos auxiliariam a 

lidar com as contradições que não podem ser resolvidas.  

A visão sistêmica ao desenho de cursos, apresentada anteriormente, 

nos remete à possibilidade de articular os conceitos de ESP e o pensamento 

complexo, principalmente em cursos ministrados em empresas. Neles, o 



65 
 

conceito de sistemas pode ser utilizado a nosso favor. Ao entender as relações 

(intersistêmica e intrassistêmica) presentes em contextos empresariais, 

conseguimos lidar melhor com as interações entre as partes (alunos, professor, 

sala de aula, material) e o todo (empresa), elementos muito importantes para 

nos auxiliar no desenho de cursos de idiomas para fins específicos.  

 Quanto às diversas possibilidades de foco em cursos de ESP (do geral 

ao específico), estes devem ser elaborados levando em conta uma série de 

fatores, dentre eles as necessidades do grupo, seus integrantes, o contexto em 

que estão inseridos, entre outros.  

 Se tomarmos como exemplo cursos que mesclem conteúdos gerais e 

específicos (wide focus, cf. Dudley-Evans & St John, 1998), ao trabalhar 

conteúdos comuns aos alunos com diferentes cargos no hotel e, ao mesmo 

tempo, atender suas necessidades específicas de aprendizagem, estaremos 

estabelecendo um diálogo entre o todo (foco geral) e as partes (foco 

específico) ─ noção existente no princípio hologramático (Morin, 2005, 2009).  

 Além disso, se pensarmos na interação entre os conteúdos gerais e 

específicos, um proporciona feedback ao outro, ou ainda, um alimenta o outro. 

Esta reciprocidade, por sua vez, contribui para a construção de conhecimento 

─ proposta pelo princípio do circuito recursivo (Morin, 2005, 2009).  

 Nesse caminho, os interesses e necessidades dos alunos podem 

coincidir, mas também podem divergir. Nesse último caso, será necessário 

negociar com os mesmos, procurando estabelecer um diálogo entre possíveis 

ideias opostas que possam surgir ─ como sugere o princípio dialógico (Morin, 

2005, 2009).  

  Isso faz com que o professor precise considerar seus alunos como 

indivíduos com características únicas, mas ao mesmo tempo, como partes de 

um todo. Suas origens, histórias de vida e local onde vivem, os tornam 

indivíduos pertencentes a um contexto sócio-histórico-cultural e, portanto, 

partes de um todo.  Todos esses conceitos estão presentes no pensamento 

complexo, que sempre procura considerar os seres humanos em sua 

totalidade: como seres individuais e ao mesmo tempo, partes integrantes do 

mundo que os cerca ─ princípio hologramático (Morin, 2005, 2009).   

 Na área de ESP, do mesmo modo, as questões sócio-histórico-culturais 

também são abarcadas, a partir do momento em que, no design de cursos, por 
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exemplo, o foco principal está direcionado ao aluno, que é considerado como 

um indivíduo que possui necessidades, lacunas e desejos (Hutchinson & 

Waters, 1987). Essa postura nos auxilia a enxergar os alunos em sua 

totalidade, na objetividade e subjetividade presente em cada um de nós, de 

onde surge a necessidade de equilibrarmos conceitos opostos, que nem 

sempre podem ser eliminados, segundo Morin (2005, 2009). 

 Quanto ao professor de ESP, conforme citado, este desempenha 

diversos papéis em sua prática, principalmente em função da abertura dos 

cursos que ministra, negociando conteúdos, adaptando e/ou elaborando 

materiais didáticos específicos. O aluno, nesse contexto, possui participação 

ativa, dando sugestões, informações sobre  suas necessidades, em constante 

interação com o professor. Seu papel, portanto, é extremamente importante, 

pois ele muitas vezes auxilia o professor na tomada de decisões sobre o curso.  

 Essa mesma situação se aplica a cursos elaborados sob a ótica da 

complexidade. Os conteúdos são definidos em função das diversas interações 

entre as partes e o todo, o que faz da participação do aluno fundamental para 

auxiliar o professor que, da mesma forma, assume vários papéis a fim de lidar 

com as particularidades de ministrar aulas sob uma perspectiva diferenciada, 

procurando construir conhecimento não fragmentado, de forma não linear e 

compartilhadamente. 

 Nesta seção, procurei destacar alguns tópicos que interligam ESP ao 

pensamento complexo, na tentativa de articular seus conceitos e ressaltar o 

potencial de interlocução que essas duas vertentes teóricas compartilham, 

podendo alimentar-se e enriquecer-se mutuamente.  

 
1.4.2  Complexidade, formação de professores e reflexão sobre a prática 

 
 Ao buscar pontos de interlocução entre a formação de professores, a 

reflexão sobre a prática e a complexidade é possível encontrar  uma 

interlocução teórica entre essas vertentes, como discuto a seguir.  

 Conforme Freire (2009), os conceitos de formação inicial e contínua 

estão relacionados aos conceitos de pré-serviço e em-serviço. A  formação 

inicial se refere aos conhecimentos adquiridos em cursos de graduação, 
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considerados, a princípio, pré-serviço, e a formação  contínua, relaciona-se aos 

cursos de curta ou longa duração, realizados em-serviço.  

 Se adotarmos a visão da complexidade, não podemos entender nossa 

formação inicial e contínua  isoladamente, pois esses dois componentes estão 

integrados, se complementam e interagem nos diversos momentos de nossa 

vida profissional. Isso nos leva a considerá-los como partes de um todo, 

observado sob uma perspectiva temporal ─ conceito relacionado ao princípio 

hologramático, conforme propõe Morin (2005, 2009).  

 Essa mesma conectividade, descrita anteriormente, está presente no 

termo auto-heteroecoformação, proposto por Freire (2009), que se origina da 

teoria tripolar de formação, apresentada por Pineau (1988), comportando a 

autoformação, a heteroformação e a ecoformação. Conforme mencionado, 

essa nomenclatura engloba os diversos aspectos que compõem a vida de um 

profissional: a interação consigo mesmo, com  outros e com o ambiente.  

 Esses três componentes se complementam, se conectam e são 

inseparáveis, por isso encontram-se hifenizados, na visão da Freire (2009). 

Diante disso, podemos dizer que existe uma interação entre as partes e as 

partes (autoformação, heteroformação e ecoformação) e entre as partes 

(autoformação, heteroformação e ecoformação) e o todo (auto-

heteroecoformação, cf. Freire, 2009)48, conceito que nos remete novamente à 

ideia do princípio hologramático (Morin, 2005, 2009).  

 Esses três elementos possuem igual importância na formação de um 

profissional, porém um deles me chama a atenção: a autoformação. Pensar 

que nossa formação se dá a partir da interação com os outros e com o 

ambiente me parece mais óbvio do que imaginar que esta também ocorre na 

interação do indivíduo consigo mesmo.  Se olharmos por esse ângulo, esse fato 

aumenta nossa responsabilidade, pois mostra que nossa formação depende 

muito de nós mesmos, de assumirmos nossa responsabilidade, de nossa 

capacidade de refletir sobre nossa práfica e de buscar formas de ampliar 

nossos horizontes e nossa qualificação profissional.  

 Para que isso aconteça, temos que caminhar no sentido contrário de 

uma prática rotinizada e mecânica, pois esta automaticidade pode nos levar a 
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Freire (2008:20) “ressalta a interconectividade e simultanteidade dos construtos” do processo formativo. 
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perder oportunidades de vislumbrar novos caminhos profissionais. Diante 

disso, Schön (1992) propõe a prática reflexiva, que nos possibilita criar 

oportunidades de reflexões e novas práticas.  

  Assim, a reflexão deve permear diversos momentos de nossa vida 

profissional, conceito presente na epistemologia da prática, proposta por Schön 

(1992), quando este apresenta o conhecimento-na-ação, a reflexão-na-ação, a 

reflexão-sobre-o-conhecimento-na-ação e a reflexão-sobre-a-ação49.  

 Segundo esse autor, os diferentes momentos podem nos proporcionar 

diferentes insights, que nos ajudam a compreender nossas experiências. 

Nesses conceitos está presente a ideia de movimento, que envolve passado e 

presente. O conhecimento-na-ação e a reflexão-na-ação são alimentados pelo 

presente, já a reflexão-sobre-o-conhecimento-na-ação e reflexão-sobre-a-ação 

utilizam-se de um movimento recursivo ao passado, em busca de resgatar 

experiências para compreender o presente.  

 Este movimento recursivo é  circular. É ele que pode contribuir para 

diferenciarmos as experiências educativas e não-educativas (Dewey, 1938), 

ideia que traz a tona dois conceitos-chave da complexidade, o princípio 

dialógico e recursivo (Morin, 2005, 2009). 

 Nesse caso, os conceitos opostos são necessários para que se consiga 

diferenciar as experiências que nos abrem para o mundo (educativas), 

daquelas que nos limitam e dificultam nossa atitude perante certas situações 

da vida (não-educativas). Essa consciência nos possibilita negociar 

significados, na busca de um equilíbrio entre o fatores internos e externos, 

objetivos e subjetivos, nos remetendo ao princípio dialógico (Morin, 2005,2009). 

 Um distanciamento nos prepara para obter uma visão crítica-construtiva 

sobre nossa prática, na busca de identificar os elementos que a constituem e 

que podem ser aprimorados. Um exemplo de como isso ocorre, relaciona-se à 

relação linear entre causa e efeito, conceito do paradigma tradicional, discutido 

por Mariotti (2002).  

                                            
49 

Schön (1992) concentra suas discussões no contexto imediato (sala de aula) e o pensamento complexo 
focaliza o contexto de forma mais ampla (macro e micro), conceitos que quando articulados, nos 
possibilitam abarcar ambas as visões. Essas discussões fizeram parte do Seminário de Orientação, na 
PUC/SP (Freire, 2011).  
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 Ao pensar (simplisticamente) que toda ação leva sempre a uma única 

reação, o professor pode acabar por uniformizar suas ações, independente de 

seu contexto de atuação. Esse tipo de atitude é prejudicial aos alunos, visto 

que cada ser humano é único e possui necessidades e interesses particulares. 

A prática reflexiva (Schön, 1992) contribui para identificar esse tipo de atitude, 

por exemplo.  

 O professor de idiomas que adota uma postura complexa, com maior 

flexibilidade em suas aulas, abre possibilidades de construir conhecimentos 

nas diversas interações, enriquecendo sua formação. Além de interagir consigo 

mesmo, interage com seus alunos, colegas de trabalho e com o contexto, 

atitude que favorece a sua auto-heteroecoformação (Freire, 2009), na relação 

entre o todo e partes (princípio hologramático), tanto em sua formação, quanto 

em sua prática como profissional. 

 Como foi possível observar, os princípios da complexidade oferecem 

suporte teórico e possibilidades de novas conexões, que nos ajudam a lidar 

melhor com as diversidades. Diante de um novo paradigma, conseguimos 

ampliar nossa percepção das “relações e inter-relações entre cada fenômeno e 

seu contexto” (Morin, 2009:25).  

 Esse processo se dá num constante movimento de indas e vindas, de 

construção, descontrução e reconstrução de conhecimento, de religação de 

saberes, em nossa eterna aspiração a um saber total, impossível de ser 

atingido, se considerarmos a própria visão da complexidade sobre a totalidade.  

Segundo Morin (2010:213) esses conceitos nos tornam conscientes das 

“incertezas, do inacabamento do ser e dos limites da mente humana”, que são 

os “antítodos e antagonistas da aspiração à totalidade”. Essa afirmação nos 

remete à impossibilidade de abarcarmos o todo, visto que nossa visão do todo, 

de qualquer modo, estará sempre limitada ao nosso horizonte. 

Essa visão do horizonte, por sua vez, também está sujeita a alterações, 

conforme nos aprofundamos nas leituras e nas reflexões que estas nos 

proporcionam. Por isso a impossibilidade de se chegar à totalidade, ideia 

relativa, se considerarmos que a totalidade depende diretamente do nosso 

ângulo de visão e da distância que conseguimos percorrer.  

Penso que isso é o que torna nossas pesquisas interessantes, pois por 

não termos a intenção de chegar a resultados irrefutáveis, sempre será 
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possível  ressignificar nossas experiências e deixar espaço para o diálogo com 

outras pesquisas. Com essa postura, abrimos caminhos para que outros 

pesquisadores possam desenvolver seus estudos na área de ensino-

aprendizagem de idiomas para fins específicos, que tragam contribuições 

igualmente importantes para a área. O papel do pesquisador, nesse caso, é de 

grande relevância, pois suas escolhas teórico-metodológicas e seu olhar é que 

determinarão os caminhos a serem percorridos e, consequentemente, a 

variedade de descobertas. 

Os conceitos de ESP, a reflexão sobre a prática, a formação docente 

são partes de um todo que, quando articulados, podem trazer contribuições 

para compreender os elementos intrínsecos que constituem a prática de 

professores de idiomas em diversos contextos de atuação, nesse caso 

específico, no ramo da hotelaria.  

Na busca de descrever o desenho desta pesquisa e detalhar os 

procedimentos que possibilitaram sua viabilização, na próxima seção será 

descrita a metodologia de pesquisa.  
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“No atendimento a um doente em Mirandópolis, quando foi realizar o 
eletrocardiograma percebeu que a secretária se esquecera de colocar em 
sua maleta o papel para o traçado. Mesmo assim fixou os eletrodos da 
agulha e pelos movimentos da agulha fechou o diagnóstico de infarte na 
parede inferior.” 

 
(Silva, G. C. 1996. Jornal Unimed . Araçatuba. São Paulo) 

CAPÍTULO 2 
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 Nas páginas que se seguem, apresento o embasamento metodológico 

desta pesquisa, que possui caráter qualitativo. Neste capítulo, descrevo a 

metodologia e o desenho desta pesquisa, partindo da escolha metodológica 

adotada, especificando o contexto, os participantes, os instrumentos e 

procedimentos de registro de textos e as etapas de interpretação dos mesmos. 

 
2.1 A escolha metodológica 

 
 Tendo em vista que esta pesquisa tem como ponto de partida minha 

experiência como professora de inglês no ramo da hotelaria e que busca 

melhor compreender o que envolve essa prática, encontrei suporte na pesquisa 

qualitativa para desenvolvê-la. Eisner (1991:32-40) destaca seis aspectos da 

pesquisa qualitativa, descritos a seguir:  

1) tem enfoque no campo (investigando ambientes de ensino 

aprendizagem, pesquisas sobre materiais didáticos, literatura escolar, 

entre outros aspectos);  

2) utiliza o ser humano como instrumento que, nesse caso, é o 

pesquisador, que se engaja em uma situação e procura encontrar um 

significado para ela;  

3) possui caráter interpretativo, referindo-se à busca de significados: a 

possibilidade de encontrar explicações que possam esclarecer ou 

auxiliar a compreender o significado de experiências por aqueles que 

a vivenciaram;  

4) caracteriza-se pela linguagem expressiva e a presença de voz no 

texto. Essa atitude possibilita que o pesquisador utilize sua voz em 

seu trabalho, o que, segundo o autor, deixa claro que uma pessoa, e 

não uma máquina está por trás das palavras;  

5) investiga situações particulares e procura destacar o caráter único 

dessas experiências, o que impossibilita generalizações;  

6) uso de múltiplos instrumentos buscando destacar a coerência, a 

reflexão e a utilidade de suas pesquisas. 

 
 Diante das características apresentadas, podemos destacar o fato de 

que as pesquisas qualitativas partem de experiências pessoais, procuram 

trazer à tona a voz do pesquisador, sem intenção de generalizar essas 
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experiências e nem de buscar respostas únicas às questões que tentamos 

compreender.  São esses alguns dos traços das pesquisas de cunho qualitativo 

que podem ser identificados em minha pesquisa de mestrado.  

 Como orientação metodológica, busquei suporte na abordagem 

hermenêutico-fenomenológica (doravante AHF), vertente qualitativa, cujos 

conceitos teóricos oferecem suporte para a descrição e interpretação de um 

fenômeno da experiência humana vivenciado por mim: a prática docente de um 

professor de inglês/course designer em dois cursos para a área da hotelaria. 

 Primeiramente, por questões didáticas, a fenomenologia e a 

hermenêutica serão apresentadas separadamente. Contudo, considero 

importante destacar que, neste trabalho, essas duas vertentes metodológicas 

são indissociáveis e estão diretamente interligadas, conforme será explicitado 

mais adiante. Posteriormente, apresento suas origens etimológicas e abordo 

suas principais características, na busca de melhor descrevê-las.  

 Bello (2006:17-18) divide o termo fenomenologia em duas partes, ambas 

de origem grega: fenômeno e logia. O termo fenômeno significa “aquilo que se 

mostra; não somente aquilo que aparece ou parece50, o termo logia, por sua 

vez, deriva-se da palavra “logos, que para os gregos, tinha muitos significados, 

tais como, palavra e pensamento”. Se tomarmos a definição de logos como 

pensamento e como capacidade de refletir, é possível entender a 

fenomenologia como uma teoria que abre possibilidades para reflexão sobre 

um fenômeno de forma a ir além “daquilo que se mostra”, buscando, assim 

compreender a essência das experiências vivenciadas por nós.  

 Para van Manen (1990), a pesquisa fenomenológica tem um caráter 

intersubjetivo, tendo em vista a possibilidade que ela nos oferece de interpretar 

um fenômeno a partir de nossas experiências, conforme citação que segue: 

 
Phenomenology always addresses any phenomenon as a 
possible human experience. It is in this sense that 
phenomenological descriptions have a universal 
(intersubjective) character (van Manen, 1990:58). 

 

                                            
50 

Grifos da autora.  
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 Segundo van Manen (1990:58), o caráter intersubjetivo da pesquisa 

hermenêutica fenomenológica51, está relacionado à possível conexão entre 

nossas experiências e as de outras pessoas, o que nos leva a concluir, 

portanto, que precisamos do outro para estabelecer uma relação dialógica com 

o fenômeno e assim, poder descrevê-lo e interpretá-lo. A subjetividade, da 

mesma forma, pode ser considerada traço constitutivo das pesquisas 

qualitativas, visto que estas têm, como ponto de partida, experiências pessoais. 

Seria inadequado, então, buscarmos não reconhecê-las como tal.   

 A hermenêutica, por sua vez, é descrita por Herman (2003:22) que, 

citando Palmer, destaca as raízes dessa palavra: derivada do verbo grego 

hermeneuein, ela pode ser traduzida por interpretar e do substantivo 

hermeneia, que pode ser traduzido por interpretação, relacionando-se, 

também, ao nome do Deus grego Hermes.  

 Esse Deus, com sua “capacidade de se movimentar para lugares muito 

distantes, leva mensagens e traz consigo a possibilidade de compreensão, 

para a qual é preciso dar-se conta de que há uma distância a superar”, 

conforme afirma Herman (2003:21). Indubitavelmente, não podemos negar que 

o caráter subjetivo da descrição e interpretação de nossas experiências, pois 

as descrevemos e interpretamos sob o nosso ângulo de visão, fato que carrega 

em si, certa subjetividade.  

 Contudo, Hermann (2003:74) afirma que na hermenêutica “não somos 

conduzidos na interpretação pela pura subjetividade mas, sim, pela linguagem, 

que é o medium52 de nossa historicidade”. Isso faz com que nossa 

compreensão dependa da linguagem, que se realiza por meio do diálogo e 

este, por sua vez, nos possibilita articular nossa visão com a do outro, 

ampliando, assim, nossos “próprios horizontes interpretativos”53. 

 Outro aspecto destacado por Hermann (2003:94) refere-se à ausência 

de hierarquia na situação dialógica, na qual os interlocutores levam em 

consideração a posição do outro, respeitando-se mutuamente. Assim, a partir 

                                            
51 

Apesar de van Manen (1990) mencionar apenas a fenomenologia em sua afirmação, suas ideias podem 
ser transpostas para a abordagem hermenêutica fenomenológica (usando a terminologia que propôs), 
tendo em vista os conceitos propostos pelo autor.  
52 

Grifo da autora.  
53 

A ideia de utilizar o horizonte para se referir às nossas possibilidades interpretativas tem origem em 
Gadamer (1992), como observa Hermann (2003:49).  
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dessa troca e interação entre os interlocutores, emerge um novo conhecimento, 

até então desconhecido para ambo.  

 Como forma de buscar esse conhecimento e de compreender nossas 

experiências, van Manen (1990:125) chama a atenção para o poder da escrita, 

afirmando que o ato de refletir por meio da escrita contribui para que os 

indivíduos tomem consciência de suas ações, podendo se transformar e se 

reconstruir.  Assim sendo, a escrita materializa a forma como o indivíduo 

interpreta o fenômeno que vive e que procura compreender, pois quando 

textualizamos nossas experiências, “nos vimos espelhados no texto”, o que cria 

oportunidades para que o “invisível se torne visível” (van Manen,1990:127). 

 Nesse processo de escrita, a objetividade e a subjetividade dialogam e 

se complementam, conforme destacado no trecho a seguir:  

 

To write is to exercise self-consciousness. Writing plays the 
inner against the outer, the subjective against the objective self, 
the ideal against the real (van Manen, 1990:129). 

  

 Ricoeur (2002:133), da mesma forma, menciona a complementaridade 

entre os opostos (fatores objetivos e subjetivos, internos e externos), quando 

estabelece uma relação direta entre interpretar e compreender:  

En esta pareja comprender/interpretar, la comprensión 
proporciona el fundamento, el conocimiento mediante signos 
del psiquismo ajeno, y la interpretación aporta el gradu de 
objetivación, gracias a la fijación y la conservación que la 
escritura confiere a los signos.  

 

 Assim, o texto escrito nos possibilita materializar nossos pensamentos, 

ideias e sentimentos, nos auxiliando assim, a descrever nossas experiências, 

interpretá-las e melhor compreendê-las. Esse binômio descrever e interpretar 

nos remete aos conceitos fundamentais da hermenêutica e fenomenologia, 

apresentados anteriormente. Por um lado temos a fenomenologia, dando 

suporte à descrição de experiências humanas e, por outro, a hermenêutica, 

que nos auxilia na interpretação do fenômeno que estamos investigando.  

 van Manen (1990:4) entende que essas duas orientações metodológicas 

não são conflitantes, mas sim, complementares. Sua proposta de junção entre 

a fenomenologia e a hermenêutica está caracterizada no trecho a seguir:  
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Hermeneutic phenomenology tries to be attentive to both terms 
of its methodology: it is a descriptive (phenomenological) 
methodology because it wants to be attentive to how things 
appear, it wants to let things speak for themselves; it is an 
interpretive (hermeneutic) methodology because it claims that 

there are no such things as uninterpreted phenomena. The 
implied contradiction may be resolved if one acknowledges that 
the (phenomenological) “facts” of lived experience are always 
already meaningful (hermeneutically) experienced. Moreover, 
even the “facts” of lived experience need to be captured in 
language (the human science text) and this is inevitably an 
interpretive process (van Manen, 1990:180-181, grifos do 
autor). 

  

 É importante ressaltar que, antes de van Manen (1990), outros autores 

haviam destacado “a complementaridade e possibilidade de articulação entre a 

fenomenologia e hermenêutica”, conforme afirma Freire (2010:22). Dentre eles, 

Heidegger (2006 apud Hermann, 2002:32), que apresenta um método que 

denomina de hermenêutico fenomenológico e Ricoeur (2002:53-54), que 

propõe a fenomenologia hermenêutica.  

 Todos os autores citados enfatizaram a importância de articularmos 

essas duas linhas metodológicas a fim de trilhar os caminhos interpretativos 

que nos conduzem à compreensão de nossas experiências. Contudo, Freire 

(no prelo) aponta para um certo predomínio de uma das orientações 

metodológicas por parte de Ricoeur e van Manen, conforme trecho a seguir:  

 

(...) apesar da coerência emergente dessas propostas de 
associação, Ricœur revela uma ligação um pouco mais 
acentuada com os princípios hermenêuticos, ao passo que van 
Manen mantém um traço mais marcadamente fenomenológico 
que, para mim, indicam que a junção pretendida não se efetiva 
completamente, uma vez que há, de certa forma, predomínio 
de uma das vertentes (Freire, no prelo).  

 

 Baseada no posicionamento desses autores e na proposta metodológica 

de van Manen (1990), Freire (2006, 2007) optou por nomear essa abordagem 

de hermenêutico-fenomenológica (AHF) que, segundo a autora, foi 

“intencionalmente hifenizada, para ressaltar o caráter indissociável e 

igualmente relevante” dessas duas vertentes filosóficas que, quando utilizadas 

de forma complementar, nos possibilitam transcender o que “cada uma pode 

fazer isoladamente” (Freire, no prelo). 
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 Ao adotar a abordagem hermenêutico-fenomenológica, meu foco se dá 

então, em minha experiência como professora de inglês/course designer em 

dois cursos para a área de hotelaria sob a ótica da complexidade. Minha 

vivência nesse contexto será textualizada, por meio dos instrumentos de 

registro textual desta pesquisa e interpretada, segundo os procedimentos de 

interpretação, propostos por van Manen (1990) e Freire (2007), ambos 

descritos mais adiante, neste capítulo.  

 A seguir, para contextualizar o leitor, serão apresentados os contextos 

desta pesquisa. Tendo em vista a existência de dois contextos distintos, para 

facilitar a visualização do desenho desta pesquisa, apresento, primeiramente, 

uma visão panorâmica dos contextos e participantes, para posteriormente 

detalhar cada um separadamente. 

 

2.2 Um olhar panorâmico: os contextos da pesquisa 

 
 Motivada pela necessidade de melhor compreender minha prática 

docente como professora de inglês/course designer na hotelaria, selecionei 

dois cursos em dois hotéis na cidade de São Paulo, onde eu atuava como 

professora na época da realização desta pesquisa. O local, os participantes e o 

foco dos cursos estão apresentados no quadro abaixo: 

 

 Curso 1 Curso 2 

Local hotel 1 (upscale)
54

 hotel 2 (midscale) 

 

Participantes 

1 aluna 

Professora/designer/pesquisadora 

11  alunos  

Professora/designer/pesquisadora 

 

 

Foco do Curso 

Inglês específico com enfoque nas 

necessidades da aluna (narrow focus, 

cf. Dudley-Evans & St John, 1998:150). 

 

Ciclo Intermediário 1 A – 1 B 

Inglês geral com conteúdos específicos 

voltados às necessidades em comum 

dos alunos (wide focus, cf. Dudley-

Evans & St John, 1998:150). 

Ciclo básico 1 

 

Quadro 2.1: Descrição geral dos contextos de pesquisa. 
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 Atualmente os hotéis são comumente classificados como luxury, upscale, misdcale, economy e budget, 
que seriam as categorias luxo, alto padrão, médio padrão e classe econômica; nomenclatura que vem 
sendo utilizada para substituir a classificação dos hotéis por estrelas, utilizada anteriormente.  
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 Os hotéis onde foi realizada esta pesquisa pertencem a redes 

internacionais do ramo, possuindo diferenças quanto a estrutura e serviços 

oferecidos, como descreverei no próximo capítulo. Os participantes são a 

professora/course designer/pesquisadora e alunos de dois cursos de inglês 

realizados durante o 2º semestre de 2010. Destaco aqui que o fato de conduzir 

a pesquisa em dois hotéis distintos e contar com participantes que atuam 

nesse ramo foi muito enriquecedor, pois proporcionou contato direto com esse 

contexto, suas nuances, especificidades e diversidades.  

 Além disso, os participantes tinham diferentes cargos e essa diversidade 

abriu caminhos que possibilitaram destacar pontos divergentes e convergentes 

entre os diferentes participantes e contextos. Ao estabelecer esse paralelo, 

indiretamente estamos levantando aspectos que influenciam a prática do 

professor, que deve estar apto não somente para lidar com a diversidade, mas 

necessita também considerar as funções, as características e o contexto de 

cada aluno ao elaborar cursos de idiomas para fins específicos.  

 É importante salientar que a numeração Curso 1 e Curso 2 (conforme 

Quadro 2.1) foi definida por questões cronológicas: a aluna do Curso 1 iniciou 

as aulas em novembro/2009, porém os alunos do Curso 2 começaram as aulas 

em agosto/2010. Assim sendo, pelo fato dos alunos terem começado o curso 

em períodos diferentes, o ponto de partida de ambos será retomado como 

forma de contextualizar o leitor e tornar mais claro os caminhos percorridos. 

  No próximo capítulo, os contextos, participantes e os cursos serão 

descritos detalhadamente, juntamente com as primeiras reflexões sobre as 

interações que ocorreram entre mim e os participantes desta pesquisa.  

 A seguir, serão descritos os instrumentos, os procedimentos de registro 

textual e, posteriormente, os procedimentos de interpretação. 

 

2.3 Instrumentos e procedimentos de registro  

 

 Os instrumentos e procedimentos de registro55 de textos foram utilizados 

tendo em mente a AHF, a abordagem qualitativa que orienta esta pesquisa. Por 

                                            
55

 A nomenclatura registro foi utilizada em detrimento de coleta, conforme sugerido em comunicação 
pessoal, realizada por Freire (2011), com base na proposta da AHF.  
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esse motivo, o termo registro de textos será utilizado em detrimento de coleta 

de dados56, pois este último possui em si um cunho mais quantitativo.  

 van Manen (1990:59-76) destaca alguns instrumentos de grande 

utilidade em pesquisas qualitativas, tais como descrições de experiências de 

vida; entrevistas sobre histórias de vida, por meio de narrativas, histórias, 

experiências, entre outros tópicos; observação de experiências; descrições de 

obras literárias, que podem nos fornecer insights sobre nossas experiências de 

vida; biografias, com informações detalhadas sobre os participantes da 

pesquisa; diários, periódicos, com reflexões de caráter fenomenológico; artes 

em geral, entre outros.   

 Diante da diversidade de instrumentos é essencial que o pesquisador 

tenha em mente os objetivos de sua pesquisa para lançar mão de ferramentas 

que o auxiliarão a desenvolver um bom trabalho e atingir seus objetivos. Há, no 

entanto, um instrumento, não mencionado anteriormente, considerado 

extremamente importante em pesquisas hermenêuticas e hermenêutico-

fenomenológicas: a conversa hermenêutica, que tem sua origem no conceito 

de conversa, apresentado por Gadamer (1975), conforme explicação a seguir: 

  
We say that we "conduct" a conversation, but the more genuine 
a conversation is, the less its conduct lies within the will of 
either partner. Thus a genuine conversation is never the one 
that we wanted to conduct. Rather, it is generally more correct 
to say that we fall into conversation, or even that we become 
involved in it. The way one word follows another, with the 
conversation taking its own twists and reaching its own 
conclusion, may well be conducted in some way, but the 
partners conversing are far less the leaders of it than the led. 
No one knows in advance what will "come out" of a 
conversation. Understanding or its failure is like an event that 
happens to us. Thus we can say that something was a good 
conversation or that it was ill fated. All this shows that a 
conversation has a spirit of its own, and that the language in 
which it is conducted bears its own truth within it—i.e., that it 
allows something to "emerge" which henceforth exists 
(Gadamer, 1975: 385, grifos do autor). 
 
 

 Segundo Gadamer (1975:385), uma conversa é um evento genuíno, no 

qual dois ou mais participantes utilizam-se da linguagem para se comunicar 

naturalmente. Essa conversa tem como ponto de partida uma questão inicial, 

                                            
56 

van Manen (1990:53-54) destaca a origem etimológica do termo dados, como o que é “dado, recebido”.  
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relacionada à vivência do fenômeno em foco, para depois seguir rumos que 

fluem da interação entre as partes. Dessa forma, o caminho a ser trilhado não 

pode ser previsto de antemão; a conversa deve fluir naturalmente, emergindo 

do intercâmbio de informações entre os interlocutores. Esse é o principal 

aspecto que diferencia uma conversa hermenêutica de uma entrevista.  

 No caso da entrevista, os participantes geralmente são um entrevistador 

e um ou mais entrevistados, cujos papéis são bem definidos. Nesse tipo de 

instrumento, há a troca de turnos entre o entrevistador e entrevistado: o 

primeiro acaba assumindo uma postura de indagador na interação, já o último, 

interage de forma mais limitada, respondendo às questões que lhe são feitas, 

podendo acrescentar algumas informações mais pontuais.  

 Freire (no prelo) destaca os aspectos que diferenciam a conversa 

hermenêutica da entrevista, esclarecendo:  

Na conversa hermenêutica, ao contrário, ambos se tornam 
investigadores de algo que, sinceramente, procuram 
compreender e, para tanto, expõem, discutem e refletem a 
cerca de suas visões individuais, argumentando sobre pontos e 
contrapontos, e envolvendo-se em um círculo hermenêutico57 
(Heidegger, 2006) de interpretações e reinterpretações que 
expande o entendimento inicial (Freire, no prelo). 

 

 Assim, busca-se, na conversa hermenêutica, chegar à compreensão por 

meio dos textos que emergem da interação entre as partes e não somente da 

ação de uma das partes envolvidas (a do pesquisador). A compreensão, traço 

intrínseco da hermenêutica, é destacada por Gadamer (1975:385) ao afirmar:  

 

Everything we have said characterizing the situation of two 
people coming to an understanding in conversation has a 
genuine application to hermeneutics, which is concerned with 
understanding (p. 385). 

 
 Gadamer (1975) acrescenta que para que se chegue à compreensão é 

preciso haver abertura e cumplicidade entre as partes:  

 

Conversation is a process of coming to an understanding. 
Thus it belongs to every true conversation that each person 
opens himself to the other, truly accepts his point of view as 
valid and transposes himself into the other to such an extent 
that he understands not the particular individual but what he 
says (Gadamer, 1975:387). 

                                            
57

 O círculo hermenêutico será detalhado mais adiante. 
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 Novamente é possível perceber a importância de se levar em conta a 

interação entre os participantes de uma pesquisa científica, pois é somente a 

partir da interação entre o todo e as partes que conseguimos percorrer o 

caminho que nos conduz a interpretação de um fenômeno.   

 Considerando os aspectos apresentados, foram selecionados, para esta 

pesquisa, alguns instrumentos de registro textual (de acordo com a orientação 

da AHF), descritos a seguir. A diversidade de instrumentos possibilitou articulá-

los, enriquecendo não somente o momento do registro, mas também a 

interpretação dos textos e nos auxiliou a atingir o objetivo desta pesquisa. 

 Além disso, procurei utilizar alguns instrumentos para identificação das 

necessidades dos alunos ao longo do curso. Com esse procedimento, procurei 

englobar aspectos objetivos e subjetivos presentes nos conceitos de 

necessidades, apresentados no capítulo teórico, que serão resgatados no 

capítulo de interpretação.  

 Após colocar os instrumentos em prática foram adotados procedimentos 

para verificação dos registros, organização dos textos e checagem das 

pendências que iam surgindo. Não foi possível realizar a totalidade dos 

registros com todos os participantes desta pesquisa e, da mesma forma, foram 

necessárias diversas datas para realização dos mesmos a fim de administrar 

os diferentes cronogramas de trabalho dos alunos.  

 Essa situação implicou a necessidade de acompanhamento rígido da 

participação de cada aluno para que fosse possível obter informações do 

mesmo tipo, com todos os participantes58. Essas questões serão exploradas no 

detalhamento dos instrumentos desta pesquisa, realizado a seguir: 

 
2.3.1 Diário Reflexivo da professora /designer/pesquisadora 

 

 O diário reflexivo foi feito nos meses de agosto a dezembro de 2010, 

período em que foram realizados os cursos desta pesquisa. Para colocá-lo em 

prática foi preciso muita disciplina, pois todas as aulas deviam ser registradas 

nesse diário, preferencialmente no mesmo dia em que haviam sido realizadas 

para que não houvesse distanciamento entre a situação vivenciada e sua 

                                            
58 

Mais adiante, neste capítulo, apresento dois quadros com o histórico da participação dos alunos nos 
instrumentos de registro.  
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documentação, o que poderia acarretar a perda, pelo esquecimento, de 

informações importantes. 

 Esse instrumento foi utilizado para a descrição, reflexão e 

questionamento sobre o andamento dos cursos, me auxiliando a preservar a 

memória das interações em aula. O número de registros foi considerável, 

considerando o fato de que o diário foi realizado durante quatro meses e meio, 

de agosto a dezembro de 2010. 

 Para organizá-lo, criei uma tabela no Word com as informações de cada 

grupo, uma breve descrição dos participantes e as datas das aulas realizadas, 

com seus respectivos registros (conteúdo e interações de cada encontro). 

Essas anotações foram interpretadas com os textos provenientes dos demais 

instrumentos, revelando importantes aspectos das experiências vivenciadas em 

ambos os cursos, nesse caso, sob a minha ótica.  

 

2.3.2   Questionário inicial do curso59  

 

 Este instrumento visava a obter dados pessoais (nome completo, 

departamento, cargo, horário de trabalho) e informações sobre o conhecimento 

prévio dos alunos (local, tempo de estudo e nível). Além disso, esse 

questionário continha perguntas que visavam a identificar as necessidades, 

expectativas dos alunos e algumas situações de contato com hóspedes 

estrangeiros60. Esse Questionário foi aplicado logo no início do curso, tendo 

sido entregue por mim diretamente aos alunos, que responderam às questões 

em casa e o devolveram durante as aulas posteriores. Para o controle dos 

questionários entregues e das devolutivas, elaborei uma tabela no Word com o 

nome dos integrantes e as respectivas datas.  

 
2.3.3 Blog 

 

 O objetivo do blog  foi promover a interação entre os participantes e 

obter feedback dos alunos quanto às atividades de aula. Para cada curso criei 

um blog específico, que deveria ser utilizado exclusivamente pelos 

participantes desta pesquisa.  

                                            
59

  Ver Apêndice 1 - Questionário Inicial do Curso.   
60 

 A interpretação do Questionário inicial do curso será apresentada na descrição e interpretação dos 
cursos 1 e 2.  
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 Para fornecer informações e orientá-los sobre o funcionamento e 

finalidade do blog, elaborei uma apresentação em PowerPoint, com o passo a 

passo de como participar do blog. Ademais, enviei um convite aos alunos para 

que participassem do blog como colaboradores e não apenas, leitores; o que 

os possibilitava acessá-lo livremente, postar mensagens e comentários, 

interagir e contribuir com o conteúdo do mesmo.  

 Um ponto importante a ser ressaltado relaciona-se ao tipo de interação 

promovida pelo blog, que se utiliza da escrita como meio de comunicação. 

Segundo van Manen (1990:64) a escrita pode favorecer a reflexão, pois “o ato 

de escrever força com que a pessoa tenha uma atitude reflexiva, em contraste 

com a conversa frente a frente, na qual as pessoas estão muito mais 

diretamente envolvidas”.  

 Ademais, o fato de escrever pode também “contribuir com o processo de 

aprendizagem dos alunos uma vez que estes são encorajados a refletir sobre 

suas experiências e procurar descobrir relações que poderiam deixar de 

perceber”, acrescenta van Manen (1990:73). 

 Para incentivar o acesso dos alunos ao blog, utilizei esse ambiente 

virtual também para postar alguns links, músicas, vídeos e informações 

interessantes sobre o idioma, que complementavam o conteúdo estudado em 

classe e favoreciam o estudo autônomo. Essa situação foi vivenciada com a 

participante do Curso 1 que, de forma espontânea, utilizou o blog como diário 

para registrar suas reflexões sobre as aulas e compartilhar suas experiências 

no contato com estrangeiros em seu trabalho61.  

 É importante mencionar que a interação da aluna no blog não ocorreu de 

forma equilibrada durante todo o período de registro desta pesquisa. Seu maior 

número de acessos e postagens nesse ambiente aconteceu nos meses de 

setembro e outubro de 2010, período em que a aluna postava mensagens em 

média, duas vezes por semana. Nos meses posteriores, devido à sua limitação 

de tempo, a aluna não conseguiu interagir nesse ambiente. De qualquer forma, 

suas postagens no blog são interessantes e contribuíram muito para a 

interpretação dos textos desta pesquisa. 

                                            
61 

Além do blog, Giovanna realizou os demais instrumentos de registro, descritos a seguir. 
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 Por outro lado, os alunos do Curso 2, apesar de terem se cadastrado no 

blog e demonstrado interesse na ferramenta, interagiram de forma muito 

tímida, com poucos acessos, sem contribuir com comentários, nem postagens. 

Por esse motivo, nesse caso, não foi possível contar com esse instrumento 

para a interpretação do referido curso.  

 Essa situação mostrou que, em geral, os alunos não tiveram dificuldades 

para acessar o blog, porém a maioria desses profissionais não utiliza os meios 

eletrônicos em sua rotina de trabalho, o que dificulta o seu acesso frequente ao 

blog e faz com que seu conhecimento no assunto seja mais básico.  

 Apesar da restrição em relação ao blog, percebo que muitos desses 

alunos possuem acesso à internet em casa, porém utilizam esse ambiente para 

acessar e-mails e participar de redes sociais, não possuindo, portanto, o hábito 

de utilizar a internet para estudar ou realizar pesquisas.  

 Para que isso aconteça, é necessário que seja feito um trabalho de 

conscientização com esses alunos, mostrando a eles, o quanto os recursos 

disponíveis na internet podem beneficiá-los em termos de aprendizagem. É 

interessante que o professor procure mostrar as ferramentas disponíveis e 

incentivá-los a utilizá-las a seu próprio favor.  

 
2.3.4  Memória do Curso 162  

  
  A Memória do Curso 1 foi realizada no mês de agosto de 2010, somente 

com a participante Giovanna. Seu objetivo principal foi resgatar os tópicos mais 

relevantes do curso realizado pela aluna no período que antecedeu esta 

pesquisa, de novembro a julho de 2010. O curso da aluna foi composto pelos 

seguintes momentos:  

 Ciclo de Introdução (novembro e dezembro de 2009),  

 Ciclo Intermediário 1 A (janeiro a julho de 2010), e  

 Ciclo Intermediário 1 B (agosto a dezembro de 2010)63.  

 

  

                                            
62 

Os Cursos 1 e 2 estão detalhados no capítulo 3.  
63 

Optei por nomear os cursos da aluna de acordo com o conteúdo abordado em cada período. Por esse 
motivo, o curso realizado em novembro e dezembro de 2009 foi nomeado Ciclo de Introdução e os 
demais foram nomeados Ciclo Intermediário 1 A e Ciclo Intermediário 1 B, realizados no 1º e 2º semestre 
de 2010 respectivamente.   
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 Desse modo, no início desta pesquisa, em agosto de 2010, a aluna já 

possuía uma trajetória no curso e por essa razão, considerei essencial realizar 

essa memória a fim de trazer à tona, fatos essenciais dessa experiência 

vivenciada pela aluna e professora/course designer nesse período. 

 Assim como os demais instrumentos utilizados nesta pesquisa, essa 

memória foi feita oralmente e por escrito. Primeiramente, cada uma de nós, 

individualmente, registrou em um documento escrito momentos que 

considerávamos marcantes vivenciados no período anterior a agosto de 2010 

para posteriormente, agendarmos uma conversa para, pessoalmente, discutir 

os textos que cada uma havia produzido. 

 Essa conversa foi feita em uma sala de reuniões do hotel, com duração 

aproximada de uma hora e trinta minutos, tendo sido gravada, transcrita por 

mim e interpretada com os demais textos gerados ao longo desta pesquisa. O 

posterior contato com os textos dessa memória mostraram que essa interação 

foi muito rica, ficando evidente, para mim, o quanto a sua realização foi 

importante para a descrição e interpretação do fenômeno em foco.    

 

2.3.5   Momentos de Reflexão (1, 2, 3)64 

 

 Os Momentos de Reflexão 1,2,3 visavam a avaliar se os assuntos e a 

dinâmica das aulas estavam atendendo às expectativas dos alunos e também 

investigar se estes estavam conseguindo colocar o conteúdo em prática. Além 

disso, esses momentos favoreciam a identificação de novas necessidades no 

decorrer do curso, assim como sugestões de atividades futuras.  

  Conforme mencionado no capítulo teórico, o procedimento de análise 

de necessidades no decorrer do curso (formative evaluation) é sugerido por 

Dudley-Evans & St John (1998:128). A complexidade, da mesma forma, adota 

postura semelhante, tendo em vista a constante abertura prevista no design de 

cursos sob essa ótica e a frequente negociação de conteúdos entre alunos e 

professor, possibilitando o surgimento de novas necessidades.  

 Esses momentos foram realizados nas dependências dos hotéis 

investigados nesta pesquisa e foram operacionalizados da seguinte forma: 

                                            
64 

Ver Apêndice 2 (Momento de Reflexão 1), Apêndice 3 (Momento de Reflexão 2) e Apêndice 4 
(Momento de Reflexão 3).  
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mensalmente, os alunos respondiam a uma ou duas perguntas sobre suas 

impressões sobre a aula, conteúdo, dificuldades e opiniões gerais sobre o 

curso. A mesma pergunta era feita oralmente e por escrito, o que possibilitou 

que esses dois formatos fossem contrastados posteriormente.  

 As perguntas escritas possibilitaram que os alunos pudessem expressar 

suas opiniões livremente; já as conversas orais, além de fornecer informações 

adicionais às respostas escritas, foram favorecidas pelas interações entre 

professor e alunos, das quais emergiram interessantes contribuições.  

 No Curso 1, como havia somente uma participante, agendávamos uma 

data por mês especificamente para realizarmos os momentos de reflexão. 

Nossas conversas tiveram em média a duração de dez a vinte minutos, sendo 

que a aluna também registrava suas reflexões sobre as aulas no blog, 

conforme mencionado anteriormente.  

 No Curso 2, da mesma forma, esses momentos eram feitos 

mensalmente, porém o grande número de participantes implicou a necessidade 

de realizar os registros em dois ou três encontros distintos, dos quais 

participavam de dois a três alunos por vez. Essas conversas aconteciam com 

os participantes de cada grupo separadamente, nos intervalos entre uma aula e 

outra, com duração aproximada de trinta minutos cada.   

 É importante destacar que alguns alunos participaram desses momentos 

em datas diferentes dos demais devido a férias e/ou outros motivos65. Para 

controle das datas de realização dos Momentos de Reflexão orais e da entrega 

e devolução dos Momentos de Reflexão escritos, assim como no Questionário 

Inicial, elaborei uma tabela no Word com o nome dos integrantes e as 

respectivas datas de realização de cada instrumento.  

 Os Momentos de Reflexão orais foram todos gravados, transcritos 

posteriormente por mim e interpretados segundo os procedimentos descritos 

na próxima seção. Para viabilizar a transcrição dos textos criei um documento 

no Excel, no qual contabilizei todos os textos e a duração de cada um a fim de 

estimar o tempo que iria precisar para realizar essa tarefa. Apesar da grande 

demanda de tempo, transcrever as conversas com os participantes me 

                                            
65

 As informações sobre a frequência dos alunos, férias e demais justificativas de faltas se encontram na 
Avaliação do curso de inglês (Apêndices 9,10,11). 
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proporcionou um primeiro contato com os textos, o qual foi muito importante 

para a interpretação futura dos mesmos.  

 

2.3.6  Questionário de Avaliação do Curso66 

 

 Como último instrumento de registro, elaborei o Questionário de 

Avaliação do Curso para obter informações sobre a satisfação dos alunos 

quanto às aulas e sobre a minha prática docente. Esse instrumento foi 

entregue aos alunos pelo responsável do RH e nele, os mesmos não 

precisavam se identificar, o que lhes possibilitou expressar-se livremente; fato 

que poderia influenciar diretamente o resultado que seria obtido.  

 Apesar de ter sido elaborado com a finalidade de avaliar o curso, 

infelizmente somente dois alunos, do Curso 2, responderam ao questionário. 

Acredito que o principal motivo deve-se ao fato de que esse documento foi 

entregue aos alunos no período que antecedeu as férias (dezembro/2010). 

Diante disso, nem todos receberem esse questionário.  

 Outro fator que talvez tenha influenciado esse processo refere-se ao 

distanciamento dos alunos do curso no período das férias, situação que fez 

com que tivessem dificuldade em recorrer a sua memória sobre as aulas e 

responder sobre uma situação vivenciada por eles no passado. Por isso, esse 

instrumento não pôde contribuir na interpretação dos cursos desta pesquisa.  

 Com o quadro a seguir, busco apresentar uma visão geral dos 

instrumentos descritos nesta seção:  
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Ver Apêndice 5 - Questionário de Avaliação do curso. 
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Instrumentos de Registro Período 

Diário Reflexivo  

da professora/pesquisadora 

 

Agosto a Dezembro/2010 

Questionário Inicial do curso Agosto/2010 

Blog Setembro a Dezembro/2010 

Memória do Curso 1 Agosto/2010 

Momento de Reflexão 1 Setembro/2010 

Momento de Reflexão 2 Outubro/2010 

Momento de Reflexão 3 Novembro/2010 

Questionário de Avaliação do curso Dezembro/2010 

Transcrição Memória 1, 2 e 3  Dezembro/2010 - Janeiro, Fevereiro/2011 

Quadro 2.2 – Instrumentos e procedimentos de registro. 

  

 Na sequência, apresento quadros com informações sobre a participação 

dos alunos nos respectivos instrumentos de registro textual. Para facilitar a 

visualização das respostas dos alunos e dos repectivos instrumentos, optei por 

utilizar abreviações. Suas respostas estão representadas por meio das letras S 

(sim), N (não), D (desistência) e De (desligamento da empresa) e para os 

instrumentos, da mesma forma, elaborei a legenda apresentada a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2.3 - Legenda dos Instrumentos de registro nos Cursos 1 e 2. 

No. Alunos Q. I. C 

M R 1  M R 1  M R 2  M R 2  M R 3  M R 3 
 

Escrito Oral Escrito Oral Escrito Oral  Q. A. C 

1 Giovanna  S S S S S S S N 

 

Quadro 2.4 – Participação da aluna do Curso 1 nos instrumentos de registro. 

 

LEGENDA 

Q. I. C. Questionário Inicial do Curso 

MR1- Escrito  Momento de Reflexão 1 

MR1 - Oral Momento de Reflexão 2 

MR2 - Escrito Momento de Reflexão 2  

MR2 - Oral Momento de Reflexão 2 

MR3 - Escrito Momento de Reflexão 3 

MR3 - Oral Momento de Reflexão 3 

Q.A.C. Questionário de Avaliação do Curso 
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No. Alunos Q. I. C 

M R 1  M R 1  M R 2  M R 2  M R 3  M R 3 
 

Escrito Oral Escrito Oral Escrito Oral  Q. A. C 

1 Glauco S S S S S S N N 

2 Leandro S S S S S S S S 

3 Douglas S S S S S D D D 

4 Wellington S S S S S    N N N 

5 Tadeu S S S S S De De De 

6 Reinaldo S S S S S x S N 

7 Sérgio S S S S S x S N 

8 Neusa S S S S S x S N 

9 Diogo S S S D D D D D 

10 Cláudia S S S S S x S S 

11 Ronaldo S S S S S x N  N 

 

Quadro 2.5 – Participação dos alunos do Curso 2 nos instrumentos de registro. 

 

  Os quadros apresentados mostram que, em geral, os alunos 

participaram ativamente dos registros, exceto no último instrumento, o 

Questionário de Avaliação do Curso, situação já descrita anteriormente. Outros 

fatores, como desistência e desligamento da empresa, também influenciaram o 

número total de respondentes nesse período.  

 Os instrumentos descritos nesta seção geraram textos muito 

interessantes, produzidos tanto por mim, quanto pelos participantes desta 

pesquisa, o que proporcionou um diálogo entre a fala dos alunos e a minha 

própria voz. Essa possibilidade dialógica contribuiu para que o fenômeno fosse 

investigado e descrito não somente sob a minha ótica, mas pela visão 

compartilhada entre mim e os participantes desta pesquisa.  

 O diário, a memória, os momentos de reflexão e o blog possibilitaram, 

especialmente para mim, refletir retrospectivamente sobre essa experiência, 

atitude que, segundo Dewey (1938:58), nos auxilia a identificar em nossas 

ações do presente, traços do passado. Segundo o autor, essa postura reflexiva 

pode nos levar a momentos de significado, trazendo à tona o que até então, 

era desconhecido, nos auxiliando, assim, a interpretar nossas experiências.  
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2.4 Procedimentos de interpretação 
 
 Após os registros, descritos anteriormente, iniciei os procedimentos de 

interpretação. Para tal, utilizei os processos de textualização e tematização da 

AHF, propostos por van Manen (1990), que por sua vez, foram 

operacionalizados por meio de procedimentos de refinamento e ressignificação, 

sugeridos por Freire (2007).  

 A textualização, segundo van Manen (1990) refere-se à transcrição 

literal dos textos que são gerados a partir da interação entre os participantes, 

procedimento que pode ser considerado ponto de partida para a interpretação 

futura do fenômeno.  

 Os textos correspondem aos registros da vivência do fenômeno em foco 

que, então, será interpretado e reinterpretado pelo pesquisador. Ele, nesse 

caminho, compartilha uma interpretação possível que faz da vivência do 

fenômeno em estudo e, por isso, não o analisa - termo que, de fato, tem um 

cunho mais positivista, relacionando-se à busca de resultados finais e 

irrefutáveis.  

 É importante destacar que, o fato dos textos originais serem o ponto de 

partida, não significa que não retornaremos a eles, quando e quantas vezes 

forem necessárias visto que são eles que nos permitem “compreender, de 

maneira cada vez mais profunda e reveladora, o(s) significado(s) subjacente(s) 

às escolhas lexicais literais constantes no original” (Freire, no prelo). Não 

perdê-los de vista torna-se, portanto, fundamental para mantermos o 

significado da essência do que foi expresso pelo(s) participante(s) da pesquisa.  

 A textualização, por sua vez, é seguida dos procedimentos 

interpretativos de refinamento e ressignificação, propostos por Freire (2007). 

São eles que nos auxiliam a trilhar o caminho para a tematização, sugerida por 

van Manen (1990), que corresponde à identificação dos temas que constituem 

a essência do fenômeno que estamos investigando. 

 A identificação dos temas, para o autor, auxilia a captar o significado 

intrínseco do que está expresso nos textos:  

(...) we try to underneath something “telling”, something 
“meaningful”, something “thematic” in the various experiential 
accounts – we work at mining meaning from them. Even as the 
various situations were selected, different thematic meanings 
seemed to emerge (van Manen, 1990: 86, grifos do autor).  
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 Segundo van Manen (1990:92-94) o processo de tematização envolve 

diversas leituras e releituras com abordagens diferentes: enfocando o todo, 

alguns pontos selecionados ou linha por linha, na busca de entender o que os 

temas expressam. Nesse caminho, procuramos identificar as unidades de 

significado, que correspondem aos termos que melhor expressam o significado 

essencial do fenômeno, sendo necessário “aprofundamento nos textos, até que 

seja possível entrar em sintonia com eles” (Freire, 2007:05).  

 A partir desse processo inicial de identificação das primeiras unidades 

de significado é que se iniciam os procedimentos de refinamento e 

ressignificação, propostos por Freire (2007). O refinamento é feito por meio de 

diversas leituras e releituras, questionamento sobre as unidades de significado 

identificadas, as quais podem ser confirmadas e/ou descartadas, quanto maior 

aprofundamento nos textos.  

 A ressignificação é um procedimento diretamente ligado ao refinamento, 

que consiste no constante confronto entre as unidades de significado e permite 

que se confirme e/ou descarte as interpretações iniciais. Esse processo, 

também proposto por Freire (2007), possibilita a ressignificação da 

interpretação inicial, até que se chegue aos temas essenciais do fenômeno.   

 Cada tema, por sua vez, se relaciona a um ou mais subtemas, que se 

relacionam a possíveis sub-subtemas, e assim por diante67. Assim, os temas, 

expressos por meio de substantivos, buscam revelar o sentido do que 

queremos descrever de maneira mais ampla, evidenciando “o percurso entre a 

aparência e a essência, indicando os construtos que constituem o fenômeno ─ 

os temas hermenêutico-fenomenológicos68 ─ revelando sua natureza e 

identidade” (Freire, no prelo).  

 Ao retomar os procedimentos de interpretação e refletir sobre eles é 

possível identificar uma dinâmica inerente nesse processo, quando realizamos 

constantes movimentos circulares de indas e vindas aos textos, durante o 

refinamento e ressignificação. Esse processo gera o ciclo de validação, 

conforme van Manen (1990:27), que possibilita legitimar e validar a 

                                            
67 

Vale ressaltar que a escolha semântica utilizada (temas, subtemas, sub-subtemas) tem a intenção de 
mostrar a relação dialógica e complementar entre os substantivos que expressam a interpretação do 
fenômeno, eliminando qualquer relação hierárquica entre eles. 
68

 Grifos da autora.  



92 
 

interpretação na AHF, “dando conta da subjetividade interpretativa, inerente à 

abordagem” (Freire, no prelo).   

 Esses movimentos circulares, realizados diversas vezes durante essas 

etapas caracterizam o círculo hermenêutico, termo utilizado por Heidegger 

(2006, apud Freire: 2010:24) para se referir aos movimentos que nos 

conduzem à compreensão do fenômeno em foco.  

 Segundo Freire (2010:24), a proximidade e interligação entre os 

conceitos do ciclo de validação (cf. van Manen, 1990) e do círculo 

hermenêutico (cf. Heidegger, 2006), nos possibilita estabelecer um paralelo 

entre eles, pois ambos se utilizam de movimentos circulares em busca de 

validar e interpretar os textos que compõem nossas experiências de vida.  

 São esses procedimentos, descritos anteriormente, que Freire (2007) 

entende como rotinas de organização, interpretação e validação, conforme 

apresentados no próximo quadro: 

  

Quadro 2.6 - Rotinas de organização e interpretação (Freire, 2007). 

  

  

  

  
TTEEXXTTUUAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  

 

  

  

RREEFFIINNAAMMEENNTTOO::  
IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAASS  

PPRRIIMMEEIIRRAASS  

UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  

SSIIGGNNIIFFIICCAADDOO  

  

  

RREEFFIINNAAMMEENNTTOO  EE  

RREESSSSIIGGNNIIFFIICCAAÇÇÃÃOO 

  

  

RREEFFIINNAAMMEENNTTOO  EE  

RREESSSSIIGGNNIIFFIICCAAÇÇÃÃOO   

  
  

  

  

DDEEFFIINNIIÇÇÃÃOO  DDEE  

TTEEMMAASS,,    

SSUUBBTTEEMMAASS,,......  
  

  

 
Transcrição literal dos 
textos que capturam as 
experiências vividas pelos 
participantes e as 
informações por eles 
fornecidas. 

 
Primeiras 
leituras e início 
da identificação 
das primeiras 
unidades de 
significado (as 
mais claramente 
perceptíveis). 

Releituras, 
questionamento 
da relevância das 
unidades de 
significado já 
estabelecidas e 
estabelecimento 
das primeiras 
articulações entre 
elas. Esse 
procedimento 
pode incluir a 
identificação de 
novas unidades 
de significado ou 
a exclusão de 
unidades 
anteriormente 
indicadas. 

 
Novas releituras e 
maior refinamento 
com possibilidade de 
confirmação/descarte 
das unidades de 
significado e/ou  
articulações definidas 
anteriormente.  As 
abstrações obtidas 
vão sendo nomeadas 
por meio de 
substantivos. 

 
A partir da 
confirmação dos 
refinamentos e 
abstrações 
obtidos 
anteriormente, 
identificação da 
relação temática 
entre as 
nomeações 
resultantes. A 
partir delas, 
definição dos 
temas, 
subtemas, sub-
subtemas, sub-
sub-subtemas,... 
 

TTEEMMAATTIIZZAAÇÇÃÃOO  

CCIICCLLOO    DDEE    VVAALLIIDDAAÇÇÃÃOO  
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 Para exemplificar69 o processo de interpretação dos textos dos alunos 

desta pesquisa, selecionei a primeira postagem no blog pela participante do 

curso 1, que será relacionada à resposta da aluna a uma das questões do 

Questionário Inicial do Curso.  

 Na questão 5 do Questionário Inicial do curso a aluna, em 10/08/2010, 

respondeu à seguinte pergunta:   

Por que você está fazendo o curso? (numerar por importância):  

1º) desempenhar melhor meu trabalho;  

2º) me sentir seguro(a) ao falar; 

3º) desenvolver vocabulário;  

4º) entender o idioma;  

5º) desenvolver a habilidade escrita.  

 No primeiro texto do blog, Giovanna escreveu (14/09/10): 

 

 

   

  

  
TTEEXXTTUUAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  

 

  

  

RREEFFIINNAAMMEENNTTOO::  
IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAASS  

PPRRIIMMEEIIRRAASS  UUNNIIDDAADDEESS  

DDEE  SSIIGGNNIIFFIICCAADDOO   

  

  

RREEFFIINNAAMMEENNTTOO  EE  

RREESSSSIIGGNNIIFFIICCAAÇÇÃÃOO 

  

  

RREEFFIINNAAMMEENNTTOO  EE  

RREESSSSIIGGNNIIFFIICCAAÇÇÃÃOO   

  

  

  

DDEEFFIINNIIÇÇÃÃOO  DDEE  

TTEEMMAASS,,    

SSUUBBTTEEMMAASS,,......  

 
“Unit 7- Estudamos 
um tema que faz 
parte do meu 
cotidiano e por isso 
foi otimo. Me senti 
segura e interagi 
com o tema: 
COMPLAINTS. Esta 
lição incrementou 
meu vocabulario 
com mais adjetivos 
do qual poderei 
utilizar no meu dia 
a dia. Frases que 
marcaram: What 
exactly is wrong? 
While I sort it out.”  

 
Tema do 
cotidiano 
 
Senti segura  
 
Foi ótimo 
Interagi com o 
tema  
 
Incrementou 
vocabulário 
 
Poder utilizar no 
dia-a-dia  
 
Frases que 
marcaram 

 
Tema é útil, 
vocabulário novo 
é útil para o dia-
a-dia, cotidiano 
 
Ótimo  
 
Proporciona 
segurança 
 
Possibilita 
interação com o 
tema 
 

 
 
Tema útil 
Vocabulário novo 
Dia-a-dia  
Necessidade 
Interação com o 
tema 
Proporciona 
segurança 

 
*Tema:  
NECESSIDADE 
 
*Subtema:  
Segurança  
 
Subtema: 
Interação teoria e 
prática  
 
*Tema:  
SATISFAÇÃO  
 
*Subtema:  
Interação teoria e 
prática  
 
*Possíveis temas e 
subtemas 

 

Quadro 2.7 - Exemplo das rotinas de organização e interpretação (Freire, 2007). 

  

                                            
69 

O quadro apresentado visa exemplificar o processo de interpretação de textos, que foi realizado com a 
totalidade de textos gerados nos instrumentos de registro desta pesquisa.  

TTEEMMAATTIIZZAAÇÇÃÃOO  

CCIICCLLOO    DDEE    VVAALLIIDDAAÇÇÃÃOO  
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 O texto postado no blog, transcrito literalmente na coluna textualização, 

deixa clara a relação entre o conteúdo da aula com o dia-a-dia da aluna. Após 

diversas leituras e releituras deste trecho foi possível encontrar o tema 

NECESSIDADE, que se liga aos subtemas segurança e interação teoria e 

prática. A SATISFAÇÃO é outro tema que emerge desse texto, que se liga ao 

subtema interação teoria e prática70.  

 A interação teoria e prática é uma NECESSIDADE da aluna, que 

busca da mesma forma, segurança para se comunicar com seus clientes 

estrangeiros. A interação teoria e prática, em destaque nesse excerto, 

também lhe proporciona SATISFAÇÃO, quando a aluna menciona sua 

interação com o tema71, que lhe possibilitou colocar em prática o que aprendeu, 

favorecendo a uma melhora em seu desempenho profissional. 

 Ao realizar um movimento recursivo e buscar articular a resposta da 

aluna à questão 5 do Questionário Inicial do Curso com o texto do blog, foi 

possível identificar a relação direta entre os objetivos iniciais da aluna no curso 

e os resultados que estava conseguindo obter.  

 É importante ressaltar que o texto apresentado traz ricas contribuições 

para este estudo, pois a voz dos participantes é essencial para atingir o 

objetivo desta pesquisa, que é descrever e interpretar a prática docente de um 

professor de inglês/course designer em dois cursos para a área da hotelaria. 

 Ao refletir sobre o excerto do blog poderíamos dizer que essa prática 

docente envolve a busca de sempre atender as necessidades de nossos 

alunos, procurando abordar conteúdos relacionados ao seu dia-a-dia, que 

possam ser colocados em prática. A possibilidade de ensinar conteúdos úteis 

aos nossos alunos torna essa profissão muito gratificante, pois por meio dela 

podemos contribuir com o desempenho desses profissionais, auxiliando-os a 

se tornar mais seguros no contato com estrangeiros em seu dia-a-dia.  

 Porém, esses são ainda os primeiros passos na busca de compreender 

as particularidades dessa prática, que será alcançada em um longo processo 

de leituras e releituras, de movimentos recursivos em momentos distintos, de 

desafios e reflexões sobre experiências vividas, na tentativa de melhor 

                                            
70 

Os temas estão apresentados em letra maiúscula e os subtemas em negrito.  
71

 O termo tema, utilizado na fala da aluna, se refere ao tópico da aula, não se relacionando aos temas 
hermenêutico-fenomenológicos, propostos pela AHF.  
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compreender o fenômeno em estudo. E, como fruto dessa vivência, traçar um 

futuro baseado nos ensinamentos que a articulação entre teoria e prática 

proporcionará aos participantes envolvidos neste projeto.  

  

2.5 Complexidade e a abordagem hermenêutico-fenomenológica  

 

 Após aprofundamento nas leituras sobre a abordagem hermenêutico-

fenomenológica (AHF) e a complexidade é possível perceber diversos pontos 

de interlocução entre essas duas vertentes. A seguir, procuro estabelecer um 

diálogo com as interlocuções propostas por Freire (2011)72.  

 A compreensão de um fenômeno se dá a partir da identificação dos 

temas, subtemas, sub-subtemas e assim por diante. Estes são partes de um 

todo (um fenômeno de uma experiência humana) que, ao mesmo tempo em 

que são complementares, estão interligados entre si. Essas características do 

fenômeno nos remetem à visão sistêmica da realidade, proposta pela 

complexidade, na qual existe uma ligação rizomática entre as partes e o todo, o 

que implica na interligação e interdependência entre eles.  

 Essa interconexão entre as partes que compõem o todo é o que 

caracteriza o princípio hologramático, proposto por Morin (2005,2009). É 

importante destacar que essas ligações, além de múltiplas são dinâmicas, o 

que impossibilita que se chegue a um conceito totalitário sobre a realidade, 

pois essa constante interação entre o todo e as partes, provoca modificações e 

movimentações frequentes na realidade em que vivemos.  

 Dessa maneira, esse caráter provisório da realidade faz com que ela 

seja considerada não somente temporária, mas também dependente de nossa 

visão sobre ela, a qual poderá se modificar à medida que mudamos nossa 

forma de enxergar o mundo, em diversos momentos de nossa vida.  

 Da mesma forma, no processo de tematização, proposto por van Manen 

(1990), ora focamos o todo, ora focamos as partes, quando diante da 

interpretação dos textos, o que implica uma interação entre o todo e as partes, 

para que se consiga captar a essência do que está expresso na fala dos 

                                            
 

 
72

 Alguns aspectos da interlocução entre a AHF e a complexidade, discutidos nesta seção, foram 
apresentados por Freire (2011) em reunião do GPeAHF (01/08/2011) e no III Encontro de Pesquisadores 
da AHF, promovido pelo GPeAHF/CNPq, em 11/11/2011.   
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participantes. Essa ideia pode ser relacionada ao princípio hologramático, 

apresentado por Morin (2005,2009).  

 Assim, a AHF, ao adotar uma postura dialógica entre as partes e o todo, 

se propõe a levar em conta a totalidade, sem deixar de perceber as sutilezas 

do fenômeno, oferecendo assim, uma possível interpretação de nossa vivência, 

sempre procurando realizá-la com coerência e consciência de seu caráter 

subjetivo, inerente da abordagem qualitativa que nos guia nesse caminho.  

 A subjetividade e objetividade precisam, então, andar de mãos dadas, 

para que consigamos chegar a um equilíbrio, o diálogo de opostos, presente no 

princípio dialógico, de Morin (2005,2009). No processo de escrita, por exemplo, 

a objetividade e a subjetividade dialogam e se complementam, conforme 

destacado a seguir:  

To write is to exercise self-consciousness. Writing plays the 
inner against the outer, the subjective against the objective self, 
the ideal against the real (van Manen, 1990:129). 

  

 Ricoeur (2002:133), da mesma forma, menciona a complementaridade 

entre os opostos (fatores objetivos e subjetivos, internos e externos), quando 

estabelece uma relação direta entre interpretar e compreender:  

 

En esta pareja comprender/interpretar, la comprensión 
proporciona el fundamento, el conocimiento mediante signos 
del psiquismo ajeno, y la interpretación aporta el gradu de 
objetivación, gracias a la fijación y la conservación que la 
escritura confiere a los signos. 

 

 Quanto ao caminho interpretativo, ao percorrê-lo podemos nos deparar 

com divergências, contradições e ideias opostas, provenientes das diversas 

vozes presentes em nosso trabalho, inclusive da nossa própria voz, de onde 

podem emergir ideias contraditórias. Diante disso, o princípio dialógico (Morin: 

2005,2009) pode nos auxiliar a encontrar um ponto de equilíbrio, que nos leve 

a um melhor entendimento do que estamos buscando compreender. 

 A incompletude também está relacionada ao conceito sobre a 

construção de conhecimento, proposto pela complexidade.  O conhecimento é 

visto como algo dinâmico e inacabado, passando, portanto, por diversos 

momentos de construção, desconstrução e reconstrução ao longo de nossa 
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vida. Esse processo é feito por meio de movimentos recursivos, que 

oportunizam a constante renovação de nossas ideias.  

  Isso nos possibilita buscar subsídios nos conhecimentos já construídos, 

para que eles nos auxiliem a fazer novas articulações e possibilitem a 

reconstrução de nossos saberes. Essa mesma recursividade nos possibilita 

(re)visitar nossas experiências anteriores para (re)interpretar a vivência do 

fenômeno investigado, em busca de identificar nossas experiências educativas 

e não educativas, que possam proporcionar momentos de significado, 

conforme afirma Dewey (1938:58).  

 Essa prática reflexiva, voltada à compreensão de nossas ações do 

passado, relaciona-se aos conceitos de reflexão-sobre-o-conhecimento-na-

ação e reflexão-sobre-a-ação, propostos por Schön (1992)73. Nesse percurso 

temporal entre passado e presente, podemos nos deparar com contradições, 

que impliquem a necessidade de uma postura dialógica de nossa parte, em 

busca de conciliar possíveis divergências.  

 São esses movimentos circulares, propostos pelo princípio do circuito 

recursivo (Morin, 2005, 2009), que nos possibilitam formar o ciclo de validação 

(Freire, 2007) e chegar à compreensão do fenômeno, dando origem ao círculo 

hermenêutico (Heidegger: 2006, apud Freire: 2010:24).  

 Os conceitos apresentados nesta seção nos possibilitam ter uma ideia 

do possível diálogo e complementaridade entre a AHF e a complexidade, que 

juntas, podem oferecer caminhos interessantes para que possamos interpretar 

nossas experiências de vida; mais especificamente, a prática docente de um 

professor de inglês/course designer em dois cursos para a área da hotelaria, o 

fenômeno que norteia a presente investigação.  

 No próximo capítulo serão descritos detalhadamente os Cursos 1 e 2 

(focos desta pesquisa), juntamente com as primeiras reflexões sobre o trabalho 

desenvolvido nos dois contextos desta pesquisa. 

 

 

 

 

                                            
 
 
73 

A articulação entre a complexidade e a reflexão foi aprofundada anteriormente, no capítulo teórico.    
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OOSS  CCUURRSSOOSS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“As condições de trabalho eram precárias, o atendimento domiciliar era 
rotineiro, traço cultural da época. A improvisação fazia-se imperioza. Certa 
vez, deparou-se com uma mulher em edema agudo no pulmão. De imediato 
aplicou-lhe morfina, diurético cardiotônico (Cardiovital) e procurou meios 
de realizar a sangria branca. No armário encontrou gravatas e com elas foi 
fazendo garroteamentos, para espanto da família.” 

 
(Silva, G. C. 1996. Jornal Unimed . Araçatuba. São Paulo) 

CAPÍTULO 3 
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 Neste capítulo, descrevo detalhadamente os contextos, os participantes e 

os dois cursos realizados durante esta pesquisa. Mais adiante, serão discutidas 

as respostas dos alunos a algumas questões do Questionário inicial do curso, 

instrumento de registro textual que me auxiliou a identificar as suas 

necessidades, expectativas e preferências no momento do design do curso. 

 Posteriormente, percorro o caminho trilhado em cada curso, destacando o 

embasamento teórico que meu auxiliou nesse processo, assim como a 

interpretação dos dois cursos, sob a ótica da complexidade. Pensando na 

organização do capítulo, optei por abordar cada contexto individualmente.  

 No Curso 1, descrevo o Ciclo de Introdução (novembro e dezembro de 

2009), o Ciclo Intermediário 1A  (janeiro a julho de 2010) e o Ciclo Intermediário 

1B (agosto a dezembro de 2010). No Curso 2, descrevo o Ciclo Básico 1 

(agosto a dezembro de 2010), que representou o primeiro contato dos 

participantes deste curso com a língua.  

 Destaco, aqui, a escolha da nomenclatura Ciclo, que se relaciona a ideia 

de circularidade, na qual “o efeito retroage sobre a causa e a realimenta, 

corrigindo os desvios e fazendo com que o círculo continue em equilíbrio e em 

relativa autonomia, sem perder a dinâmica”, conceito apresentado por Mariotti 

(2000:92). 

 Pensando nessa dinâmica, procuro tecer considerações sobre a 

organização desses cursos e destacar pontos importantes que possam auxiliar 

a compreender as implicações das interações ocorridas no design e no 

desenvolvimento dos mesmos.  

 Além de contar com participantes de diversos departamentos do hotel, os 

focos dos Cursos 1 e 2 são diferentes, sendo o primeiro voltado ao ensino 

específico do idioma e o útimo direcionado ao ensino geral da língua inglesa 

com atividades complementares específicas, possibilitando contrastar e refletir 

sobre as interações emergentes, sob esses dois enfoques.   

 Um olhar recursivo para os processos de elaboração desses cursos 

possibilita identificá-los como o primeiro passo de um longo caminho, na 

tentativa de transcender o paradigma tradicional e buscar novas formas de 

ensinar e aprender. Esse enfoque retroativo e dinâmico torna-se fundamental à 

medida em que o interesse, aqui, não está em listar conteúdos de forma 

estática mas, sim, no modo como eles são desenvolvidos durante o curso.   
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 Percorrer essa trajetória traz à tona experiências distintas que mostram 

diferentes caminhos trilhados por mim e pelos participantes desta pesquisa, 

revelando possíveis movimentos entre teoria e prática, que nesta investigação, 

assumem intencionalmente um papel diálogico-complementar.  

 Em função disso, as próximas linhas que escrevo assumem, de certa 

forma, um caráter narrativo, que nesse momento, me parecem ser a melhor 

maneira de organizar minhas ideias.  

 Ao percorrer a linha da vida, procuro utilizar minhas memórias como 

caminho para entrar em contato com minhas crenças e tentar identificar os 

primeiros indícios de mudança em minha prática, que tem sido proporcionada 

pelas intensas leituras e pelo desenvolvimento do meu projeto de mestrado. 

 Para tanto, apresento o quadro 3.1, buscando representar as ideias que 

exponho a seguir: 

 

 

 Linha A 

 

 Linha B 

 

 Linha C 

         começo       

 

Quadro 3.1 – Linha da Vida (possibilidades). 

 

  Imaginemos uma linha da vida com uma representação gráfica 

tradicional, conforme representado na Linha A. Por meio dela, traçamos uma 

linha reta (que seria composta por um começo, meio e fim), na qual os 

caminhos são percorridos de forma linear, sempre na mesma direção, seguindo 

um percurso previsível.  

 Ao adotar esse pensamento, estamos pressupondo que uma vez traçado 

um plano, os próximos passos seguem sempre a ordem prevista inicialmente. 

Nesse caso, estamos deixando de considerar possíveis interferências externas, 

que podem influenciar nosso percurso e nos conduzir por outros caminhos, 

diferentes dos quais tinhamos previsto de início.   

 A Linha B procura ilustrar um novo pensamento. Nela, a linha da vida 

possui formas não lineares, seguindo diferentes direções que, em meu ponto 
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de vista, pode melhor representar nossas experiências de vida, as quais nem 

sempre percorrem caminhos linerares ou seguem a linha  prevista de antemão.  

 O fato de que nossas histórias de vida podem seguir trilhas imprevisíveis 

me faz pensar que, para descrevê-las, também não seguiremos sempre uma 

linearidade pois, muitas vezes, percebemos ligações entre acontecimentos do 

presente e do passado e isso nos leva a realizar movimentos recursivos, na 

tentativa de buscar elementos que auxiliem na compreensão dos fatos. Esse 

pensamento está representado pela Linha C, no quadro anterior. 

 Nos relatos que se seguem compartilho minha experiência com o leitor e 

espero, nesse caminho, conseguir destacar elementos que me auxiliem a 

refletir sobre minha trajetória e a levantar aspectos que contribuam para melhor 

compreender minha prática.  

 O embasamento apresentado no capítulo teórico oferece suporte para as 

discussões sobre o design de cursos de idiomas para fins específicos. Para 

expor os tópicos dos cursos, utilizei representações gráficas não 

convencionais, pois estas melhor representam a minha tentativa de caminhar 

na direção contrária do paradigma tradicional e romper com alguns de seus 

traços específicos, dentre eles a linearidade, a fragmentação e o reducionismo 

na construção de conhecimentos.  

 Como o design dos cursos desta pesquisa estão embasados na 

complexidade, optei por utilizar um syllabus aberto, mesclando os diversos 

tópicos propostos por Graves (2000:43). Essa postura me possibilitou lidar com 

as situações, tarefas, temas e habilidades dos alunos ao mesmo tempo, de 

forma complementar, ao longo dos Cursos 1 e 2, descritos adiante.  

 Determinado o foco das aulas, com base em Graves (2000:63-65), 

apresento os tópicos dos cursos por meio de uma figura para facilitar a 

visualização das relações entre os conteúdos das unidades (partes) e o 

conteúdo total a ser abordado (todo).  

 A autora sugere a utilização do mind map como recurso para 

visualização dos tópicos de cursos, pois ela considera essa representação 

gráfica como “uma forma não linear de representar o conteúdo”, o que nos 

ajuda também a pensar no design de cursos com maior abertura, em constante 

construção e reconstrução (Graves, 2000:63-65).  
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 Pensando nisso, as grades, tabelas e módulos fechados, que poderiam 

ser utilizados no design desses cursos, foram substituídos por uma figura, 

composta por um ponto de partida e a partir dele, as demais unidades seriam 

definidas conforme o andamento do curso, procurando não estabelecer uma 

relação hierárquica ou obrigatoriamente sequencial entre elas.  

 A escolha da figura do malabarista foi inspirada na definição de Dudley-

Evans & St John (1998) sobre o design de cursos de idiomas para fins 

específicos, com base na seguinte citação:  

 

Coming up with a course design is a dynamic mix of juggling 
and doing jigsaw puzzles. Juggling because there are a lot of 
different aspects to keep in mind and keep moving between 
them – the balls that juggles has to keep in the air. Jigsaw 
puzzles because we are taking different pieces and shifting 
them around until they fit to make a satisfactory picture (p.162). 
 

  A definição do termo malabarista74 nos possibilita fazer uma analogia 

entre o seu trabalho e o do professor. Assim como o malabarista, o professor 

de idiomas/course designer necessita lidar com diversos aspectos ao mesmo 

tempo, se deparando muitas vezes com situações difíceis, o que faz com que 

precise sempre equilibrar esses elementos da melhor forma possível.  

 É importante ressaltar que, apesar de o professor ocupar posição central 

na figura que apresento a seguir, não existe a intenção de centralizar o design 

do curso somente nele e deixar de lado, assim, as interações que acontecem 

em nível macro e micro75, as quais influenciam diretamente as suas decisões.  

 As interações macro, no caso desta pesquisa, relacionam-se aos dois 

contextos que entram em jogo quando as aulas são realizadas no hotel, pois o 

que ocorre na sala de aula pode interferir nos acontecimentos do hotel e vice 

versa. Essas interferências podem acontecer, por exemplo, quando um aluno é 

transferido de um setor para outro, o que faz com que suas necessidades de 

aprendizagem se modifiquem no decorrer do curso.  

 As interações micro, da mesma forma, estão relacionadas ao que ocorre 

dentro da sala de aula, como por exemplo, a desistência de alunos, a mescla 

                                            
74 

Malabarista é “aquele que, para divertir o público e ganhar a vida, exibe extrema habilidade e destreza 
de movimento de corpo, esp. com jogos que consistem em agarrar objetos atirados ao ar; que ou aquele 
que se revela hábil para controlar situações difíceis ou adversas” (Dicionário Houaiss, 2009). 
75

 As interações macro e micro, mencionadas aqui, podem ser relacionadas à visão sistêmica do design 
de cursos, proposta por Graves (2000), conforme mencionado no capítulo teórico.  
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de departamentos dentro de um mesmo grupo, que são fatores que podem 

influenciar as decisões a serem tomadas quanto ao design do curso.  

 Assim, os alunos, que estão em constante interação, tanto em nível 

macro quanto micro, não são apenas espectadores mas, sim, parceiros que 

contribuem com sua experiência e com sugestões que podem proporcionar 

mudanças no percurso delineado inicialmente pelo professor. Contudo, cabe ao 

professor a responsabilidade de identificar as necessidades de seus alunos e, 

a partir delas, eleger os tópicos do curso e orquestrá-los, organizando e 

articulando os diversos elementos envolvidos no design de seu curso.  

 No caso da analogia com o malabarista, o professor é responsável por 

selecionar e manusear as unidades didáticas no decorrer do curso:  

 

 

  

 

 

 Ponto de Partida  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - O malabarista (exemplo). 

  
 Pensando no design de cursos, na figura apresentada, as bolinhas do 

malabarista seriam as unidades didáticas que, de acordo com a flexibilidade 

proposta nos cursos desta pesquisa, estão sempre em movimento e a ordem 

com que serão abordadas vai sendo definida ao longo do percurso.  

 Essa mobilidade possibilita que, ao abordar o conteúdo de uma unidade 

específica, o professor, ao mesmo tempo, lance mão do(s) conteúdo(s) das 

unidades anteriores ─ ação que propicia a recursividade (princípio do circuito 

recursivo, cf. Morin: 2005, 2009).  Além disso, a movimentação constante entre 
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unidades facilita estabelecer a relação entre as partes e o todo, auxiliando na 

manutenção da interligação entre os diversos tópicos.  

 Assim, ao mesmo tempo em que possibilita visualizar as partes, nos dá 

uma visão hologramática do todo do curso (princípio hologramático, cf. Morin, 

2005,2009). Do mesmo modo, a dinâmica pode fazer com que pontos de 

desequilíbrio no curso sejam identificados mais facilmente, auxiliando, assim, a 

buscar alternativas para lidar com possíveis momentos de desordem ─ atitude 

que propicia o diálogo de opostos (princípio dialógico, cf. Morin: 2005,2009). 

  Adiante, serão descritos separadamente o Curso 1 e o Curso 2, com 

detalhamentos sobre o local, participantes, organização, caminhos percorridos 

e algumas reflexões sobre o andamento dos cursos.  

 
 

3.1 Curso 1   
 

 O hotel no qual ministrei o Curso 1 está localizado próximo ao centro 

financeiro da capital paulista e integra um grupo de hotéis de alto padrão 

reconhecido internacionalmente, sendo considerado um dos melhores hotéis 

do mundo. Contém mais de 200 apartamentos, culinária de alto padrão 

internacional, business center, fitness center, piscina, sauna, spa, room-service 

24 horas, lavanderia, diversas salas de eventos equipadas com recursos 

tecnológicos, além de serviço de valet.   

 Com localização privilegiada, o hotel recebe hóspedes de diversas 

nacionalidades, que viajam a São Paulo, principalmente a negócios. Desse 

modo, a movimentação de estrangeiros nesse hotel é constante, o que faz com 

que seus colaboradores76 necessitem se comunicar com eles utilizando, 

principalmente, o inglês e o espanhol. 

 

3.1.1 Participantes  
 

 A professora/pesquisadora e uma aluna, Giovanna, 32 anos, que 

trabalha como gerente de vendas no hotel. Sua formação e conhecimento 

prévio do idioma estão destacados no quadro a seguir e na sequência, são 

                                            
76 

Atualmente diversas empresas utilizam o termo colaborador para se referir a seus funcionários.  
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apresentadas informações obtidas no Questionário inicial do curso, primeiro 

instrumento de registro textual desta pesquisa (setembro de 2010):  

   
  Quadro 3.2 - Nível educacional e conhecimento prévio do idioma. 

  

 Ao responder a questão 7, do Questionário inicial do curso, Giovanna 

informou que sempre tem contato com estrangeiros. Além de gerenciar a 

equipe de vendas, ela é responsável por negociar com delegações, 

companhias aéreas e empresas de vários países, recepcionar clientes e 

administrar situações de rotina em todas as áreas que se relacionam, direta ou 

indiretamente, com o departamento de vendas, tais como, reservas e eventos. 

 Em seu trabalho, a aluna realiza também viagens a negócios para 

apresentar o hotel e negociar novos contratos com empresas por todo o país. 

Com frequência média de uma vez por semana, Giovanna faz plantão no hotel, 

desempenhando o papel de gerente geral do mesmo e, nessa ocasião, lida 

com situações variadas. Essa situação acontece com a maioria dos 

colaboradores que ocupam cargos de coordenação e/ou gerência.  

 Ademais, para apresentar o hotel aos clientes, ela realiza o que chamam 

site inspection, evento no qual é feito um tour com o cliente pelo hotel, 

mostrando suas dependências, contando sua história e visando, 

especialmente, a transmitir o conceito da empresa. Partindo da recepção, os 

locais mais importantes do hotel são apresentados, tais como as principais 

categorias de apartamentos, o restaurante, o lobby bar, o fitness center e as 

salas de eventos, entre outros. A escolha dos locais a serem incluídos no site 

inspection dependerá do perfil, dos interesses e necessidades do cliente.  

 As diferentes situações descritas anteriormente implicam interações 

diversas entre a aluna e clientes estrangeiros, fazendo com que a 

aprendizagem de uma língua estrangeira, nesse caso o inglês, seja essencial 

para que essa profissional desempenhe seu trabalho com qualidade.  

Nível Educacional Conhecimento prévio do idioma 

Superior completo 
Ensino fundamental e médio 

Escola de idiomas (2 anos) 

Aulas particulares (1 ano) 
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 Por trabalhar na área de vendas, onde a comunicação é primordial e 

onde as negociações dependem de uma boa comunicação entre o cliente e a 

empresa, o inglês, conforme destacado pela aluna, torna-se “não somente 

prazer, mas questão de sobrevivência”, pois caso ela não se comunique, “seja 

lá em qual idioma for ... muito dinheiro se perde”77. 

   

3.1.2 Organização do curso  

 

 A contratação das aulas foi feita diretamente com a aluna que se 

responsabilizou, integralmente, pelos custos do curso e por administrar 

algumas questões do mesmo, juntamente comigo. A aluna ficou responsável, 

por exemplo, em verificar local disponível para as aulas. Estas podiam ser 

realizadas em lugares diversos, tais como na sala de trabalho da aluna, na sala 

de treinamentos, em salas de eventos do hotel, na sala de reservas ou, ainda, 

em salas de reuniões que estão localizadas em alguns quartos do hotel.  

 Das opções mencionadas, os locais mais apropriados eram a sala de 

treinamentos e a sala de reuniões, localizadas em espaços privativos nas 

dependências do hotel. Nas aulas realizadas na sala de trabalho da aluna, não 

tínhamos privacidade, o que prejudicava o seu desempenho, pela dificuldade 

de concentração, em função da movimentação de pessoas na sala, fazendo-a 

também sentir-se constrangida na presença de outros colegas78.  

 As aulas tinham a frequência de uma vez por semana e duração de uma 

hora, tendo sido realizadas durante a hora do almoço (Ciclo de Introdução e 

Ciclo Intermediário 1 A) e posteriormente, no final do expediente da aluna 

(Ciclo Intermediário 1 B)79.  

 

3.1.3  O caminho percorrido 

 

 Nesta seção, descrevo o percurso do Curso 1, no Ciclo de Introdução 

(novembro e dezembro de 2009), Ciclo Intermediário 1 A (janeiro a julho de 

2010) e Ciclo Intermediário 1 B (agosto a dezembro de 2010).  

                                            
77

  Informações recebidas da aluna por e-mail, em 27 de fevereiro de 2011.  
78

 Essa informação foi obtida nos instrumentos de registro textual desta pesquisa.  
79 

 Os Ciclos, mencionados aqui, serão descritos posteriormente nesta seção.  
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 Em novembro de 2009 tive a oportunidade de ministrar aulas de inglês 

para Giovanna, que havia feito alguns cursos anteriormente e pretendia 

retomar as aulas a fim de aprimorar seus conhecimentos no idioma. 

Inicialmente, sua intenção era dar continuidade ao último curso que havia feito, 

cujo foco era business e o material didático utilizado, o livro Market Leader80. 

 Esse material didático está entre os livros de Business English mais 

utilizados no mercado ─ eu mesma o havia utilizado em outras ocasiões. Ele 

visa a desenvolver as quatro habilidades do idioma (produção oral e escrita, 

compreensão oral e escrita), abordando conteúdos direcionados ao mercado 

de negócios, sem enfoque em áreas específicas81.  

 Iniciamos, nessa ocasião, o Ciclo de Introdução, no qual propus à aluna 

uma revisão, para retomarmos os tópicos estudados por ela no curso anterior 

e, a partir disso, darmos continuidade ao livro. Foi durante esse processo que 

começaram os primeiros desvios para outros caminhos, numa rota 

completamente diferente da proposta inicialmente.  

 O mais interessante é que esses caminhos foram trilhados naturalmente, 

emergindo do cotidiano da aluna, que possui “necessidades específicas 

claramente definidas” (cf. Hutchinson & Waters, 1987:53-56), o que fazia com 

que ela sempre trouxesse questões de seu trabalho às nossas aulas, ou seja, 

situações específicas que vivenciava no contato com clientes estrangeiros.  

  Diante desse cenário, as aulas seguintes passaram a ser uma extensão 

das necessidades da aluna. Assim, com base nessas necessidades82, 

identificadas em aula, sugeri, então, que deixássemos o livro de business geral 

para ser utilizado futuramente e explorássemos o hotel ─ o que me parecia 

mais viável e mais produtivo, naquele momento. 

 Dessa forma, realizei uma pesquisa no website do hotel, pois este 

fornece informações detalhadas sobre as categorias de apartamentos, o(s) 

restaurante(s), os serviços oferecidos, incluindo eventos, spa e demais 

benefícios. Posteriormente, fizemos algumas aulas para estudo e discussão 

                                            
80 

Market Leader Intermediate-Course Book (Cotton, Falvey, Kent, 2005). 
81 

Apesar de não ter sido elaborado inicialmente com o objetivo de abordar áreas específicas, em 2010 a 
editora lançou livros de exercícios específicos da série Market Leader, direcionados aos profissionais das 
áreas de marketing, contabilidade, farmácia e advocacia, entre outras. 
82

 As necessidades de Giovanna estão relacionadas às tarefas que desempenha em seu trabalho no 
contato com estrangeiros, como por exemplo, descrever o hotel aos clientes por e-mail e pessoalmente, 
elaborar propostas financeiras e orçamentos, lidar com reclamações dos clientes, dentre outras tarefas 
descritas ao longo deste capítulo. 
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das informações contidas no website, sempre relacionando o conteúdo 

apresentado à realidade da aluna.  

 Essas aulas foram muito interessantes e foi a partir delas que surgiu a 

ideia de fazermos uma simulação do site inspection, situação vivenciada pela 

aluna em seu trabalho, como descrito anteriormente. Assim, verificamos em 

nosso cronograma de aulas uma data adequada, na qual a aluna apresentaria 

o hotel a mim, em língua inglesa.  

 Esse foi o primeiro desafio vivenciado por nós duas, pois essa situação 

era inédita tanto para a aluna, quanto para mim. Iniciamos, assim, o tour pelas 

dependências do hotel, na busca de criar um script que pudesse destacar a 

magnitude do hotel e encantar o hóspede.  

 A movimentação no hotel tinha como trilha sonora a narração da aluna, 

que me conduzia pelos locais que faziam parte de seu percurso e procurava 

destacar os aspectos que considerava relevantes. De posse de um bloco de 

notas, eu seguia os passos de Giovanna, fazendo algumas interferências 

pontuais e tomando notas dos principais tópicos para, posteriormente, 

organizar as ideias e realizar pesquisas futuras para aprofundamento dos 

assuntos abordados.  

 Foram necessários dois site inspections para que pudéssemos explorar 

todos os locais de interesse no hotel, o que acabou sendo produtivo, pois 

tivemos tempo de fazer algumas aulas teóricas entre uma visita e outra, 

baseadas nas dificuldades da aluna durante a atividade. Na segunda, foi 

possível perceber maior desenvoltura por parte da aluna, que já apresentava 

reflexos positivos dessa experiência83.  

  Essa experiência possibilitou que eu identificasse as necessidades 

específicas da aluna naquele momento (needs), buscasse preencher algumas 

lacunas (lacks) em seu conhecimento, que atendessem suas necessidades e 

vontade (wants) de aprender o idioma, para que pudesse melhorar seu 

desempenho profissional e se sentisse mais segura no contato com 

estrangeiros. Esses conceitos são apresentados por Hutchinson & Waters 

(1987:55), já descritos na fundamentação teórica deste trabalho84.  

                                            
83 

Nos registros desta pesquisa, Giovanna compartilha esses momentos vivenciados em nossas aulas, 
destacando a melhora que percebe em seu desempenho na realização de outros site inspections com 
clientes após essa atividade.  
84

 Essa experiência aconteceu durante o Ciclo de Introdução, em novembro e dezembro de 2009.  
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 Diante disso, a definição pelo enfoque nas necessidades específicas da 

aluna (narrow focus, cf. Dudley-Evans & St John, 1998:150), possibilitou que 

explorássemos várias situações vivenciadas pela profissional em seu dia-a-dia.  

   Ao realizar uma pesquisa de materiais que atendessem às suas 

necessidades, pude identificar diversos tópicos do site inspection no livro High 

Season - English for hotel and tourist industry85, material já utilizado 

anteriormente por mim, com outros profissionais do ramo.  

 Esse livro contempla as quatro habilidades do idioma, sendo direcionado 

a alunos com conhecimento intermediário da língua inglesa. Seu conteúdo é 

explorado por meio de tópicos e situações vivenciadas por profissionais da 

hotelaria, tais como check-in, eventos, reservas, check-out, problemas no 

atendimento e no restaurante, entre outros tópicos.  

 Por ser um livro editado em 1994, foram necessárias adaptações em seu 

conteúdo, quanto aos serviços oferecidos e procedimentos em algumas 

situações específicas (por exemplo: check-in, check-out). Essas mudanças que 

ocorreram com o decorrer do tempo foram utilizadas como contraponto para 

discussões entre as diferentes épocas, proporcionando interessantes reflexões 

sobre as diferenças entre os serviços prestados no passado e no presente.  

 A disponibilidade de materiais autênticos (folhetos de divulgação do hotel, 

formulários de check-in, questionários de avaliação do hotel e e-mails)  auxiliou 

nesse processo, possibilitando aproximar, cada vez mais, o contexto das aulas 

à realidade da aluna. Nas aulas em que estávamos discutindo situações de 

check-in e check-out, por exemplo, lhe pedi que trouxesse os documentos 

autênticos do hotel para contrastarmos as duas fontes (livro e hotel). 

 Outro fator que também contribuiu para essa proximidade está 

relacionado ao fato de realizar as aulas no hotel, o que abriu possibilidades 

para a simulação de outras situações reais de interação entre os clientes do 

hotel e aluna ─ que foi o que fizemos durante o site inspection.  

 Além disso, a disponibilidade de recursos na internet oferece ao professor 

a possibilidade de enriquecer suas aulas e complementar o conteúdo com 

diversas atividades, tais como vídeos e exercícios online, entre outros. Dessa 

forma, ao utilizar um livro que não passou por uma atualização (como foi o 

                                            
85

 High Season – English for hotel and tourism industry (Harding, Henderson,1994).   
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caso desse material) o professor encontra diversas opções para tornar o curso 

mais interessante e suprir as possíveis lacunas que poderiam surgir86.  

 Muitas vezes, o próprio material didático fornece as fontes originais de 

onde foram extraídos e/ou adaptados alguns textos e atividades do livro, o que 

possibilita ao professor ampliar o foco e aprimorar suas aulas lançando mão 

desses recursos. Essa situação ocorreu no decorrer do Curso 1.  

 Além das necessidades que emergiram da vivência em sala de aula, já 

descritas, as respostas da aluna às questões 4, 5 e 6 do Questionário inicial do 

curso (instrumento aplicado em setembro de 2010) também forneceram 

informações importantes sobre as suas expectativas no curso e suas 

preferências quanto à aprendizagem do idioma.  

 Na questão 4, do Questionário inicial do curso, a aluna deveria selecionar 

um substantivo que melhor expressasse sua opinião sobre o que é aprender 

inglês. Como seu curso já estava em andamento, ela, espontaneamente, 

adaptou a questão e estabeleceu comparações entre presente e passado, 

conforme ilustrado no gráfico a seguir:  

 

 

 

Gráfico 3.1: Resposta à questão 4 do Questionário inicial do curso. 

  

  A aluna respondeu à pergunta sobre como se sentia antes e depois de 

nosso curso e sua atitude reflexiva, quando transita entre passado e presente, 

nos remete às suas experiências educativas e não educativas no idioma, 

conceito relacionado ao contínuo experiencial, proposto por Dewey (1938: 58).  

                                            
86

 A falta de atualização desse material comprova a lacuna existente no mercado editorial, mencionada 
anteriormente. Os demais materiais didáticos para o ramo da hotelaria que encontrei no mercado editorial 
não abordam os mesmos tópicos do material citado, que a meu ver, é o que mais se aproxima das 
necessidades da aluna.  

Outros 
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Investimento 

Necessidade 

Oportunidade 
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Aprender inglês é: Passado 
Presente 
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 O resultado foi muito interessante pois, em sua resposta, Giovanna 

mostra ter vivenciado no passado experiências não-educativas com relação à 

aprendizagem do idioma. Entretanto, no presente, ela sinaliza uma mudança 

de atitude, conforme podemos notar, quando ela inclui, por exemplo, o prazer 

como um dos itens relacionados à aprendizagem de inglês. Sua atitude 

reflexiva também está presente quando responde ao questionário, o que lhe 

proporciona a reflexão-sobre-a-ação, conforme Schön (1992: 125).   

 Na questão 5, a aluna deveria numerar, por ordem de importância, seus 

objetivos no curso. Apresento, a seguir, suas escolhas: 

 

1º desempenhar melhor meu trabalho 

2º me sentir mais seguro(a) ao falar 

3º desenvolver vocabulário 

4º entender o idioma 

5º ler textos em inglês 

6º desenvolver a habilidade escrita 

 
Quadro 3.3: Resposta à questão 5 do Questionário inicial do curso. 

 

 Como podemos notar, Giovanna tem como prioridade o desempenho de 

seu trabalho, na busca de segurança para se comunicar no idioma, utilizando o 

vocabulário específico de sua área de atuação, aspectos que deveriam ser 

contemplados no decorrer de nossas aulas.   

 Novamente, na questão 6 desse mesmo questionário, a aluna deveria 

numerar, por ordem de preferência, as atividades que considera mais 

interessantes para aprender inglês, chegando ao seguinte resultado: 

 

1º  situações de trabalho 

2º  textos e artigos na sua área 

3º  textos de assuntos diversos 

4º  vídeos 

5º  atividades com o cd 

6º  músicas 

7º  gramática 

8º  internet 

9º  diálogos de assuntos gerais 

10º  redação 

11º  tradução 

12º jogos 

 
Quadro 3.4: Resposta à questão 6 do Questionário inicial do curso. 
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  Suas respostas às duas questões apresentadas fornecem informações 

importantes sobre suas preferências com relação idioma. Como podemos 

verificar, a aluna prioriza as situações de trabalho, por meio da realização de 

atividades relacionadas a situações específicas ou de leituras específicas e/ou 

gerais no idioma. Da mesma maneira, existe um interesse, de sua parte, pela 

utilização de recursos áudios-visuais, como vídeos, músicas e cd, entre outros.  

 Essas informações nos levam a pensar no design de um curso dinâmico, 

com apoio de recursos tecnológicos, que desenvolva vocabulário específico 

para seu trabalho, visando, principalmente, a lhe proporcionar segurança no 

contato com estrangeiros e, consequente melhora em seu desempenho 

profissional.  O quadro, a seguir, descreve as características do Curso 187:   

 

 

Material Didático  

 

High Season - English for hotel and tourist industry   

 

Estágio 

 

Ciclo Intermediário 1 A -1 B 

 

Duração do Curso 

11 meses 

Ciclo Intermediário 1 A (2ª quinzena de janeiro a julho/2010) 

Ciclo Intermediário 1 B (agosto a 1ª quinzena de 

dezembro/2010) 

 

Número de Horas 

50 horas (aproximadamente) –  divididas nos ciclos descritos 

acima. 

 

Objetivo 

Desenvolver as quatro habilidades do idioma por meio de 

situações específicas do ramo da hotelaria. 

Ideia Central  

Foco em situações do dia-a-dia, utilizando o material didático 

para explorar os tópicos de interesse, fazendo adaptações e 

alterações de acordo com as necessidades da aluna e com o 

andamento do curso. 

 
Quadro 3.5 –  Características principais do curso 1. 

 

  A figura 3.2 (Tópicos - curso 1), apresentada a seguir, foi elaborada com 

o propósito de destacar os tópicos do curso 1 e favorecer a visualização das 

possíveis ligações entre os conteúdos das diferentes unidades. Serão descritos 

                                            
87

 Curso 1 – Descrição Detalhada dos Tópicos (Apêndice 6) 
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o  Ciclo Intermediário 1 A e Ciclo Intermediário 1 B, que correspondem ao 

trabalho realizado com o livro High Season88.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2: Tópicos do  curso 1. 

 

                                            
88 O Ciclo de Introdução, realizado em novembro e dezembro de 2009, foi descrito na trajetória do curso 1.   
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 Partindo da Unit 1 (Types of accommodation), as demais unidades foram 

definidas ao longo do curso. Nos Ciclos Intermediário 1 A – B, realizados no 1º 

e 2º semestre de 2010, fizemos conteúdos das unidades 1, 2, 10, 4, 6 e 7. 

Menciono aqui a ordem das unidades de acordo com o livro, pois o fato de 

alterá-las sinaliza o início de um processo de mudança vivenciado por mim 

nesses últimos meses. Vale ressaltar que os demais tópicos contidos no livro 

são igualmente interessantes para profissionais do ramo e poderão ser 

trabalhados futuramente.  

 Mesmo antes de uma análise detalhada é possível estabelecer uma 

relação entre os tópicos, pois todas as unidades didáticas abordam situações 

do ramo, envolvendo os diversos departamentos de um hotel (por exemplo: a 

recepção, reservas e eventos) em situações de reservas, check-in, check-out, 

organização de eventos, solicitações e reclamações, entre outros.   

 A seguir são descritos, na ordem em que foram abordados, os conteúdos 

e algumas atividades realizadas no Curso 1. Em todas as unidades, fazíamos 

sempre uma ligação entre o tópico do livro com a realidade da aluna, o que 

proporcionava interessantes discussões sobre as possíveis semelhanças e 

diferenças entre os dois contexto:  

 A unidade 1 (Types of accommodation) tem como foco descrever os 

ambientes e dar informações gerais sobre o hotel, estabelecendo 

comparações entre as diversas categorias de hotéis existentes e os 

serviços oferecidos no mercado hoteleiro.  

 A unidade 2 (Hotel facilities) parte das descrições mais gerais da 

unidade  anterior e explora o conteúdo de forma mais detalhada. São 

abordados os serviços oferecidos no hotel, os diferentes tipos de 

apartamentos e facilidades oferecidas para atender às necessidades e 

solicitações dos hóspedes.  

 Na unidade 10 (Conferences) o foco se dá na realização de eventos. 

A organização de eventos no hotel foi abordada como um todo, 

englobando a estrutura física oferecida para realização de eventos 

(detalhamento das salas de eventos, layout para montagem das salas 

e equipamentos necessários para realização de diversos tipos de 

eventos, entre outros), assim como informações sobre custos e outros 

assuntos relacionados ao tópico.  
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 A unidade 4 (Reservations and check-in) prepara os alunos para lidar 

com esses dois tópicos, explorando o conteúdo das unidades 

anteriores. Para efetuar uma reserva ou check-in será necessário 

descrever o hotel, informar sobre os serviços oferecidos e, 

dependendo do perfil do cliente, poderá ser necessário dar 

informações sobre a área de eventos. Na situação de check-in, os 

alunos praticam como recepcionar o cliente, descrever o 

funcionamento do hotel, além de discutir formas de pagamento, entre 

outros tópicos relacionados.  

 Na unidade 6 (Money matters) são abordados assuntos da área 

financeira vivenciados pelos departamentos de reservas, eventos, 

vendas e recepção do hotel, tais como, informações sobre as tarifas 

do hotel, esclarecimento sobre cobranças e a situação de check-out.  

 A unidade 7 (Dealing with complaints) apresenta diversos problemas 

que podem ser vivenciados por profissionais do ramo, que muitas 

vezes precisam lidar com insatisfação e reclamação dos hóspedes 

quanto a alguns contratempos que possam ocorrer.  

 
Ao buscar uma ligação dos tópicos desse livro com o site inspection, por 

exemplo, é possível encontrar diversas situações em comum, tais como: a 

descrição das dependências e das acomodações do hotel, as informações 

sobre eventos e os assuntos relacionados a orçamentos, entre outros. A 

proximidade dos tópicos do livro com as necessidades da aluna foi o motivo 

principal que me levou a adotar esse material, conforme situações vivenciadas 

no Ciclo de Introdução, descrito anteriormente.  

 Na próxima seção, busco estabelecer uma relação entre os princípios 

hologramático, do circuito recursivo e dialógico (Morin, 2005,2009) e o Curso 1.  

 

3.1.4 O curso e os princípios da complexidade  

 
  Pensando no princípio hologramático, ao descrever os tópicos do curso 

é possível perceber uma ligação direta entre cada unidade (parte) e o conjunto 

de unidades (todo). Por se tratar de um material específico para o ramo da 
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hotelaria, os departamentos do hotel (partes) vão sendo contemplados tanto 

separadamente, quanto em conjunto (todo).  

 Como exemplo, poderíamos citar a unidade 4 (Reservations and check-

in), na qual os alunos lidam com uma situação envolvendo dois departamentos 

distintos, o que os leva a estabelecer uma relação entre as partes 

(departamentos de reservas e recepção) e o todo (o hotel como sistema). Além 

disso, nesse caso, os alunos precisam de conteúdos das unidades anteriores 

para realizar tal tarefa, como por exemplo, as categorias de quartos, descritas 

na unidade 2 (Hotel facilities), para fazer uma reserva.  

 Não se trata, contudo, de uma simples volta ou retomada; trata-se de 

voltar a um conteúdo já abordado para utilizá-lo sob outra perspectiva. Desse 

modo, nesse movimento recursivo entre unidades, estamos relacionando as 

partes entre si (unidades) com o todo do curso (conjunto de unidades), além de 

associar dois dos princípios da complexidade (recursivo e hologramático).  

 Esses movimentos recursivos entre unidades também nos remetem ao 

princípio do circuito recursivo, quando, por exemplo, retornamos às unidades 

anteriores, em determinados momentos do curso, para verificar as possíveis 

conexões entre os conteúdos estudados. Essa conexão nos auxilia na 

construção/reconstrução de conhecimento. Da mesma forma, buscamos nas 

unidades anteriores, conceitos que possam auxiliar nossos alunos, por 

exemplo, a entender algum tópico que está sendo abordado no presente.  

 Um exemplo dessa situação seria a unidade 7 (Dealing with complaints), 

na qual o aluno precisa lançar mão de seu conhecimento prévio (proveniente 

de unidades anteriores) para lidar com possíveis reclamações dos hóspedes, 

que podem envolver procedimentos de reservas e check-in (unidade 4), 

eventos (unidade 10) e/ou serviços do hotel (unidades 1,2), entre outros.  

 No caso do princípio dialógico, uma situação que poderia exemplificar o 

diálogo de opostos seria, por exemplo, o fato de utilizarmos um material 

didático antigo, como o High Season, que apresenta algumas situações que 

não correspondem mais ao que vivenciamos hoje. Esse fator poderia ter sido 

considerado como um problema; entretanto, utilizamos esse fato como forma 

de estabelecer contrapontos entre os dois momentos, o que proporcionou 

interessantes discussões em nossas aulas.  
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 Para exemplificar essa situação poderíamos citar os procedimentos de 

uma reserva, atualmente feita com o uso da tecnologia, o que influencia 

diretamente a situação vivenciada pelo profissional da área. Outro traço que 

está em constante mudança refere-se às características dos hotéis de hoje, 

que oferecem diversas opções de serviços, lazer, fitness, eventos, além de 

recursos tecnológicos, que fazem com que muitos hotéis atuais sejam 

completamente diferentes dos mais antigos. 

 Esse fato poderia ter sido entendido como um obstáculo para a utilização 

do livro escolhido; porém, essas diferenças possibilitaram estabelecer 

contrapontos entre o passado e presente, velho e novo, sendo utilizadas para 

enriquecer as discussões em aula, proporcionando, assim, o diálogo de 

opostos que se complementam.  

 A meu ver, o material didático deve ser entendido como um meio, não 

como um fim, sendo essencial ao professor fazer adaptações e 

complementações em seu conteúdo, com informações que correspondam à 

realidade de seus alunos. Outra questão que emerge dessa reflexão se refere 

à forma de avaliar o desenvolvimento da aluna no curso, tópico que será 

abordado na seção a seguir.  

 

3.1.5  Reflexões sobre o curso  

   
 Após abordar as unidades didáticas realizadas nos Ciclos Intermediário 1 

A e 1 B, apresento, a seguir, uma reflexão sobre a forma de avaliar o 

desenvolvimento da aluna. A trajetória desse curso, descrita no decorrer deste 

capítulo, mostra um percurso que pretendeu romper com a linearidade, a 

fragmentação, a previsibilidade, o reducionismo, conceitos estes presentes no 

paradigma tradicional.   

 Nesse caminho, me propus vivenciar uma experiência diferente, na 

tentativa de romper, de alguma forma, com os conceitos tradicionais que regem 

minha prática durante os anos que venho atuando como professora de 

inglês/course designer. Quando diante de novos conceitos e de uma postura 
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que busca romper com o tradicional, passo a questionar a avaliações 

realizadas com meus alunos89
.  

 Contudo, os novos conhecimentos, em constante construção, 

desconstrução e reconstrução, me levam de volta ao paradigma tradicional, 

fazendo com que eu opte, pelo menos naquela altura, por realizar avaliações 

periódicas tradicionais com meus alunos.  

 Penso que estas devem ser entendidas como um meio, não como um fim. 

As avaliações, quando utilizadas com esse propósito, podem nos auxiliar, em 

alguns casos, a obter mais informações sobre o desenvolvimento de nossos 

alunos, nos possibilitando auxiliá-los em suas dificuldades. Além disso, em 

diversos casos, as avaliações são solicitadas pela empresa, como forma de 

acompanhar o desenvolvimento de seus colaboradores.  

 Essa seja, talvez, uma das contradições com a qual o professor de 

inglês/course designer tem que conviver: apesar de não adotar uma rotina 

avaliativa que retome os propósitos do paradigma tradicional, ainda será 

preciso render-se às exigências de algumas empresas que cobram avaliações 

periódicas e relatórios como forma de acompanhar a evolução da 

aprendizagem dos funcionários para quem custeam cursos de idiomas.  

 Tendo em mente a situação descrita anteriormente, esclareço que o 

material didático utilizado não oferece testes pré-elaborados, ficando, desse 

modo, a critério do professor, desenvolver avaliações de acordo com os 

objetivos de seu curso.  

 Para o Curso 1 foram, então, elaboradas 2 avaliações, cada uma 

englobando 3 unidades realizadas ao longo do ano de 2010; porém, apenas 

uma avaliação foi feita, tendo em vista dificuldades da aluna de frequentar as 

aulas, no final do semestre, por motivos de ordem pessoal.  

 Para a realização dos testes seria necessária uma revisão do conteúdo 

geral, pois ambos os testes deveriam ser feitos no final de 2010. A revisão para 

o primeiro teste foi concluída e o mesmo foi realizado em dezembro de 2010.  

Contudo, a  revisão das demais unidades e o segundo teste foram 

programados para o 1º semestre de 2011 devido ao número de aulas 

necessárias para abarcar todo o conteúdo.  

                                            
89 

As discussões sobre avaliações serão detalhadas na última seção deste capítulo.  
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 O ideal seria que os testes tivessem sido distribuídos nos dois semestres; 

porém isso não aconteceu. Ao buscar uma justificativa para esse fato, encontro 

suporte nos objetivos do curso e na forma como este se desenvolveu.  

 Esse curso sempre foi direcionado às necessidades da aluna, o que fazia 

com que muitas aulas fossem utilizadas para consultoria de assuntos diversos, 

tais como a discussão de e-mails de trabalho, de novos projetos e situações 

vivenciadas em sua rotina e site inspections, entre outros. Essas aulas foram 

muito produtivas, pois a auxiliaram a lidar com essas situações em sua rotina.  

 Ao refletir sobre essa forma de trabalho penso que talvez essas situações 

tenham dificultado manter o foco nos tópicos do livro; porém, de qualquer 

forma, o curso proposto não tinha como objetivo utilizar esse material  didático 

com exclusividade.  Pensando sob outra ótica, retomar os tópicos somente no 

final do ano letivo pode ser considerado positivo, conforme sinalizado pela 

própria aluna em uma de nossas entrevistas, pois possibilitou revisitar o 

conteúdo das unidades anteriores e esclarecer possíveis dúvidas.  

 Vale ponderar essas questões e entender essa experiência como um 

aprendizado, que trouxe novas contribuições para o desenvolvimento da aluna 

─ que era o objetivo principal do curso. Da mesma forma, contribuiu com novas 

experiências para minha prática, que poderão me auxiliar em situações que 

vivenciarei futuramente. A seguir, passo a descrever o curso 2.  

 

3.2 Curso 2 
 

O hotel no qual ministrei o Curso 2 pertence a uma rede hoteleira 

reconhecida internacionalmente pela excelência na prestação de seus serviços. 

Localizado próximo ao centro financeiro de São Paulo, o hotel possui 

aproximadamente 150 apartamentos, equipados com estrutura completa, 

culinária internacional, business center, salas de eventos, fitness center, 

lavanderia, room-service 24 horas e serviço de valet. Possui uma grande 

movimentação de hóspedes do mundo inteiro, recebendo, principalmente, 

executivos em viagens de negócio, o que implica a necessidade, por parte dos 

colaboradores, de se comunicar por meio da língua inglesa e espanhola, 

especialmente.  
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3.2.1 Participantes  
 
 A professora/pesquisadora e 11 alunos, profissionais dos setores 

operacionais do hotel, tais como: garçons, garçonetes, comins90, cozinheiros, 

mensageiros, auxiliares de manutenção e almoxarifes, entre outros. Em geral, 

todos têm contato direto com os hóspedes porém, em alguns departamentos, 

essa situação ocorre com mais frequência, como é o caso, por exemplo, do 

restaurante, eventos, manutenção e recepção. Nos demais setores, tais como 

cozinha, governança e almoxarifado, o contato com hóspede é mais ocasional.  

 A diversidade de cargos gerou grupos heterogêneos, englobando 

diversas áreas do hotel, conforme podemos verificar no quadro a seguir: 

 

Quadro 3.6 – Participantes do Curso 2. 

 

 O próximo quadro sintetiza as informações coletadas sobre o nível 

educacional e conhecimento prévio dos alunos no idioma: 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
90 

Auxiliar de garçom, auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros; carregador de utensílios de 
cozinha. Disponível em http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf 

Alunos Departamentos Cargos Faixa etária 

Cláudia Governança Auxiliar de serviços gerais 37 anos 

Diogo Restaurante Comin 20 anos 

Douglas Manutenção Auxiliar de manutenção 20 anos 

Glauco Eventos Garçom 27 anos 

Leandro Restaurante Comin 26 anos  

Neusa Governança Arrumadeira 45 anos 

Reinaldo Almoxarifado Almoxarife 22 anos 

Ronaldo Cozinha II Cozinheiro 24 anos 

Sérgio Restaurante Comin 28 anos 

Tadeu Manutenção  Estagiário em manutenção 20 anos 

Wellington  Recepção Mensageiro 21 anos 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf
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Alunos 

 

Nível educacional 

 Conhecimento prévio  

do idioma 

 Ensino 

Médio 

completo 

Ensino  

Técnico  

completo 

Superior 

(em 

andamento) 

Ensino 

Fundamental e 

Médio  

Escola de 

Idiomas 

(período) 

Glauco x    x  

Leandro x    x  

Douglas x    x  

Wellington x    x  

Tadeu x  x  x  

Reinaldo x    x x   (6 meses) 

Sérgio x    x  

Neusa x    x  

Diogo x   x x  

Cláudia x    x  

Ronaldo x    x  

 
Quadro 3.7 - Nível educacional e conhecimento prévio do idioma. 

 

 Em relação à frequência com que os alunos mantêm contato com 

estrangeiros, os resultados encontrados a partir das informações fornecidas me 

permitiram elaborar o seguinte quadro:  

 

 

 

 

 

 

Quadro 3.8: Resposta à questão 7 do Questionário inicial do curso. 

 
  Esta questão foi respondida por todos os participantes (total de 11) e 

como podemos verificar, a maioria possui contato frequente com estrangeiros, 

exceto alguns profissionais de departamentos específicos, que raramente lidam 

diretamente com os clientes do hotel, situações descritas a seguir.  

 Os garçons e comins lidam direto com hóspedes estrangeiros, contato 

que se inicia no momento em que o cliente chega ao restaurante até o 

encerramento de sua conta. Esses profissionais, muitas vezes, também são 

responsáveis pelo atendimento do room-service, reservas de mesas e, em 

alguns casos, trabalham na área de eventos do hotel. Nas situações de room-

Sempre 4 

Frequentemente 3 

Às vezes 0 

Raramente 3 

Nunca 0 



122 
 

service e reservas, o contato é feito por telefone, o que demanda maior 

desenvoltura por parte desses profissionais que, nesse caso, não contam com 

o contato presencial como suporte. 

 Os profissionais da cozinha (cozinheiros e auxiliares de cozinha) não 

possuem contato tão frequente com os clientes; isso somente ocorre em 

algumas situações em que trabalham no restaurante, preparando pratos 

específicos, como por exemplo, tapiocas, crepes ou omeletes.   

 Os mensageiros recepcionam os clientes, portanto, seu contato com 

estrangeiros é constante. Este profissional deve dar boas vindas aos hóspedes, 

auxiliá-los com a bagagem, acompanhá-los ao quarto, dar informações gerais 

sobre os serviços do hotel e sobre os locais nos arredores, entre outras 

situações que possam surgir no decorrer da estadia. Em determinados casos, 

esses profissionais também exercem algumas das funções dos recepcionistas, 

tais como atender ligações telefônicas e/ou fazer o check-in.  

 Os profissionais da governança (arrumadeiras e auxiliares de serviços 

gerais) não possuem contato frequente com os hóspedes, pois seu trabalho é 

feito normalmente quando o cliente está ausente do quarto. Porém, por vezes 

necessitam atender a solicitações dos hóspedes com relação a itens do quarto 

ou do frigobar ou, até mesmo, dar informações sobre como proceder no caso 

de problemas com a chave do quarto, por exemplo. Em alguns hotéis, as 

arrumadeiras lidam com o serviço de lavanderia, o que implica interações com 

o hóspede, envolvendo esse serviço. 

 Os auxiliares de manutenção possuem contato frequente com os 

clientes do hotel, pois normalmente são chamados aos quartos para resolver 

assuntos de todos os tipos, tais como problemas com equipamentos 

eletrônicos, manuseio do cofre e internet, entre outros. Nessas situações, eles 

necessitam se identificar, dar informações gerais sobre algum procedimento a 

ser realizado ou esclarecer possíveis dúvidas dos clientes.  

 O almoxarife, profissional responsável por lidar com o estoque geral do 

hotel, nesse caso específico, lida também com as compras de todos os 

departamentos. Nessa função, ele interage com fornecedores, não 

estabelecendo nenhum contato direto com os hóspedes do hotel. O idioma 

estrangeiro para esse profissional poderá ser utilizado para leitura de e-mails 
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informativos da rede e/ou em situações esporádicas quando em trânsito nas 

dependências do hotel.  

 Vale ressaltar que são feitas reestruturações constantes no quadro de 

funcionários do hotel, nas quais os profissionais podem ser remanejados para 

outras funções e/ou outros departamentos. Nesse caso, um profissional que 

não possuía contato diário com os hóspedes poderá, no novo cargo, passar a 

utilizar o idioma mais frequentemente em seu dia-a-dia.   

 Como exemplo dessa situação, uma participante desta pesquisa, a 

Cláudia, recentemente foi transferida da governança para o restaurante, 

passando a ter contato direto com hóspedes estrangeiros, o que implicou a 

mudança das situações que vivenciava em seu dia-a-dia, além de aumentar, 

ainda mais, a sua necessidade de aprender o idioma. 

 É importante mencionar, também, que cada hotel possui um quadro 

exclusivo de cargos, funções e departamentos, podendo, portanto, em alguns 

casos, apresentar características diferentes das descritas anteriormente. 

  
 3.2.2 Organização do curso  
 
 

 A contratação das aulas foi feita diretamente com o Departamento de 

Recursos Humanos, que verificou o interesse de seus colaboradores e, com 

base na demanda de alunos, contratou meus serviços de professora de inglês.  

 Em meu caso, como trabalho como professora particular, quando diante 

de empresas, além de ministrar aulas, todos os aspectos relacionados ao curso 

são administrados por mim, tais como fechamento de contrato com a empresa, 

organização dos grupos, realização de entrevistas e testes de classificação de 

nível, possíveis remanejamentos de alunos entre grupos, dentre outros itens 

envolvidos nesse processo. Essas atividades demandam grande dedicação de 

tempo e exigem o desempenho de diversos papéis por parte do professor. 

 Esse hotel se responsabilizou por arcar com os custos do curso, 

descontando uma parcela percentual de seus colaboradores. As aulas foram 

organizadas para serem realizadas duas vezes por semana, com duração de 

uma hora, sendo ministradas no período da tarde.  

 Como normalmente acontece, a definição dos grupos foi realizada pelo 

responsável do Departamento de Recursos Humanos que, juntamente comigo, 
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organizou as aulas de acordo com os turnos de trabalho de seus 

colaboradores, na tentativa de definir um horário conveniente para todos e 

atender o maior número de alunos possível. Em alguns hotéis, normalmente os 

de grande porte, os cursos de idiomas são administrados por outros setores, 

tais como o departamento de treinamentos ou de qualidade.  

  Essa organização, em um primeiro momento, pode parecer simples, 

porém se configura como tarefa de grande importância, pois a escolha de um 

horário inadequado pode refletir diretamente no bom andamento das aulas e, 

consequentemente, no desempenho dos alunos.  

 Nesse caso, foram formados dois grupos no período da tarde, sendo que 

alguns alunos realizavam aulas antes, durante ou depois do expediente. Em 

função disso, conforme mencionado anteriormente, os grupos foram formados 

com alunos de vários departamentos, com interesses e necessidades distintos 

quanto à aprendizagem do idioma. Essa configuração foi muito relevante na 

definição do foco do curso, tópico que será abordado adiante. 

 As aulas podiam ser realizadas em uma sala de reuniões com estrutura 

completa, o que contribuiu para o bom aproveitamento do curso. Contudo, esse 

espaço não era reservado exclusivamente para esse fim, sendo também 

utilizado para eventos e reuniões internas. Isso fez com que algumas aulas 

fossem ministradas em outros locais, definidos com base na movimentação do 

hotel, podendo acontecer em salas de eventos, no refeitório e na sala de 

descanso dos colaboradores.  

 Essa situação demanda do professor estar preparado para lidar com 

possíveis mudanças de sala, procedimento muito comum quando se ministra 

aulas em empresas. Para que essa movimentação não interfira no bom 

andamento das aulas, é preciso haver uma boa comunicação entre o 

departamento responsável pela sala (Eventos ou Recursos Humanos) e os 

participantes do curso (professor e alunos).  

 Uma comunicação eficiente entre as partes possibilita que professor e 

alunos  sejam informados da alteração com antecedência suficiente, evitando 

atrasos e desencontros. Outro fator muito importante é garantir que a sala seja 

organizada e equipada com uma estrutura física que atenda às necessidades 

do grupo. 
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3.2.3 O caminho Percorrido 
 

  O Curso 2 teve início em agosto de 2010, sendo desenhado 

especificamente para esta pesquisa, diferentemente do Curso 1. Como os 

alunos não tinham conhecimento prévio da língua inglesa, selecionei tópicos 

introdutórios para o Ciclo Básico 1.  

 Tendo em vista a heterogeneidade do grupo e outros fatores (descritos a 

seguir), optei pelo foco mais amplo, voltado às necessidades em comum dos 

alunos (wide focus, cf. Dudley-Evans & St John, 1998:150). Os tópicos mais 

abrangentes do idioma seriam articulados com algumas situações do contexto 

dos alunos (comum a todas as áreas e específicas aos departamentos). 

 Como exemplo dessa abordagem, poderíamos pensar que uma situação 

geral do hotel (Giving information about Places in the Hotel) poderia estar 

relacionada a outros departamentos específicos (Reception – Giving directions, 

Making reservations – Describing hotel facilities). Assim, os alunos utilizariam 

conteúdos em comum para lidar com situações diversas da área.  

  Além da mescla de departamentos no grupo, outro fator que foi levado 

em conta para a definição do foco mais amplo para esse curso está 

relacionado a uma experiência recente minha como professora no ramo. Em 

2009, tive a oportunidade de utilizar o material específico do restaurante, 

elaborado por mim, para um grupo de garçons de um hotel na capital paulista.  

 Nesse caso específico, apesar de os alunos precisarem aprender o 

idioma para se comunicar com hóspedes estrangeiros, presenciei a 

desmotivação por parte de alguns integrantes devido ao foco específico do 

curso. Esses alunos não conseguiram compreender os objetivos do curso e a 

utilidade do conteúdo para o seu desempenho no trabalho, situação que 

diverge totalmente da experiência vivenciada com a aluna do curso 1.  

 Hutchinson & Waters (1987:56) aconselham cursos mais gerais para 

profissionais que não possuam suas “necessidades específicas e imediatas 

claramente definidas”, mencionando possíveis conflitos das percepções das 

partes envolvidas em cursos: instituições, empresas, professores, designers e 

alunos. Concordo com a visão dos autores sobre a importância de que os 

alunos tenham clareza sobre suas necessidades de aprendizagem do idioma 
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pois, caso isso não ocorra, eles podem se sentir desmotivados, podendo, 

inclusive, desistir do curso ─ situação vivenciada por mim naquela ocasião.  

 Dudley-Evans & St John (1998:10) afirmam que a motivação em ESP 

está diretamente relacionada à especificidade do curso. Em meu ponto de 

vista, essa situação pode realmente ocorrer porém, a motivação depende de 

uma série de questões que não podem somente ser resumidas somente na 

especificidade ou não do curso.   

 Apesar de ter vivenciado uma experiência de desmotivação de alunos 

devido ao foco específico, acredito que um curso nesses moldes, bem 

elaborado e com objetivos claros, pode trazer grandes benefícios para os 

alunos, que conseguirão colocar em prática o conteúdo e se sentirão 

estimulados a dar continuidade aos seus estudos.   

 Voltando ao Ciclo Básico 1, inicialmente considerei a possibilidade de 

reelaborar os materiais didáticos para hotelaria de minha autoria (já citados 

nesta pesquisa); porém, essa alternativa foi descartada por diversos motivos.   

 O primeiro fator refere-se à demanda de tempo exigida para tal tarefa, 

que se tornou inviável de ser colocada em prática juntamente com o 

desenvolvimento de minha pesquisa de mestrado. O principal deles está 

relacionado ao momento de mudanças vivenciado por mim, proporcionado 

pelos novos conhecimentos teóricos obtidos na área de ensino-aprendizagem 

de idiomas para fins específicos, que se relacionam à análise de necessidades, 

à elaboração de cursos e de materiais didáticos para fins específicos, descritos 

no capítulo teórico deste trabalho.  

 Todo esse processo implicou a necessidade de distanciamento (mesmo 

que temporário) desses materiais, como parte das reflexões e transformações 

que o desenvolvimento deste trabalho vem ocasionando em minha forma de 

me relacionar com minha prática.  

 Nesses materiais é possível encontrar traços que revelam minhas 

crenças sobre como se dá o ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, 

sendo, portanto, representações concretas dos paradigmas que regem minha 

prática, que estão sendo repensados e com os quais proponho estabelecer um 

diálogo para melhor compreender minha experiência.  

 Refletir retrospectivamente sobre esses materiais me possibilitou 

identificar traços marcantes do ensino tradicional em minha trajetória, 
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principalmente no que se refere à memorização de vocabulário, a prática de 

diálogos pré-definidos e o ensino da gramática tradicional91. Decidi, assim, 

utilizar apenas algumas atividades desses materiais como complemento do 

material didático selecionado para esse ciclo, o livro Interchange Intro92.  

 Esse livro seria utilizado para o ensino dos tópicos gerais do idioma e 

para o conteúdo específico, além das atividades dos meus materiais, 

conteúdos específicos disponíveis no mercado editorial seriam selecionados. 

Além disso, materiais autênticos do hotel foram disponibilizados a fim de 

aproximar o conteúdo das aulas à realidade dos alunos (como por exemplo: 

cardápio do bar, restaurante, frigobar, room-service e formulários da 

lavanderia).  

 Ademais, antes do início do curso, o responsável pelo Departamento de 

Recursos Humanos disponibilizou um material elaborado pela equipe de 

consultoria de idiomas dessa rede hoteleira e solicitou que eu o examinasse e 

buscasse complementar as aulas com os tópicos nele sugeridos.  

 Esse material, entitulado Manual do Facilitador: Do you speak 

English?93, visa a fornecer recursos básicos para que os colaboradores se 

comuniquem com hóspedes estrangeiros a fim de facilitar a “interatividade 

entre colaborador e hóspede para atendimento de necessidades” (Manual do 

facilitador, p. 4).   

 Para tanto, a proposta da empresa é de que seja eleito no quadro de 

colaboradores do hotel, um “facilitador”94 com, no mínimo, nível avançado de 

proficiência no idioma, que tenha flexibilidade e se disponha a contribuir com a 

melhoria de atendimento na unidade. Infelizmente, não tive acesso ao nome do 

autor desse material, o que impossibilita identificar sua formação e seu 

conhecimento na área de ensino-aprendizagem de idiomas.  

 É importante mencionar que a empresa deixa claro qual o papel do 

facilitador que não precisa ter todo conhecimento de um professor. Sua função, 

nesse caso, é “passar as informações de forma clara e organizada, auxiliando 

                                            
91 

Os materiais didáticos para hotelaria foram abordados na introdução deste trabalho.  
92

 Interchange Intro (Richards, 2005). 
93 

Descrição detalhada dos tópicos do Manual do Facilitador: Do you speak English? (Ver Apêndice 7). As 
informações sobre esse material, mencionadas aqui, foram obtidas na introdução do livro. 
94 

Termo adotado pela rede para profissional responsável por ministrar o curso aos demais colaboradores.  
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os demais colaboradores na execução das atividades e esclarecendo 

quaisquer dúvidas que estejam ao seu alcance” (Manual do Facilitador, p.4). 

 Esse manual contém tópicos básicos do idioma e exemplifica situações 

comunicativas dos profissionais do ramo no contato com hóspedes 

estrangeiros, o que nos auxilia a entrar em contato com as necessidades 

desses profissionais, pelo menos, na perspectiva de quem elaborou o manual. 

Possui qualidade gráfica muito boa, formando um conjunto contendo os 

seguintes componentes: 1 manual do facilitador, 1 guia, 1 cd com slides de 

apresentação e 1 pasta de impressos das  atividades, 1 cd de áudio.  

 Para acompanhar esse material, a empresa empresa elaborou também  

um guia em formato de bolso, com vocabulário e expressões úteis, baseadas 

nas “necessidades específicas das unidades” do hotel no Brasil (p.3) 

 Ao buscar estabelecer pontos em comum entre os tópicos desse 

material e dos livros didáticos de inglês geral disponíveis no mercado, é 

possível encontrar diversos pontos, tais como os cumprimentos, o alfabeto, os 

dias da semana, os meses, os números, as horas e as direções, entre outros. 

Além disso, o fato de fornecer vocabulário e frases relacionadas ao dia-a-dia 

desses profissionais, pode nos auxiliar a identificar algumas situações a serem 

priorizadas na elaboração do curso.  

 Todos os fatores anteriores trazem informações de grande relevância, 

fornecendo componentes linguísticos que possibilitam identificar algumas 

tarefas desempenhadas por esses profissionais, auxiliando na escolha dos 

tópicos a serem incluídos em cursos para esse público. Além disso, mostra a 

visão da empresa sobre a importância do conhecimento do idioma por parte de 

seus colaboradores. Nesses anos todos que venho desenvolvendo trabalho na 

hotelaria, essa é primeira vez que me deparo com um material desenvolvido 

pela empresa para esse fim.    

 Sabemos, também, que dados obtidos por profissionais em-serviço 

(insiders) merecem grande confiabilidade, no que se refere à identificação das 

necessidades desses profissionais, conforme apontado por Long (2005:54), 

com base nos resultados de sua pesquisa com profissionais da hotelaria. De 

qualquer forma, nas instruções desse material, fica claro que ele não se propõe 

a substituir materiais didáticos de língua inglesa.  
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 Penso que esse material, conforme mencionado, pode ser utilizado para 

auxiliar na identificação das necessidades dos alunos e também para ideias de 

atividades complementares. Por outro lado, essa iniciativa de elaboração de 

um material por parte da empresa chama a atenção para um fato que 

destaquei anteriormente, relacionado à dificuldade de se encontrar materiais 

didáticos direcionados a esse público no mercado editorial.  

 Essa situação faz com que as partes interessadas (professores de 

idiomas e/ou a empresa) necessitem utilizar seus próprios recursos para suprir 

essa lacuna, transferindo, então, essa responsabilidade e difícil tarefa a esses 

profissionais, que nem sempre estão preparados para exercer esse papel. O 

mesmo acontece se pensarmos no profissional que irá ministrar essas aulas, 

tarefa de grande responsabilidade, que envolve uma série de questões teóricas 

relacionadas ao ensino-aprendizagem de idiomas.  

 Além da formação heterogênea do grupo, do Manual do Facilitador e de 

minha experiência prévia no ramo, outro instrumento que auxiliou na 

identificação das necessidades e perfil dos alunos foi o Questionário Inicial do 

Curso, cujas questões 4, 5 e 6 fornecem dados importantes sobre as 

expectativas e preferências dos alunos quanto à aprendizagem do idioma, 

apresentadas a seguir. É importante mencionar que todos os alunos 

responderam a este instrumento de registro, totalizando em 11 participantes.  

 Na questão apresentada a seguir, os alunos deveriam selecionar, dentre 

as alternativas, as opções que melhor definissem o que é aprender inglês para 

eles. Eles podiam escolher quantas alternativas quisessem, podendo, inclusive, 

incluir a sua própria opção, em outros. O gráfico, a seguir, sintetiza as 

respostas dos integrantes do grupo:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.2 – Resposta à questão 4 do Questionário inicial do curso. 
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 Como podemos perceber, os alunos consideraram, em primeiro plano, 

que aprender inglês é um investimento, uma oportunidade e uma necessidade. 

Alguns deles, destacam o prazer que a aprendizagem dessa língua estrangeira 

lhes proporciona. Por outro lado, comparativamente, poucos alunos fizeram 

escolhas relacionadas à dificuldade ou esforço. Da mesma forma, os alunos 

não consideraram essa experiência como um problema ou sofrimento, o que 

que mostra uma postura favorável à aprendizagem do idioma por parte deles. 

 Na questão 5, os alunos deveriam numerar de 1 a 6, por ordem de 

importância, o motivo pelo qual estavam estudando inglês. Suas respostas nos 

mostram quais aspectos eles entendem como prioridade no curso, como 

ilustrado a seguir:  

 

  
 

1º 
 

2º 
 

3º 
 

4º 
 

5º 
 

6º 

Trabalho 6 2 0 2 0 0 

Escrita 0 2 0 2 5 2 

Vocabulário 0 1 4 3 1 2 

Entendimento 5 3 1 2 0 0 

Leitura 0 1 2 2 3 3 

Segurança 0 2 4 0 1 6 
 

Quadro 3.9 – Resposta à questão 5 do Questionário inicial do curso. 

  

 Como podemos verificar, mais de 50% dos alunos (6 de um total de 11), 

priorizam aprender a língua inglesa para fins de trabalho e os demais 

integrantes (5 de um total de 11) buscam entender o idioma.  Outro item que 

lhes parece igualmente importante refere-se ao desenvolvimento de 

vocabulário, item selecionado em 3º lugar por quase 40% dos alunos (4 de um 

total de 11). A escolha do item segurança para alguns representa um fator 

importante (em 3º lugar), já para outros não (em 6ª lugar). O item escrita, que 

se encontra no outro extremo, mostra que os alunos não consideram que essa 

habilidade deva ser priorizada no curso.  

 No próximo quadro, apresento as respostas dos alunos à questão 6, na 

qual eles enumeraram, de 1 a 12, por ordem de preferência, as atividades que 

consideravam mais interessantes para se aprender inglês:  
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Atividades 
 

1º 
 

2º 
 

3º 
 

4º 
 

5º 
 

6º 
 

7º 
 

8º 
 

9º 
 

10º 
 

11º 
 

12º 

Internet 
 

2 2 
 

1 2 
  

2 1 
 

1 

Atividades com cd 
   

3 
 

1 2 1 
  

3 1 

Situações de trabalho 9 1 
        

0 1 

Diálogos assuntos gerais 1 4 2 2 
   

1 
  

1 0 

Gramática 
 

1 1 1 
   

1 3 2 1 1 

Jogos 
  

1 
  

1 1 
 

2 
 

2 4 

Textos artigos na área 
   

3 
 

1 2 5 
 

1 1 1 

Textos assuntos diversos 
  

2 
 

2 
 

2 1 
 

1 
  

Músicas 1 1 
 

1 2 3 
  

2 1 
  

Redação 
  

1 1 
 

3 1 1 1 2 1 
 

Tradução 
 

1 2 
 

2 
 

3 1 0 
 

2 
 

Vídeos 
 

1 
  

4 
   

1 3 
 

2 
 

Quadro 3.10 – Resposta à questão 6 do Questionário inicial do curso. 

 

 As respostas dos alunos evidenciam uma preferência por atividades 

relacionadas ao trabalho (81,7%). Outro item em destaque relaciona-se a 

diálogos de assuntos gerais (36,3%) e vídeos (3,63%), o que mostra interesse 

desses alunos por atividades comunicativas e por recursos tecnológicos. Por 

outro lado, podemos notar que os jogos não são considerados interessantes 

por parte desses alunos.  

 Essas informações me auxiliaram a pensar no design de um curso que 

aborde situações específicas do trabalho dos alunos, visando principalmente à 

sua comunicação com estrangeiros, que envolve a compreensão do idioma e a 

capacidade de se expressar de maneira eficiente em seu trabalho.  

 Vale ressaltar que essas informações foram obtidas antes do início das 

aulas, como ponto de partida para a definição dos tópicos atividades para esse 

curso, sendo possível, portanto, que os alunos mudassem sua opinião a partir 

das atividades propostas para o nosso curso. 

 No quadro a seguir, descrevo as características principais do Curso 295: 

 

 

 

 

                                            
95 

Curso 2 – Descrição detalhada dos Tópicos (Apêndice 8). 
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Quadro 3.11 –  Características principais do curso 2. 

 

 Seguindo os mesmos critérios do Curso 1, nesse curso, utilizei a 

representação do malabarista para apresentar os tópicos do curso. Partindo da 

Unit 1 (It’s nice to meet you), as demais unidades foram definidas ao longo do 

percurso, de acordo com as necessidades que iam sendo identificadas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Didático  Interchange Intro 

Estágio Ciclo Básico 1  

Duração do Curso  5 meses ( Agosto a 1ª quinzena de dezembro) 

Número de Horas 36 horas (aproximadamente) 

Objetivo 

Desenvolver as quatro habilidades, focando principalmente a 

comunicação, tendo em vista o perfil dos alunos, que necessitam 

do idioma para se comunicar com hóspedes estrangeiros em seu 

trabalho. 

Ideia Central  
A partir dos tópicos gerais do livro, eram propostas atividades que 

explorassem situações específicas vivenciadas pelos alunos. 
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Figura 3.3: Tópicos - curso 2. 

  

 Definidos os objetivos do curso, 6 unidades foram selecionadas, das 

quais 4 seriam abordadas no Ciclo Básico 1. Das 4 unidades previstas, 3 foram 

realizadas; porém, a última não conseguiu ser concluída devido à frequência 

média dos alunos, além de outros fatores que serão discutidos mais adiante.  

Foram trabalhadas 3 unidades (1, 3 e 8), na ordem mencionada.  

 A unidade 1 (It’s nice to meet you.) tem como foco as apresentações 

pessoais, os cumprimentos e os números. Os alunos praticaram o conteúdo 

com os colegas, simulando a comunicação com os hóspedes, em situações 

Unit 8 
What do you do? 

Jobs: activities 
and routine 

Hotel Places and 

departments 

Unit 13 
You can’t 

 miss it. 
Information about 
places in the hotel 

and in the city 

 

Unit 9 
Broccoli is good 

for you! 
Food preferences 

and habits 

Restaurant 
Situations   

 

Unit 1 
It’s nice to meet 

you 
Introductions 

Greetings 

Room Numbers 

Unit 5  
 What are you 

doing? 
The time 

Actions and 

activities 

 

Unit 3  
Where are you 

from? 

Countries and 
Nationalities 

Typical food in 

different countries 
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nas quais necessitam cumprimentar, se apresentar, obter informações 

pessoais sobre os hóspedes, tais como nome, sobrenome e número do 

apartamento. Os garçons, por exemplo, ao lidar com a conta, precisam sempre 

perguntar o número do apartamento dos hóspedes e pedir que assinem a conta 

para que o valor seja debitado em seu quarto.  

Na unidade 3 (Where are you from?) foram desenvolvidos tópicos 

relacionados à descrição de pessoas, quanto à origem, características físicas e 

personalidade. Como conteúdos específicos foram introduzidos pratos típicos 

de diversos países. Para colocar o conteúdo em prática, os alunos retomavam 

as apresentações (unidade 1) em diálogos, englobando os novos tópicos 

relacionados a essa unidade.  

Fazer a relação entre os países e nacionalidades aos pratos típicos 

possibilitou a introdução de vocabulário específico para os profissionais da 

cozinha e restaurante que, em seu cotidiano, utilizam esse conteúdo para 

esclarecer, por exemplo, ingredientes de uma feijoada, prato típico brasileiro 

oferecido por essa rede hoteleira todas às quartas-feiras no almoço96.  

Na unidade 8 (What do you do?) os alunos estudaram tópicos 

relacionados a trabalho, as profissões, locais de trabalho, cronograma, horas, 

atividades de rotina, expressando sua opinião e suas preferências quanto aos 

assuntos abordados. O foco nesse tópico possibilitou que eles aprendessem 

vocabulário específico sobre seu trabalho, pois tinham que relacionar o 

conteúdo ao seu dia-a-dia. Além disso, os alunos utilizaram as horas para dar 

informações sobre os horários de funcionamento dos serviços do hotel.  

Para explorar esses tópicos, foi necessário introduzir os verbos modais, 

que são essenciais para esses profissionais que lidam com prestação de 

serviços. Isso possibilita, por exemplo, que as camareiras, utilizem os modais 

para perguntar ao hóspede se podem fazer arrumação no quarto; os 

mensageiros ofereçam ajuda ao hóspede com a bagagem e os garçons, 

quando iniciam o atendimento, ofereçam para tirar o pedido. 

Ao retomar o conteúdo do Manual do Facilitador (Do you speak 

English?) é possível identificar diversos tópicos sugeridos que poderiam ser 

                                            
96 

Coincidentemente, durante os registros dos textos (memória 2), um dos alunos relata uma situação que 
vivenciou, na qual o hóspede pediu esclarecimento sobre um dos ingredientes da feijoada. Como 
resultado do conteúdo estudado em aula, o aluno conseguiu se comunicar com o hospede de forma 
satisfatória.  
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utilizados no Curso 2, como por exemplo a chegada e partida do hóspede, 

informações sobre horários de check-in, check-out, o sistema de café da 

manhã, pagamentos e tarifas, dentre outras situações que foram sendo 

exploradas, conforme solicitação dos alunos.  

Os demais tópicos, tais como informações sobre arredores, descrição e 

informações sobre os apartamentos, locais e serviços do hotel não puderam 

ser explorados no Ciclo Básico 1, mas estáo sendo abordados no Ciclo Básico 

2, em andamento atualmente nesse contexto.  

 A seguir, busco relacionar os princípios da complexidade, com base em 

Morin (2005,2009) com o trabalho desenvolvido no curso 2.  

 

3.2.4 O curso e os princípios da complexidade  

 

 Se considerarmos as 3 unidades desenvolvidas no Curso 2, seus 

conceitos se inter-relacionam pois, em todas elas, o tópico apresentação 

pessoal está presente: os alunos aprendem a se apresentar na unidade 1, falar 

de sua origem e características pessoais na unidade 3 e a descrever sua 

profissão e rotina de trabalho, na unidade 8.  Existe também a relação entre as 

partes e todo, quando conseguimos estabelecer ligações entre o conteúdo 

geral da aula (parte) ao cotidiano dos alunos no hotel (todo).  

 Como ilustração, cito a unidade 3 a qual, pela abordagem aos pratos 

típicos dos países, possibilitou a introdução de vocabulário específico para os 

profissionais da cozinha e restaurante, que em seu dia-a-dia, lidam com essa 

situação. Outro exemplo prático aconteceu na unidade 8 que abordava as 

profissões, possibilitando que os alunos relacionassem o conteúdo da aula 

(parte) às suas atividades de trabalho (todo).  

 Essas conexões entre as unidades do curso e entre os contextos micro 

(sala de aula) e macro (hotel) podem ser relacionadam ao princípio 

hologramático. Este entende que na relação entre as partes e o todo exista 

uma dinâmica e movimentação constante que pode fazer com que a soma das 

partes seja maior ou menor do que o todo. Portanto, quando buscamos 

oportunizar essa relação entre as partes e o todo, estamos proporcionando 

uma maior amplitude ao curso e abrindo possibilidades de expansão, conceito 

presente no princípio da emergência, destacado por Mariotti (2007:152). 
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 Os movimentos entre as partes e o todo, proporcionados na relação 

entre as unidades, também nos remetem ao princípio do circuito recursivo. 

Tendo em mente a ideia da recursividade, buscamos oportunizar a construção 

de conhecimento a partir dessa interação recursiva que permite construção, 

desconstrução, reconstrução contínua do conhecimento. 

 Como exemplo, poderíamos citar a unidade 3, na qual foram abordados 

tópicos relacionados à descrição de pessoas (origem, personalidade e 

características físicas). Para praticar esse conteúdo, os alunos retomavam as 

apresentações da unidade 1, englobando, porém, os novos tópicos. Da mesma 

forma, na unidade 8, para descrever sua profissão, rotina de trabalho e 

preferências, os alunos precisaram de conteúdos das unidades anteriores, 

como por exemplo, o verb to be para expressar sua opinião sobre as 

profissões, constrastando-o ao simple present.  

 Assim, ao buscar respaldo em seu conhecimento prévio, o aluno utiliza 

um conhecimento construído (verb to be) como ponto de partida para construir 

um novo conhecimento (simple present), nesse caso, por meio do contraste 

entre os dois tempos verbais. 

 O contraste entre as diferenças nos remete ao conceito do princípio 

dialógico que parte da ideia de que os opostos devem coexistir e dialogar. Ao 

adotar essa postura dialógica no curso, abrimos espaço para a negociação 

entre conceitos que a princípio poderiam ser considerados como excludentes, 

como por exemplo, o velho e o novo, o certo e o errado.  

 Poderíamos dizer que um curso para fins específicos, elaborado sob a 

perspectiva da complexidade, possui uma abertura maior do que cursos 

tradicionais, pois tem como ponto de partida as necessidades dos alunos e vai 

sendo construído a partir da negociação entre as partes (professor e alunos). 

Nesse caminho, ideias divergentes podem surgir, pois cada aluno possui uma 

experiência prévia e traz consigo algumas crenças, que nem sempre 

coincidirão com a forma de pensar do professor, por exemplo.  

 Para ilustrar essa situação, menciono aqui uma ocasião em que um dos 

alunos do Curso 2, no Momento de Reflexão 2, sugeriu que eu trabalhasse 

com traduções de frases durante as aulas. Diante de sua sugestão, procurei 

expor a ele o meu ponto de vista sobre o assunto (contrário ao dele) e mostrar 
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ao aluno que a tradução não o ajudaria, por exemplo, a lidar com os hóspedes 

estrangeiros, pois não é essa a realidade que ele encontrará em sua prática.  

 Contudo, expliquei a ele que, caso fosse necessário traduzir alguns 

termos para melhor entendimento dos alunos, poderíamos utilizar esse recurso, 

mas este não seria o foco principal das aulas. Nesse caso, a negociação se 

deu em torno dos conceitos de certo e errado, pois para o aluno o 

procedimento certo seria trabalharmos com tradução ─ o que não correspondia 

ao meu ponto de vista sobre sua proposta.  

 Entretanto, mesmo possuindo uma opinião contrária a do aluno, prefiro 

não adotar uma postura rígida quanto a esse assunto, pois certo e errado 

dependem de uma série de questões que estão envolvidas nesse processo. É 

nessa negociação entre as partes que acontece o diálogo de opostos.  

 Tendo em mente os conceitos de certo e errado, mencionados 

anteriormente, na próxima seção, faço uma reflexão sobre as avaliações 

propostas para esse curso.  

 

3.2.5  Reflexões sobre o curso  

   

 Após descrever o Ciclo Básico 1, passo a refletir sobre a avaliação do 

desenvolvimento dos alunos. Assim como no curso 1, neste segundo, minha 

proposta foi transceder a forma como eu vinha utilizando o material didático 

Interchange Intro ao longo dos anos. Ao alterar a ordem das unidades e 

estabelecer um diálogo entre o conteúdo geral e específico, por exemplo, 

procurei adotar uma nova abordagem a esse material e romper com a 

linearidade e previsibilidade que marcavam minha prática até então.  

 Diante dessa nova postura, os conceitos de certo e errado passaram a 

fazer parte de minhas reflexões pois, para mim, alterar a ordem das unidades, 

poderia não ser uma atitude correta, tendo em vista o risco de colocar em 

prática essa nova postura. Meu receio, nesse caso, relacionava-se ao 

desenvolvimento dos meus alunos, que poderiam sentir dificuldades de 

entendimento, em função da sequência dos tópicos que seriam abordados.  

 Outro tópico que me fez refletir sobre o certo e errado refere-se às 

avaliações. Conforme mencionado anteriormente, os novos conceitos me 

fizeram questionar sobre a forma de avaliar meus alunos, o que me fez refletir 
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sobre a adequação dos testes tradicionais que venho utilizando ao longo dos 

anos. Passei a considerar a possibilidade de elaborar testes mais condizentes 

com a nova proposta de curso que estava sendo implantada, porém essa ideia 

necessitava amadurecimento e tempo para ser colocada em prática e, portanto,  

as avaliações tradicionais seriam mantidas para esse curso.  

O Interchange Intro oferece testes pré-elaborados mas, em função dos 

objetivos do curso, das unidades abordadas e dos conteúdos específicos 

desenvolvidos em aula, elaborei testes exclusivos para esse curso.  

 Defini que, a  cada duas unidades, seriam realizados 2 testes: um oral e 

um escrito. O teste oral visava a avaliar a comunicação no idioma e o escrito, o 

desenvolvimento geral dos alunos; sendo normalmente solicitados pela 

empresa como forma de acompanhar o desempenho de seus colaboradores.  

No Ciclo Básico 1, os alunos realizaram o teste oral e escrito referente às duas 

unidades concluídas.  

 Para a terceira unidade não foi feita uma avaliação, somente alguns 

alunos realizaram uma atividade, englobando os conteúdos principais. Em 

função do período do ano (dezembro), alguns alunos não puderam participar 

das últimas aulas, pois estavam de férias ou impossibilitados de comparecer 

devido à grande demanda de trabalho97.   

 Vale ressaltar que as decisões tomadas foram sempre baseadas na 

composição dos grupos e na movimentação do hotel, que levam o professor a 

um constante refletir e repensar sobre os passos a serem dados. 

 Todas essas questões se devem às limitações que já tinham sido 

levadas em conta na elaboração desse Ciclo. Dentre elas, poderia citar a 

frequência dos alunos: em média 55% a 60% do total das aulas. Essas faltas 

são justificadas por folgas em dias de aulas, excesso de trabalho, problemas 

de saúde e férias no decorrer do curso, entre outros motivos.   

 As desistências também são frequentes. Inicialmente com 16 alunos, em 

agosto de 2010, em dezembro do mesmo ano, havia apenas 7 alunos 

matriculados. Assim como as faltas, as desistências, muitas vezes, podem 

estar relacionadas à movimentação do hotel pois, em muitos casos, estas 

                                            

97 
Apêndice 9 - Avaliação Semestral do Curso de Inglês (Curso 2). 
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estão associadas ao desligamento da empresa e mudanças de turno, entre 

outras causas.  

 As situações descritas anteriormente podem refletir no desenvolvimento 

do curso, o que pode fazer com que o ritmo das aulas seja menos intenso, 

tornando necessário estender o período previsto para conclusão do Ciclo. 

Assim, cabe ao professor de idiomas aprender a lidar com a imprevisibilidade 

inerente a contextos específicos de ensino aprendizagem como os que atuo e 

buscar respaldo em teorias que lhe possam auxiliar a lidar com as dificuldades 

que encontrar em seu caminho.  

 

3.3 Articulando os Cursos 1 e 2  

 
 Nesse momento, após percorrer a trajetória dos Cursos 1 e 2 

separadamente, retomo o olhar panorâmico sobre os contextos desta pesquisa, 

a fim de estabelecer um diálogo entre eles que contribua para melhor 

compreensão da complexidade envolvida nessa prática.  

 Quando retomo o Curso 1 e o percurso do Ciclo de Introdução e do Ciclo 

Intermediário 1 A – 1 B (início, desenvolvimento e conclusão) encontro 

aspectos muito interessantes que, ao meu ver, merecem destaque. Esses 

ciclos representaram o início das mudanças em minha prática que, nesse 

contexto específico, aconteceram espontaneamente.  

 A primeira delas, descrita anteriormente, está relacionada à realização do 

site inspection, experiência muito enriquecedora vivenciada nesse curso. Outro 

exemplo seria quando destaco a alteração da ordem das unidades. No Curso 

1, a mudança na sequência do livro estava sendo feita em busca de atender às 

necessidades da aluna e, nesse caso, aconteceu de forma natural. Porém, 

essa atitude ganhou novo significado quando na elaboração do Curso 2. 

 Nesse segundo curso, diferentemente do primeiro, na tentativa deliberada 

de romper com a linearidade, elaborei o ciclo prevendo alterar a ordem das 

unidades. Essa mudança, portanto, não foi feita espontaneamente, tendo, 

inclusive, representado um desafio para mim pois, por entendê-la como uma 

experiência inédita, senti certa insegurança com relação aos resultados que iria 

obter, conforme mencionado anteriormente.  



140 
 

 O fato de os alunos não terem contato prévio com o idioma fez com que 

eu tivesse receio em alterar a sequência prevista das unidades no livro 

didático, pois essa mudança implicaria, por exemplo, dar alguns saltos entre 

um tópico gramatical e o outro, o que poderia resultar na dificuldade de 

compreensão por parte dos alunos; porém, na prática, isso não ocorreu.   

 Ao discutir os materiais didáticos, Graves (2000: 5) chama a atenção para 

o fato de que a sequência lógica com que os tópicos são apresentados nos 

livros, nem sempre é prática e produtiva, mas pode fazer com que os 

professores sintam que estão fazendo algo errado, caso não sigam a ordem 

pré-determinada no material. 

 Esses exemplos da minha experiência mostram que o processo de 

mudança em minha prática se iniciou no decorrer do Curso 1, no momento em 

que estava em andamento; sem que houvesse uma percepção concreta sobre 

ele. É interessante destacar também que a abertura e flexibilidade da aluna do 

Curso 1 contribuíram para o bom desenvolvimento das aulas, pois ela se 

adaptou facilmente ao ir e vir das unidades, o que talvez tenha contribuído para 

que as alterações, naquele momento, fossem encaradas de forma tão natural. 

 Da mesma maneira, no Curso 2, é possível concluir que os alunos 

também se adaptaram bem às alterações de ordem nas unidades. O único 

problema que ocorreu foi com relação à organização do material didático, pois 

a maioria dos alunos teve dificuldades em lidar com a localização das unidades 

e dos exercícios extras propostos para cada uma, dispostos em uma pasta ─ o  

que influenciou, muitas vezes, o ritmo das aulas.  

 Esse resultado, de certa forma, poderia ter sido previsto, considerando 

que, diferentemente de mim, os alunos não possuíam familiaridade com o 

material didático. Tendo em vista esta situação, reorganizei o material dos 

alunos a fim de minimizar essa dificuldade. 

 Outra questão vivenciada por mim nos dois cursos se refere ao local para 

realização das aulas. Se entendermos a necessidade de movimentação nas 

dependências do hotel para a realização das aulas como um problema, 

teremos que partir em busca de alternativas que nos auxiliem a conviver com 

essa realidade. 

 Tendo em mente o princípio dialógico, para conviver com dificuldades, 

podemos lançar mão de estratégias em busca de reverter, a nosso favor, 
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algumas situações de cunho negativo. Morin (2005:80) nos aconselha a utilizar 

estratégias para lidar com o acaso, mencionando que a “estratégia aproveita-se 

do acaso”, possibilitando reduzir um fator negativo e explorá-lo de forma 

positiva.  

  Pensando em estratégias que considero válidas, poderíamos realizar 

aulas práticas nas dependências do hotel, quando diante dessas situações. 

Porém, como normalmente elas são imprevisíveis, ou seja, acontecem de 

forma não planejada, para conseguir colocar alguma estratégia em prática, 

teríamos que pré-planejar atividades para serem utilizadas nesses momentos.  

 De qualquer forma, existem situações em que o professor é notificado 

com antecedência, possibilitando, assim, que viabilize essas alternativas. Para 

tanto, o professor pode solicitar ao responsável pelo local específico, como por 

exemplo, uma sala de eventos, um apartamento ou um espaço, no restaurante, 

para realizar a atividade em questão.  

 Obviamente a concretização dessa atividade dependerá da 

disponibilidade de local, em função da movimentação do hotel. Porém, essa 

experiência pode ser muito gratificante, tanto para o professor, quanto para os 

alunos, resultando em aulas muito interessantes e divertidas.  

 Em uma ocasião, quando ministrava aulas para um grupo de garçons de 

um hotel, fizemos uma atividade no restaurante, na qual simulamos 

atendimento, utilizando o próprio menu do restaurante. Essa contextualização 

proporcionou uma interação muito rica e concreta para os alunos.  

 Pensando nos cursos desta pesquisa, com a participante Giovanna 

(Curso 1), quando as aulas eram feitas na hora do almoço, tínhamos maior 

dificuldade em encontrar local privado para o curso. Sendo assim, as aulas 

práticas eram uma boa alternativa para lidar com essa limitação. O site 

inspection pode ser citado como exemplo. Contudo, as aulas em que o 

realizamos foram programadas com antecedência e o fato de a aluna possuir 

um cargo gerencial no hotel facilitou o acesso às ambientações de interesse, 

tendo em vista a autonomia que seu próprio cargo lhe proporcionava.  

 No caso de aulas em grupo (Curso 2), a ideia de se fazer atividades 

práticas também é muito boa, porém, conforme mencionado, é necessário 

solicitar o local de interesse ao responsável e agendar uma data com 
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antecedência. Nesse caso, então, não funcionaria como uma estratégia para 

lidar com situações imprevisíveis.  

 Nessas situações é possível identificar, claramente, o binômio 

autonomia/dependência pois, ao mesmo tempo em que o curso funciona de 

forma autônoma, para que ele se mantenha em andamento, este depende de 

uma série de elementos que estão em constante interação ao seu redor, 

conceito presente no diálogo de opostos, de acordo com Morin (2005,2009). 

 As aulas práticas também proporcionam um diálogo muito interessante, 

entre teoria e prática. Pensando nessa relação, poderíamos dizer que, nos 

Cursos 1 e 2 houve movimentos em direções contrárias, conforme será 

explicitado.  

 A elaboração do Curso 1 partiu da prática para a teoria. Seu ponto de 

partida foi a situação prática relacionada ao dia-a-dia da aluna (o site 

inspection) e, a partir dela, foram determinados os tópicos e o conteúdo a 

serem estudados. No Curso 2, o movimento ocorreu da teoria para a prática, 

pois utilizei o conteúdo de um material de inglês geral como ponto de partida 

para, então, trabalhar situações práticas relacionadas à rotina dos alunos.  

 Isso me leva a concluir que parece não importar em qual direção 

estejamos indo (da teoria para a prática ou da prática para a teoria); o 

importante é garantirmos que esses dois componentes sejam contemplados e 

articulados no design de cursos de idiomas.  

 Dessa forma, minha proposta é estabelecer uma relação dialógica e 

complementar entre teoria e prática, uma proporcionando a retroalimentação 

da outra, por meio de movimentos circulares e recursivos, ideia presente no 

princípio do circuito recursivo, segundo Morin (2005,2009). 

 Após refletir sobre as experiências vivenciadas nos cursos desta 

pesquisa, hoje acredito que minha maior dificuldade está relacionada à minha 

formação, que tem suas raízes no paradigma tradicional e, nesses anos todos, 

vem conduzindo não somente a minha forma de pensar, mas também, minha 

forma de agir em minha prática. 

 Entretanto, esse cenário vem sendo modificado gradativamente, a partir 

do meu contato com teorias que foram fazendo parte do meu cotidiano e me 

possibilitaram refletir sobre minha prática e ampliar minha visão de mundo. 

Dentre elas, a complexidade, que tem proporcionado um interessante diálogo 
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entre o novo e o velho, na busca de um equilíbrio que me possibilite melhorar 

como profissional e também como ser humano. Novamente, o equilíbrio entre o 

novo e o velho nos remete ao diálogo de opostos, ideia presente no princípio 

dialógico, proposto por Morin (2005,2009).  

 Esses conceitos serão retomados e aprofundados no capítulo de 

interpretação, no qual compartilho com o leitor da minha vivência nos dois 

cursos ministrados durante a realização deste trabalho. A abordagem 

hermenêutico-fenomenológica ofereceu subsídios para a interpretação da 

vivência compartilhada entre mim e os participantes desta pesquisa.  

 As histórias vivenciadas nesses cursos foram narradas por mim e pelos 

participantes da pesquisa, que percorreram comigo, os caminhos que me 

levaram à compreensão do fenômeno que venho investigando, que será 

descrito e interpretado no próximo capítulo.  
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“ ... nunca foi facultativo frio, distante, formal, apenasmente técnico: optou 
ser o esculápio-camarada, amigo, que se escondia por trás de ímpar 
modéstia, dispensando a fachada de superioridade.  Dava gosto ver Edman 
Caserta discorrer com inteligência, 40 anos depois, a respeito das questões 
enfrentadas no vestibular de Medicina do Rio de Janeiro: ele as lembrava 
uma a uma, de cor e salteado, repetindo-as com certa dose de mais pura 
emoção. E, para descontrair, lá vinha ele com as hilárias imitações de A. D. 
P. e alguns colegas de profissão.” 
 

(Xavier, J. N. 2006. Folha da Região. Araçatuba. São Paulo) 

CAPÍTULO 4 
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  Neste capítulo, interpreto o fenômeno a prática docente de um professor 

de inglês/course designer em dois cursos para a área da hotelaria. A interação 

nos cursos em foco me possibilitou compreender os textos que registram a 

experiência compartilhada entre mim e demais os participantes desta pesquisa. 

Esses textos foram interpretados por meio dos procedimentos de textualização, 

tematização e ciclo de validação, propostos pela AHF, segundo Freire (2006, 

2007) e van Manen (1990), detalhados anteriormente.  

 Ambos os cursos, ministrados em dois hotéis distintos, representam 

vivências do mesmo fenômeno, o que sugere que possam ter características 

em comum, porém cada contexto possui seus traços únicos e intransferíveis, o 

que me fez optar por interpretá-los separadamente. Esse olhar individual 

possibilita maior aprofundamento na interpretação de cada experiência, na 

busca de aproximação da essência de cada uma.  

 Dessa forma, com base nos conceitos teóricos e metodológicos 

discutidos anterioremrnyr, apresento a seguir, a minha interpretação dessas 

vivências. Embora eu tenha optado por interpretar os dois cursos 

separadamente, percebo, ao final do processo, que os temas hermenêneutico-

fenomenológicos identificados nas duas vivências foram os mesmos. Por esse 

motivo, opto por discuti-los em conjunto. Contudo, os desdobramentos destes 

temas (subtemas, sub-subtemas e assim por diante) serão descritos 

individualmente, em virtude das diferenças que possuem entre si98.  

 Os temas comuns que emergiram dos procedimentos interpretativos 

realizados nos dois cursos desta pesquisa foram: NECESSIDADE, 

DIFICULDADE e SATISFAÇÃO. Os excertos de onde se originam estes temas 

serão apresentados juntamente com seus respectivos desdobramentos, tendo 

em vista a estreita ligação e complementaridade entre eles.  

 É importante mencionar que para interpretar o fenômeno desta 

investigação foram considerados os textos gerados por mim e pelos 

participantes desta pesquisa, de forma dialógica e complementar. Essa 

abertura me possibilitou ampliar o ângulo de visão e compreender essa 

                                            
 

 
98

 Os temas estão apresentados em letras maiúsculas, os subtemas em negrito, os sub-subtemas em 
itálico/negrito e os subsub-subtemas em itálico. Nos excertos, também utilizo o negrito para destacar 
algumas unidades de significado, ou seja, alguns dos trechos mais significativos. 
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experiência não somente a partir do meu olhar, mas por meio da fala de meus 

alunos, que compartilharam igualmente sua NECESSIDADE, DIFICULDADE e 

SATISFAÇÃO com relação ao curso.  

Mergulhar na experiência de meus alunos me proporcionou insights 

sobre minha própria experiência pois, a meu ver, não é possível conceber o 

professor sem que exista o aluno e vice-versa. O ato de ensinar implica uma 

interação entre aluno e professor, se partimos do princípio de que precisamos 

do outro para compartilhar nossas ideias e construir conhecimento.  

Daí a impossibilidade de se conceber o professor sem o aluno. Outro 

ponto importante refere-se aos conceitos teóricos discutidos neste trabalho, 

que para mim, só fazem sentido se ouvirmos o que os alunos têm a dizer.  

A experiência que vivi nos dois cursos descritos foi muito rica, me 

proporcionando uma nova forma de olhar para um contexto específico, pois 

naquele momento, pude contar com a interação com minha orientadora, com 

professores e colegas do meio acadêmico e com respaldo teórico-metodológico 

como embasamento para minhas discussões. 

Apresento a seguir, a representação gráfica escolhida para ilustrar o 

fenômeno. Os temas estão conectados à imagem de um hotel99, ambiente 

onde foi realizada esta pesquisa e que vem me acompanhando por muitos 

anos em minha jornada como professora de inglês, possuindo, assim, um 

significado todo especial para mim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                            
 

 

99 A utilização de figuras e imagens para a apresentação dos fenômenos investigados vem sendo cada 
vez mais utilizada pelos pesquisadores da AHF, que lançam mão de interessantes representações 
gráficas, tais como Rezende (2010), Costa (2011), Galego (2011) e D’Esposito (2012). 
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   Se observarmos a figura acima100, o hotel, posicionado ao centro, 

é o local de onde emergem os temas NECESSIDADE, DIFICULDADE e 

SATISFAÇÃO, que interligados por meio de flechas bidirecionais, formam o 

círculo hermenêutico (cf. Heidegger, 2006). Essa relação circular entre os 

temas nos possibilita chegar a compreensão do fenômeno em foco.  

 Tendo em mente a imagem apresentada, procurei relacionar os 

significados dos temas idenficados aos locais do hotel, ligando, por meio de 

uma flecha, cada tema a um determinado ambiente.  

 A recepção101, por ser o local onde o hóspede normalmente obtém 

informações gerais sobre o hotel, pode ser relacionada ao tema 

NECESSIDADE. Desde o momento de seu check-in, o hóspede informa ao 

recepcionista sobre suas necessidades e preferências, recebe informações 

                                            
 

 
100 

Optei por elaborar uma figura personalizada para a apresentação do fenômeno, que foi desenvolvida 
no website Floorplanner, disponível em http://pl.an/.  
101

 Lat. receptìo,ónis 'ação de receber' (Dicionário Houaiss, 2009). 

Figura 4.1 – Visão panorâmica dos temas nos cursos 1 e 2. 
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sobre os serviços oferecidos pelo hotel, sendo posteriormente encaminhado ao 

seu quarto, normalmente acompanhado pelo mensageiro.  

 O tema DIFICULDADE pode ser relacionado ao departamento de 

manutenção102, setor que procura solucionar as dificuldades e problemas 

vivenciados pelos hóspedes, garantindo, assim, a qualidade de sua estadia. A 

definição do termo manutenção, como o ato de “segurar a mão”, traz 

interessantes contribuições, pois nos possibilita, por exemplo, refletir sobre a 

forma como lidamos com as dificuldades de nossos alunos. Quando diante de 

situações de conflito, devemos procurar desempenhar o papel de mediadores, 

indicando aos nossos alunos caminhos possíveis, que os auxiliem a 

desenvolver suas próprias formas de lidar com suas dificuldades. Essa atitude 

mediadora favorece seu crescimento e desenvolvimento no curso.  

 O tema SATISFAÇÃO pode ser relacionado ao restaurante103, local  

onde o hóspede satisfaz suas necessidades e desejos. Referindo-se ao 

restaurante, Zanata (2007) cita Walker & Lundberg (2003) que “definem o 

produto de um restaurante como uma experiência”. Para esses autores, “a 

comida, a bebida, o serviço, o ambiente e conveniências dos restaurantes 

procuram satisfazer as necessidades e desejos dos clientes, fazendo dessa 

experiência algo memorável, para que todos desejem voltar (p.25)”.   

 Ao se hospedar em um hotel, procuramos um local que vá ao encontro 

de nossas necessidades e que nos proporcione uma estadia prazerosa. 

Contudo, tendo em vista os diversos aspectos envolvidos em qualquer 

prestação de serviços, imprevistos podem ocorrer. Nesse caso, cabe aos 

profissionais da empresa em questão dar a devida assistência ao hóspede e 

buscar formas de minimizar os possíveis problemas que possam surgir.  

 Estabelecendo um paralelo entre o cliente de um hotel e o aluno de um 

curso de idiomas, poderíamos relacionar o momento em que o aluno realiza 

sua matrícula ao check-in, quando o professor, diante da NECESSIDADE do 

aluno, procura lhe oferecer um curso que atenda as suas expectativas e que, 

ao mesmo tempo, lhe proporcione SATISFAÇÃO. Nesse contexto, ao se 

                                            
102

  Lat.medv. manutentìo,ónis 'ação de segurar com a mão' (Dicionário Houaiss, 2009). 
103 

Fr. restaurant 'aquilo que repara as forças, alimento ou remédio fortificante', 'estabelecimento público 
para restabelecer as forças pela alimentação', part.pres. de restaurer 'renovar as forças pela alimentação'. 
(Dicionário Houaiss, 2009) 
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deparar com alguma DIFICULDADE, o professor precisará aprender a lidar 

com ela, de forma satisfatória, para obter o melhor resultado possível.  

 A seguir, apresento a interpretação dos temas e os desdobramentos de 

cada curso separadamente, na mesma ordem utilizada nos capítulos anteriores 

(Curso 1 e Curso 2). É importante ressaltar que as articulações teóricas sobre 

os temas serão feitas no final de cada seção a fim de englobar os temas 

comuns das duas vivências.   

 

4.1 Necessidade 

 

 O tema NECESSIDADE, comum às duas vivências do fenômeno 

estudado, é interpretado a seguir, por meio da articulação entre a fala dos 

alunos e minha própria fala, me possibilitando debruçar o olhar sobre os dois 

cursos ministrados por mim e compreender melhor minha prática docente 

nesse contexto.  

 

4.1.1 Curso 1 

  

 No Curso 1, interpretei a experiência compartilhada entre a professora 

de inglês/course designer/pesquisadora e a aluna Giovanna, no curso de inglês 

realizado em um hotel em São Paulo. Dessa vivência, emergiu o tema 

NECESSIDADE que, nesse contexto, está relacionado aos subtemas 

aprendizagem, equilíbrio, motivação e mudança. Esses subtemas, por sua 

vez, se ligam a outros sub-subtemas, que serão detalhados oportunamente.  

 A NECESSIDADE (tema) de aprendizagem (subtema) está relacionada 

ao empoderamento, desempenho, expansão e reconhecimento (sub-

subtemas), descritos a seguir.  

 A NECESSIDADE de aprendizagem foi o ponto de partida que motivou 

Giovanna a iniciar o curso. Essa necessidade, por sua vez, se relaciona 

diretamente à sua profissão, considerando que ela frequentemente utiliza a 

língua inglesa na comunicação com os seus clientes.  

 Se levarmos em conta o fato de a aluna ocupar um cargo gerencial no 

hotel, sua necessidade de aprendizagem atinge uma dimensão ainda maior, o 

que faz com que o aprimoramento do idioma envolva questões de 

empoderamento, como ilustrado a seguir:  
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Eu sou apaixonada é ..... pelo que eu faço e eu sabia que eu estava sendo 
discriminada por isso. Eu tenho 30 e poucos anos. Então, assim não dá, eu 
cheguei no auge da minha carreira, lógico, posso crescer muito mais. Mas, 
daqui em diante, onde eu estou já era quase que impossível eu continuar sem 
ter o inglês. Então, assim se hoje eu estou onde estou é porque sou uma grande 
profissional. Graças a Deus !! E eu amo o que eu faço e sei o que faço para estar 
onde eu estou. Mas, o inglês hoje ou eu tenho isso, ou o meu tempo de vida 
vai reduzir, de trabalho que eu falo, né? (Giovanna, Memória, ago./2010)  

  

 No trecho acima, podemos perceber a pressão que a aluna sente quanto 

à aprendizagem do idioma, o que nos leva a relacionar essa necessidade ao 

empoderamento. Seu curso, inicialmente direcionado a business geral, tomou 

outro rumo quando, a partir da revisão inicial, consegui identificar as reais 

necessidades que a motivaram a estudar o idioma. 

 O desempenho de seu trabalho é uma delas. A realização do site 

inspection foi o primeiro passo para determinar os caminhos que seriam 

trilhados. A partir dessa atividade, as demais aulas sempre focavam o dia-a-dia 

da aluna, situação descrita a seguir: 

 
Levamos algumas aulas nessa revisão, mas logo as aulas foram se 
encaminhando para outro lado, pois a aluna sempre me trazia questões do seu 
trabalho, suas necessidades específicas para se comunicar com hóspedes. A 
partir disso, nossas aulas começaram sempre a ser uma extensão das 
necessidades da aluna, com situações do dia-a-dia até definirmos a 1a aula 
prática, na qual faríamos a visita ao hotel, chamada de “site inspection” 
(Professora, Memória, ago./2010).  
 
Até porque às vezes a gente para né? ... para algumas necessidades minhas que 
foram pontuais ao longo desse ano, que eu precisei de uma ajuda no site 
inspection é ... tem algum desespero que eu tinha, mostrar um e-mail que eu 
escrevi pra você, que eu tinha escrito, na verdade (Giovanna, Memória - 
ago./2010). 

 Giovanna depende do idioma para o desempenho de seu trabalho, 

como pudemos verificar nos trechos apresentados. Diante da relação entre o 

idioma e o desempenho de seu trabalho, decidimos realizar uma aula prática 

para prepará-la para lidar com a situação específica do site inspection. Além 

disso, durante algumas aulas, a aluna sentiu necessidade de tirar dúvidas e 

focar em conteúdos autênticos de seu trabalho envolvendo a língua inglesa, 

conforme ilustrado no último excerto apresentado.  

 Em outro momento do curso, a aluna utilizou o passado como 

contraponto para fazer uma reflexão sobre seu progresso, destacando sua 

necessidade de expansão no idioma, como ilustra o próximo excerto:  
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... primeiro eu to arrumando toda a simplicidade do meu inglês para a gente 
começar a colocar ele mais sofisticado, acho que a gente já tá nessa fase de 
melhorar alguma coisinha, já sinto essa necessidade, mas antes as coisas não 
aconteciam nem na simplicidade. Então, durante o site é... eu senti muito isso, 
de você construir para mim coisas que ... eram diretas, que eu conseguisse de 
qualquer forma, me expressar, podia não ser tão polite, tão assim cheio de 
complexidade, mas a comunicação era feita, a mensagem era passada e não 
ficava nenhum silêncio (Giovanna, Memória, ago./2010). 

 

 No trecho apresentado, é interessante notar o posicionamento da aluna 

com relação ao seu estudo, pois ela mesma conseguiu identificar sua 

necessidade de expansão, ao refletir sobre seu desenvolvimento.  

 Ao utilizar (a expressão a gente) ela assume a responsabilidade sobre 

sua aprendizagem (juntamente com a professora). Sua postura merece 

destaque, tendo em vista diferenciar-se do comportamento dos alunos em 

geral. Isso se deve ao seu perfil e ao seu grande envolvimento no curso;  além 

disso, a flexibilidade e cumplicidade estabelecidas entre aluna e professora 

também favoreceram essa atitude.  

 Nesse mesmo excerto, é possível perceber o incômodo da aluna com 

relação ao silêncio. Esse desconforto refere-se à sua necessidade de 

preencher as lacunas em sua comunicação com os hóspedes quando, por 

exemplo, está fazendo um site inspection. Nesse caso, entendo que sua 

preocupação esteja relacionada à sua insegurança quanto a possíveis 

perguntas fora do script que poderiam surgir, pois o silêncio poderia abrir 

espaço para maior imprevisibilidade e fazer com que a aluna perdesse o 

controle da situação, como ficava evidente no trecho que segue:  

 
Então, assim. Realmente, assim durante o site eu tentava ao máximo fazer 
com que a pessoa prestasse atenção e me deixasse falar, né? Para que eu 
pudesse colocar para fora tudo aquilo que eu sabia dizer  é ... não deixava, pra 
não ter tempo nem de perguntar, né? (Giovanna, Memória, ago./2010) 

 Na situação descrita pela aluna podemos identificar novamente sua 

necessidade de expansão no idioma, o que lhe possibilitará interagir com os 

clientes de forma mais natural. Entendo que a preocupação em não deixar 

espaço para possíveis perguntas seja uma forma de lidar com sua 

NECESSIDADE de segurança, que será proporcionada pela aprendizagem 

do idioma, objetivo que foi sendo alcançado aos poucos, como mostra o 

excerto a seguir:  
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Ah, às vezes a pessoa entende: ela tá num outro país e você tá ali tentando de 
todas as formas, tentando explicar pra ela alguma coisa .. e a pessoa acaba até 
ajudando na hora. Então, isso me dá um pouco mais de segurança , sabe? De 
saber que eu não vou saber tudo naquele momento, mas cada vez que passa 
uma situação eu tenho ficado cada vez mais segura .... (Giovanna, Memória, 
ago./2010) 

 O trecho apresentado exemplifica o sentimento da aluna, que consegue 

lidar melhor com suas limitações no idioma daquele momento e se sente mais 

confortável e segura para lidar com os clientes, que a deixam à vontade nessas 

ocasiões. Outra situação que lhe causava incômodo refere-se às vezes em que 

aluna precisava se comunicar com clientes estrangeiros em seu ambiente de 

trabalho, na presença de outras pessoas, conforme trecho apresentado:  

 
Recebi a ligação da Consulesa104 justamente no momento em que meu BOSS 
estava do meu lado.  UM HORROR!! Fiquei tensa e preocupada se a minha 
pronúncia estava correta. Para completar havia pessoas conversando e 
rindo.... assim tirando minha concentração! Espero um dia melhorar esta 
INSEGURANÇA! Contudo... consegui finalizar a ligação e em poucos minutos 
receber por e-mail a confirmação da reserva! Resultado POSITIVO. (Giovanna, 
Blog, out./2010, grifos da aluna) 

  

Como Giovanna divide uma sala com outros colegas, ela não possui um 

espaço privado para se comunicar com seus clientes. Assim, quando recebe 

ligações internacionais, por não se sentir segura, ela sente certo 

constrangimento e dificuldade de concentração. Contudo, é interessante notar 

que, mesmo com esse sentimento, na situação descrita, ela nos conta ter 

conseguido atingir seu objetivo com sucesso.  

 As pessoas ao seu redor começavam a perceber seu desenvolvimento e 

esse reconhecimento é muito importante para ela. O feedback é um incentivo 

para que continue investindo em sua aprendizagem, buscando melhorar cada 

vez mais, como revelam os excertos a seguir:  

 
Meu marido tem percebido isso também. Ele falou: nossa tá bem melhor seu 
inglês. Às vezes entra uma ligação e outra, eu acabo falando e as pessoas que 
estão em volta acabam percebendo. (Giovanna, Momento de Reflexão 2, 
out./2010) 
 
Mas eu acho que, perto de quando a gente começou, eu tenho certeza de que 
eu desenvolvi muito. As pessoas em volta percebem isso. (Giovanna, 
Momento de Reflexão 2, out./2010) 
 

                                            
104 O nome do país de origem da Consulesa foi omitido para preservar seu anonimato.  
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As pessoas do hotel já estão percebendo que eu não me escondo do hóspede 
inglês. Eu tive um plantão, nem te contei ainda, né? (Giovanna, Momento de 
Reflexão 2, out/2010) 
 
Até a Thais, que estava fazendo aula nesse momento comentou que a 
Giovanna tinha melhorado muito, que já era perceptível. Claro que eu percebo 
a evolução da aluna, mas para quem está distante talvez fique mais evidente. 
Muito legal. (Professora, Diário, out./2010) 

 

 Os trechos apresentados mostram como o feedback pode nos auxiliar a 

avaliar certas situações, principalmente quando é proveniente de pessoas que 

não estão envolvidas diretamente do curso, como por exemplo, os colegas de 

trabalho e pessoas da família. Esse feedback também é importante para mim, 

como professora, pois me possibilita enxergar a situação por outro ângulo.  

 O tema NECESSIDADE também apresenta o subtema equilíbrio, 

composto pelos sub-subtemas teoria e prática, passado e presente, postura 

e afeto e flexibilidade, que passo a comentar. Conforme mencionado, a 

elaboração e administração de cursos de ESP é uma tarefa que envolve uma 

série de elementos, principalmente em cursos in-company, o que faz com que 

o professor necessite buscar um equilíbrio para lidar com várias questões.  

 No caso específico do Curso 1, diante das necessidades de 

aprendizagem da aluna, o equilíbrio entre teoria e prática era muito 

importante, pois esses dois elementos deveriam ser abordados de forma 

complementar, relacionando o conteúdo do livro ao seu dia-a-dia.  

 Além das atividades específicas mais pontuais, já descritas neste 

estudo, utilizávamos o livro High Season  material focado em assuntos 

diretamente relacionados à hotelaria. Nesse caso, o diálogo entre teoria e 

prática era feito naturalmente, como exemplifica o trecho apresentado:  

Eu tenho certeza absoluta que o meu desenvolvimento é em função da sua 
objetividade e porque você trouxe assuntos que são ligados a minha... ao meu 
dia-a-dia. Todo mundo que me pergunta: por que você gosta das aulas de 
inglês? Porque é uma aula totalmente personalizada e eu falo que é mesmo 
porque ali são discutidos os tópicos que a gente vai falar, a gente segue o livro, 
mas existe a necessidade, você busca um complemento em algum outro lugar, 
me traz... a gente conversa. Isso pra mim me traz uma segurança maior porque 
eu não to pagando uma coisa e ao mesmo tempo to fazendo por fazer. Isso não 
é verdade. Eu sei exatamente aonde a gente vai chegar. (Giovanna, Momento 
de Reflexão 3, nov./2010) 
 

 Os próximos trechos exemplificam o diálogo entre teoria e prática, 

favorecido pela maneira com que o material didático era utilizado nas aulas, 
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pois procurávamos sempre estabelecer um link entre as situações do livro e a 

realidade da aluna, em destaque a seguir:  

 

O legal é que ela sempre vai fazendo um link com o livro e a realidade dela. 
(Professora, Momento de Reflexão 1, set./2010) 

 
Um diálogo que mostra uma recepcionista atendendo o cliente, depois mostra 
a gerente dar o atendimento, que é exatamente a mesma coisa, só que com 
palavras mais educadas. Então, é aonde eu vivencio. Então, eu ainda preciso 
quebrar essa barreira .... o recepcionista vai lá e fala o inglês lindo e 
maravilhoso, mas cumpre as regras. No meu caso eu vou lá não pra descumpri-
las, mas pra amenizar a situação e às vezes o inglês, ele não tá tão ainda eh.... 
completo pra que eu seja tão educada, quanto eu seria em português. Então, 
esse mês foi bom pra complementar isso. Ganhar adjetivos novos...  eh... 
frases que eu posso utilizar e eu preciso muito dessa frequência né, de utilizar 
as frases pra não esquecer... (Giovanna, Momento de Reflexão 3, nov./2010)  

 

 Esse material didático, em minha opinião, é o que melhor atende as 

necessidades da aluna. Porém, como o livro é antigo e não existe uma nova 

versão do mesmo, foi necessário pensar em uma forma de equilíbrio, um 

diálogo entre o passado e presente, na tentativa de estabelecer contrapontos 

entre velho e novo a fim de tornar nossas aulas interessantes e produtivas. 

Essa atitude resultou em divertidas discussões em nossas aulas: 

 

No livro antigo, né. Mas, extremamente funcional porque.... é ótimo porque 
você vê como era a visão do passado... isso me interessa muito. Como era no 
passado o hotel e aí a gente acaba vendo a gramática, vendo as palavras e já 
comparado com o atual. Então, isso foi ... é bem interessante, eu to gostando 
bastante. (Giovanna, Memória, ago./2010) 
 
Depois fizemos um exercício com o cd (uma situação de Check-in) e para casa 
ela ficou de comparar a atividade do livro com a realidade do hotel (itens da 
reserva). Também devido à “idade” do livro, que é um pouco antigo e algumas 
coisas não correspondem à realidade de hoje. Acho que focando dessa forma, 
fica até interessante, pois podemos ver a evolução dos serviços, como era feito 
antes e agora, explorando outras questões (como a tecnologia ao nosso favor – 
prós e contras). (Professora, Diário, ago./2010) 

As atitudes, do mesmo modo, também precisam de equilíbrio, na busca 

de encontrar a medida entre postura e afeto pois, nesse caso, estabelecemos 

um vínculo de amizade, uma relação de cumplicidade entre professora e aluna, 

como evidenciam os excertos a seguir: 

Eu gosto da aula como um todo. A gente se diverte, mesmo quando eu não to 
muito legal eu vejo seu esforço de você tentar me puxar para o assunto, pra 
aula, né? O esforço que você faz e acho que me deixa muito confortável de te 
dizer, não to legal hoje, mas acho que eu tento te demonstrar que eu faço 
maior assim, sabe? Não, é compromisso, é coisa séria, só quando realmente 
não dá, aí tem algum problema que eu acabo realmente cancelando alguma 
aula. Então, durante a aula eu não tenho do que reclamar. Eu gosto porque eu 
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chego, eu conto do que tem acontecido e ao mesmo tempo você consegue 
barrar minha falação e voltar pra aula, mas ao mesmo tempo soltar um 
tempinho pra eu poder contar, então, isso me faz muito bem. Talvez se isso 
não acontecesse... talvez nas aulas, seria muito complicado. (Giovanna, 
Momento de Reflexão 3, nov./2010) 

 
 O equilíbrio também é fundamental para administrar a dinâmica do 

curso, visto que muitas vezes cancelamentos e/ou remanejamentos de aulas 

são necessários, em função de alguns imprevistos, tais como, compromissos 

de trabalho da aluna, além de outros contratempos. Essa situação é muito 

comum em contextos empresariais e para buscar manter um equilíbrio no 

curso, o professor precisa de flexibilidade, conforme excerto a seguir:  

O que eu não gosto nas aulas de inglês, vou começar ao contrário. É ... muito a 
falta do meu esforço. Agora eu não tenho nenhuma reclamação das nossas 
aulas porque você é super flexível comigo.  Acho que você se..... foi ótimo 
porque eu acho que assim meu desenvolvimento é muito em virtude da sua 
flexibilidade, não digo em horários, né? Porque a gente tem cumprido nossos 
horários, né? Tirando as últimas semanas que eu não fiquei bem. Mas, eu 
sinto que eu podia dar mais de mim, em casa. E isso é uma coisa que ainda não 
consegui, eu consegui num final de semana parar pra estudar e foi muito 
bacana. (Giovanna, Momento de Reflexão 3, nov./2010)   
 
Essa aula deveria ser feita na 5ª, mas devido à viagem da aluna para Brasília, 
antecipamos. (Professora, Diário, set./2010) 

 

A necessidade de flexibilidade para adaptação a certas situações foi 

mencionada anteriormente, como uma das características principais dos 

professores de ESP, pois ao ministrar cursos específicos precisamos de 

abertura e flexibilidade, tanto para elaborá-los, quanto para administrá-los.  

 A NECESSIDADE de mudança (subtema) em minha prática (sub-

subtema) também estave presente neste curso e se refere à busca por 

abertura de horizontes, desenvolvimento profissional e rompimento de um 

paradigma, em minha prática.  

 O trabalho realizado com a Giovanna foi essencial nesse processo, me 

proporcionando rica experiência profissional, pois foi a partir dele que iniciaram 

os primeiros indícios de mudanças em minha prática. Algumas reflexões, 

apresentadas nos próximos excertos, mostram como ocorreu esse processo: 

Fomos fazer o primeiro site inspection e me lembro que foi bem legal, pois 
para mim também era uma experiência nova, eu nunca tinha vivenciado algo 
semelhante, foi muito interessante. Peguei um bloco de notas e fomos dar 
uma volta no hotel, simulando a situação como se a aluna fosse fazer uma 
visita com o cliente.... me lembro que como eram muitos locais para visita, 
dividimos o site em 2 partes (não conseguimos fazer tudo). (Professora, 
Memória, ago./2010) 
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Foi muito interessante, pois quando cheguei em casa, peguei todas minhas 
anotações e fui organizá-las em um arquivo, pesquisar alguns termos 
utilizados na nossa visita, destacando alguns tópicos de dificuldade da aluna. 
Enviei por e-mail para ela e na próxima aula retomamos o conteúdo. 
(Professora, Memória, ago./2010) 

 

 Na reflexão apresentada mencionei minhas ações pós-aula, na busca de 

organizar o conteúdo do site inspection e pesquisar novos termos que surgiram 

dessa visita. Se olharmos para essa situação sob a ótica da complexidade, 

realizar uma atividade inédita como esta significou, para mim, sair de minha 

zona de conforto, o que gerou um desequilíbrio momentâneo em minha prática.  

 Essa atitude fazia parte do processo de mudança vivenciado por mim, 

que fez com que eu começasse a repensar sobre todos os elementos 

envolvidos em minha prática, dentre eles a necessidade de elaborar um teste 

diferente, como exemplificado a seguir: 

 

Agora chegou a hora de fazer um teste para avaliar o desenvolvimento da 
aluna. Apesar de eu saber que ela está se desenvolvendo super bem, 
colocando em prática o que estudamos é necessário fazer um teste. Muitas 
mudanças ao mesmo tempo... alterei a ordem das unidades e acabei não 
fazendo teste com ela..... Comecei fazendo um mind map para termos uma 
visão geral do que foi visto e agora estou pensando sobre qual tipo de teste 
poderíamos fazer, acho que algo mais prático poderia ser mais viável, mas não 
sei bem como. (Professora, Diário, nov./2010)  

  O trecho apresentado mostra a instabilidade que os novos 

conhecimento teóricos construídos ocasionaram em minha prática. Naquele 

momento, eu estava vivenciando um conflito, na tentativa de dialogar os novos 

e velhos conceitos e encontrar um equilíbrio entre eles, estabelecendo, assim, 

um diálogo entre opostos, como insistia Morin (2005, 2009).  

 Nesse caminho, procurei encontrar um meio termo entre o paradigma 

tradicional e o complexo, pois ainda não conseguia mudar totalmente minha 

forma de pensar. Hoje, percebo que a questão não era a de mudar totalmente. 

 Outra questão muito importante relaciona-se à utilização do material 

didático. Quando alterei a ordem das unidades para atender as necessidades 

da aluna, estava conseguindo trabalhar os conteúdos do livro de forma mais 

solta pois, até então, eu costumava seguir a sequência proposta pelos 

materiais. Apesar de ser aparentemente simples, para mim, essa atitude 

sinalizou uma mudança, como ilustra o próximo diálogo:  
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Professora – Giovanna (Memória 3, nov./2010) 
Sabe que eu comecei a mexer na ordem de livro com você, basicamente. 
(Professora)  
Foi? (Giovanna) 
Que eu era muito presa a essa questão de vem o 1, depois a 2, a 3 ... 
(Professora) 
Ah, não para mim funcionou bem melhor. (Giovanna) 
Pra você funcionou bem e eu acho que eu também estou conseguindo mudar 
um pouco porque eu venho de uma formação muito .... acho que a minha 
geração, acho que até a sua também, uma geração é ... aquela coisa linear 
1,2,3,4. (Professora) 
Uhum. (Giovanna) 
Mexer na ordem para mim é interessante .... eu comecei a fazer isso 
naturalmente .. eu fui vendo quais eram mais.... o que eu considerava mais 
necessários para você e fui escolhendo. (Professora)  

 

 No excerto acima, compartilhei com Giovanna uma reflexão sobre minha 

formação tradicional, presente em minha prática (mesmo que, a princípio, 

inconscientemente). As leituras e discussões sobre a complexidade me fizeram 

compreender muitas de minhas ações em sala de aula.  

 Refletindo retrospectivamente sobre minha trajetória, observo que, 

apesar de sinalizar essa dificuldade, sempre mantive uma postura aberta em 

minha prática, mantendo o olhar atento às necessidades de meus alunos e 

buscando atendê-las. Esse foi um dos motivos que, por exemplo, me 

impulsionou a elaborar as apostilas para os alunos da hotelaria, mencionadas 

anteriormente.   

 Acho que por essa razão, durante o mestrado, sempre busquei 

transportar os novos conceitos ao meu contexto profissional e buscar meios de 

colocá-los em prática. O fato de estar vivenciando a experiência de ser aluna 

novamente influenciou, de maneira muito significativa, o desenvolvimento desta 

pesquisa. Durante a pós-graduação, tive a oportunidade de enxergar o quanto 

a minha formação tradicional conduzia minhas ações, como professora.  

 Foi essa conscientização que deu início às primeiras mudanças em 

minha forma de pensar. Contudo, sabemos que mudanças não ocorrem uma 

única vez em nossas vidas e muito menos de forma tão imediata. Ademais, os 

novos conceitos são incorporados aos antigos, em uma relação dialógica. A 

meu ver, a possibilidade de diálogo é fundamental para que haja motivação 

por parte do aluno, em qualquer processo de aprendizagem.  

 Assim, a NECESSIDADE (tema) de motivação (subtema) é suprida pela 

interação (sub-subtema) entre teoria e prática, professor e aluno e aluno e 
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ambiente105
(sub-sub-subtemas). Principalmente neste curso, teoria e prática 

interagiam constantemente, o que proporcionou grande motivação à aluna, 

conforme trecho a seguir:   

Unit 7- Estudamos um tema que faz parte do meu cotidiano e por isso foi 
ótimo. Me senti segura e interagi com o tema: COMPLAINTS. Esta lição 
incrementou meu vocabulário com mais adjetivos do qual poderei utilizar no 
meu dia a dia. Frases que marcaram: What exactly is wrong? While I sort it out. 
(Giovanna, Blog, set./2010, grifo da aluna) 

 Para Giovanna a interação entre professor e aluno é um dos fatores de 

maior motivação. No próximo excerto é possível perceber o quanto a interação 

face a face é um fator motivacional para ela:  

Porque realmente se eu não tenho alguém que me puxa, que sabe, não vamos 
lá, vamos fazer, vamos por esse caminho, às vezes eu tava não tão feliz, não 
Andréa vamos mudar um pouquinho, sem fugir do objetivo, mas vamos 
adaptar aqui. Se eu tivesse fazendo numa escola, onde eu teria que seguir um 
livro, eu acho que desde o início eu te falei isso. Pra mim é péssimo, eu não 
consigo vivenciar aquilo. Eu preciso falar aquilo que eu to pensando, aquilo 
que eu to sentindo. (Giovanna, Memória 3, nov./2010) 

 
 

 O fato de poder expressar suas opiniões e negociar os conteúdos do 

curso a motivaram ainda mais, pois ela sentia que suas necessidades e 

interesses estavam sendo priorizados. Além do contato pessoal, a interação 

mediada pelo computador é extremamente estimulante para a aluna.   

 Um dos fatores mais marcantes neste curso foi o blog, descrito no 

capítulo metodológico. Nesse ambiente, Giovanna sentia a necessidade de 

interação entre professor e aluno. Mesmo possuindo certa independência, ela 

mencionou o fato de se sentir sozinha, conforme expressa a seguir: 

 
A gente poder conversar, eu fiquei feliz com os posts que você fez também. Eu 
me sentia um pouco sozinha. (Giovanna, Momento de Reflexão 2, out./2010) 

 

 O blog passou a ser o diário da aluna, local onde ela registrava suas 

impressões sobre as aulas e situações vivenciadas em sua rotina. Nesse 

ambiente, Giovanna estabeleceu um importante diálogo comigo e consigo 

mesma, o que fez com que a interação aluno e ambiente106 também ficasse 

bem marcada neste curso, conforme ilustra o próximo excerto:  

 

O interessante no blog é sempre isso porque às vezes nem eu paro pra pensar 
qual a minha dificuldade, né? Então, eu acabo escrevendo e falando do que eu 

                                            
105 

O sub-sub-subtema aluno e ambiente não foi identificado no curso 2. 
106

 Os sub-subtemas aluno e ambiente não foram identificados no Curso 2, como será detalhado adiante.  
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senti, né? Naquele momento eu acabo vendo qual foi a, o meu ponto fraco, o 
que, que eu preciso melhorar. (Giovanna, Momento de Reflexão 2, out./2010) 

 
Mas, sempre sobressai a falta de, de completar isso pós-aula... Então, hoje eu 
sei que eu evoluí muito, mas eu posso evoluir muito mais ainda. Acho que se eu 
souber aproveitar melhor daqui pra frente o pós-aula. Isso eu acho que é uma 
motivação não da sua parte e sim da minha. Porque a sua você já me ajuda 
porque querendo ou não eu acabo estudando sem perceber, que é entrar no 
blog, abrir o vídeo... (Giovanna, Momento de Reflexão 2, out./2010) 

 

  Como fruto de suas reflexões, a aluna identificou suas dificuldades e 

sugeriu tópicos para o curso, mostrando independência e grande capacidade 

de autocrítica, fatores muito importantes para seu desenvolvimento. O pós-aula 

está presente em sua fala, pois ela reconhece os benefícios que a dedicação 

lhe proporciona, tópico que será retomado posteriormente.  

 Ao percorrer o caminho interpretativo do tema NECESSIDADE no Curso 

1, foi possível perceber a interligação e complementaridade entre os diversos 

elementos que o constituem. O mesmo tema, vivenciado no curso 2, será 

descrito a seguir, nos possibilitando compreender a experiência vivenciada por 

mim e pelos demais participantes desta pesquisa como um todo.  

  

4.1.2 Curso 2  

 

 A partir desse momento, volto meu olhar para a experiência vivenciada 

por mim e pelos 11 alunos/participantes do Curso 2, realizado em um hotel 

midscale na capital paulista. Da mesma forma que Giovanna, esses alunos 

precisam do idioma para se comunicar com estrangeiros em seu trabalho.  

 Assim como no Curso 1, nessa vivência a NECESSIDADE (tema) está  

relacionada à questões de aprendizagem, equilíbrio, motivação e mudança 

(subtemas), que possuem seus desdobramentos, detalhados a seguir.  

 A NECESSIDADE (tema) de aprendizagem (subtema) neste curso 

relaciona-se ao empoderamento, desempenho, expansão, segurança, 

reconhecimento, independência e lazer  (sub-subtemas). 

 Assim como para Giovanna, para esses alunos a aprendizagem do 

idioma também envolve questões de empoderamento. Na questão 4, do 

Questionário Inicial do Curso, os alunos justificaram suas escolhas sobre o que 

é aprender inglês da seguinte forma:  

                                            
107

 Os sub-subtemas independência e lazer não fazem parte da vivência no curso 1.  
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É um investimento que abre oportunidade para o mercado de trabalho, e hoje 
em dia o inglês é necessário. (Diogo, Questionário inicial do curso, ago./2010)  
 
É difícil, mas é um esforço que se torna um investimento importante na vida 
profissional, onde o mercado de trabalho exige. (Ronaldo, Questionário inicial 
do curso, ago./2010) 
 
Não é tão fácil aprender outras línguas, e é necessário aprender por causa do 
mundo do trabalho hoje em dia. (Leandro, Questionário inicial do curso, 
ago./2010) 

 
É para mim necessidade para ampliar meu currículo para que eu possa crescer 
na empresa, mas odeio o inglês, por causa dos americanos, e seu idealismo 
capitalista e a obrigação que eles nos dão de falar a sua língua, etc... (Sérgio, 
Questionário inicial do curso, ago./2010) 
 
Para poder seguir ou conquistar um emprego melhor. (Neusa, Questionário 
inicial do curso, ago./2010) 
 
É um investimento porque conhecimento nunca é demais, uma necessidade 
porque quem domina mais de um idioma destaca-se no mercado de trabalho 
é também um prazer por ser útil. (Tadeu, Questionário inicial do curso, 
ago./2010) 
 
É difícil porque além de não conhecer, não tenho contato com pessoas que 
falam. É um investimento porque estou adquirindo mais conhecimento, é 
também uma necessidade e se torna uma oportunidade no mercado de 
trabalho. (Cláudia, Questionário inicial do curso, ago./2010) 
 
É, eu quero mesmo, eu vejo, a gente tá no ano de 2010. É, uma pessoa que 
não tem mais de um idioma... Hoje em dia num, num tem tanto, tanto 
destaque, né? (Wellington, Momento de Reflexão 2, out./2010). 

 

 Como podemos observar, a NECESSIDADE de aprendizagem do 

idioma está presente na fala dos alunos, que a relacionaram ao 

empoderamento, pois estes veem a aprendizagem da língua inglesa como 

uma exigência do mercado de trabalho e como uma oportunidade de 

crescimento profissional, que lhes proporcionará um diferencial em seu 

curriculum108. 

 No trecho que se segue, é interessante destacar o exemplo do aluno 

Glauco, que citou um hotel onde a contratação de seus colaboradores está 

vinculada ao nível intermediário do inglês. Essa pressão do mercado de 

trabalho atual está registrada em sua fala, ilustrada a seguir: 

  
Na minha função eu com o português eu não entro lá, eu tenho que ter o 
inglês, intermediário, entendeu? Ou seja, se torna mais importante até do que 
a nossa própria língua. Tipo, ele nem procura que saiba falar fluente mesmo 

                                            
108

 Vale ressaltar que o aluno Sérgio, desde o início do curso, expressa sua atitude negativa quanto ao 
idioma (tópico que será retomado mais adiante).  
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porque aí também, já é até demais. Mas, tipo intermediário, assim que nem a 
gente está aprendendo aqui é conversation, conversação. Pelo menos o 
hóspede, que você não fale muito, mas que o hóspede, tipo, o que a pessoa 
falar você entenda o que ele está falando. E é.... tá ali anotando, tentar, tipo, 
conversando com a pessoa, mas é ... tudo que ele está falando, você tá 
entendendo. (Glauco, Momento de Reflexão 1, set./2010) 

 
 Os alunos também mencionaram a NECESSIDADE de aprendizagem 

relacionada ao desempenho de tarefas, como mostram os próximos excertos: 

O inglês é um investimento, pois atenderei melhor meus clientes, 
necessidade, pois precisarei sempre e oportunidade porque surgirão muitas 
depois de aprender o idioma. (Glauco, Questionário inicial do curso, ago./2010). 
 
Qualquer coisa que acontece, se eles ligam na governança, pedindo ou 
perguntando, aí eles transferem pra recepção.... se ligam no restaurante, 
mandam pra recepção. Aí a gente tem que resolver sem, sem dúvida, né? 
(Wellington, Momento de Reflexão 1, set./2010). 
 
... o room-service? É, é direto pro restaurante. É direto comigo lá, quem 
atende sou eu. É, só eu, quem atende o room-service, é só eu. À tarde, né, 
porque sou eu que fico à tarde. (Leandro, Momento de Reflexão 3, nov./2010) 

 
 Os textos apresentados exemplificam a necessidade do inglês no 

atendimento aos clientes em diferentes situações. Conforme mencionado, os 

profissionais do restaurante têm contato direto com os hóspedes, tanto 

pessoalmente, quanto ao telefone, no room service, que é o caso de Leandro, 

que necessita anotar pedidos por telefone.  

 Por ser este um hotel relativamente pequeno, as ligações, em sua 

maioria, são transferidas para a recepção, onde é centralizado o atendimento 

ao cliente, situação mencionada por Wellington, mensageiro do hotel.  

 O fato de possuir bom conhecimento no idioma faz com que os 

recepcionistas sejam requisitados para auxiliar os demais colaboradores na 

comunicação com estrangeiros. Já os hotéis de maior porte, em geral, 

possuem um departamento exclusivo para atendimento das ligações de room 

service, lavanderia, manutenção e demais serviços do hotel. 

  Diferente dos demais colaboradores, Reinaldo, almoxarife, mencionou 

sua NECESSIDADE de aprendizagem relacionada à habilidade escrita, 

quando cita os e-mails que recebe em língua estrangeira:  

Escrito porque às vezes chega, por exemplo, mês passado.... a empresa lá 
sorteou um questionário, sorteou umas pessoas e mandou um questionário, 
mandou inglês ou em francês sobre satisfação lá do, da parte de TI. Só que 
eles mandaram pra você escolher ou responder em inglês ou em francês. ....  É 
então geralmente chega bastante e-mail pra mim ou em inglês ou espanhol ou 
francês. (Reinaldo, Momento de Reflexão 1, set./2010) 
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Alguns alunos, por sua vez, não têm contato diretamente com 

estrangeiros devido ao seu cargo no hotel, como é o caso do Reinaldo 

(almoxarife), citado acima, e seu colega Ronaldo (cozinheiro), que relacionam 

sua NECESSIDADE de aprendizagem ao lazer, conforme trecho a seguir: 

Professora – Reinaldo (Momento de Reflexão 3, nov./2010). 
É, com o hóspede praticamente eu não tenho contato nenhum, uma vez ou 
outra que eu to passando na recepção e.... ou to no restaurante, fazendo 
alguma coisa, aí acaba acontecendo uma situação ou outra, mas é .... pouco. 
(Reinaldo) 
E o contato você com inglês na sua casa... (Professora) 
Ah, eu até tenho porque eu ... assisto bastante filme, jogo vídeo game, né? 
Então é tudo em inglês e agora eu ponho legenda, ponho essas coisas assim. ... 
É, é o que eu tenho mais contato, né? (Reinaldo)  
 
Eu só tenho a dizer que estou gostando muito, né. Pode até não ser muito útil 
pra mim aqui dentro, né? Do hotel porque a área que eu trabalho, na cozinha 
não utilizou muito, mas lá fora pra mim já está sendo útil. Não para falar, mas 
pra eu ver, tipo na TV, algumas coisas em inglês, algumas pessoas falando assim 
no curso que estou fazendo, já compreendo algumas palavras. Está sendo bem 
útil também. (Ronaldo, Momento de Reflexão 1, set./2010) 

 Outro aspecto que se apresentou nos textos coletados é a 

NECESSIDADE de aprendizagem relacionada à expansão, que lhes 

proporcionará maior fluência na comunicação com os clientes estrangeiros, 

situação ilustrada a seguir:  

Ah, eu tinha dúvida de frutas, é, eu nunca tinha estudado inglês assim, tipo 
sério mesmo, só na escola, mas a gente nunca gostava mesmo, é difícil alguém 
que goste de cara logo de inglês assim, né? Você fala, vamos estudar inglês? Só 
se tiver um contato como a gente está tendo agora, eu mesmo já penso até 
em aprofundar mais, que é bem útil, né? É uma língua, tipo, no caso, mais 
importante que a nossa... está sendo, né? (Glauco, Momento de Reflexão 1, 
set./2010) 
 
E aí, eu quero pra dizer, não só pra dizer de uma forma só, que nem falar pra 
senhora: ah, é, a senhora me pergunta, como você está indo? Ah, estou bem. 
E, o que você acha do trabalho? Ah, bom. Não quero mais ficar nessa 
limitação. Poder dizer de várias formas. (Wellington, Momento de Reflexão 2, 
out./2010) 

 
 No próximo excerto, extraído de meu diário, destaco a atitude de 

Wellington, que procurava aproveitar a interação dos colegas com os hóspedes 

para expandir seu conhecimento, mostrando interesse e independência. 

Quando mencionou a dificuldade do colega que possuía maior conhecimento 

no idioma, ele estabeleceu um contraponto entre sua vivência e a de seu 

colega, na busca de lidar melhor com sua limitação atual na língua inglesa:  
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Disse que quando o cliente está fazendo check-in fica ao lado do recepcionista 
pra ouvir e procurar entender, mas que muitas vezes entende informações 
erradas, quando vai checar com o recepcionista se entendeu errado. Deu 
exemplo de hóspedes que chegam sozinhos, mas que às vezes o acompanhante 
chegará mais tarde. Comentou que os recepcionistas também muitas vezes 
pedem pra repetir. Isso significa que ele procura aprender com as situações, 
fica próximo em busca de informações, mostra foco e interesse em aprender o 
idioma, é positivo, sem dúvida. Não consegue entender, claro, está muito no 
início, isso não tem jeito. (Wellington, diário, out./2010) 

 
 A NECESSIDADE de segurança, proporcionada pela aprendizagem do 

idioma, também pode ser identificada nesse curso. Enquanto alguns preferem 

não arriscar, por medo de cometer erros, outros não têm esse receio. Essa 

situação é exemplificada a seguir:  

 

Tenho que entender melhor as pronúncias e dizê-las sem medo e erro. (Wellington, 
Momento de Reflexão 2, out./2010) 
 
.... consigo compreender bem, razoável, mas na hora de falar....se é isso mesmo que é a 
frase certa, tem que arriscar mesmo, não posso ficar.... dificuldade na pronúncia. É, 
porque.... igual que você tava falando o TH que tem som de TH (aluno reproduz o som) 
muda todo o significado de uma palavra. Do número, quer dizer. Pode ser ordinal ou 
pode ser dezena ou pode ser unidade, isso atrapalha.  Já pensou se a gente tá, leve tal 
coisa pra lá, leva 5 unidades, aí você vai lá e leva 50 por causa de um TH (aluno 
reproduz o som). (Tadeu, Momento de Reflexão 2, out./2010) 

 Tadeu iniciou o curso um mês após os demais, porém conseguiu um 

desenvolvimento muito bom, sempre muito comprometido, procurando 

aproveitar a oportunidade de estudar. Em seu texto, ele utilizou um exemplo 

coerente para justificar sua necessidade de falar corretamente e mostra que, 

mesmo não se sentindo seguro no idioma, enfrenta seus medos.  

 Outro fator que também mostra a NECESSIDADE de segurança dos 

alunos com relação ao idioma está relacionado à atitude solidária de alguns 

hóspedes, que procuram facilitar a comunicação, atitude que os auxilia a lidar 

melhor com suas limitações, pois se sentem mais à vontade, conforme 

ilustrado no próximo excerto:  

...  porque tem hóspede que entende que a gente não consegue ou não 
entende muito bem e não consegue falar muito bem, eles até ajudam a gente, 
né? Eles procuram falar mais... mais claramente, né? Ser mais centrado no 
que eles querem. E têm uns que até conseguem falar algumas coisas em 
português, que se esforçam pra falar português pra ajudar a gente, às vezes, 
né? Mas, assim, muitos tentam falar mais claramente possível, para a gente 
entender. (Leandro, Momento de Reflexão 3, nov./2010) 
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 O aluno Sérgio, comin, conta com o apoio de seu chefe que não só o 

incentiva, mas também procura lhe dar segurança para interagir com os 

clientes estrangeiros, conforme descrito a seguir:  

 

Professora – Sérgio  (Momento de Reflexão 2, out./2010) 
É eu vou contar o que aconteceu hoje, a senhora vai ver que já melhorando as 
coisas. O maitre além de ser um patrão, ele é ... vamos se dizer, ele é um 
professor, ele é um amigo. É tudo ao mesmo tempo. Ele olhou assim, é, depois 
nós descobrimos que eles eram holandeses. Ele falou assim: você já tá se 
virando bem no inglês? Aí eu falei assim, não. Falou, vai lá, tenta lá, arrisca. 
Não, eu prefiro ouvir o senhor. Aí depois ele falou assim pra mim: é você 
podia ter ido à mesa, sim, você entendeu tudo. Você foi o primeiro a dar 
risada. (Sérgio) 
É... tem que arriscar, né? Porque senão se você esperar... (Professora) 
Aí ele falou, foi o que ele falou: arrisca. Qualquer coisa eu te ajudava. Aí eu 
falei, mas eu prefiro ir assim. Prefiro ir confiante do que ir meia boca. Na hora 
que o senhor foi, o senhor se virou muito bem, ele até... aí eu vi que ele quis até 
tirar um barato do senhor, mas o senhor tá com um nível tão, que o senhor foi 
lá e soltou uma brincadeira e ele gostou.. Aí, ele falou: é eu vi. Mas é bom 
assim, né? Não tenha medo, não tenha. (Sérgio) 

 Na história narrada pelo aluno, o maitre, ao atender o cliente, sentiu 

dificuldade em compreender algo específico na comunicação, porém agiu com 

naturalidade, lançando mão do humor para lidar com a situação. Essa atitude é 

um bom exemplo para o aluno, pois mostra que a dificuldade pode ser 

vivenciada também por pessoas mais proficientes no idioma e que devem ser 

encaradas como parte da rotina de um profissional.  

 Reconhecer as dificuldades dos colegas mais proficientes também faz 

com que os alunos consigam lidar melhor com seus próprios erros e 

inseguranças, como Leandro comenta, a seguir:  

 

Teve um dia também, a culpa não foi nem minha. Mas aí ligou, foi essa 
hóspede mesmo, só que ela falou muito rápido, um monte de coisas, só que 
eu não consegui entender. Eu chamei o Alberto, passei pro Felipe da recepção, 
que ele entende bem, ele não conseguiu entender, passou pro Alberto, que é 
o chefe da recepção, que fala muito bem inglês e ele não conseguiu 
entender.... o que ela estava falando. Porque acho que ela estava falando 
muito rápido e muito enrolado. Então, assim, as palavras não estavam ficando 
claras pra ele, até eles tiveram dificuldade. (Leandro, Momento de Reflexão 2, 
Nov./2010). 

 O reconhecimento profissional, proporcionado pela aprendizagem do 

idioma também é uma NECESSIDADE, conforme trecho abaixo: 

 

Professora – Wellington (Momento de Reflexão 3, out./2010) 
É muito importante, tanto que eu também não quero... porque pelo que eu era 
antes, aqui na empresa eu não quero decepcionar as pessoas. (Wellington) 
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Você está sendo promovido, é isso? (professora) 
É, eu fui. Porque antes eu trabalhava lá, na outra empresa terceirizada. E aí, 
Graças a Deus, pela gerente e pelo chefe da recepção, me deram a chance e 
eu não quero decepcioná-los, de não me esforçar. (Wellington) 

 

 Nesse caso, o aluno tinha sido contratado recentemente pela empresa e 

principalmente por trabalhar na recepção, reconhece a importância do inglês 

em seu trabalho. Por esse motivo, ele mencionou o receio de “não decepcionar 

as pessoas”, pois sabe o quanto o fato de não falar o idioma pode prejudicá-lo.  

 Além disso, essa lacuna em sua formação também poderá impedi-lo de 

obter crescimento profissional na empresa. A NECESSIDADE de 

aprendizagem como forma de expansão também está presente em outros 

momentos de sua fala:  

Então, porque assim. Eu tenho que recepcionar o hóspede, levá-lo até o 
apartamento e dar todo o conforto e segurança pra ele. Só que o Alberto ele 
disse que não quer eu apenas, é, como eu vou dizer, concentrado numa só 
profissão. Ele quer ampliar o meu conhecimento e mostrar como que é o 
funcionamento do hotel. E, pra eu estar presenciando, não só com os 
recepcionistas, mas com os chefes, aprender a fazer toda a operação de 
recepcionista e mensageria. (Wellington) 

 No excerto apresentado acima, é possível perceber a oportunidade de 

expansão em seu trabalho, oportunizada por seu chefe. Essa situação reforça 

ainda mais sua necessidade de aprender o idioma, pois para atuar como 

recepcionista precisará de uma fluência muito maior na língua inglesa. 

 Outro fator muito importante, relacionado ao desempenho das tarefas 

dos alunos é a independência, pois é a partir dela que conseguirão melhorar 

sua performance e obter maior destaque em seu trabalho. Essa 

NECESSIDADE relaciona-se diretamente à aprendizagem do idioma, que lhes 

proporcionará certa independência, conforme ilustra o trecho a seguir:  

 

Eu aprendi a me dirigir melhor aos hóspedes, como perguntar corretamente o 
número dos apartamentos deles, oferecer suco, água, etc.. informar preços, 
anotar pedidos sem precisar ficar chamando outras pessoas. (Glauco, 
Momento de Reflexão 1, set./2010)  
Ah, quando eu não consigo entender mesmo, eu peço pra alguém da 
recepção. (Leandro, Momento de Reflexão 3, nov./2010) 

Nos excertos apresentados, é possível perceber certo desconforto dos 

alunos quando precisam recorrer aos colegas, por não conseguirem se 

comunicar com os clientes. Essa NECESSIDADE, contudo, não emergiu dos 

textos da Giovanna, que possui maior fluência no idioma e, portanto, maior 
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independência, tanto na comunicação com os clientes, quanto na solução de 

suas dificuldades. 

 Neste curso, assim como no Curso 1, houve a NECESSIDADE (tema) 

de  equilíbrio (subtema) entre teoria e prática, passado e presente, postura 

e afeto e flexibilidade (sub-subtemas). A NECESSIDADE de equilíbrio entre 

teoria e prática é muito importante, pois meu objetivo era que os alunos 

conseguissem relacionar o conteúdo das aulas ao seu dia-a-dia. Os trechos do 

diário, a seguir, exemplificam essa situação: 

 
Conteúdo: fizemos revisão dos numbers, com os cards, depois pedi para os 
alunos irem pensando em situações em que usam os numbers em seu 
trabalho.... (diário, set./2011) 

Os alunos estão conseguindo fazer conexões e perceber o que está sendo útil 
do que estão aprendendo para seu trabalho, uns tem isso mais claro que 
outros, mas isso é natural. (diário, set./2011) 

Estamos falando de profissões, locais onde pessoas trabalham e vamos 
relacionar as atividades de cada trabalho. Preciso dos extras, pois eles 
complementam e deixam a aula mais interessante, mais completa, pensando 
nos objetivos que tenho com essa unidade. Pretendo sair do geral pra chegar 
ao específico. A partir dessa unidade, acho que consigo fazer esse link... 
(diário, nov./2010) 

 Estabelecer uma conexão entre o conteúdo geral e específico era uma 

de minhas preocupações, pois o diálogo entre teoria e prática era essencial. 

Além disso, minha proposta era fazer uma releitura do livro de inglês geral 

utilizado por mim anteriormente, conforme trecho que se segue:  

 
Penso em talvez, em um primeiro momento, usar o Interchange Intro (geral) e 
complementar com conteúdos específicos (talvez mudar a ordem das 
unidades), que também não é tão simples para mim, estou muito acostumada 
a seguir a sequência similar dos livros didáticos em termos gramaticais. Pensar 
diferente não é tão simples, não sei se daria certo inverter alguns tópicos. 
(diário, ago./2010) 

 

 Essa reflexão exemplifica como se deu o início da mudança em minha 

prática, pois dar uma nova roupagem ao material didático não foi tarefa fácil, 

implicando a NECESSIDADE de equilíbrio entre passado e presente. Para 

lidar com essa situação de instabilidade foi necessário flexibilidade, pois 

mudar a ordem das unidades, por mais fácil que pareça, não me pareceu tão 

simples naquele momento: 
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(...) fizemos a unidade de Jobs, foi boa a aula, conseguimos utilizar a gramática 
em situações da rotina deles. Acho que estão entendendo bem, mas tenho 
receio de ter ido muito adiante no livro, direto para o Simple Present, mas 
parece estar sob controle, vamos ver.... (diário, nov./2010) 

 A necessidade de controle sobre a situação faz parte do sentimento de 

insegurança ocasionado pelas inovações deste curso. Diante de uma nova 

atitude em aula, o resultado que seria obtido era totalmente imprevisível.  

 Outro fator que favoreceu a imprevisibilidade foi a dinâmica deste 

contexto, pois como as aulas são em grupo, diante das faltas dos colegas, o 

conteúdo acabava sendo retomado frequentemente. Essa situação exige do 

professor flexibilidade grande para que consiga manter o equilíbrio do curso, 

uma vez que, muitas vezes, é necessário voltar conteúdos para continuar 

caminhando:  

E o que preocupa, como falei aos meninos na última aula é se essas meninas 
faltam, acaba prejudicando o grupo todo, expliquei a eles que vou no ritmo da 
maioria, mas que, de qualquer forma, tenho que dar atenção a todos... (diário, 
ago./2010)  

 

No trecho anterior me refiro à baixa frequência das alunas no curso logo 

nas primeiras semanas de aula, fato que acaba interferindo no ritmo das aulas. 

Quando conversamos sobre suas faltas, os alunos mencionaram o conforto 

que sentem quando os conteúdos são retomados, conforme mostra o excerto: 

 
Professora – Leandro (Momento de Reflexão 3, nov./2010) 
Você falou das suas faltas. É .. você acha que isso, gerou uma dificuldade pra 
você, o fato de você ter faltado? (professora) 
É, também porque normalmente nas aulas a gente sempre revê, né, as coisas 
que foram antes, né? Então, como eu fal.. como a gente toda hora está 
revendo alguma coisa, a gente vai guardando mais, né? (Leandro) 
 
Professora – Reinaldo (Momento de Reflexão 3, nov./2010) 
Do que você gosta das aulas? (professora) 
Ah, do jeito que você passa a aula, assim, eu acho bom.... o jeito que você 
explica. Você tá sempre perguntando, parando para ver se a gente tem 
alguma dúvida, aí você volta e reforça bem. Um pouquinho de paciência que 
você tem com a gente também, né? (Reinaldo) 

 
 Nesses casos, a revisão acaba sendo necessária para compensar, não 

somente a inconstância, mas a dificuldade de aprendizagem de alguns e a 

diferença de ritmo entre os alunos, reflexão presente em meu diário, a seguir: 

Os alunos têm faltado bastante e têm diferenças de ritmo de aprendizagem, o 
que me preocupa um pouco. (diário, out./2010) 
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 A meu ver, a maior dificuldade para o professor nesse contexto está em 

encontrar equilíbrio, pois nesse caminho corremos o risco de tornar a situação 

cômoda para os alunos, que muitas vezes não possuem justificativas para a 

sua baixa frequência no curso e podem diante disso, se acomodar, na certeza 

de que os conteúdos serão repetidos em outro momento.  

 Por esse motivo, o diálogo entre professor e alunos é sempre muito 

importante, para podermos acompanhar o percurso de cada um e nos 

posicionar diante de cada situação. Esse contato exige do professor o 

equilíbrio entre postura e afeto, situação presente nos próximos excertos: 

Mas, acho que são boas essas conversas porque vocês também param pra 
pensar como estão as aulas e aí acaba contribuindo pra mim também e pra 
vocês também. Pensar um pouquinho o que está sendo bom pra vocês o que 
poderia melhorar. (Douglas, Momento de Reflexão 1, set./2010) 
 
Professora – Leandro (Momento de Reflexão 2, out./2010) 
E a questão das faltas, como faz pra recuperar. Assim... igual a gente tava 
falando do Glauco, né? Sobre as faltas, como fazer? Pra resolver, assim.... é ... 
pra você acompanhar melhor as aulas, mesmo tendo faltando, né? 
(Professora) 
 
O ideal, na verdade, é não faltar, ou faltar bem menos, né?  Fazer o possível 
pra não faltar. (Leandro) 

 
 Nesses momentos de reflexão tive a oportunidade de conhecê-los 

melhor e entrar em contato com suas dificuldades.  No diálogo com Leandro, 

por exemplo, tentei fazê-lo refletir sobre suas faltas e buscar uma solução para 

sua dificuldade. Minha expectativa era que ele se disponibilizasse a estudar em 

casa, mas não foi essa a sua resposta.  

 Ele se comprometeu em se esforçar para não faltar às aulas, mesmo 

consciente de sua dificuldade de colocar isso em prática. Espero, nesse caso, 

ter conseguido conscientizá-lo da importância de melhorar sua frequência a fim 

de melhorar seu aproveitamento no curso. Nossas conversas foram sempre 

muito produtivas pois, desse contato, surgiu uma relação muito aberta entre 

professor e alunos, que podiam expressar suas opiniões sobre diversos 

assuntos relacionados às aulas.   

 Essas características também estavam presentes em nosso curso. Um 

exemplo é que os conteúdos a serem abordados eram compartilhados com os 

alunos. Essa abertura fazia parte da minha NECESSIDADE (tema) de 

mudança (subtema) em minha prática (sub-subtema), que tinha a flexibilidade 
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como seu principal traço. No próximo diálogo, perguntei ao aluno como se 

sentia quanto à alteração na ordem das unidades do livro, o que mostra minha 

preocupação em obter um feedback quanto ao curso:  

Professora – Reinaldo (Momento de Reflexão 2, out./2011) 
Têm livros que demoram mais. O livro demora mais para apresentar o simple 
present. Eu mudei a ordem. Mas, eu acho que... é bom pra vocês porque 
proporciona, dá mais possibilidade de você mais rápido,  mas é sempre receio, 
meu mesmo, né? De vocês estarem conseguindo entender, mas eu não to, eu 
sinto que vocês tão entendendo bem. (Professora) 
Ah, eu se eu não entender, eu falo logo ... (Reinaldo) 

 No excerto apresentado, Reinaldo não sinalizou nenhuma dificuldade em 

se adaptar a forma como trabalhei com o livro pois, segundo ele, se esse fosse 

o caso, logo se manifestaria. Essa era, portanto, uma preocupação 

exclusivamente minha. Na elaboração do teste, a NECESSIDADE de mudança 

também estava presente em minhas reflexões. Contudo, ainda não me sentia 

preparada para modificar o formato dos mesmos, conforme mostra meu diário: 

Tentei elaborar um teste que tenha maior relação com a metodologia, mais 
contextualizado, mas não tem como fugir muito do tradicional, pelo menos 
não sei como ainda.... (diário, out./2010) 

 

 Em nossas conversas, eu procurava incentivá-los quanto ao curso, pois 

nesse contexto existe a NECESSIDADE (tema) de motivação (subtema), seja 

por parte do professor e/ou de seus colegas de trabalho, que pode ser 

proporcionada pela interação (sub-subtema) entre teoria e prática, professor e 

aluno, aluno e aluno e aluno e estrangeiros (sub-sub-subtemas)109
.  O próximo 

excerto ilustra minha tentativa de incentivar a interação entre aluno e aluno, 

para que eles pudessem se beneficiar do trabalho em grupo: 

Vocês têm condições de se ajudar também, por isso que eu falo. Às vezes para 
sentar juntos, pegar uma hora do almoço. São coisas que eu falo e eu sei que 
não são fáceis de fazer, mas são os instrumentos que a gente tem, né?  
(Momento de Reflexão 2, out./2010) 

 Incentivar a interação entre os alunos era uma NECESSIDADE minha, 

pois me sentia motivada ao perceber o seu comprometimento no curso, no 

esforço conjunto para solucionar a pendência quanto ao material. É 

interessante notar que o aluno conseguiu relacionar a minha sugestão a uma 

situação em que seu grupo, por meio da união, conseguiu realizar uma tarefa 

pendente, conforme próximo trecho:  

                                            
109 

O sub-sub-subtema aluno e estrangeiros não foi identificado no curso 1. Como Giovanna interagia 
frequentemente com estrangeiros, essa não era uma necessidade para que se sentisse motivada.  
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É, que nem, hoje foi uma prova. Eu peguei o Reinaldo, se não a gente não ia 
conseguir fazer a cópia, né? Consegui guardar: você já tá aqui, vou correndo 
ali, já tira cópia ali, quanto você conseguir tirar, depois eu venho aqui e tiro o 
resto. Aí... foi aí que ele conseguiu tirar. (Sérgio, Momento de Reflexão 2, 
out./2010). 

 

  O excerto seguinte mostra que a NECESSIDADE de interação entre 

professor e aluno pode ser um recurso para que eles se sintam motivados no 

curso e se conscientizem de algumas questões, abrindo possibilidades de 

mudança de atitude por parte deles. Nesse processo, o importante é 

acompanhar o percurso dos alunos, como mostra o excerto de meu diário:  

 

No começo conversamos um pouco sobre o desenvolvimento deles, o 
Wellington falou bastante, sinto que tem necessidade de conversar bastante 
sobre como se sente, isso é bom, pois assim obtenho mais informações. 
(Diário, out./2010) 

 Esse aluno sempre compartilhava suas necessidades de aprendizagem 

nas aulas, trazendo dúvidas sobre seu dia-a-dia. Outro fator de motivação 

nesse contexto é a interação entre aluno e estrangeiros, ilustrada a seguir: 

 

Professora – Glauco (Momento de Reflexão 2, out./2010) 
A gente tinha que, tipo assim, eu tinha mais contato com o hóspede quando eu 
era, ficava mais no restaurante.  (Glauco) 
Agora você tá em eventos, né? (Professora) 
É, eu fiquei em eventos. (Glauco) 
Os eventos são nacionais? (Professora) 
A maioria. (Glauco) 
 

No início, Glauco mostrou grande interesse nas aulas, porém durante o 

curso, se desestimulou. Estava com dificuldades de frequentar as aulas 

devido ao seu horário de trabalho e aos eventos do hotel, porém esse não foi 

o único fator. Apesar de não ter afirmado claramente, seu menor contato atual 

com estrangeiros contribuiu para que se sentisse dessa forma. 

Situação similar aconteceu com Ronaldo que, por trabalhar na cozinha, 

também utilizava o idioma esporadicamente, conforme mencionado pelo 

aluno em outros momentos. Em nossa conversa, ele afirmou faltar 

curiosidade de sua parte: 

Professora – Ronaldo (Momento de Reflexão 2, out./2010) 
Não sei, eu acho que é fala de praticar mais, né? (Professora) 
Acho que fala um pouco de estimulo, se estimular mais um pouco e ... 
(Ronaldo) 
Estímulo com relação ao que, você quer dizer? (Professora) 
A curiosidade da pronúncia mesmo. Como saber ler aquela palavra. (Ronaldo) 
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 Neste contexto, outro fator necessário para motivação dos alunos é a 

interação entre teoria e prática, quando, por exemplo, traziam dúvidas de sua 

rotina de trabalho às aulas, como ilustra o próximo trecho: 

É porque durante as aulas estou podendo tirar bastante as dúvidas... de tudo 
o que a gente usa geralmente no restaurante pra .... mesmo que a gente não 
entenda tudo, né? Depois das aulas a gente tipo começa entender mais um 
pouco... eu uso bastante, assim. Como a senhora vê, sempre tido dúvidas, 
alguma coisa que vejo na rua, eu já pergunto. (Glauco, Momento de Reflexão 
1, set./2010). 
 
Que eu sei bastante palavras. Eu procuro sempre, tipo, que nem eu te falei, que 
o hóspede entrou, né? Eu estava já. Eu não sabia o que falar, né?  Fique à 
vontade, hoje eu já vim e já perguntei como que é. (Glauco, Momento de 
Reflexão 2, out./2010).  
  

 Os trechos apresentados mostram que, para o aluno Glauco, as aulas 

são uma oportunidade de esclarecer tópicos de seu trabalho. Atender as 

necessidades e dificuldades dos alunos é um dos objetivos do curso e o fato de 

conseguir essa interação também é motivador para mim, como professora, 

ilustrado na reflexão em meu diário: 

Os alunos perguntaram como explicar ao hóspede onde fica o toilet.: o 
Ronaldo, que trabalha na cozinha. Às vezes, o hóspede entra na cozinha sem 
querer. Aí ele tem que explicar que o banheiro fica saindo da cozinha, no final 
do corredor, à esquerda. Após a aula alguns alunos ficaram para participar da 
coleta de minha pesquisa, novamente gostei de ver os alunos falando sobre as 
aulas, dando contribuições sobre como estão relacionando as aulas ao seu 
trabalho, é bom ver como posso ajudar essas pessoas e o mais importante é 
elas perceberem como podem se beneficiar disso tudo. (Diário, set./2010) 
 

 Nesse curso, conforme pudemos verificar, a interação ocorreu somente 

face a face, diferente Curso 1. A interação entre professor e aluno no blog 

também era fator de motivação para mim e a ausência desse contato, no 

Curso 2, fez com que eu também me sentisse um pouco sozinha nesse 

ambiente, sentimento que compartilho com Giovanna (curso 1).  O fato de 

não ter havido interação no blog nesse curso é compreensível, tendo em vista 

o perfil desses alunos. 

 Conforme pudemos verificar, a NECESSIDADE se configura como um 

tema muito significativo nos dois cursos desta pesquisa. Buscar atender as 

necessidades de nossos alunos faz parte da prática docente, porém nem todas 

as necessidades conseguem ser supridas, tendo em vista os diversos 

elementos que interagem nesses contextos específicos. Contudo, acredito que 
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o fato de estarmos conscientes desses fatores representa o primeiro passo. Os 

demais passos serão dados ao longo de nossa carreira profissional.  

 Após abordar o tema NECESSIDADE e seus desdobramentos, 

apresento uma representação gráfica que nos possibilita visualizar o fenômeno 

vivido em ambos os cursos. Para facilitar a compreensão do leitor, utilizo uma 

legenda com cores para destacar os pontos de interlocução entre os dois 

cursos, bem como as especificidades de cada um110.   

  

                                            
110 

As cores utilizadas na figura apresentada foram definidas aleatoriamente.  

Figura 4.2 - Tema Necessidade – Cursos 1 e 2. 
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 A imagem apresentada, ilustra o tema NECESSIDADE e seus 

desdobramentos, que podem ser relacionados a diversos conceitos teóricos 

deste trabalho, apresentados a seguir. 

 

4.1.3 Religações teóricas do tema Necessidade 

 

 Como pudemos verificar na seção anterior, a NECESSIDADE se 

consolida como um aspecto extremamente relevante da prática docente, que 

se relaciona à busca por aprendizagem, vivenciada, nesse caso, tanto pelos 

alunos, quanto por mim. Os alunos, ao buscarem um curso de língua 

estrangeira e eu, como professora, ao investir em minha formação.  

 É interessante notar a identificação do tema NECESSIDADE, pois 

conforme mencionado, a análise de necessidades, proposta inicialmente por 

Hutchinson & Waters (1987) é um dos conceitos-chave da abordagem 

instrumental ou ESP. Por meio desse procedimento, podemos identificar as 

necessidades, desejos e lacunas de nossos alunos, os três componentes que 

atuam de forma complementar na elaboração de cursos de ESP.  

 Para ilustrar esse conceito, resgato a situação vivenciada por Wellington 

(Curso 2), mensageiro do hotel, que menciona sua intenção de se tornar 

recepcionista futuramente, o que nos remete a seus desejos (Hutchinson & 

Waters, 1987) e as suas necessidades subjetivas (Brindley, 1989). O mesmo 

acontece com os alunos Reinaldo (almoxarife) e Ronaldo (cozinha), cuja 

aprendizagem do idioma está relacionada ao lazer.  

 Entrar em contato com as necessidades subjetivas de nossos alunos faz 

toda a diferença, pois durante o curso podemos transitar entre seu contexto 

imediato (necessidades objetivas) e as situações que serão vivenciadas por 

eles no futuro (necessidades subjetivas).  

 No caso dos alunos desta pesquisa, suas necessidades objetivas estão 

relacionadas ao desempenho de seu trabalho e à sua expansão profissional. 

O empoderamento, reconhecimento, segurança, independência e lazer por 

outro lado, podem ser vistos como aspectos mais subjetivos de suas 

necessidades, pois envolvem fatores cognitivos e emotivos.  

 Um conceito que vem à mente, ao abordar as necessidades subjetivas e 

objetivas, relaciona-se ao princípio dialógico (Morin, 2005,2009), que, neste 
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caso, promove uma interlocução entre conceitos opostos ─ razão e emoção ─ 

que mantêm uma relação de complementaridade.   

 Se pensarmos na NECESSIDADE de aprendizagem relacionada ao 

reconhecimento, ela também nos remete ao conceito de feedback. Como 

exemplo, poderíamos citar a aluna Giovanna (Curso 1), que considerava o 

feedback de outras pessoas de seu trabalho, quanto ao seu desenvolvimento 

no curso, muito importante. Nesse caso, o feedback positivo provoca no aluno 

um sentimento de expansão, conforme explica Mariotti (2002). 

  Outro exemplo no Curso 1 refere-se à atitude de Giovanna, que utiliza 

algumas aulas para tirar dúvidas sobre seu cotidiano para preparar para lidar 

com experiências similares no futuro. Essa postura nos remete à ideia do 

princípio do circuito recursivo (Morin, 2005,2009), a medida em que a aluna 

constrói um conhecimento novo a partir do feedback proporcionado por uma 

situação vivenciada por ela no passado.  

 Além disso, ao buscar subsídios em uma experiência vivenciada 

anteriormente, Giovanna lança mão da reflexão-sobre-a-ação (Schön, 1992), 

pois mesmo que inconscientemente, tenta construir uma experiência educativa 

(Dewey, 1938) por meio da reflexão sobre o passado. Essa situação me remete 

à minha prática docente, pois refletir retrospectivamente sobre a vivência nos 

Cursos 1 e 2 me possibilitou, por exemplo, encontrar pontos de interlocução 

entre as necessidades dos alunos e as minhas. 

 Em minha prática docente, da mesma forma, minha NECESSIDADE de 

aprendizagem, ao investir em minha formação, relacionava-se à busca por 

novos conhecimentos, abertura de caminhos e oportunidades de trabalho, 

conceitos que podem ser relacionados ao empoderamento.  

 Meu desempenho como professora também seria beneficiado pelos 

conhecimentos construídos, que me proporcionariam expansão e maior 

segurança em meu trabalho. O reconhecimento quanto ao meu crescimento 

e desenvolvimento profissional também é igualmente importante, pois o 

feedback de outras pessoas me possibilita um distanciamento de minha prática 

e faz com que eu consiga compreendê-la também pelo olhar do outro.   

 Diante disso, os novos conceitos construídos na pós-graduação 

trouxeram com eles, a NECESSIDADE de mudança em minha prática, que 

fez com que eu vivenciasse momentos de desequilíbrio. O paradigma 



175 
 

tradicional (velho) em diálogo com o paradigma complexo (novo), em um 

primeiro momento, gerou certa instabilidade em minha prática.  

 Como exemplo, poderíamos citar a alteração da ordem das unidades 

dos livros High Season (Curso 1) e Interchange Intro (Curso 2), que fez com 

que eu rompesse com a linearidade, traço característico do paradigma 

tradicional, o qual vinha regendo minha prática. Contudo, a mudança de ordem, 

no Curso 2, gerou maior instabilidade em minha prática devido ao fato de os 

alunos não possuírem conhecimento prévio do idioma, o que fez com que eu 

me sentisse mais insegura quanto aos resultados que iria obter.  

 Outra situação, que também possui relação com os paradigmas, refere-

se ao site inspection (Curso 1), atividade que rompeu completamente com a 

previsibilidade e a linearidade, do paradigma tradicional. A reflexão-sobre-a-

ação (Schön, 1992), sobre essa situação vivenciada por mim, me fez concluir 

que a mudança em minha prática, na verdade, já estava acontecendo durante 

o Curso 1, mesmo que inconscientemente naquele momento.  

 Outro exemplo da necessidade de diálogo entre passado e presente se 

refere à utilização do livro High Season, que aborda algumas situações do 

passado que não mais correspondem à realidade de hoje, fato que implicou em 

uma atitude dialógica entre esses dois momentos.   

 O princípio hologramático (Morin, 2005, 2009) também pode ser 

identificado nesses cursos, se estabelecermos uma ligação entre a 

NECESSIDADE de equilíbrio entre teoria e prática, com o diálogo 

estabelecido entre os tópicos do livro (partes) e a realidade dos alunos no hotel 

(todo), em ambos os cursos. Esse diálogo oportuniza a construção de 

conhecimento contextualizado, na relação entre as partes e o todo.  

 Esse mesmo diálogo, nesse caso entre as partes e partes, aconteceu 

quando Leandro (Curso 2), por exemplo, refletiu sobre seu desenvolvimento 

por meio de um contraponto entre as suas limitações (parte integrante do 

microcontexto-sala de aula) e as de seus colegas mais proficientes no idioma 

(parte integrante do macrocontexto-hotel).  

 Nesse caso, o feedback proporcionado por sua atitude reflexiva foi 

positivo, pois fez com  que ele reconhecesse que os demais colegas, mesmo 

os mais experientes, também vivenciam as mesmas dificuldades que ele. 

Existe, em sua atitude reflexiva, uma circularidade, na interação entre as partes 
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(microcontexto e macrocontexto), que se retroalimentam, conceito do princípio 

do circuito recursivo (Morin, 2005,2009).  

 A interação é um dos conceitos-chave da complexidade, pois é ela que 

garante ao sistema uma organização, para que este se mantenha em 

funcionamento (Morin, 2008). Se não houver interação, o sistema se 

desestabiliza totalmente e pode ir à falência. Essas questões interferem 

diretamente o trabalho do professor, pois a intensidade de interações influencia 

na medida de ordem e desordem do sistema (entropia), conforme explica 

Tescarolo (2005).  

 Isso nos leva a concluir que quanto maior o número de interações, mais 

instável é o sistema, o que implica maior complexidade para administrar o 

curso, se pensarmos no professor de idiomas em empresas. Contudo, se o 

sistema depende das interações para que continue ativo, tanto professor 

quanto alunos, precisam dessa dinâmica para que o curso aconteça. Essa 

constatação nos faz pensar na ambiguidade presente nessa prática.  

 Sendo assim, a motivação dos alunos e professor no curso pode ser 

relacionada às múltiplas interações que ocorrem nele. Nos cursos desta 

pesquisa, a interação entre teoria e prática, professor e aluno, aluno e 

ambiente, aluno e estrangeiros são todos partes de um todo, que quando 

interagem, mantém a dinâmica do curso em andamento.  

 Um exemplo da relação entre a interação e a instabilidade do sistema 

se refere à situação vivenciada por Giovanna (Curso 1). No início, a aluna 

procurava evitar momentos de silêncio durante a realização do site inspection, 

pois se isso acontecesse, ela estaria abrindo espaço para maior interação por 

parte do cliente, o que aumentaria o grau de instabilidade na comunicação e 

resultaria a perda de controle da situação por parte dela. 

 Esse fato nos mostra que para lidar com a dinâmica e instabilidade do 

sistema, precisamos desenvolver uma capacidade de adaptação, situação que 

nos remete ao conceito de autopoiese, que se refere à capacidade adaptativa 

dos sistemas, quando diante de momentos de ordem e desordem (Maturana e 

Varela, 1995 apud Moraes, 2000). Lidar com a instabilidade, a inconstância e a 

imprevisibilidade exige do professor grande flexibilidade, pois se adaptar a 

esses momentos acaba sendo um desafio a esse profissional.  
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 Esses tópicos podem ser relacionados ao próximo tema DIFICULDADE, 

explorado a seguir.  

   

4.2 Dificuldade  

 

 O tema DIFICULDADE, que emergiu dos cursos desta pesquisa, nos 

possibilitará aprofundar as discussões apresentadas, em busca de 

compreender o fenômeno estudado.  

 

4.2.1 Curso 1 

 

 Outro tema que faz parte da vivência nos dois cursos desta pesquisa é a 

DIFICULDADE, que se relaciona aos subtemas aprendizagem, manutenção e 

segurança, os quais se ligam a outros sub-subtemas, detalhados a seguir.  

 A DIFICULDADE (tema) de aprendizagem (sub-tema) se relaciona aos 

sub-subtemas lacunas e experiências. Entrar em contato com as 

experiências de Giovanna me possibilitou entender um pouco mais sobre a 

origem de sua DIFICULDADE de aprendizagem, conforme trecho a seguir:  

 

Sou gerente de vendas de um hotel de alto luxo em São Paulo, o que faz com 
que eu tenha contato com diversas culturas internacionais. O Inglês é a língua 
universal e fundamental para que eu consiga me comunicar bem. Não recebi a 
educação desde criança sobre o conceito de se falar uma segunda língua, 
menos ainda sobre o inglês. Sempre atuei na área de hotelaria, pois meus pais 
também foram hoteleiros, mas nunca precisaram utilizar tanto o inglês. Esta 
falha na minha educação infantil fez com que a partir dos 24 anos, eu 
começasse a ter dificuldade em me comunicar com outras culturas. Tentei por 
diversas vezes estudar em escolas... e dois a três professores particulares. 
Odiava o Inglês!!! (Giovanna, Memória, ago./2010)  

 

 No excerto acima, a aluna mencionou uma falha em sua educação, na 

qual parecem ter originado algumas lacunas em sua aprendizagem. Seus pais, 

apesar de atuarem também no ramo da hotelaria, trabalharam em um época 

em que falar um idioma estrangeiro não tinha a mesma relevância de hoje, 

situação que fez com que não sentissem a mesma necessidade da filha.  

 Outro fator que chama a atenção é seu sentimento negativo com relação 

ao idioma no passado, atitude completamente diferente do que podemos 

verificar nos textos desta pesquisa111. Seu depoimento nos mostra como o ato 

                                            
111 

No capítulo 3 apresento um gráfico que revela a atitude da aluna quanto ao idioma no presente e 
passado.  
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de refletir retrospectivamente pode nos auxiliar a resgatar fatos extremamente 

importantes sobre nossas experiências, sejam elas educativas e/ou não-

educativas (Dewey, 1938). Sua dificuldade é apontada a seguir:   

Eu disse a TEACHER que eu esperava melhorar meu inglês, mas que tinha uma 
dificuldade imensa por não gostar da língua e já ter iniciado por diversas 
vezes. Todas as vezes em que parei de estudar, o recomeço sempre  era do 
zero e aquelas lições básicas me desmotivavam ainda mais. Eu desejava 
aumentar meu vocabulário em inglês e acreditava que isto faria com que eu 
conseguisse melhorar. (Giovanna, Memória, ago./2010, grifo da aluna) 

 
 Este excerto sinaliza outras questões problemáticas que tenho notado 

em minha prática: as múltiplas desistências e reinícios de cursos de idiomas ao 

longo da vida dos alunos. Além disso, um fato que considero ainda mais 

agravante: o reinício do zero, como mencionado pela aluna. 

 Existem casos em que os alunos ingressam em cursos sem que seja 

realizado um teste de classificação e/ou entrevista para verificar seu 

conhecimento prévio, ou ainda, grupos são formados sem que haja 

preocupação quanto ao perfil dos participantes, suas necessidades e seus 

interesses, entre outros fatores que considero essenciais para o sucesso de um 

curso. Giovanna descreve sua experiência em escolas particulares de idiomas 

e com professores particulares de inglês112, nos trechos que se seguem: 

Professora – Giovanna (Memória, ago./2010) 
Então, eles colocavam aquela liçãozinha, onde você decorava as palavras 
pertinentes a aquela aula. Óbvio que eu ia preparada para aquela aula, mas 
como essa parte não era funcional, no meu dia-a-dia. É, funcional assim, não 
era uma coisa que eu utilizava, é, o texto, né? Aquelas palavras ... eram 10, 15 
palavras, se eu não me engano. Então, assim, eu gravava por um período e 
não gravava mais. O formatar as perguntas, sim, porque era funcional porque 
eu usava sempre que eu fosse fazer uma pergunta, mas não ... 
necessariamente não existia um vocabulário, gravado, arquivado na minha 
mente.... Mas, foi a única escola que eu consegui tirar algo, algum proveito até 
hoje. (Giovanna) 
Eles trabalham com tradução, né? (Professora)  
Por exemplo: eu lembro que, isso já faz muito tempo, mas eu lembro que... 
tinham 15 palavras que não tinham tradução do lado, então você também 
não podia escrever em português e você tinha que estudar em casa o que 
eram aquelas palavras e durante a aula aquilo era discutido. Aí, tinham 4 
expressões, é , 4 expressões, toda aula era isso, todas as aulas ímpares. 
Tinham 4 expressões que eles davam exemplos ali na aula, mas você sempre 
tinha que estudar antes, se preparar para aquilo. Era bom, mas no meu caso, 
pela falta de tempo, como você já bem conhece, é... impossível uma boa 
preparação. E no final, às vezes nas aulas pares ou no final das aulas ímpares, 
tinha algo sobre gramática. (Giovanna)  

                                            
112 

Giovanna realizou cursos de inglês, por um período total aproximado de 2 anos e 8 meses, em três 
escolas localizadas em São Paulo, cujos nomes foram omitidos por questões de anonimato.  
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 No excerto anterior, é possível identificar a forte presença do paradigma 

tradicional em sua experiência. O fato de decorar palavras soltas 

descontextualizadas fez com que a aluna memorizasse conteúdos e adquirisse 

conhecimento à sua realidade, o que aprendia, logo era esquecido.  

 A forma metódica de estruturação do curso também chama a atenção, 

pois mostra a visão reducionista da instituição de ensino. Os cursos são 

estruturados para atender os diversos perfis de alunos que se matriculam na 

escola, em busca de aprender o idioma para diferentes fins. Conforme 

podemos observar no texto da aluna, os conteúdos do curso são fixos e são 

aplicados sistematicamente durante as aulas.  

 Diante das características apontadas, podemos concluir que nessa 

metodologia não há espaço para a imprevisibilidade. Nela, a interação entre as 

diversas partes não é levada em conta. Outra experiência não-educativa 

(Dewey, 1938), a meu ver, foi descrita no próximo excerto: 

(.....) foi a escola  assim, que  eu mais, é, que eu não gostei realmente, eles 
traziam textos, os professores eram extremamente jovens, nada contra os 
professores, mas com relação a aula porque eu era minoria. Então, tinham 
muito mais adolescentes numa fase totalmente diferente da minha, então os 
textos que eram abordados não eram novamente, funcionais.  Interesse, não 
me gerava interesse. Não tinha nada a ver com o meu dia-a-dia e a minha 
necessidade. (Giovanna, Memória, ago./2010)  

 

 Nesse caso, entendo que o fato que mais a desmotivou refere-se à 

formação do grupo, pois havia grande diferença de perfil entre os participantes 

e o conteúdo, do mesmo modo, não atendia as suas necessidades. No próximo 

excerto, Giovanna descreve uma experiência satisfatória em um dos cursos 

que realizou:  

Ah, a outra escola foi o .... foi a melhor de todas elas, porém a minha agenda 
fazia com que eu perdesse muitas aulas no mês. Então, por exemplo, o fato de 
eu ter que sair do hotel e ir até a escola 2 x na semana fazia com que eu 
não.... e outra, chegava assim super cansada e saia muito tarde. O professor 
era magnífico, trazia uns textos muito legais, era um valor também ... alto 
para aquele momento. É, mas não também não me servia, rapidamente, não 
me atendia o que eu precisava, também tinham pessoas mais jovens na aula. 
(Giovanna, Memória, ago./2010)  
 

 Nesse caso, sua maior dificuldade foi de ordem pessoal, pois não 

conseguiu conciliar seu horário com o cronograma da escola, o que prejudicou 

o seu aproveitamento, fazendo com que desistisse do curso. Uma alternativa 

foi buscar aulas particulares, que lhe proporcionaram maior flexibilidade, 

tornando possível conciliar melhor estudo e trabalho, como comenta:  
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Professora – Giovanna (Memória, ago./2010) 
Bom, fora isso, eu tive uns dois a três professores particulares, o último 
professor conseguiu me encantar um pouco mais, pois exercia a mesma 
profissão que a minha... (Giovanna) 
Ele era professor numa escola? (professora) 
Não, acho que por não ter uma metodologia, foi ele quem deu a ideia do livro: 
do Market Leader . É... ele continua dando algumas aulas, ele continua 
fazendo isso mais como um hobby, por ele ter morado muito tempo fora, mas 
era aquela coisa, era totalmente preso ao livro, hoje eu acho que realmente 
me encontrei, de ... ir mais na minha necessidade, me soltar, ter alguém que 
eu me sinta bem e que eu possa contar o que aconteceu no dia e saber que não 
estou perdendo aula, pelo contrário, é exatamente isso que eu quero, saber me 
comunicar, né? E hoje eu tenho a certeza de que estou com um profissional de 
verdade, né? (Giovanna) 

  
 Segundo a aluna, seu último professor de inglês, apesar de não possuir 

formação na área de ensino-aprendizagem de idiomas, trabalhava no ramo da 

hotelaria e conhecia, portanto, suas necessidades específicas, fato este que 

lhe proporcionou maior motivação. O material didático de business geral, 

sugerido pelo professor, apesar de ser um bom livro, não atendia as 

necessidades mais pontuais da aluna, que naquele momento, eram essenciais 

ao seu desenvolvimento. 

 É importante ressaltar que as experiências compartilhadas pela aluna, 

apesar de não serem explicitamente direcionadas ao professor de idiomas, 

revelam aspectos que dizem respeito diretamente a esse profissional. A partir 

das experiências da aluna  ─  educativas e não-educativas, cf. Dewey, 1938 ─ 

podemos perceber, por exemplo, o quanto nossas atitudes podem ser 

decisivas na vida de nossos alunos.  Auxiliam-nos, dessa forma, a determinar o 

que não devemos fazer em nossas aulas.  

 Pensando na elaboração de cursos, se abordarmos conteúdos distantes 

da realidade de nossos alunos, além de desmotivá-los, estaremos indo na 

contramão da construção de conhecimento. A falta de conexão entre as aulas e 

o cotidiano dos alunos resulta em conteúdos descontextualizados, que serão 

memorizados para serem posteriormente esquecidos.  

 Nos excertos seguintes, Giovanna descreve o primeiro site inspection, 

realizado durante nosso curso, no hotel onde trabalha:  

 

Professora – Giovanna (Memória, ago./2010, grifos da aluna)  
O primeiro “site inspection”, confesso que estava TOTALMENTE com a língua 
travada, somente conseguia dizer palavras soltas e apontar para os objetos... 
e a Teacher sempre conversando somente em inglês, refazia minha única 
palavra em frases rápidas e diretas (e isso me ajudou muito). Então, por 
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exemplo, eu falava sobre um objeto, eu sabia que isso aqui era um copo e ai 
você falava assim ... não , vou dar outro exemplo até melhor...eu apontava para 
ela para a gente ir para o elevador, mas eu não sabia como dizer, vamos ao 
elevador, vamos subir para... vamos descer para... você lembra disso? 
(Giovanna)  
Lembro. (Professora)  
Aí eu apontava para você e aí você me ensinava o correto, então você me dava 
a frase é: “get in the elevator and go up to the rooms”. Então, isso fazia com 
que eu gravasse porque aquilo era fundamental para mim ... realmente ... 
(Giovanna)  

 Conforme podemos notar, nesse primeiro momento sua dificuldade 

estava em formar frases, pois somente conseguia dizer palavras soltas, 

segundo sua própria reflexão. A falta de contextualização dos conteúdos gerou 

uma DIFICULDADE (tema) de aprendizagem (subtema) à aluna, que pode ser 

relacionada a algumas de suas experiências (sub-subtema), descritas 

anteriormente. Essa dificuldade foi retomada posteriormente em sua fala, 

quando a aluna lança mão de uma linguagem metafórica muito interessante, 

que nos faz entender exatamente como se sentia, no excerto a seguir:  

Professora – Giovanna (Memória, ago./2010, grifos meus) 
No 2º site foi possível melhorar a inspeção, pois conseguia formar as frases e 
não deixar as palavras dos objetos “voando”. É claro que houve erros, mas era 
incomparável a diferença, eu conseguia cumprimentar o cliente, solicitar que 
ele aguardasse por alguns instantes eu pegar as chaves no lobby e também 
convidá-lo para entrar e subirmos em determinado andar. Mas ainda me sentia 
insegura (ainda me sinto) quanto às perguntas novas que poderiam surgir e eu 
não entendê-las. (Giovanna)  
Explica melhor esses objetos “voando”. (professora)  
(Risos) 
Os objetos voando, é assim que ... no primeiro site eu apontava e dizia a 
tradução daquele objeto. Então, nesse quarto tem TV LCD, tem cama king size, 
tem máquina de café. Então, eu só falava assim, máquina de café, cama, né. 
Agora não, né. (Giovanna)  

 As palavras voando descrevem muito bem a sensação da aluna, de 

estar diante de palavras soltas no ar, descontextualizadas, sem utilidade, sem 

conexão com sua realidade. Ao longo do excerto, ao se referir ao segundo site 

inspection é possível notar a superação dessa dificuldade, quando conseguiu 

encontrar um sentido para o vocabulário aprendido.  

 Outra DIFICULDADE (tema) vivenciada nesse curso refere-se à 

manutenção (subtema) do equilíbrio (sub-subtema), que envolve o pós-aula, 

metas e administração (sub-sub-subtemas) do curso. Manter o equilíbrio nas 

aulas sempre foi uma preocupação, pois diante da dinâmica dos contextos 
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empresariais, nem todos os objetivos propostos de início conseguiram ser 

atingidos.  

 Momentos de DIFICULDADE são vivenciados tanto pelos alunos, quanto 

pelo professor. Uma das maiores dificuldades de Giovanna possui relação com 

o pós-aula, tópico presente em diversos momentos de sua fala:

A pergunta aqui está dizendo se eu tenho dificuldades no sentido do curso de 
inglês e se eu poderia explicar. Eu to colocando aqui que eu não tenho 
dificuldades nas aulas de inglês, eu sinto que minha dificuldade é pós as aulas 
de inglês e sim estudar aquilo que eu precisaria complementar nas aulas, até 
porque pra trazer mais dúvidas ainda. (Giovanna, Momento de Reflexão 2, 
out./2010) 
 
Porque em uma hora eu consegui fazer a revisão, consegui estudar. Acho que 
isso é o que eu mais me cobro, na verdade, com relação às aulas de inglês.... 
de eu poder estar mais .... é .... não é seguindo porque seguindo eu estou, eu 
poderia dar o melhor de mim, entendeu? Eu em casa. Nas aulas eu acho que a 
gente tem feito isso. (Giovanna, Momento de Reflexão 2, out./2010) 

 No primeiro excerto, é interessante notar a DIFICULDADE da aluna em 

se dedicar em casa. Já no trecho seguinte, ela avaliou seu desempenho e 

destacou os benefícios que a mudança de atitude pode lhe proporcionar, 

exemplificando a partir de uma situação em que conseguiu agir diferente. 

 A dificuldade de Giovanna é compartilhada por muitos alunos, 

principalmente os que atuam no mercado de trabalho em nosso país, cuja 

rotina de trabalho intensa  dificulta a dedicação aos estudos fora do ambiente 

escolar. Em decorrência dessa situação, muitas vezes, o professor vivencia 

DIFICULDADE de manter o equilíbrio nas aulas e de atingir as metas do 

curso, conforme relatado no trecho a seguir: 

 

Conteúdo: demos continuidade no tópico complaints, mas já faz um tempinho 
que estamos falando sobre esse assunto e isso me preocupa um pouco, não 
quero ficar estagnada em um só tópico. Estamos na mesma unidade desde 
29/07, ou seja, quase 2 meses. A aluna está gostando, isso é importante, mas 
tem o meu papel de professora, tenho que avaliar segundo meu ponto de 
vista.... Também tem um detalhe, a aluna faz somente 4 horas por mês, ai é 
complicado, realmente e, pensando bem, é compreensível levar 8 horas para 
finalizar uma unidade nesse livro. (Professora, Diário, out./2010)  

  No excerto anterior, menciono a DIFICULDADE de manter um ritmo às 

aulas e procuro por dados que justifiquem o longo tempo em uma única 

unidade. O número reduzido de horas mensais, citado no texto, é uma delas, 

porém existem outros fatores, discutidos neste capítulo, que também 

influenciam o andamento das aulas. Uma situação similar, vivenciada com 
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outra aluna, me auxiliou a estabelecer um contraponto entre as duas vivências, 

como ilustrado no trecho a seguir:  

 
A Thais também já faz um bom tempo que fizemos teste, está fazendo aulas 
umas vez por semana também, no nível dela, tudo bem, mas acaba sendo 
mais lento, se pensarmos que são apenas 4 aulas por mês, é muito pouco. Aí, 
o andamento das aulas fica mais lento, não tem jeito. Tenho alguns alunos 
com essa realidade..... A frequência de uma vez por semana torna o processo 
mais longo, por isso, demoramos tanto em uma única unidade. (Professora, 
Diário, out./2010)  
 

 Conforme pudemos verificar, essa situação não é vivenciada somente 

nesse curso, principalmente no caso de Giovanna, cujas aulas eram 

direcionadas às suas necessidades específicas, conforme citado. Assim como 

eu, a aluna também se preocupava com as metas do curso, refletindo mais 

uma vez sobre a sua necessidade de dedicação: 

 

Eu acho que tá bem legal, eu não tenho o que reclamar das aulas, eu acho que 
o que falta é a minha compensação do outro lado, né? De poder estudar um 
pouco mais, vamos ver como vai ser essa parte da review agora, né se eu vou 
conseguir fazer, cumprir aquilo que a gente planejou, de revisar e fazer uma 
prova no final do ano. (Giovanna, Momento de Reflexão 2, out./2010) 

 

 Outra DIFICULDADE, que interferiu no equilíbrio do curso foi a 

administração das aulas, que, nesse caso, era feita por mim e pela aluna. 

Como não tínhamos sala fixa, definíamos o local das aulas de acordo com a 

disponibilidade na ocasião. Principalmente no começo, essa indefinição gerou 

certa dificuldade, conforme o trecho de meu diário, apresentado a seguir:  

 

Sobre a última aula, dessa vez, fizemos na sala da aluna, pois estava tranquilo 
por lá e ela estava esperando uma ligação de trabalho, uma confirmação de 
um almoço que iria acontecer no hotel, tanto que no fim da aula ela acabou 
tendo que resolver esse assunto. (Professora, Diário, set./2010)  

 

 Quando iniciamos o curso, utilizávamos a sala da aluna, pois o fato de 

fazermos aulas no final do dia possibilitava que tivéssemos maior privacidade, 

já que seus colegas não se encontravam mais naquele ambiente. Em outras 

ocasiões, fazíamos aulas em uma suíte do hotel, local onde tinhamos 

privacidade e estrutura adequada. Existiram situações em que não 

conseguimos um bom aproveitamento devido à movimentação de pessoas e ao 

barulho na sala, mas, a aluna, em geral, encontrava uma solução, conforme 

destacado no trecho a seguir: 
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Hoje quando cheguei a Giovanna estava procurando um local pra fazermos a 
aula, acabou encontrando uma sala no subsolo, perto de onde fizemos a aula 
outro dia e fomos pra lá. Foi tranquilo, o telefone tocou um pouco, mas 
tínhamos privacidade, foi bom. (Professora, Diário, set./2010)  
 
Professora – Giovanna (Momento de Reflexão 3, nov./2010) 
Até a questão da sala, no começo acho que era mais difícil e gente ter um 
local pra fazer aula, depois você foi solucionando, né? (Professora) 
É verdade. Acho que foi bom. (Giovanna) 
Sempre encontrando um espaço ali, uma movimentação possível ali dentro 
pra gente fazer aula.  (Professora) 
Isso é verdade. Me incomoda quando eu tenho aula e tem muita gente em 
volta. (Giovanna)  

 

 Mais uma vez, a flexibilidade e capacidade de adaptação do professor 

são essenciais para que consiga lidar com essas dificuldades, aproveitando, 

muitas vezes, para realizar atividades dinâmicas, como o site inspection, que 

não dependia de sala para ser realizado. É claro que a realização de qualquer 

atividade dependerá da disponibilidade de local para colocá-la em prática.  

 É importante notar o envolvimento da aluna no curso e sua 

disponibilidade para encontrar soluções para as dificuldades. Esse 

comprometimento fez toda a diferença no resultado do curso. Outra 

DIFICULDADE (tema) vivenciada se refere à segurança (subtema), apontada 

anteriormente como uma necessidade, exemplificada no próximo trecho:  

Professora – Giovanna (Memória 3, nov./2010) 
Eu fico mais à vontade porque eu sei que elas também estão fazendo aula, 
né? Mais privado lá.... Como eu te disse uma vez, eu fico um pouco 
constrangida de saber que as pessoas que estão ao meu redor falam inglês 
super bem e às vezes ficam prestando atenção no que eu to falando. 
(Giovanna) 
O maior problema ali eu acho que não é só isso, né? (Professora) 
O maior problema realmente é a concentração, né? É. Porque o telefone toca, 
daí realmente eu não consigo me concentrar, né? (Giovanna)  

 

 Apesar de seu bom desenvolvimento no curso, naquele momento a 

aluna ainda sentia insegurança ao interagir com estrangeiros em seu trabalho. 

A segurança foi conquistada aos poucos, faz parte de um processo de 

amadurecimento conquistado ao longo do curso. Como possui contato 

frequente com estrangeiros, a aluna tem maior oportunidade de colocar em 

prática os novos conhecimentos e superar suas dificuldades à medida que 

vivencia as mais diversas situações.  

 Conforme discussões apresentadas, lidar com dificuldades faz parte da 

prática docente do professor de idiomas, principalmente em contextos 
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empresariais. No curso 2 o tema DIFICULDADE também está presente e 

possui diversos pontos de interlocução com a vivência do Curso 1, conforme 

será descrito a seguir.  

  

4.2.2 Curso 2 

 

 Assim como no Curso 1, nesse curso, a DIFICULDADE (tema) se 

relaciona à aprendizagem, manutenção e segurança (subtemas), que se 

ligam a outros sub-subtemas, descritos ao longo desta seção.  

 A DIFICULDADE (tema) de aprendizagem (subtema) está relacionada 

às lacunas, experiências e crenças (sub-subtemas) dos alunos.  

 Conforme descrito anteriormente, a maioria dos alunos deste hotel não 

possui um conhecimento prévio aprofundado na língua inglesa, pois seu 

contato anterior com esta língua foi, apenas, durante a escola regular. O 

conteúdo da língua inglesa estudado pelos alunos nas escolas públicas no 

Brasil, em sua maioria, não os possibilita construir um conhecimento sólido 

deste idioma, o que faz com que muitos estudantes recorram a cursos em 

escolas particulares de idiomas.  

 Porém, essa alternativa nem sempre é viável, considerando o baixo 

poder aquisitivo de grande porcentagem das famílias brasileiras, que não têm 

condições de arcar com este custo extra. Mesmo que essa alternativa seja 

possível, isso não garante que o problema seja resolvido, conforme pudemos 

verificar nos depoimentos das experiências prévias de Giovanna.  

 Diante desse cenário, alguns alunos possuem DIFICULDADE (tema) de 

aprendizagem (subtema) devido às lacunas (sub-subtema) em sua formação. 

Em sua fala, os alunos do Curso 2 afirmam não ter aprendido praticamente 

nada ou ter esquecido o que aprenderam, situação descrita a seguir:  

 

Eu nunca tinha feito nenhum outro curso de idioma, nunca tinha entrado 
numa escola de idioma. Então, esse aqui está sendo meu primeiro contato 
com o inglês. (Cláudia, Momento de Reflexão 2, out./2010) 
 
Pra mim está sendo bom, o que aprendi na escola é o básico que eu esqueci, 
estou revendo agora. (Leandro, Momento de Reflexão 2, out./2010) 
 

 O depoimento do aluno Tadeu, no excerto a seguir, deixa claro como ele 

se sente quanto à sua formação escolar: 
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Foi bom pro meu aprendizado, apesar de ter pego as aulas em andamento, 
mas estou gostando das aulas da professora Andréa. Estou correndo atrás do 
tempo perdido....  (Tadeu, Momento de Reflexão 1, set./2010) 

 A necessidade de “correr atrás do tempo perdido” sinaliza a sua 

sensação de não ter aprendido o suficiente no período escolar, o que o 

obrigou, naquele momento, a buscar recuperar um pouco esse prejuízo. 

 O próximo trecho exemplifica a DIFICULDADE de aprendizagem da 

aluna Cláudia, o que mostra como as lacunas na formação de nossos alunos 

podem prejudicá-los no desenvolvimento de seu potencial: 

 

Então, daí, esses números eu já sei, já decorei, até o eleven dá pra ir. (Cláudia, 
Momento de Reflexão 1, set. /2010) 
 
Os números, eu acho que estou conseguindo entender mais. Memorizando 
mais os números, é o que eu acho que está ficando mais fácil. (Cláudia, 
Momento de Reflexão 3, dez./2010) 
 
Com relação às aulas, elas são legais, você explica bem. É porque eu mesmo 
tenho um pouco de dificuldade para o aprendizado. (Cláudia, Momento de 
Reflexão 3, dez./2010) 
 

 Os textos de Cláudia, apesar de produzidos em momentos distintos, 

mostram sua dificuldade com os números, que conforme destacado pela aluna, 

estava conseguindo ser superada. A distância cronológica entre os seus 

depoimentos denotam uma persistente DIFICULDADE de aprendizagem, 

sinalizada pela própria aluna, ainda no último excerto.  

 No trecho seguinte, Sérgio utilizou uma forma de expressão muito 

interessante para narrar uma situação na qual sentiu dificuldade de entender o 

hóspede:  

Aí ele foi falando, foi falando. E eu fiquei coçando um pouco a cabeça assim, 
pensando. Como se o que ele falasse ficasse escrito, sabe? E eu pescando.... 
montando o quebra-cabeças do que ele estava falando, assim. (Sérgio, 
Momento de Reflexão 2, out./2010). 

  É interessante notar as escolhas lexicais de Sérgio, que relaciona sua 

dificuldade de entendimento à atividade de pesca e a montagem de um quebra-

cabeça, o que mostra a insegurança dos alunos ao tentar fazer sentido na fala 

dos estrangeiros. Wellington, do mesmo modo, expressou sua frustração por 

não ter conseguido entender um hóspede, no trecho a seguir:  

Eu tive a infelicidade de não entender o que hóspede queria .... Eu não 
entendi se ele queria saber o número do apartamento ou o andar porque não 
escutei ele dizer. (Wellington, Momento de Reflexão 1, set./2010). 
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 Esses são apenas alguns exemplos, dentre outros, vivenciados pelos 

alunos em sua rotina. Nesses casos, o professor deve lhes dar todo o apoio, 

buscando formas de ajudá-los a superar suas dificuldades e melhorar seu 

desenvolvimento a cada dia. Outros alunos compartilharam histórias muito 

ricas, que revelam a DIFICULDADE (tema) de aprendizagem (subtema) 

vivenciada em suas experiências (sub-subtema), conforme o diálogo abaixo:  

 
Glauco – Leandro (Momento de Reflexão 2, out./2010). 
Porque, tipo, assim é porque tem ... é a primeira vez que estou tendo aula 
assim ..mas, tipo assim, eu acho que tem pessoas assim, que dá aula, assim, 
igual a senhora, mas não assim, deve ter menos paciência, não deve né? 
(Leandro) 
É. (Glauco) 
Ás vezes não deve gostar muito de ficar repetindo as coisas, né? (Leandro) 
Não tem objetividade. Que nem, tipo, matemática, matemática eu só consegui 
aprender matemática com um professor, depois eu nunca mais aprendi. 
(Glauco) 
É porque, tipo assim, tem gente que vai ensinar ... (Leandro) 
É, não consegue... (Glauco) 
Não quer saber se a pessoa vai aprender ou não, entendeu? Ela fala, ela tá 
ensinando, a pessoa se vira pra aprender, que eu não vou ficar insistindo, tal. 
Não vou ficar, né? Mas, tipo assim... (Leandro) 

  

 O diálogo anterior mostra a reflexão de Glauco e Leandro sobre suas 

experiências prévias, que segundo eles, não foram educativas (cf. Dewey, 

1938). A paciência e objetividade não eram qualidades comuns entre seus 

professores, com exceções, é claro, conforme indicado no próprio trecho. 

Podemos perceber, portanto, uma insatisfação nesse sentido por parte deles. 

 Esse problema pode realmente acontecer, mas devemos ter cuidado ao 

transferir toda a responsabilidade ao professor, pois sabemos que muitos 

alunos não fazem sua parte. Ademais, sabemos que o problema é muito mais 

amplo para olharmos para ele de forma tão simplista.  

 De qualquer forma, as lacunas em sua formação são evidentes, 

conforme podemos notar no excerto a seguir (continuação do anterior): 

 

Professora - Glauco (Momento de Reflexão 2, out./2010). 
A questão é essa mesmo. Geralmente o que eu estudava só quer saber de 
encher a lousa, pra eles ali é informação. Não é, eu acho que não é. (Glauco) 
Ainda mais ensinar uma língua, né? (Professora) 
É ... vamos por um texto ali.  É, traduz lá e tá, tudo bem. Ai, você vai usar 
aquilo pra que, né? Vai traduzir, você vai procurar em outro lugar, você nem 
vai prestar atenção na palavra, você só vai preencher o que é pra preencher e 
já era. É o objetivo se torna outro, né? Se torna outro, se torna só entregar, 
você não vai querer saber de ver a palavra certa. (Glauco) 
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 A fala do aluno exemplifica suas experiências em sala de aula. A 

atitude centralizadora do professor (como o dono do saber) e a relação 

unilateral professor          aluno se evidenciam nesse trecho, quando Glauco 

mencionou a atitude do professor de “só querer saber de encher a lousa”. 

 Esse pensamento vai de encontro à primeira finalidade do ensino que, 

segundo Morin (2009:21), reproduzindo uma frase de Montaigne, afirma que 

“mais vale uma cabeça bem feita que bem cheia”. Novamente, essa situação 

nos remete ao pensamento vigente no paradigma tradicional.  

 Outra questão que emerge desse último excerto refere-se aos objetivos 

dos alunos e/ou professores pois, na escola, segundo Glauco “se torna 

somente entregar”, ou seja, cumprir o conteúdo previsto, sem se preocupar 

com o ensinar e o aprender.  

 Essa situação envolve uma série de questões relacionadas ao ensino 

em nosso país, dentre elas a formação de professores, que segundo os 

preceitos do ensino tradicional, acabam por transmitir seu conhecimento aos 

alunos, de forma passiva e unidirecional. Os alunos, nesse contexto, também 

desenvolvem esse mesmo pensamento, como mostra o diálogo a seguir:  

Professora – Neusa – Sérgio (Momento de Reflexão 2, out. /2010) 
Neusa, qual a sua dificuldade com relação ao curso? (Professora) 
O que tá passando, eu to conseguindo pegar.  (Neusa)  
Tá absorvendo tudo. Também to percebendo. (Sérgio)  

 
 É interessante notar a escolha lexical dos dois colegas: termos como 

passar conteúdos, pegar, absorver estão presentes na fala de ambos e são 

resultado da influência do paradigma tradicional, ainda predominante no 

ensino. No caso de Neusa, no diálogo anterior, é possível notar que ela tem um 

aproveitamento muito bom no curso, acima da média, sempre muito 

comprometida e interessada nas aulas.  

 Outra questão recorrente nos textos coletados refere-se ao verb to be, 

muitas vezes o ponto de partida e chegada, nas experiências desses alunos, 

conforme podemos perceber no próximo excerto:  

 

Mas, aí também o verb to be, tem que, um pouco, dar mais uma estudada, pra 
dar uma decorada, pra poder facilitar os outros que vão vir. (Reinaldo, 
Momento de Reflexão 2, out./2010) 

 Em outra ocasião, quando perguntei ao Glauco se ele achava que suas 

faltas o prejudicavam nas aulas, ele respondeu:  
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Muito, muito, não..... Mas, eu acho que daqui pra frente se faltar, começar a 
faltar. Porque a gente estava vendo o verb to be, a gente, mesmo que a gente 
não tenha, não lembre muito da escola, né? Mas, você sempre lembra alguma 
coisa ... (Glauco, Momento de Reflexão 2, out./2010) 

 

 No decorrer de sua vida escolar, esses alunos, em sua maioria, não 

tiveram a oportunidade de expandir seu conhecimento devido às experiências 

as quais foram expostos. Muitos ficaram presos ao verb to be, como se esse 

fosse o único tópico da língua inglesa, uma barreira difícil de ser ultrapassada. 

De certa forma, a eterna DIFICULDADE (tema) com o verb to be acaba 

influenciando sua aprendizagem (subtema), podendo se tornar uma de suas 

crenças (sub-subtemas), conforme mostram os seguintes excertos:  

 
Tem aquele “mito” de que nunca saem do verb to be, que aprenderam um 
monte de vezes e pararam por aí.... (diário, out./2010) 
 
Professora – Leandro – Glauco (Momento de Reflexão 2, out./2010) 
Você está sentindo dificuldades nas aulas? (Professora) 
Não, as aulas, não. É só as pronuncias mesmo das palavras e às vezes também 
aqueles verbinhos lá, que pega, né? (Leandro) 
Que verbos? (Professora) 
Verbo, qual verbo? O to be, né? (Glauco) 
Ah, o verb to be? (rsrs) (Professora) 
Ah, mas é. (Leandro) 
Você tem... você acha que é isso mesmo? É. O verb to be?(Professora) 
Um pouco, é. (Leandro) 
Você está falando isso baseado em alguma.. experiência real ou do que você 
acha, assim? (Professora) 
Não, até agora não aconteceu nada, mas eu, por exemplo, se acontecer, 
alguma coisa, assim e eu me atrapalhar pra falar. Entendeu? Usar o verbo 
certo, às vezes, né? Eu fico meio confuso. (Leandro) 

 Quanto à sua dificuldade, Leandro menciona “aqueles verbinhos”: o verb 

to be. Na verdade, não acredito ser esta especificamente sua dificuldade, pois 

quando lhe pedi um exemplo, nenhuma situação lhe veio em mente. Ademais, 

nesse ponto do curso, ele já possuía um bom domínio desse conteúdo 

específico. O mais provável, nesse caso, é que ele não tenha conseguido 

explicar qual a sua dificuldade, conforme podemos ver a seguir: 

 

Professora – Leandro (Momento de Reflexão 3, nov./2010) 
É tem a questão um pouco do verb to be, né? Esse negócio é meio chato. 
(Leandro) 
Uhu. O verb to be? (Professora) 
É. E as palavras, assim, igual a falar da 3a pessoa, essas coisas assim. (Leandro) 
Usar o inglês de forma correta. (Professora) 
É. (Leandro) 
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 Nesse diálogo o mesmo aluno, Leandro, um mês depois, mencionou sua 

dificuldade com o verb to be, quando de fato, pela sua fala, podemos concluir 

que ele estava se referindo à terceira pessoa do singular, do presente simples. 

Assim, o vínculo dos alunos ao verb to be fica marcado nesses excertos. 

Outras crenças, ilustradas a seguir, também fazem parte desta vivência:  

 
Professora – Wellington (Momento de Reflexão 2, out./2010) 
Vamos supor, a gente tá conversando, aí a senhora vai e pergunta: what time 
do you work? Aí já fala: qual o horário que você trabalha? (Wellington) 
Você acha que é necessário, você sente essa necessidade, realmente? 
(Professora) 
Ah, eu sinto porque aí a gente poderia até, é, responder mais rápido.. e não 
ficar parando e pensando. (Wellington) 
Mas, o hóspede vai traduzir pra você na sequência? (Professora) 
É ... não vai. (Wellington) 

 Wellington sugere que as aulas sejam baseadas em tradução. Quando o 

questionei sobre essa necessidade, ele concordou, destacando a facilidade e 

rapidez que a tradução poderia proporcionar à sua aprendizagem. Em resposta 

ao seu argumento, eu lhe questionei se essa seria a realidade que encontraria 

em seu trabalho e, nesse caso, ele acabou concordando comigo.  

 No momento seguinte de nossa conversa, expliquei a ele que a tradução 

de frases não fazia parte da proposta de nosso curso, porém nos momentos 

necessários, alguns termos poderiam ser traduzidos. É interessante notar que 

o raciocínio desse aluno é compartilhado por muitos estudantes em nosso país, 

que acreditam ser esta a melhor forma de aprender um idioma.  

 Existem escolas particulares de línguas, muito requisitadas por nossos 

estudantes, que adotam essa metodologia, o que acaba influenciando a forma 

de pensar de algumas pessoas. Outro aluno citou a necessidade de morar no 

exterior para se aprender um idioma estrangeiro, a seguir: 

 

Professora – Glauco (Momento de Reflexão 2, out./2010) 
... as aulas em si mesmo, assim, tranquilo. As explicações são claras, objetivas. 
Só mesmo a pronúncia mesmo. Quando a gente engrenar na pronúncia, ai a 
gente vai ter que morar em Nova Iorque mesmo, aqui não vai dar.... (Glauco) 
Você acha? (Professora) 
Sim. (Glauco) 
Que é necessário morar em Nova Iorque para falar inglês? (Professora) 
Não, to falando assim, que ... a gente vai falar inglês, querer estudar toda hora 
e aqui não vai ter lugar. (Glauco) 

 No caso de Glauco, seu contato com estrangeiros nessa época não era 

tão intenso, o que fez com que tivesse menos oportunidade de utilizar esse 
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idioma em seu trabalho, talvez por esse motivo ele estivesse se sentindo dessa 

forma. Contudo, muitas pessoas compartilham dessa opinião. 

 É claro que a experiência em outro país é muito enriquecedora, não 

somente como forma de auxiliar a aprendizagem de um idioma, mas também 

pela oportunidade de vivenciar uma nova cultura; no entanto, não esta pode ser 

vista como única forma de aprendizagem de um idioma, mesmo em relação à 

pronúncia do mesmo.  

 Entretanto, não podemos concordar com essa afirmação. A fala de 

Glauco, mesmo que indiretamente, sugere que somente é possível aprender 

um idioma em países onde ele é falado como língua nativa, fato que, por 

exemplo, inviabilizaria os cursos de língua estrangeira em nosso país.  

 Além disso, se adotássemos esse pensamento, de certa forma, 

estaríamos depreciando o trabalho dos professores de inglês como língua 

estrangeira.   Nessas situações, cabe ao professor buscar ampliar a visão de 

seus alunos sobre como se ensina e se aprende uma língua estrangeira, lhes 

mostrando alternativas viáveis para que possam se desenvolver de forma 

adequada no idioma. 

 Outra DIFICULDADE (tema) vivenciada está relacionada à manutenção 

(subtema) do equilíbrio (sub-subtema). Assim como Giovanna, esses alunos 

têm dificuldades no pós-aula (sub-sub-subtema), pois muitos não conseguem 

se dedicar em casa, o que dificulta sua aprendizagem e acaba interferindo no 

ritmo das aulas. Os trechos, a seguir, mostram essa situação:  

 

Teacher, tá difícil, teacher. Arrumar tempo pra estudar, tá difícil. Tá difícil, 
difícil, difícil. (Cláudia, Momento de Reflexão 2, out./2010) 
 
.... o que não gosto é de não ter tempo de uma aula pra outra pra poder 
estudar e vir mais preparado. (Sérgio, Momento de Reflexão 3, nov./2010) 
 
Então, e assim, agora no momento assim, com as faltas, não tem como eu falar 
assim, me passa pra mim fazer alguma coisa em casa porque ...  não, não 
estou tendo tempo mesmo. Mas, assim depois que passar tudo isso é 
tranquilo. .... Então, o problema é que nas horas vagas, não tem nem como eu 
falar assim, pra eu fazer alguma coisa nas horas vagas porque sempre nas horas 
vagas, esses dias eu to fazendo alguma coisa. (Leandro, Momento de Reflexão 
2, out./2010) 
 
Eu não estou conseguindo lembrar muito bem das coisas depois. Na aula eu 
vou até, mas depois meio que foge um pouco. (Reinaldo, Momento de 
Reflexão 3, nov./2010) 
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 Essa dificuldade é muito frequente, principalmente hoje, pois cada vez 

mais corremos contra o tempo, em busca de conciliar as diversas atividades e 

papéis em nossas vidas. No caso desses alunos, alguns fatores contribuem 

para que isso ocorra, tais como o tempo que perdem no trânsito e seu intenso 

cronograma de trabalho, dentre outros.  

 Em nossas conversas, eu sempre procurei compartilhar com os alunos 

algumas dificuldades minhas também, mostrando a eles que para conseguir 

atingir nossos objetivos, precisamos de comprometimento e dedicação, 

conforme trecho a seguir:  

Mas a gente quando, a gente quando foca numa coisa, você tem que mais 
comprometimento no sentido de ... vou dar um exemplo. Eu estou fazendo 
faculdade, certo? Eu tenho que ler isso aqui pra 6ª-feira. É dificílimo de 
entender ... O que eu faço?  Eu trago, deu 10 minutos de intervalo, eu leio. 
Então, assim, seu eu não fizer isso eu não consigo, eu vou chegar lá e eu não 
vou conseguir ter lido. Quer dizer, eu não consigo cumprir com o que eu 
preciso. A gente vai fazendo conforme dá. Então, quando eu falo pra você 
pegar isso aqui e olhar no ônibus, eu não to brincando. Vai olhando, você 
pensa que não, mas ... Mas, não é só isso, você pode pegar um papel e escrever 
os numbers e ler. Porque de tanto olhar, você guarda, não tem como não 
guardar. Às vezes tem gente que lê uma vez e guarda. Sorte de quem tem esse 
privilégio, eu não tenho... eu não aprendo as coisas tão rápido assim. Estou 
dando um exemplo meu pra vocês verem como é que é. Também tenho as 
mesmas dificuldades, mas .... (professora, momento de reflexão 2, out./2010). 

 

 Os alunos que estudam em seu horário de trabalho tinham dificuldades 

para se organizar e administrar seu tempo a fim de conseguir conciliar estudo e 

trabalho. Essa situação gera a DIFICULDADE (tema) de manutenção 

(subtema) do equilíbrio (sub-subtema) do curso, na busca de lidar com a 

administração (sub-sub-subtema) dessas questões. Os próximos excertos nos 

possibilitam entender essa dificuldade: 

 

Às vezes é um pouco complicado se tiver... nosso horário é um horário que 
geralmente é o pré-preparo do coffee break, né? Porque, tipo, se o coffee for 
3hs, a gente começa a prepará-lo às 2:00hs, 2:10hs. Daí a gente já começa a 
ver o que precisa vir pra cá, se precisa repor alguma coisa, plaquinhas, somente. 
(Glauco, Momento de Reflexão 2, out./2010) 
 
Dificuldades ..... por enquanto, não tenho nenhuma..... não gosto quando não 
consigo vir às aulas. (Glauco, Momento de Reflexão 2, out./2010) 

 

 Conforme narrado por Glauco, a montagem de eventos acontece 

durante a tarde, coincidindo muitas vezes com o horário das aulas (14h30min). 

Essa situação lhe gerou uma dificuldade e nesse caso, ele precisa de muita 

motivação e determinação para que consiga um bom aproveitamento no curso.  
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 O aluno Reinaldo descreve deu dia-a-dia e conta como sua rotina por 

vezes interferiu em sua participação nas aulas, no excerto a seguir:  

 
É, a gente põe o horário, mas, por exemplo, toda vez que eu vou almoçar, 
estou lá descansando, chega com a entrega na hora do almoço. E lá na nota 
tem o horário que a gente atende, das oito ao meio dia, da 1h, quer dizer, da 
1h30min até às 5h30min. Mas, não adianta, a qualquer momento eu posso ser 
interrompido...  (Reinaldo, Momento de Reflexão 2, out./2010) 

 

 Em seu setor, Reinaldo necessita estar sempre à disposição dos 

fornecedores, pois ele é responsável pelas entregas de todos os 

departamentos do hotel. Se a entrega coincidir com o horário da aula, 

dependendo do produto, ele pode se atrasar ou até mesmo não conseguir 

finalizar seu trabalho a tempo, conforme podemos observar a seguir: 

 

Professora – Reinaldo (Momento de Reflexão 2, out./2010) 
Só que quando eu estou na aula pode acontecer, né? Mas, antes que é o 
problema. Por exemplo, eu tinha tudo arrumado agora, a hora que eu fui 
subir, sair pra fechar a porta, o cara passou o rádio. Tem uma entrega, eu falei 
beleza era rapidinho, coisa rápida, era três caixinhas, coloquei lá, recebi e 
assinei. Aí, quando eu guardei as coisas e que eu fui, já veio, tem mais uma. Aí 
o cara já demorou um pouquinho pra descarregar. Ai eu cheguei aqui uns... 
quase uns 20 minutos depois. (Reinaldo)  
Mas, é importante você compartilhar isso comigo porque daí eu posso tentar 
te ajudar ou no mínimo entender porque você está falando. Muitas vezes os 
alunos tão falando e a gente não sabe. Imagina que é o, a questão do 
trabalho, mas não sabe exatamente porque, pode ser por outro motivo. 
(Professora)  
 

 Além disso, outros problemas podem ocorrer, como por exemplo, um 

erro no fechamento, mencionado pelo aluno no próximo excerto:  

Porque por exemplo, essas últimas aulas eu faltei foi por causa do 
fechamento, deu um erro lá. (Reinaldo, Momento de Reflexão 3, nov./2010) 

 Durante essa mesma conversa, mencionei a possibilidade de fazermos 

as aulas após o expediente, procurando mostrar ao Reinaldo o quanto ele se 

beneficiaria, caso isso acontecesse:  

 
É o único jeito, né? Porque daí também, muitas vezes, a gente não consegue 
colocar isso em prática em função das outras pessoas envolvidas ou às vezes a 
própria pessoa também tem uma certa pressa de ir embora, não sei. Mas eu 
acho que o ideal seria isso, né? Pensado no desenvolvimento. (Reinaldo) 
É. Mas aí tem outras questões que estão envolvidas, né? De conciliar o horário 
de todas as pessoas, aí.. (Professora) 
É, acho que o pessoal também não ia dar muito certo porque depois do 
horário .... é porque eles já vêm, acabam, querem ir embora rápido, às vezes 
nem ficam pra aula pra poder ir embora cedo. (Reinaldo)  
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 Realmente essa seria a situação ideal, mas nem sempre é possível 

colocá-la em prática. Em minha experiência no ramo, essa situação ocorreu 

poucas vezes, pelo motivo mencionado pelo aluno. Às vezes, o próprio 

Departamento de Recursos Humanos prefere que as aulas sejam feitas 

durante o expediente dos alunos, por questões burocráticas da empresa.  

  As faltas, da mesma maneira, ocorrem por diversas razões, dentre elas 

folga em dias de aula, férias no decorrer do curso, além de problemas pessoais 

dos alunos, que podem ocorrer. Porém, nem sempre podemos vincular as 

faltas aos motivos mencionados pelos mesmos, como ilustrado abaixo: 

Hoje vieram bastantes alunos, faltaram dois e um está de férias. (diário, 
out./2010) 

Vieram somente Cláudia e Reinaldo, os demais não puderam vir... pelo que 
disseram a Neusa tinha médico, os meninos do restaurante e cozinha tinham 
trabalhado na madrugada. (diário, nov./2010) 

 O acompanhamento da frequência dos alunos no dia-a-dia é feito 

diretamente com eles, que justificam suas faltas pessoalmente ou por 

intermédio dos colegas. Somente no mês seguinte, envio um relatório aos 

Recursos Humanos, que possui acesso a toda movimentação de seus 

colaboradores, podendo confirmar as informações contidas nesse documento.  

 Apesar de vivenciar faltas constantes dos alunos, algumas atitudes que 

merecem destaque, como por exemplo, a de Wellington:  

 
Wellington estava de folga hoje, mas veio à aula, porém isso é uma exceção, 
não deveria ser, mas se considerarmos alguns fatores, torna-se 
compreensível, na grande maioria das vezes, os alunos não virem à aula em 
dias de folga. (diário, set./2010) 
 

  Frequentar as aulas em dias de folga acaba sendo difícil para esses 

alunos, se considerarmos o fato de que, em geral, eles moram em locais muito 

distantes do hotel, possuem uma folga por semana e utilizam essas datas para 

resolver assuntos pessoais. Diante disso, sua postura é compreensível, porém 

com certeza frequentar as aulas nesses dias seria muito benéfico para eles.  

 Outra questão mencionada por Douglas está relacionada à sua 

DIFICULDADE de conciliar papéis, narrada a seguir:  

 

É que eu sou uma pessoa muito... como que eu falei? Muito agitada, é... igual 
eu folguei ontem, né? Eu não parei em casa, por isso que eu não mexi no 
negócio, você vê, eu não tenho, tipo, eu tenho que ter tempo pra amigo, 
namoro, futebol. Eu não consigo encaixar essas relações. Eu acho assim, eu 
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tinha que ter um objetivo ... Se meu objetivo fosse inglês, eu ia até o final. Só 
que aí eu fico com o objetivo em fazer curso, aí eu me, aí eu acabo me 
atrapalhando. Igual, é muita coisa pra mim. (Douglas, Momento de Reflexão 2, 
out./2010) 

 Douglas logo desistiu do curso. Era muito jovem e imaturo para entender 

a importância do idioma em sua carreira. Ele mencionou que no início do curso 

tinha muito interesse, mas depois se desestimulou, pois mudou de objetivo, 

queria investir em sua formação e realizar um curso técnico em sua área.   

Alguns alunos justificam sua dificuldade de frequência por problemas 

externos. Sabemos que essas situações realmente podem ocorrer, porém 

nesses momentos de incerteza, precisamos estabelecer prioridades, na busca 

de equilíbrio, que nos possibilite conciliar nossas necessidades e interesses 

da melhor maneira possível. Contudo, essa postura exige motivação, 

maturidade e muita determinação; talvez esse não tenha sido o caso.  

 Diante da DIFICULDADE (tema) em manter o equilíbrio (sub-subtema), 

a prática docente nesses contextos se torna um desafio. Outro aspecto a ser 

considerado, relaciona-se à manutenção (subtema) das metas (sub-sub-

subtema), uma de minhas maiores preocupações, descrita no próximo trecho:  

 

Mas não tenho repetido matéria, acho que o ritmo está razoável, acabei nem 
dando as músicas que tinha previsto, acho que é demorado mesmo. (diário, 
set./2010) 
 
Estamos vendo as profissões e como descrever, fizemos exercícios sobre o 
assunto, a aula rendeu, mas fico meio “amarrada”, esperando os outros 
alunos, que têm faltado muito.... (diário, nov./2010) 

 O andamento das aulas nesse contexto é um pouco lento, considerando 

não somente as dificuldades descritas anteriormente. Muitas vezes é 

necessário retomar conteúdos e, além disso, dependendo dos alunos 

presentes, algumas aulas são utilizadas para consultoria de situações de sua 

rotina. A elaboração e realização de testes foram dificuldades minhas, 

conforme mostram trechos a seguir:  

 
Teste 1: Preciso fazer o teste para poder seguir em frente, na verdade, já 
estamos meio atrasados, mas não tem o que fazer. (diário, out./2010)  
 
Teste 2: Decidi fazer um exercício para eles fazerem em casa pra nota e vou 
fazer um exercício oral para nota também. Não tenho tempo suficiente para 
revisar tudo e prepará-los pra a prova, então, foi essa a solução que encontrei. 
(diário, nov./2010) 
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 Realizar os testes foi uma DIFICULDADE, ocasionada principalmente 

pelo ritmo das aulas, o que fez com que eu não conseguisse cumprir as metas 

que tinha me proposto no início do curso.  

 Outra DIFICULDADE, quanto à administração (sub-sub-subtema) do 

curso, se refere ao local para realização das aulas, que assim como no Curso 

1, refletiu diretamente na manutenção (subtema) do equilíbrio (sub-subtema) 

do mesmo. Neste hotel, as aulas geralmente eram feitas nas salas de eventos, 

mas na indisponibilidade de espaço, utilizávamos outros locais, conforme 

descrito a seguir:  

Sala: hoje precisamos fazer no refeitório (grupo das 14hs) e agora, 15hs na 
sala de descanso, pois já entendi que no primeiro horário tem sempre gente 
aqui e que depois aqui fica mais tranquilo. E assim vou me adaptando.. a 
última aula será na manutenção, lá temos maior privacidade. (diário, 
set./2010) 

 

 O local das aulas normalmente era indicado pelo Departamento de 

Eventos, responsável pela administração das salas do hotel113. Diante disso, é 

essencial que o professor mantenha contato constante com o responsável do 

setor para que essa movimentação não interfira no andamento das aulas. 

 Outra DIFICULDADE (tema) nesse curso refere-se à segurança 

(subtema), que também era uma necessidade, conforme já mencionado. As 

histórias dos alunos exemplificam essa questão, a seguir:  

Professora – Diogo (Momento de Reflexão 1, set./2010) 
Você é garçom no hotel. Você se lembra de alguma situação recente, com 
algum hóspede estrangeiro? (Professora)  
Quando ele pediu a tomada 220W, eu entendi. Ele estava falando 220 (two 
hundred and twenty). Aí eu pensei, só que mesmo assim eu fiquei com medo, 
eu falei pra recepcionista. (Diogo)  

 No trecho apresentado, Diogo conta uma situação que vivenciou no 

atendimento a um hóspede, no room service, ocasião em que ele conseguiu 

entendê-lo, mas por falta de segurança, teve receio de se arriscar, atitude 

compreensível, pois tínhamos iniciado o curso somente há um mês. De 

qualquer forma, a situação sinaliza o início de seu desenvolvimento no idioma.  

 Outro aluno compartilha uma experiência sua, no contato com 

estrangeiros, a seguir:  

                                            
113

 No curso ministrado atualmente (2012), nesse mesmo hotel, as aulas têm sido realizadas nas salas de 
eventos e/ou na sala de manutenção, onde existe privacidade e uma estrutur adequada para as aulas.  
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Que nem domingo, um japonês. Acho que ele ainda não tinha me visto. Porque 
é assim, no restaurante a gente roda vários setores. Na hora que você tiver na 
frente lá, na necessidade do setor, você vai lá. Eu tinha que ficar no dia, no dia 
que eu entrei mais cedo na corrida, ai o japonês aproveitou, já desceu e veio 
tomar café. Era umas 5h30min, mais ou menos. Ai eu tinha pedido pra ele 
colocar o número do apartamento, né? (Room number, please?) Aí ele 
colocou. Aí acho que ele queria dizer pra mim, que o café da manhã estava 
incluso. E eu tinha já primeiro saudado ele com bom dia, né (good morning) aí 
ele (good morning). (Room number, please). Aí acho que ele achou que eu 
falava inglês fluentemente. Aí, ele começou. Papapapapa. (Sérgio, momento 
de reflexão 2, out./2010). 

 Na situação descrita, Sérgio mostrou desenvoltura ao se comunicar com 

o hóspede, já utilizando as estruturas básicas que havia aprendido; atitude que 

segundo ele, fez que o hóspede concluísse que ele fosse fluente no idioma. 

Muitos alunos acabam se retraindo com receio de que isso aconteça.  

 Esse mesmo aluno descreveu uma situação, na qual preferiu observar 

seu chefe, por medo de se expor e cometer erros. Segundo ele, sua dificuldade 

de lidar com pressão, se origina de suas experiências não-educativas (cf. 

Dewey, 1938), conforme ilustra o próximo excerto: 

 
Não sei acho que eu sou muito inseguro, sinceramente eu odeio aquele 
pressão, principalmente quando eu era mais criança, fazia prova aquela 
sensação de ter que mostrar ali pras pessoas, aquela pressão, realmente 
aquela pressão me fazia mal e eu não conseguia. Quando era uma coisa 
surpresa, que eu tinha que fazer sem o compromisso de ser testado, eu 
deslanchava. (Sérgio, Momento de Reflexão 2, out./2010) 

 Nesta seção, procurei interpretar o tema DIFICULDADE e seus 

desdobramentos, que contribuíram para uma melhor compreensão do 

fenômeno investigado, ilustrado na figura a seguir.  
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Apresento, a seguir as religações teórias do tema apresentado, que nos 

possibilitam estabelecer um diálogo entre teoria e prática, essenciais para 

compreensão do fenômeno investigado.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 - Tema Dificuldade - Cursos 1 e 2. 
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4.2.3 Religações teóricas do tema Dificuldade 

 

 A DIFICULDADE foi vivenciada em alguns momentos dos Curso 1 e 2, o 

que me leva a refletir sobre as questões que emergiram deste tema e buscar 

relacionar os conceitos teóricos deste trabalho aos tópicos presentes na fala 

dos participantes desta pesquisa.  

 Conforme mencionado, algumas dificuldades de aprendizagem dos 

alunos originam-se de lacunas em sua formação, de experiências anteriores 

e, em determinados casos, de suas crenças. Se pensarmos nos conceitos 

teóricos de ESP, as lacunas são o ponto de partida para o design de cursos de 

ESP (Hutchinson & Waters, 1987). Assim, devemos primeiramente considerar 

as lacunas de nossos alunos, pois elas nos possibilitam identificar quais 

pontos devem ser priorizados no início do curso.  

 Giovanna (Curso 1) descreveu suas experiências ─ educativas e não-

educativas, cf. Dewey, 1938 ─ em escolas particulares e com professores 

particulares de idiomas, sinalizando lacunas em sua aprendizagem, que 

conseguimos entender à medida que ela descreve as situações que vivenciou 

durante esses cursos. Os alunos do Curso 2, por sua vez, não possuem 

experiências em cursos de idiomas, porém compartilharam histórias 

vivenciadas no período escolar, o que nos possibilita também entrar em contato 

com suas experiências do passado.  

 O fato de refletir sobre as experiências do passado, tanto nossas quanto 

de nossos alunos, nos remete ao conceito de reflexão-sobre-a-ação (Schön, 

1992), que nos possibilita compreender muitas de nossas ações no presente. 

Assim, as experiências dos alunos, de ambos os cursos, têm como pontos em 

comum, traços do paradigma tradicional.  

 Um exemplo é quando Giovanna (Curso 1) descreve um dos cursos que 

realizou no passado, cujas aulas eram pré-programadas e estruturadas de 

forma bem metódica. Os alunos Glauco e Leandro também descreveram 

situações nas quais o professor tinha uma postura centralizadora em aula, 

transmitindo conteúdos aos alunos, que por sua vez, absorvem e memorizam 

esse conteúdo a fim de atingir o objetivo da aula, que seria, passar de ano .  

                                            
114 

Os termos em destaque neste parágrafo foram utilizados pelos próprios alunos, em seus 
depoimentos.  
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 Como consequência dessas experiências, a meu ver, não-educativas 

(Dewey, 1938), os alunos desenvolvem esse mesmo pensamento, o que limita 

seu potencial criativo. De qualquer modo, refletir sobre as experiências prévias 

nossas e de nossos alunos é positivo.  É somente a partir da prática reflexiva 

(Schön, 1992) que conseguimos ressignificar nossas vivências do passado, na 

busca de construir um novo conhecimento a partir delas, conceito que nos 

remete ao princípio do circuito recursivo (Morin, 2005,2009).  

 Um exemplo dessa situação é quando os alunos estabelecem 

contrapontos entre passado e presente para avaliar sua evolução no idioma, 

atitude que lhes auxilia a refletir sobre seu desenvolvimento. A memorização de 

conteúdos também esteve presente em minha formação, como aluna. 

Conforme mencionado, o paradigma tradicional também faz parte de minha 

prática, o que me fez sentir certa DIFICULDADE ao adotar uma postura 

diferente em aula, na tentativa de mudança em minha forma de ensinar.  

 Outra DIFICULDADE mencionada se refere às crenças dos alunos, que 

por estarem expostos aos diversos tipos de metodologias adotadas pelas 

escolas de idiomas de nosso país, desenvolvem suas próprias opiniões e 

pontos de vista sobre a melhor forma de se aprender uma língua estrangeira. 

 Alguns exemplos foram citados neste trabalho, o aluno Wellington, que 

propõe aulas baseadas em tradução; Glauco, que relaciona a aprendizagem do 

idioma ao fato de morar no exterior e Leandro, que assim como outros colegas, 

vincula sua DIFICULDADE de aprendizagem ao verb to be.  

 Esses exemplos podem ser relacionados às suas lacunas de 

aprendizagem, que são o resultado de suas experiências não-educativas 

(Dewey, 1938). Alguns exemplos foram citados por Giovanna, que menciona a 

falta de conexão entre os cursos que realizou e a sua realidade, a diferença de 

perfil e de nível de conhecimento entre os alunos, dentre outros fatores.  

 Nesses cursos, podemos perceber claramente a falta de foco nas 

necessidades dos alunos (Hutchinson & Waters, 1987), o que os leva 

memorizar conteúdos, que não serão utilizados em seu cotidiano e que, 

portanto, logo são esquecidos.  

 Penso que a crença quanto ao verb to be esteja relacionada a essa 

questão pois, pela fala dos alunos, esse foi o único tópico que estudaram e, 

mesmo assim, não foi aprendido. A falta de conexão entre o curso e a 
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realidade dos alunos, os conduz ao conhecimento descontextualizado, que 

deconsidera a necessidade de interlocução entre as partes (sala de aula) e o 

todo (realidade do aluno), conceito do princípio hologramático (Morin, 

2005,2009).  

 Se levarmos em conta as diversas interações que ocorrem no curso, as 

faltas dos alunos e a diferença de nível entre eles (situação presente no Curso 

2 e descrita por Giovanna) influenciam o desenvolvimento das aulas. Isso faz 

com que a soma das partes possa ser maior ou menor do que o todo do curso, 

conforme mencionado no capítulo teórico (Morin, 2008).    

 Essa DIFICULDADE interfere na manutenção do equilíbrio do curso, 

pois existe uma instabilidade maior a ser administrada pelo professor. Se a 

soma das partes for menor do que o todo, como consequência, alguns alunos 

podem não estar desenvolvendo seu potencial de maneira adequada. Na 

situação em que a soma das partes é maior do que o todo, os alunos estão 

expandindo seu potencial, o que é positivo.  

 Dessa forma, é possível identificar a relação sistêmica existente entre o 

contexto micro (sala de aula) e o macro (hotel), quando as múltiplas interações 

entre esses dois sistemas (sala de aula e hotel) fazem com que a ordem e 

desordem coexistam e se complementem, como afirma Morin (2008:265). 

Diante dessa instabilidade momentânea, o próprio sistema, com sua 

capacidade de auto-organização e autoprodução tende a se reorganizar, 

levando a autopoiese (Maturana e Varela, 1995 apud Moraes, 2010:197).  

 Com isso em mente, essas experiências deixam novas contribuições 

para minha prática e reforçam a ideia de que não devemos considerar os 

obstáculos como fatores impeditivos, mas sim, como barreiras a serem 

transpostas. Lidar com as adversidades faz parte do trabalho do professor, 

principalmente em empresas, pois a dinâmica é parte intrínseca dessas 

interações, devendo, portanto, ser administrada da melhor forma.  

 O pós-aula é outra DIFICULDADE mencionada pelos alunos.  Giovanna 

reflete sobre sua necessidade de estudar em casa em diversos momentos, 

estabelecendo um contraponto entre passado e presente, quando mencionou 

ter se sentido beneficiada ao conseguir maior dedicação. Sua reflexão-sobre-a-

ação (Schön, 1992) fez com que se conscientizasse sobre essa questão.   
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 No Curso 2, quando diante da DIFICULDADE dos alunos quanto ao pós-

aula, utilizo minha experiência para mostrar que, assim como eles, eu também 

tenho minhas dificuldades, mas consigo superá-las com dedicação e 

comprometimento. Nesse caso, a reflexão-na-ação (Schön, 1992) me auxiliou a 

estabelecer um diálogo entre a minha realidade e a dos alunos. 

 A DIFICULDADE dos alunos com o pós-aula acaba interferindo no 

equilíbrio das aulas e como consequência, as metas do curso não 

conseguiram ser cumpridas, conforme relatado nos excertos apresentados. 

Esse fato implicou a  necessidade de adaptação e flexibilidade de minha parte, 

traço importante para professores que ministram aulas de ESP. 

 A DIFICULDADE de manutenção do equilíbrio na administração do 

Cursos 1 e 2 se refere também à ausência de local fixo para as aulas, o que 

gera uma imprevisibilidade e dinâmica, que devem ser administradas pelo 

professor. Para tanto, deve haver uma boa comunicação entre as partes 

(professor e departamento responsável e/ou aluno) a fim de que essa situação 

não desestabilize o curso. Estamos diante de um exemplo do que Tescarolo 

(2005) denomina casualidade invertida, situação na qual o todo (hotel) 

determina o comportamento das partes (sala de aula).  

 A segurança também é uma DIFICULDADE dos alunos. Giovanna 

(Curso 1) descreve seu constrangimento ao se comunicar em língua inglesa 

diante dos colegas de trabalho, contudo, ela enfrenta seus medos. Sérgio 

(Curso 2), por outro lado, descreve situações em que seu receio de errar, fez 

com que preferisse não interagir com os clientes estrangeiros. Sabemos que 

onde há interação, há risco de imprevisibilidade, o que faz com que os alunos, 

muitas vezes, se retraiam e prefiram não arriscar. 

 Desse modo, eles se fecham para a construção de conhecimento e 

reprimem seu potencial, quando, na verdade, poderiam tirar proveito da 

oportunidade de interagir com estrangeiros para aprender com eles. Nesse 

caso, a interação entre as as partes (alunos) e partes (hóspedes) resultaria na 

expansão de seu potencial, situação que nos remete ao princípio hologramático 

(Morin, 2005,2009).  

 Nesta seção, procurei estabelecer religações teóricas do tema 

DIFICULDADE nos dois cursos ministrados por mim. Espero, nesse caminho, 
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ter contribuído para melhor compreensão da prática docente de professores de 

idiomas em contextos específicos.  

 Na próxima seção, apresento a interpretação do tema SATISFAÇÃO e 

seus desdobramentos.  

 

4.3 Satisfação  

 
 Nesse momento, volto meu olhar para o tema SATISFAÇÃO, que 

também faz parte dessa prática nos Cursos 1 e 2, abordados a seguir. 

 

4.3.1 Curso 1 

 
 O tema SATISFAÇÃO, neste curso, apresenta os subtemas 

envolvimento, superação, interação e conquistas, que possuem seus 

respectivos desdobramentos, que serão apresentados ao longo desta seção.  

 A experiência com Giovanna foi muito produtiva e proporcionou 

momentos de grande SATISFAÇÃO (tema). Um deles está relacionado ao 

envolvimento (subtema) da aluna no curso, que nesse caso, possuía relação 

estreita com o foco específico de suas aulas, conforme trecho de meu diário: 

Mas, o que é possível identificar é um envolvimento muito grande por parte 
da aluna, pois necessita do idioma e entende a importância do trabalho que 
está sendo realizado em aula e a utilidade do que está aprendendo para seu 
desempenho no trabalho, o que torna possível utilizar um foco mais restrito 
nas suas aulas, sem que ela entenda essa experiência como limitadora e sim, 
como enriquecedora, em termos de prender o que é útil para seu dia-a-dia. 
(Professora, Memória, ago./2010) 
 

 No excerto acima, destaquei a motivação e envolvimento da aluna no 

curso, o que me proporcionou SATISFAÇÃO (tema), pois esta não é uma 

situação que vivencio todos os dias em minha prática. Minha reflexão estava 

baseada em uma experiência não-educativa (cf. Dewey, 1938) que vivencei no 

passado - descrita neste trabalho - situação oposta à vivenciada nesse curso.  

 A SATISFAÇÃO (tema), da mesma forma, foi proporcionada pela 

superação (subtema) da aluna quanto a seus medos (sub-subtema), 

dificuldade (sub-subtema) de aprendizagem (sub-sub-subtema) e dificuldade 

(sub-subtema) na administração (sub-sub-subtema) do curso.  



204 
 

 Solucionar problemas, conforme mencionado, faz parte do trabalho da 

aluna, o que acabou influenciando positivamente nossas aulas. A superação 

(subtema) da dificuldade (sub-subtema) na administração (sub-sub-subtema) 

do curso estava relacionada ao fato de não possuirmos local fixo para as aulas. 

 Conforme mencionado, tivemos dificuldade em encontrar local privado 

para as aulas ao longo do curso. Diante dessa situação, no final do semestre, 

passamos a fazer aulas na sala de reservas, ambiente onde tínhamos maior 

privacidade. Posteriormente, como as aulas foram transferidas para a hora do 

almoço, Giovanna conseguiu reservar uma sala no subsolo do hotel, onde 

conseguimos total privacidade, conforme descrito no diálogo abaixo:  

 

Professora – Giovanna (Momento de Reflexão 3, nov./2010) 
Até a questão da sala, no começo acho que era mais difícil e gente ter um 
local pra fazer aula, depois você foi solucionando, né? (Professora) 
É verdade. Acho que foi bom. (Giovanna) 
Sempre encontrando um espaço ali, uma movimentação possível ali dentro 
pra gente fazer aula. (Professora) 
Isso é verdade. Me incomoda quando eu tenho aula e tem muita gente em 
volta. (Giovanna) 
Tanto que a gente começou fazendo lá na sua sala, depois era uma 
movimentação de gente o tempo inteiro. Ai você achou a solução, às vezes a 
gente fez na sala das meninas, às vezes no quarto e agora ultimamente na 
salinha de treinamento, né?  (Professora) 
Eu fico mais à vontade porque sei que elas também estão fazendo aula, né? 
Mais privado lá (Giovanna) 

 A superação (subtema) de sua dificuldade (sub-subtema) de 

aprendizagem (sub-sub-subtema) está presente nas histórias narradas pela 

aluna, que traduzem bem o quanto é gratificante poder compartilhar nossas 

conquistas e reconhecer nosso progresso a cada nova vivência, como no 

excerto apresentado a seguir:  

 
Então, eu comecei a enxergar que o inglês era aquela língua simples que as 
pessoas falavam e que para mim era um.... um quebra cabeça. Então, que uma 
palavra eu posso usar para várias situações desde que eu tenha um significado 
central, e que eu posso, cada vez que eu for falar algo, eu posso procurar 
outras opções, acho que na aula a gente vem fazendo muito isso. Quando eu 
não sei falar uma coisa, eu começo a procurar outras palavras... e isso vai 
enriquecendo meu vocabulário, e eu tinha muito uma insegurança de ter que 
escrever tudo .. e hoje não, hoje eu to contando mais com a minha mente, 
com a minha memória, mas não é um decorar, é uma coisa muito mais fácil, 
acho que o decorar ele é ... você decora para aquele momento e.... acabou, 
dificilmente você vai lembrar se não ligar a algo, isso está sendo bem 
interessante. (Giovanna, Memória, ago./2010)  
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 A narrativa da aluna é muito interessante, pois mostra que está 

conseguindo superar sua dificuldade e trilhar caminhos para a construção de 

conhecimento, de forma sólida e duradoura: uma de suas maiores dificuldades 

no início do curso. Para refletir sobre seu desenvolvimento no idioma, ela 

estabelece um contraponto entre passado e presente, a seguir:  

 

Mas, eu acho que eu consigo explicar um pouco melhor do que antigamente. 
Acho que eu coloco mais palavras numa frase do que quando eu comecei. ...  
Me expressar melhor, por exemplo, ao invés de eu falar: estou num almoço, 
estou almoçando com minha professora e.... compramos um lanche ... e 
estamos conversando sobre a entrevista. Acho que isso eu consigo falar melhor 
em inglês do que antigamente. (Giovanna, Momento de Reflexão 3, Nov./2010) 

 
 Ao afirmar estar conseguindo “colocar mais palavras em uma frase”, 

Giovanna mostra a superação de sua limitação inicial, quando mencionou 

anteriormente sua sensação de que os objetos estivessem “voando”. As 

palavras soltas ganharam um contexto, o cenário de trabalho da aluna, que a 

acompanha em sua rotina, nas diversas situações que vivencia.  

 Sua dificuldade de contextualizar o conteúdo das aulas, proporcionada 

por suas experiências não-educativas (Dewey, 1938), fazia com que Giovanna 

não gostasse do idioma, sentimento que parece ter sido superado, conforme 

excerto a seguir:  

Eu... eu acho que eu passei de uma fase de odiar o inglês para gostar do inglês 
muito por essa vibração. Por eu não estar presa a regras, isso para mim é fato. 
Se eu tivesse que seguir o livro, mesmo que fosse esse que eu adoro que é o 
High Season, eu não estaria feliz. Porque eu venho para a aula, eu to cansada, 
você sabe disso, tanto que quando a gente começa a aula eu to morta, meu dia 
é .... é difícil. Mas eu vou para aula como se eu tivesse é .... bater um papo com 
uma amiga, contar sobre o meu dia-a-dia. E assim, é legal que com essa amiga 
eu conto para ela as minhas vitórias dos últimos dias, né? (Giovanna, 
Memória, ago./2010)  

 O fato de direcionar as aulas às suas necessidades específicas, lhe 

proporcionava muita SATISFAÇÃO. Para mim, da mesma forma, poder ajudá-

la em seu trabalho era muito gratificante. Contudo, essa situação exigia 

constante negociação entre as necessidades (da aluna e as minhas, como 

professora) para que conseguíssemos manter o foco nos objetivos do curso.  

 No próximo excerto, a aluna conta como agiu perante uma dificuldade 

em um site inspection que realizou com funcionários de uma companhia aérea 

internacional. Sua atitude mostra desenvoltura e maturidade para lidar com 

situações de conflito envolvendo a língua inglesa. Nesse caso, a superação 
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(subtema) de seus medos (sub-subtema) foi essencial para conseguir um bom 

desempenho, situação descrita em sua memória: 

Professora – Giovanna (Memória, ago./2010) 
...  foi uma super experiência que eu fiquei muito feliz , eu realmente... não fui 
100% , eu sei que eu não fui 100% , mas eu respondi, de 100% das perguntas eu 
respondi 97,7% , né? Foi uma única pergunta que eles fizeram que até hoje eu 
não sei o que eles perguntaram porque eu não consegui nem gravar a 
pergunta. Mas, eu acho que era uma coisa muito fora do hotel é .... eles 
falavam, falaram muito rápido ... (Giovanna) 
Como você, qual foi a sua atitude? (Professora) 
Eu expliquei a eles que eu estava, que eu estava .... ainda estudando inglês. Na 
hora, nossa, eles foram muito gentis e.... disseram que não, que eu estava me 
comunicando muito bem e eu pedi desculpas que realmente eu não tinha 
entendido aquela questão, mas que quando a gente terminasse o site é.... ia 
ter uma outra pessoa que encontraria conosco e essa pessoa tentaria é ... 
entender a necessidade deles . No final das contas, realmente não devia ser 
nada muito importante, nada muito relacionado ao hotel porque eles nem 
deram andamento.... (Giovanna)  

 

 Outra questão, que pode ser relacionada à superação de seus medos, 

se refere ao reconhecimento de sua evolução por parte de seus colegas de 

trabalho e a sua perda do medo de arriscar, a seguir: 

 

Acabei de mandar um e-mail, ao invés de mandar em português, mandei em 
inglês, então, e as pessoas começam a perceber isso, né? Meu chefe tem 
percebido bastante que eu tenho lidado com várias situações, né? Eu to mais 
corajosa pra isso. E quando, e eu to descobrindo um pouquinho de cara de pau 
também, quando eu não sei. Descobri que não só eu to tendo, que to 
aprendendo e... enfim. (Giovanna, Momento de Reflexão 2, out./2010) 

 

 No excerto apresentado, a aluna reflete sobre a sua mudança de postura 

em seu trabalho e menciona o conforto que sente ao perceber que não 

somente ela, mas outras pessoas ao seu redor também têm dificuldades na 

comunicação com estrangeiros.  

 A SATISFAÇÃO (tema) nesse curso também foi proporcionada pela 

interação (subtema) entre teoria e prática, professor e aluno, aluno e 

ambiente e aluno e estrangeiros (sub-subtemas), descritos a seguir. 

 A conexão das aulas com a realidade da aluna é o grande diferencial 

para ela, lhe proporcionando SATISFAÇÃO (tema) diante da interação 

(subtema) entre teoria e prática (sub-subtema), diálogo presente de forma 

muito intensa nesse contexto. Para mim, como professora, estabelecer esse 

diálogo foi muito gratificante e nesse caso, essencial para atingirmos os 

objetivos do curso, reflexão presente nos trechos a seguir: 
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O legal é que ela sempre vai fazendo um link com o livro e a realidade dela. 
(Professora, Diário, ago./2010)  
 
Professora – Giovanna (Memória, ago/2011) 
Mas, a gente tá seguindo o livro. (Professora) 
Ah, a gente tá seguindo o livro, só que a gente sempre ta vivenciando o meu 
agora.  (Giovanna)  
Segue o livro de uma forma mais flexível, né? Mais solta. (Professora) 
Mas, que tem a ver com o meu dia-a-dia, né? Você adaptou. Você tem o livro 
que entrou no contexto da minha vida. Se fosse ao contrário, com certeza eu 
teria dispensado, que é o caso do livro anterior, lembra? Que eu tinha, com o 
professor anterior.  (Giovanna)  

A SATISFAÇÃO (tema) proporcionada pela interação (subtema) entre 

professor e aluno (sub-subtema), nesse curso, possui como sub-sub-subtema 

a negociação , fato que gerou resultados muito positivos, conforme podemos 

perceber nos excertos apresentados a seguir: 

 

Te confesso que eu sei que você interage, não é simplesmente aquela coisa 
assim de ... ah é isso que eu tenho que passar, tá, tchau e vou embora. É, eu 
sinto que você interage, que você, que você vai atrás de situações. Acho que 
existem outros exemplos de integração total do professor com a aluna, né? 
No teu caso comigo... pelo fato de você ir atrás de coisas que eu falo, de coisas 
que eu preciso, que tem a ver com o meu cotidiano, não com o seu, mas com 
a minha necessidade, no meu trabalho, né? Então isso é bem bacana porque a 
gente interage conversando, isso é legal. (Giovanna, memória, ago./2010)  

 
 No excerto apresentado, a aluna menciona a sua SATISFAÇÃO quanto 

ao direcionamento do curso às suas necessidades específicas de 

aprendizagem, mostrando reconhecimento com relação a minha atitude de 

pesquisar conteúdos para ajudá-la em sua rotina.  

 Nesse curso, a interação (subtema) entre professor e aluno (sub-

subtema) tinha como traço principal a negociação (sub-sub-subtema), o que 

foi essencial para a motivação da aluna, conforme ilustrado a seguir:  

 

Então, isso eu acho bacana porque necessariamente não é uma coisa imposta, 
você vai muito sugerindo, de repente se eu venho com uma ideia nova, você 
sempre vai atrás para ver se é valido, se não é válido, a gente discute, então 
isso fez com que eu comparasse muito nesse momento, do início do Market 
Leader, se a gente ia continuar ou não, então você propôs: Giovanna, acho 
melhor a gente esperar um pouco para usar o Market Leader e... mais pra 
frente, talvez, fazer, lembrar algumas coisas  e começar a lembrar algumas 
coisas sendo mais direta com o seu dia-a-dia. E isso foi que realmente assim ... 
foi assim que a gente iniciou. Certo? (Giovanna, memória, ago./2010)  

 
 

                                            
115 A interação (subtema) entre aluno e ambiente (sub-subtema) e a negociação (sub-sub-subtema) entre professor 

e aluno (subtema) não foram identificadas no Curso 2.  
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Professora – Giovanna (Blog, out./2010) 
AH! Teacher me ofereceu 6 Temas para discutirmos nas próximas aulas...e isto 
me deixa mais empolgada e com vontade de aprender....pois escolho os 
temas que me interessam neste momento...acredito que isto está me 
ajudando a assimilar mais rapidamente. (Giovanna) 
Quando você diz que o fato de escolher os temas que mais te interessam neste 
momento, você está querendo dizer que o tema escolhido está diretamente 
relacionado às suas necessidades ou às suas vontades? (Professora) 
Com certeza Necessidade! Necessidade do momento! Apesar de estar 
gostando de estudar inglês... acredito que agora começo a entender melhor e 
isto está me trazendo prazer. (Giovanna)  

 Nos trechos apresentados podemos perceber a mudança na relação 

entre professor e aluno, pois ambos passaram juntos a tomar decisões com 

relação ao curso. Dessa forma, a postura tradicional saiu de cena para dar 

lugar a uma parceria muito saudável entre aluno e professor (partes), que 

negociavam os tópicos que seriam estudados nas aulas. 

 Outro traço que proporcionou grande SATISFAÇÃO (tema) neste curso 

foi a interação (subtema) entre aluno e ambiente (sub-subtema), mediada 

pelo blog, descrita a seguir:  

(......) eu acabo me empolgando, né? Acaba incentivando também. Porque 
normalmente quando eu faço os posts é no momento que eu to mais 
empolgada. Que é aquilo que eu te falei, né? Deixar pra depois, eu acho que 
perde ... a emoção. Se eu não fizer logo que terminou a aula ou no dia seguinte, 
eu perco o real sentimento daquilo. ...... É, eu curti bastante o blog, não vou 
negar que eu me diverti. (Momento de Reflexão 2, out./2010) 
 

 Suas histórias eram sempre muito interessantes e me possibilitavam 

conhecer suas necessidades específicas de aprendizagem, conforme podemos 

verificar no excerto da aluna:  

 
TODAY I OVERCAME ALL MY EXPECTATIONS!!!! Recebi do meu chefe a 
responsabilidade de atender um operador alemão que gostaria de conhecer o 
hotel e negociar tarifas e condições especiais para o período da COPA de 
futebol em 2014. Ele me explicou o perfil do cliente e as informações que 
deveria ou não passar. Confesso que fiquei tensa... pois tratavam-se de 
palavras supostamente NOVAS. Respirei fundo, escrevi no papel os tópicos que 
possivelmente eu descreveria durante a reunião. Chequei no dicionário ON 
LINE algumas palavras como ...... ACREDITEM... ele não franziu a testa! Não 
tive que repetir nada... nem ele! A reunião durou 1:05 minutos. Preciso 
melhorar: assuntos culturais, pois por ele ser Alemão, tive que ajudá-lo a ter 
visão comparativa entre as cidades brasileiras. (Giovanna, Blog, out./2010, 
grifos da aluna) 

 

 A SATISFAÇÃO (tema) proporcionada pela interação (subtema) entre 

aluno e estrangeiros (sub-subtema) está claramente presente no texto de 
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Giovanna. Diante de um novo site inspection, ela organiza os tópicos a serem 

abordados e pesquisa os conteúdos necessários para seu bom desempenho.  

 Essa atitude mostra grande desenvoltura da aluna, que busca a solução 

para suas dificuldades de forma independente. Outras experiências educativas 

(Dewey, 1938), descritas por Giovanna, nos possibilitam compreender melhor 

sua vivência nesse contexto específico, conforme excertos que se seguem:  

 

Durante 3 horas recebi no hotel o Sr. G. S. da empresa G. R. E. 116 para um site 
inspection seguido de almoço. Fiquei emocionada ao término, pois durante um 
longo tempo (dentro do meu padrão - rsss) consegui conversar somente em 
inglês com o cliente. Trata-se de uma empresa ENORME de eventos inglesa. 
Acredito que o fato dele ser inglês ajudou eu compreender tudo o que ele 
dizia e ao mesmo tempo transmitir o que eu precisava. O interessante é que 
eu percebi que a minha pronúncia não estava perfeita... aliás, se quer BOA... 
mas ele não franzia a testa. Sabe quando você está dizendo algo e a pessoa que 
está ouvindo faz uma cara de quem está fazendo um esforço enorme para te 
entender? Isto não aconteceu... GRAÇAS A DEUS... e a TEACHER é claro! 
(Giovanna, Blog, out./2010, grifos da aluna)  
 
Começamos a inspeção pelos apartamentos (local do qual me sinto mais segura 
em descrever), na sequência mostrei o restaurante (do qual é o local onde falo 
menos, pois o próprio local já se descreve... isto ajuda muito!). Seguimos para o 
SPA e academia. Descobri que preciso melhorar meu Speech na Academia... 
posso descrever muito mais. Por último no site mostrei as salas de eventos. 
Comecei a soar frio quando o site terminou e me lembrei que teria no mínimo 
mais 1 hora ou 2 horas de almoço...para conversar em inglês. Acredite, o 
assunto fluiu...falamos de economia, geografia, política e cultura! TEACHER...o 
vídeo sobre São Paulo será útil agora.! Me auto analisando, vejo que preciso 
melhorar no speech da academia e sobre assuntos culturais da Cidade de São 
Paulo. I am SO HAPPY :) (Giovanna, Blog, out./2010, grifos da aluna). 

 
 

 Em ambas situações, podemos perceber a superação (subtema) das 

dificuldades da aluna, que vibra ao descrever o sucesso de sua interação com 

os clientes. Interessante notar sua reflexão crítica, quanto à sua performance, 

quando menciona o fato de que os clientes “não franziram a testa”, sinal de que 

estavam conseguindo compreender sua fala.   

 Mais uma vez, sua postura mostra comprometimento, pois ela tinha a 

preocupação de registrar suas reflexões o quanto antes a fim de transmitir a 

emoção que estava sentindo. A motivação da aluna, presente em diversos 

textos produzidos por ela, me proporcionava muita SATISFAÇÃO (tema) como 

professora, por poder também fazer parte de suas conquistas (subtema), 

conforme a seguir:  

                                            
116

 Os dados da empresa foram omitidos para preservar o anonimato.   
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(...) o inglês dela está melhorando a cada dia, fico contente com isso, claro... 
amanhã ela disse que terá que fazer uma negociação em inglês, que o chefe 
dela irá passar as informações amanhã. Não terá nem tempo pra se preparar, 
mas está tranqüila, encarando os desafios. (Professora, Diário, out./2010)  
 
Encontrei com a aluna nesse dia, ela estava super empolgada, disse ter falado 
inglês por 3 horas com o hóspede, que tinha feito site inspection, que tinha 
falado sobre questões culturais e se dado super bem, estava super feliz com o 
resultado.... Disse que o chefe dela perguntou, mas que língua vocês falaram 
esse tempo todo? Ela disse: inglês. Parece que ele ficou surpreso, muito legal, 
pois ela está vendo seu desenvolvimento e progresso e vai ficando cada vez 
mais estimulada, não somente ela, mas quem está em volta, o chefe dela, por 
exemplo. (Professora, Diário, out./2010)  
 

 Nesta seção procurei destacar momentos de SATISFAÇÃO vivenciados 

por mim e pela participante Giovanna. Nas próximas linhas, descrevo o mesmo 

tema vivenciado com os alunos do Curso 2.  

 

4.3.2 Curso 2 

  
 Nesse curso, SATISFAÇÃO (tema) está relacionada ao envolvimento, 

superação, interação e conquistas (subtemas), que serão apresentados a 

seguir, com seus respectivos desdobramentos.   

 O envolvimento (subtema) dos alunos nas aulas me proporcionava  

SATISFAÇÃO (tema), pois sinalizava que o curso estava indo ao encontro de  

suas necessidades de aprendizagem. Os próximos trechos que apresento 

ilustram reflexões a esse respeito, registradas em meu diário: 

Esse grupo está bem entrosado, os meninos estão envolvidos no curso, isso é 
muito bom. (diário, set./2010) 
 
Sérgio veio, está bem mais comprometido nas aulas, me conta que está tendo 
progresso, que o chefe dele o elogia, fica empolgado de falar de conteúdos 
específicos. (diário, out./2010) 
 

 Outros fatores que proporcionaram SATISFAÇÃO nesse curso estão 

relacionados à superação (subtema) da dificuldade (sub-subtema) de 

aprendizagem (sub-sub-subtema), da dificuldade (sub-subtema) na 

administração (sub-sub-subtema) do curso, dos medos (subtema) e das 

crenças117  (subtema) dos alunos, descritos a seguir.  

 A possibilidade de superação (subtema) da dificuldade (sub-subtema) 

na administração (sub-sub-subtema) do curso me proporcionou SATISFAÇÃO, 

                                            
117

 O subtema crenças não foi identificado no curso 1.    



211 
 

quando, por exemplo, encontrei a melhor forma de lidar com a mudança de 

espaço físico, descrita a seguir: 

A aula foi no refeitório ontem, a Patrícia de eventos já tinha avisado que a 
sala estaria ocupada com eventos, então já cheguei preparada para tal. Já 
tenho o esquema, de qualquer forma. (Diário, set./2010) 

 

 Como nesse contexto a sala era administrada pelo Departamento de 

Eventos, o importante foi sempre manter contato com o responsável do setor. 

De qualquer modo, na falta de uma sala, eu já tinha estabelecido uma 

movimentação possível nos demais ambientes da empresa.  

 Outra questão que deve ser administrada pelo professor de idiomas, 

principalmente em empresas, se refere à manutenção do interesse dos alunos, 

que diante de algumas situações específicas, podem se desestimular. 

Desistências podem ocorrer, por isso o feedback positivo dos alunos é muito 

significativo ao professor. Quando perguntei a Ronaldo se sentiu dificuldades 

ao retornar às aulas após suas férias, ele respondeu:  

 
Bom, tá sendo bem tranquilo, tá sendo tranquilo. A dificuldade é mesmo essa, 
com a pronúncia. Mas, que quero ir até o final, né?. (Ronaldo, Momento de 
Reflexão 3, nov./2010) 

  
 No caso de Ronaldo, as férias no decorrer do curso, pela sua fala, não 

interferiram em seu desenvolvimento, situação que pode ser considerada 

satisfatória. Assim como ele, outros alunos saem de férias com as aulas em 

andamento. Contudo, muitos deles, ao retornar, naturalmente sentem 

dificuldades em acompanhar o grupo, o que pode destimulá-los no curso.  

 O ideal seria frequentar as aulas durante as férias, mas essa situação é 

difícil de acontecer. Como o ritmo das aulas nesses contextos é lento e são 

feitas revisões periódicas, se houver dedicação por parte do aluno, este, com a 

ajuda do professor, consegue superar essa dificuldade.  

 Para lidar com essa situação e com os problemas de frequência de 

alguns alunos, o professor precisa retomar conteúdos frequentemente, como 

destacado no trecho seguinte:  

 
Até mesmo sem pedido mesmo, de a gente estar em dificuldade com alguma 
coisa, a senhora já volta. Lembra de ....? A gente volta e vê, tipo, a parte que a 
gente tá em dificuldade, assim. Sempre... (Glauco, Momento de Reflexão 2, 
out./2010) 
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 A superação (subtema) de dificuldades faz parte do percurso de 

aprendizagem dos alunos e, em alguma medida, é mediada pela minha prática. 

As histórias compartilhadas por Leandro mostram sua SATISFAÇÃO (tema) 

quanto à superação (subtema) de sua dificuldade (sub-subtema) de 

aprendizagem (sub-sub-subtema). Nelas, ele compara presente e passado, 

como ilustrado em ambos os excertos a seguir:   

 
É, da última vez, da última vez teve uma hóspede, só que ela, na verdade ela 
queria pedir um x-burger, né? Só que aí, em vez dela falar que queria um x-
burger, ela pegou, começou a falar um monte de coisas, até chegar no x-
burger. Só que aí, como ela falou um monte de coisas, eu não entendi, eu 
entendi o x-burger, mas como eu não entendi o que ela tinha falado antes 
fiquei em dúvida. ... É. Mas, fora isso, assim, se eles fizerem um pedido normal, 
sem muita conversa, eu consigo entender. (Leandro, Momento de Reflexão 3, 
nov./2010) 
 
Exemplo? Tipo assim, às vezes quando o hóspede me pedia alguma coisa, 
dependendo da palavra a mais eu já me perdia, agora tá mais fácil, porque, 
por exemplo, às vezes a pessoa pediu só uma água, mas aí ela colocou uma 
palavrinha a mais já complicava, hoje em dia já dá pra saber, então. Vai pedir 
um prato já dá pra entender o que ela está pedindo, ou o que ela não quer. 
Estou indo aos poucos e está sendo bom. (Leandro, Momento de Reflexão 3, 
nov. /2010) 

 Os dois exemplos citados descrevem a interação de Leandro com 

hóspedes, revelando sua SATISFAÇÃO ao conseguir se comunicar com 

estrangeiros. Isso evidencia que ele está conseguindo utilizar o conteúdo das 

aulas no desempenho de seu trabalho, ou seja, uma das necessidades de 

aprendizagem desses alunos está sendo atingida. 

 Vale ressaltar que os excertos apresentados foram produzidos no início 

do curso, quando os alunos possuíam conhecimento ainda muito básico do 

idioma. Após algum tempo, já em contato com conteúdos específicos, eles, 

mesmo com conhecimento ainda limitado na língua estrangeira, conseguiam 

reconhecer conteúdos estudados no curso em sua comunicação com os 

estrangeiros.  

 Essa observação é muito importante, pois mostra que, mesmo antes de 

atingirmos conhecimento mais aprofundado de um idioma podemos nos 

comunicar de maneira funcional. Esse resultado para mim, como professora, 

também foi muito gratificante.  

 Outra questão que auxilia o desenvolvimento dos alunos é a superação 

(subtema) de seus medos (sub-subtema), essencial para que consigam 



213 
 

arriscar e colocar em prática o que aprendem, fato que lhes proporciona grande 

SATISFAÇÃO. O próximo trecho ilustra essa situação: 

 
Professora – Wellington (Momento de Reflexão 2, out./2010) 
É. Graças a Deus não to mais me inibindo de falar com eles. Errou, pergunta 
de novo e atende de forma certa, né? Porque o que mais perguntam, um lugar 
pra ir, que ... aí, eu tava em dúvida se direita poderia falar right. (Wellington)  
Que é direito, correto, né? (Professora) 
Agora sim. Vou falar sem medo. (Wellington)  
 

 A necessidade de “falar sem medo” é um traço comum entre os alunos, 

mencionado desde o início do curso. Conforme ampliam sua visão sobre o 

ensino-aprendizagem do idioma, conseguem perceber que o falar corretamente 

nem sempre é o mais importante naquele momento. Perceber a superação 

(subtema) de crenças (sub-subtema) por parte dos alunos também é muito 

gratificante para o professor, conforme evidencia o diálogo seguinte:   

 

Professora – Sérgio (Momento de Reflexão 3, nov./2010) 
Infelizmente, eu tenho que admitir que to começando a gostar de aprender 
novas coisas e novas frases. (Sérgio) 
(Rsrsrs) Eu gosto quando eu escuto esse infelizmente eu conseguindo, 
começando a admitir. (Professora) 
Então, eu estou começando a gostar, eu estou descobrindo certas coisas meio, 
achei interessantes, algumas frases, algumas palavras... (Sérgio) 
 

 Quando o aluno afirma que “infelizmente está começando a gostar de 

aprender coisas novas”, ele mostra estar conseguindo superar sua resistência 

inicial em aprender uma língua com a qual não possui afinidade, porém sua 

curiosidade e necessidade estão fazendo com que mude de atitude118.  

 Para o professor, isso representa um grande avanço, pois mostra que 

esse aluno está conseguindo abrir as portas do conhecimento e deixando de 

lado velhas crenças que poderiam estar emperrando seu crescimento.  

 A interação (subtema) nesse curso é essencial para que haja 

SATISFAÇÃO (tema) por parte dos alunos e professor. Essa interação 

(subtema) envolve teoria e prática, aluno e estrangeiros e professor e 

aluno (sub-subtemas)119
. As histórias compartilhadas pelos alunos em nossas 

conversas sinalizam como é importante manter a interação entre esses fatores.  

                                            
118  

O excerto que exemplifica a visão inicial do aluno sobre o idioma foi citado nas discussões do tema 
NECESSIDADE.  
119

 Diferente do Curso 1, os sub-subtemas aluno e ambiente e negociação não foram identificados 
nesse curso.     
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 Como a maioria deles utiliza o inglês no trabalho, relacionar teoria e 

prática é essencial para que consigam se manter motivados. Contudo, esta 

tarefa não é fácil, exige dedicação e muita criatividade por parte do professor, 

pois as pessoas, em geral, tendem a se desmotivar com o tempo.  

 Um dos fatores que favorece a motivação dos alunos nesse curso é a 

interação (subtema) entre teoria e prática (sub-subtema) e, conseguir esse 

diálogo, também me proporciona grande SATISFAÇÃO. Os colaboradores da 

cozinha e restaurante contam suas experiências positivas, ilustradas a seguir:  

 

Professora – Ronaldo ( Momento de Reflexão 1, set./2010) 
O hóspede me perguntou sobre bacon, perguntou se era carne de porco, aí ele 
apontou e perguntou: pork? Eu falei: Yes? Aí eu entendi: pork: é porco. A 
gente tinha visto isso, né? É. É bom, né? É bom. Ou seja, já to utilizando, né? 
(Ronaldo)  
Exatamente, é isso que é importante, né? (Professora) 
 
Professora – Diogo ( Momento de Reflexão 1, set./2010) 
É, no quarto. E esse dia também, a mulher pediu “hot water”, né? (água 
quente). Aí eu trouxe, só que aí ela queria a xícara também, só que eu não 
entendi. Mas, já ajudou... (Diogo) 
Conseguiu identificar, né? (Professora) 

 

 A SATISFAÇÃO quanto à interação entre teoria e prática também é 

vivenciada por alunos que não possuem contato diário com o idioma em seu 

trabalho, quando por exemplo, conhecem relacionar os conteúdos das aulas a 

situações de lazer do cotidiano, como ouvir uma música e assistir a um filme, 

conforme ilustra o trecho a seguir:  

Às vezes você escuta uma música, aí você escuta uma palavra, você já lembra 
da aula, já lembra, ah isso eu aprendi na aula ... (Reinaldo, Momento de 
Reflexão 1, set./2010).  
 

 Por não interagir frequentemente com estrangeiros em seu trabalho, 

Reinaldo consegue relacionar suas aulas e seu cotidiano ─ e isso lhe 

proporciona prazer. Esse mesmo aluno, compartilha uma experiência em que 

conseguiu entender o hóspede e chamou o colega para atendê-lo, o que fez 

com que se sentisse útil:  

 

É, lá fora, por exemplo, ontem eu tava tirando uns pedidos, aí tinha fechado o 
café da manhã, aí o hóspede pediu chá. Entendi. Aí chamei o garçom pra 
atender ele. (Reinaldo, Momento de Reflexão 2, out./2010) 
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 A interação (subtema) entre professor e aluno (sub-subtema) também 

é um fator motivacional. No próximo excerto, destaco a importância do papel do 

professor nessa relação, relatando a SATISFAÇÃO proporcionada por um 

diálogo constante entre as partes:  

(...) novamente gostei de ver os alunos falando sobre as aulas, dando 
contribuições sobre como estão relacionando as aulas com seu trabalho, é 
bom ver como posso ajudar essas pessoas e o mais importante é elas 
perceberem como podem se beneficiar disso tudo. (Diário, out./2010) 

 

 A interação (subtema) entre aluno e estrangeiros (sub-subtema) 

também está relacionada à SATISFAÇÃO dos alunos quanto ao curso, 

situação ilustrada no próximo trecho:  

 

Professora – Neusa (Momento de Reflexão 1, set./2010) 
É a mesma coisa, por exemplo, outro dia apareceu uma hóspede, aí o cartão 
dela não funcionava, aí eu entendi card, floor, quer dizer, o andar dela, né? 
Número de apartamento eu também entendi. Aí eu acompanhei, fui lá, o 
cartão dela não estava funcionando mesmo, aí, levei ela na recepção pra 
reativar o cartão dela, né? Ah, eu fiz o que eu pude, eu entendi, mas não 
consegui responder, mas eu entendi, né? E é isso que importa. (Neusa) 
Você conseguiu lidar com a situação, entender o que estava acontecendo e 
resolveu o problema. (Professora) 
E ai eu achei legal, nossa já estou entendendo (rsrs). (Neusa) 

 
 

 É interessante notar que, mesmo sem conseguir se expressar como 

gostaria, Neusa fica feliz em entender o hóspede ser capaz de lidar com a 

situação de forma adequada. Assim como ela, Sérgio também se sente bem ao 

entender a conversa do maitre com o hóspede, como segue:  

Mas eu achei legal porque eu já entendi muita conversa deles, não soube 
conversar com eles, né? (Sérgio, Momento de Reflexão 2, out. /2010) 

 
 Nesse caso, diferentemente de Neusa, ele se retraiu com receio de não 

conseguir se expressar e o maitre interagiu com o hóspede, enquanto Sérgio 

apenas o observou. No entanto, em reflexão compartilhada em momento 

anterior no curso (Momento 1), Sérgio, menciona sua SATISFAÇÃO ao 

perceber a melhora em sua comunicação com estrangeiros:  

  
Professora – Sérgio (Momento de Reflexão 1, out./2010) 
Eu to começando a compreender muitas coisas, mesmo que eu não consiga 
falar, já está abrindo mais a minha mente, comentei isso até com meu maitre 
hoje, que o inglês está abrindo mais a minha mente, eu não fico mais na 
dúvida em certas coisas, como água: water e juice, suco, não é? Que mais? 
Não fico mais na dúvida em pegar pedidos por telefone e pegar o valor deles. 
Estou me desamarrando mais, né? Deslanchando mais, embora eu não consiga, 
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por incrível que pareça eu sou uma pessoa extremamente falante, mas 
quando estou falando, eu fico mais retido, principalmente aqui, mas aí 
quando estou só ou quando eu tenho que agir pelo meu impulso mesmo, eu 
consigo me soltar. (Sérgio) 

 

 No excerto anterior, Sérgio expressa sua SATISFAÇÃO ao interagir com 

estrangeiros, porém menciona a sensação de sentir-se amarrado, quando não 

consegue se comunicar com os clientes ─ fato que ocorreu no episódio 

apresentado anteriormente, referente ao segundo momento de reflexão. Um 

fator que contribuiu para seu sentimento, a meu ver, se relaciona à sua atitude 

negativa com relação ao idioma. 

 Outro fato que repercute positivamente na superação de dificuldades é a 

atitude de alguns hóspedes, que procuram facilitar a comunicação, como 

ilustram Leandro e Glauco:  

 
E têm uns que até conseguem falar algumas coisas em português, que se 
esforçam pra falar português pra ajudar a gente, às vezes, né? Mas, assim, 
muitos tentam falar o mais claramente possível, pra gente entender. (Leandro, 
Momento de Reflexão 3, nov./2010) 
 
Então eu fiquei no, foi um dia que eu fiquei no restaurante, daí uma hóspede 
gringa me ligou, só que ela, ela facilitou bem, né? Que ela queria um ... petit 
gateau e um pudim. Ai, ela falou pudim, só que na hora do quarto ela eight-
oh-one. (Glauco, Momento de Reflexão 2, out./2010). 

  
 É interessente observar a postura solidária dos hóspedes, que procuram  

facilitar a comunicação com os colaboradores do hotel. As histórias dos alunos 

mostram suas conquistas (subtema) em situações de interação com 

estrangeiros e superação de suas dificuldades, que proporcionam 

SATISFAÇÃO, tanto a eles, quanto a mim, como professora. Os trechos 

seguintes mostram minhas reflexões sobre o desempenho dos alunos no teste, 

uma forma de obter um feedback sobre seu desenvolvimento no curso:  

 

Hoje foi dia de teste escrito, os alunos foram bem, fiquei contente com o 
resultado. (Diário, nov./2010) 
 
Sobre o teste, Wellington fez teste escrito e oral depois com o Leandro. Gravei 
a interação dos dois, ainda não analisei, mas me pareceu muito boa, os dois 
estão soltos, tem naturalidade na conversa, fico feliz em ver como evoluíram. 
(Diário, nov./2010)  
 
Todos foram bem, somente a Cláudia, que já era previsto, não teve bom 
desempenho. (Diário, nov./2010) 
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 Nos trechos anteriories, descrevi minha primeira impressão sobre o 

resultado do teste que, apesar de não descrever o percurso dos alunos no 

curso, revelou uma ideia inicial do seu desenvolvimento. A maioria teve um 

bom aproveitamento, com exceções, pois alguns possuem maior dificuldade de 

aprendizagem, como mencionado anteriormente.  

 Ao refletir sobre o caminho trilhado nesse curso, posso entendê-lo como 

produtivo, pois muitos alunos conseguiram progressos visíveis, não somente 

em sala de aula, mas também em seu ambiente de trabalho. Seus 

depoimentos confirmam que muitos deles já estavam iniciando a colheita dos 

frutos plantados durante o Ciclo 1. 

 Essa situação, para mim como professora, torna-se extremamente 

gratificante, pois mostra que meu trabalho conseguiu ultrapassar os limites da 

sala de aula. Por outro lado, alguns depoimentos sinalizam lacunas a serem 

preenchidas futuramente, situação previsível (como era o caso de Cláudia), 

principalmente considerando o nível de conhecimento dos alunos no idioma. 

 Além disso, sabemos não haver um ponto final quando diante da 

construção de conhecimento, o que, portanto, torna esse processo cíclico e 

constante em nossas vidas ─ a aprendizagem de um idioma, como um sistema 

aberto, é um processo que se desenvolve ao longo da vida.  

 Nesta seção, procurei compartilhar com o leitor alguns momentos de 

SATISFAÇÃO compartilhados com os alunos do Curso 2. Os diversos aspectos 

mencionados, fazem parte dessa prática e são esses elementos que 

contribuem para que nossas experiências possam ser produtivas e nos 

proporcionem momentos de SATISFAÇÃO, tema que metaforicamente 

relacionei ao departamento de restaurante e que represento, graficamente, na 

figura a seguir: 
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Figura 4.4 - Tema Satisfação – Cursos 1 e 2. 
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4.3.3 Religações teóricas sobre o tema Satisfação 

 

 O tema SATISFAÇÃO, descrito na seção anterior,  pode ser relacionado 

a diversos aspectos do curso. Um deles se refere à superação da  

dificuldade, com relação aos medos e crenças dos alunos, à dificuldade de 

aprendizagem dos alunos e á minha dificuldade, na administração do curso.  

 As diversas histórias narradas pelos alunos revelam a superação de 

sua dificuldade de aprendizagem. Ao refletir sobre seu desenvolvimento no 

curso, assim como em outros momentos, Giovanna compara passado e 

presente e, a partir desse contraponto, consegue diferenciar a memorização de 

conteúdos (passado) da aprendizagem mais significativa, baseada na 

construção de conhecimento (presente). Sua reflexão-sobre-a-ação 

(Schön,1992) possibilitou que ela se conscientizasse de suas experiências não-

educativas (Dewey, 1938) e ultrapassasse as barreiras que a estavam 

impedindo de expandir seu potencial como aluna.  

 Os alunos do Curso 2 também lançam mão do passado para refletir 

sobre seu desenvolvimento no presente. Leandro mencionou o fato de estar 

conseguindo se comunicar melhor com os estrangeiros, o que possibilita, por 

exemplo, que faça um pedido de room service por telefone, sem grandes 

dificuldades. Essa situação, no início do curso, não era vivenciada da mesma 

maneira, o que evidencia a superação de sua dificuldade de aprendizagem, 

sinalizada por sua atitude reflexiva.  

 Segundo Leandro, uma dificuldade que ainda não havia sido superada, 

se relaciona à compreensão de estruturas mais elaboradas do idioma, 

compreensível pelo seu nível de conhecimento. Um aspecto interessante, 

relacionado a esse fato, está na forma fragmentada de compreensão do idioma 

por parte do aluno, pois muitas vezes, como ele mesmo disse “a pessoa pediu 

só uma água, mas colocou uma palavrinha a mais, aí já complicava”.  

 Muitos alunos têm essa mesma dificuldade: não conseguem deduzir 

significados pelo contexto, ficando presos apenas a padrões memorizados, ao 

todo (a um modelo, à frase que aprenderam em uma lição), sem considerar a 

parte (uma palavra conhecida, mencionada no contexto), conceito que nos 

remete ao princípio hologramático (Morin, 2005,2009). Essa atitude pode limitar 
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sua compreensão, pois muitas vezes, a própria situação, o contexto e o 

gestual, por exemplo, lhes ajudariam a entender o que está sendo dito.  

 Outro recurso utilizado pelos alunos para avaliar sua evolução no 

idioma, também relacionado ao princípio hologramático (Morin, 2005,2009), se 

refere ao contraponto que fazem entre as suas dificuldades no contato com 

estrangeiros e a de seus colegas mais proficientes.  

 Nesse caso, os alunos buscam feedback  (Morin, 2009; Mariotti, 2002) 

sobre seu desenvolvimento, evidenciando uma relação entre as partes (na qual 

eles e seus colegas de trabalho são partes de um todo), que faz com que 

percebam que existe uma dificuldade geral em lidar com certas situações 

específicas que possuem uma imprevisibilidade inerente.  

 Perceber que uma dificuldade que possuem também é compartilhada 

por um colega que julgam mais proficiente no idioma repercute de forma 

positiva, pois não se sentem incapazes de lidar com situações em que o idioma 

estrangeiro estiver envolvido, de forma imprevisível. 

 A superação dos medos também fez parte da interação em ambos os 

cursos. O sentimento de medo dos alunos no início do curso foi sendo 

superado aos poucos, à medida em que evoluíam no idioma. Giovanna se 

mostrou mais corajosa e ousada, no contato com seus clientes e Welligton 

(Curso 2), por exemplo, também mencionou não estar tão inibido, sentimento 

que nesse caso possui relação com seu medo inicial de errar.  

 Conforme mencionado, o erro ainda é visto como algo muito negativo, 

que deve ser evitado a todo custo ─ conceito que pode ser relacionado ao 

paradigma tradicional. Esse pensamento tende a inibir o potencial dos alunos 

que, muitas vezes, preferem se retrair e não arriscar, situação vivenciada por 

Sérgio, que preferiu se manter como espectador da interação entre seu chefe e 

o cliente. Sob a perspectiva do pensamento complexo, conseguimos 

ultrapassar a “dualidade erro e acerto”, conforme Morin (2005, 2009) e Moraes 

(2010), uma vez que opostos se complementam em uma situação dialógica.  

 O medo de errar é um sentimento comum, diante de situações inéditas 

vivenciadas por nós, contudo precisamos enfrentá-lo. Esse sentimento fez 

parte de minhas reflexões, quando decidi alterar a ordem das unidades, no 

Curso 2,  o que gerou certa insegurança, pois se tratava de uma postura nova 

em minha prática.  
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 Nesse caso, foi necessário o diálogo de opostos (Morin, 2005,2009), 

para que eu conseguisse negociar os conceitos velhos e novos, que estavam 

em conflito naquele momento. Graves (2000) menciona a possibilidade de que 

os professores sintam que estão fazendo algo errado ao alterar a ordem das 

unidades proposta pelos materiais didáticos. Morin (2005), porém, nos liberta 

dessa sensação ao comentar que ela realmente existe e, assim sendo, é 

natural que faça parte de um processo de tomada de decisão. 

 Contudo, ao refletir sobre a trajetória do Curso 1, não consegui 

identificar esse mesmo sentimento de medo. A reflexão-sobre-a-ação me 

possibilitou entrar em contato com meu conhecimento tácito (Polanyi, 1967; 

Schön, 1992) e me fez perceber que, mesmo que inconscientemente, essa 

nova postura já fazia parte de minha prática. O  conhecimento prévio da aluna 

facilitou a implementação dessa mudança, mas, de qualquer modo, houve um 

rompimento com a forma com que eu vinha utilizando esse material.  

 O rompimento de paradigmas me remete à superação das crenças, 

quando, por exemplo, Sérgio (Curso 2), mencionou o fato de “infelizmente estar 

começando a gostar de aprender coisas novas”, comentário baseado em sua 

resistência inicial em aprender o idioma pela sua falta de simpatia pelos 

americanos.  Em sua própria fala, ele mostra maior abertura para lidar com sua 

necessidade de aprendizagem, quando consegue perceber em sua prática a 

superação de algumas de suas dificuldades de aprendizagem.  

 É interessante notar a escolha lexical de Sérgio, quanto ele diz estar “se 

desamarrando mais”, o que nos remete à ideia de fechamento, de resistência. 

Nesse caso, seu discurso mostra que ele está procurando romper com suas 

amarras e se abrindo para a construção de conhecimento linguístico.  

 A superação da dificuldade na administração, da mesma maneira, foi 

vivenciada em ambos os cursos. Nos Cursos 1 e 2, essa situação se refere à 

mudança de local para a realização das aulas. No Curso 2, houve também a 

necessidade de lidar com faltas, desistências e férias no decorrer do período, 

entre outros fatores, como mencionado anteriormente. Essas questões foram 

administradas na interação entre as partes (professora e aluna/professora) e 

entre as partes e o todo (professora e responsável de eventos), conceito 

presente no princípio hologramático (Morin, 2005,2009). 
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 A interação, nos dois cursos, foi fator decisivo na SATISFAÇÃO dos 

alunos e do professor, pois foi a partir dela, que conseguimos manter a 

dinâmica do curso e abrimos espaço para a expansão. A interação entre teoria 

e prática, também foi fator motivacional nesses casos.  

 Giovanna estabeleceu esse diálogo o tempo todo, pois seu curso 

possuía foco restrito (Dudely-Evans & St John, 1998) e o fato da aluna ter 

conseguido entender a amplitude de nosso trabalho foi essencial para o 

sucesso de nosso trabalho.  

 Os alunos do Curso 2 também faziam essa conexão entre a sala de aula 

(parte) e o hotel (todo), quando por exemplo, Ronaldo compartilhou sua 

experiência ao conseguir entender o hóspede quando este perguntou sobre os 

ingredientes da feijoada. Diversos outros excertos exemplificam esse diálogo 

entre o contexto-micro e contexto-macro. 

 Ao refletir sobre minha prática, sobre a vivência nos dois cursos, no que 

se refere ao foco das aulas, me remeto a uma experiência não-educativa 

(Dewey, 1938) vivenciada por mim, descrita anteriormente  120. Como resultado 

dessa experiência, quando diante da possibilidade de ministrar cursos com 

foco restrito, como o Curso 1, antes de elaborar o curso, procuro conhecer bem 

as necessidades (Hutchinson & Waters, 1987) dos alunos, levando em conta 

também suas necessidades subjetivas (cf. Brindley, 1989).  

 Em meu caso, a interação entre teoria e prática acompanhou todo o 

processo de mudança em minha prática, na tentativa de estabelecer uma 

relação dialógica entre as duas. Essa possibilidade ampliou meus horizontes e 

me proporcionou grande SATISFAÇÃO.  

 A interação entre aluno e estrangeiros também está presente na fala 

dos alunos, em ambos os cursos, o que possibilita que a teoria alimente a 

prática e vice versa, ideia presente no conceito de feedback (Mariotti, 2002). O 

contato diário com estrangeiros é fator motivacional para alguns alunos do 

curso, como por exemplo, Glauco e Ronaldo. Contudo, essa situação não é 

regra, pois a aluna Neusa, por exemplo, apesar de não ter muito contato com 

estrangeiros, sempre se manteve motivada e comprometida no curso.  

                                            
120  

A experiência citada foi descrita no capítulo teórico (p. 125-126).  
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 A interação entre professor e aluno esteve presente todo o tempo. A 

interação com Giovanna (Curso 1) resultou em uma grande parceria entre 

aluna e professora: juntas, negociávamos os próximos passos a serem dados, 

o que nos proporcionou grande SATISFAÇÃO, conforme apresentado nos 

excertos. No Curso 2, a interação entre professor e aluno proporcionou uma 

relação aberta entre as partes, possibilitando, por exemplo, que os tópicos do 

curso fossem discutidos entre nós, antes de serem colocados em prática.  

 O design dos cursos desta pesquisa tiveram como embasamento a 

abordagem instrumental (Hutchinson & Waters, 1987; Dudley-Evans & St John, 

1992) e a visão sistêmico-complexa (Morin, 2005,2009; Graves, 2000). Nesses 

casos, a elaboração de cursos é um processo aberto, em constante 

desenvolvimento, o que nos possibilita fazer alterações ao longo do curso.  

 A abertura dos dois cursos desta pesquisa, nos remete ao desempenho 

de papéis por parte do professor, que nesses casos, assume o papel de 

mediador, pesquisador, course designer, parceiro e avaliador, para enumerar 

alguns (cf. Hutchinson & Waters, 1987; Dudley-Evans & St John, 1998; 

Anthony, 1997; Ramos, 2005, Schlemmer, 2005; Moraes, 2008). O 

desempenho de tantos papéis, nos remete à amplitude dessa prática docente e 

sinaliza a necessidade de investirmos constantemente em nossa formação a 

fim de nos sentirmos mais preparados para tal. 

As discussões teóricas sobre o tema SATISFAÇÃO, apresentadas nesta 

seção, encerram a interpretação individual de cada um dos temas que 

constituem a experiência vivenciada por mim e pelos participantes desta 

pesquisa: a NECESSIDADE, a  DIFICULDADE e a SATISFAÇÃO, que serão 

resgatados na próxima seção, cujo foco se dá no fenômeno em estudo.  

 

4.4 O fenômeno e seu significado  

 

 Penso ter conseguido mergulhar nos temas que emergiram das duas 

diferentes vivências do fenômeno que investiguei: a prática docente de um 

professor de inglês/course designer  em dois cursos para a área da hotelaria.  

Espero, nesse caminho, ter conseguido compartilhar com o leitor, fragmentos 

dessa prática, que nesse momento se conectam e se complementam, para 

formar um todo ─ ou melhor, o todo que visualizo neste momento.  
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 Os caminhos das duas vivências se cruzam em muitos pontos, porém 

elas percorrem trilhas distintas, com pessoas únicas, com necessidades e  

dificuldades individuais. A satisfação de poder chegar ao fim desse caminho 

também não é compartilhada igualmente por todos os que dela participaram. 

São diferentes olhares de um mesmo fenômeno.  

 Nesta pesquisa, descrevi e interpretei o fenômeno sob a minha ótica: 

como professora de inglês, course designer, participante e pesquisadora. A voz 

de meus alunos, contudo, esteve sempre presente, me fazendo refletir sobre as 

experiências vivenciadas nos dois cursos investigados, o que me possibilitou 

revisitar, refletir e ressignificar minha prática docente.  

Na imagem, a seguir, apresento uma visão geral dos três temas que 

constituem a essência do fenômeno investigado que, quando ilustrado como 

um todo, possibilita identificar as semelhanças e diferenças entre as vivências 

nos dois cursos desta pesquisa, descritos e interpretados individualmente.  
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Figura 4.5 – Os temas e seus desdobramentos – Cursos 1 e 2. 
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Na figura 4.5, os diversos pontos de interlocução nos possibilitam 

perceber que certas interconexões se configuram como NECESSIDADE, 

DIFICULDADE e SATISFAÇÃO. A interação entre as partes e o todo (como 

por exemplo: aluno e aluno, aluno e estrangeiros, aluno e ambiente, teoria e 

prática), além de ser NECESSIDADE, também proporcionaram SATISFAÇÃO.  

 Alguns fatores, entendidos como uma NECESSIDADE, foram 

vivenciados como uma DIFICULDADE. O equilíbrio é um deles. Ao mesmo 

tempo em que ele é necessário, sua manutenção se torna uma 

DIFICULDADE, tendo em vista a dinâmica envolvida na administração de 

cursos de idiomas em empresas. O professor, nesse contexto, ao conseguir 

administrar essa dificuldade, vivencia grande SATISFAÇÃO.  

 A NECESSIDADE de aprendizagem, ponto de partida no design de 

cursos, foi vivenciada como DIFICULDADE que, quando superada, também 

gerou SATISFAÇÃO. As crenças, do mesmo modo, geram DIFICULDADE de 

aprendizagem que, quando superadas, proporcionam SATISFAÇÃO.  

 A figura 4.5 evidencia os temas e os desdobramentos que emergiram 

dos textos coletados ao longo dos dois cursos ministrados e, portanto, ressalta 

as ligações que se sobressaem com mais ênfase, de acordo com os olhares 

dos participantes, revelando como a vivência do fenômeno em foco é por eles 

interpretada. 

 Contudo, não posso supor que meu estudo tenha esgotado toda a 

complexidade do fenômeno e compreendido a sua essência à exaustão. Toda 

a rede de conexões formada pelos temas e seus desdobramentos não foi 

completamente identificada mas, os pontos de interlocução aqui revelados 

estão indissociavelmente entrelaçados, indicando que, embora eu não se 

consiga, neste momento, perceber toda a abrangência do fenômeno, não há 

como fragmentá-lo.  

 Essa impossibilidade de fragmentar nossa vivência me faz refletir sobre 

a possível interligação entre passado e presente em minha prática docente e 

em minha formação. A formação dos indivíduos não deve ser vista de forma 

fragmentada, ela deve ser entendida como um todo, composto de partes, que 

estão conectadas, ideia fundamentada no conceito de auto-heteroecoformação, 

proposto por (Freire, 2009), com base em Pineau (1988). 
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Desse modo, ao longo de minha prática docente, no ramo específico da 

hotelaria, procurei construir conhecimento por iniciativa própria (autoformação), 

a partir da interação com meus alunos, com os colaboradores dos hotéis e com 

outros professores de idiomas (heteroformação) e na interação com o meio 

(ecoformação). Essas diversas conexões sinalizam para uma prática ativa, na 

qual procurei aproveitar as oportunidades que surgiram durante minha carreira 

para expandir meu potencial.  

Contudo, nesse momento, a interação com os profissionais do meio 

acadêmico veio contribuir com minha formação de forma muito significativa, 

pois me permitiu dialogar momentos de minha experiência prática com minha 

formação teórica, uma proporcionando feedback à outra (Mariotti, 2007).  

Dessa forma, no presente, entendo que minha formação seja composta 

de minha interação com os conceitos teóricos (autoformação); por outro lado, 

ela também é composta pela interlocução com a minha orientadora, os 

professores e colegas do meio acadêmico e com os participantes desta 

pesquisa  (heteroformação);  e, sem dúvida, também com o meio acadêmico e 

os hotéis onde realizei a pesquisa (ecoformação).  

Essa constatação é gratificante e me proporciona grande satisfação: de 

poder olhar para trás e identificar uma trajetória que, de qualquer forma, valeu 

a pena. De olhar para o presente e me conscientizar das transformações que 

ocorreram ─ e estão ocorrendo ─ em minha prática e que, com certeza farão 

toda a diferença nas atividades que desempenharei futuramente.  

Porém, considerando que nossa formação deve permear diversos 

momentos de nossas vidas, não posso considerar que tenha concluído minha 

formação nesse momento, mas sim, mais uma etapa de minha formação. 

Nesse momento posso dizer que cheguei a algumas conclusões, mas não a 

respostas definitivas, pois a cada novo ângulo, um novo olhar poderá surgir, 

trazendo novas ideias e reflexões sobre as mesmas vivências deste estudo. 

No próximo capítulo, apresento minhas considerações finais, procurando 

olhar para o caminho percorrido neste trabalho, destacar suas dificuldades, 

contribuições e possíveis caminhos a serem percorridos futuramente.  
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CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“No dia, preparou-se adequadamente para a noite no reduto do Conelli, na 
Cussy de Almeida, e não se fez de rogado, desfilando gaboso naquele trecho 
asfaltado da antiga esplanada da Noroeste do Brasil, no centro da cidade, 
aplaudidíssimo pelas arquibancadas lotadas: vestia-se todo de branco, a 
maletinha de médico nas mãos, sua companheira, incontáveis vezes o 
acompanhando na visita aos enfermos, dos quais muitas vezes sequer 
obtinha rédito qualquer. Em meio à ritmada euforia momesca, parecia que 
estava se despedindo publicamente da Araçatuba que tanto queria, como 
que a antever o que vinha pela frente, uma luta renhida e tenaz contra o 
inimigo que o levou embora para sempre.” 
 

 (Xavier, J. N. 2006. Folha da Região. Araçatuba. São Paulo) 
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 Nesse momento, chego ao final de minha pesquisa de mestrado, que 

vem fazendo parte de minha vida nos últimos quatro anos, desde que a ideia 

inicial, em seu estágio embrionário, se transformou em um projeto de pesquisa, 

que se desenvolveu,  passou por diversos estágios, amadureceu até criar vida 

e se transformar neste trabalho. 

 Quando penso no desenvolvimento desta pesquisa, a maior dificuldade 

que me vem à mente está relacionada à escrita acadêmica, que para mim, era 

o grande desafio: voltar à sala de aula, como aluna, depois de tantos anos 

distante desse contexto.  

 Essa experiência possibilitou que meu lado criativo, adormecido por um 

tempo, viesse à tona, gerando um trabalho longo, no qual busquei compartilhar 

um pouco de minha vivência nos dois cursos desta pesquisa. Talvez eu tenha 

ultrapassado um pouco o que se espera de uma pesquisa de mestrado, mas 

nesse caminho, procurei deixar meu potencial criativo se manifestar.  

 O meio acadêmico, a princípio tão distante de minha realidade, se tornou 

parte de meu dia-a-dia, me proporcionando momentos de grande crescimento, 

como pessoa e como profisssional. Hoje me sinto parte integrante dessa 

comunidade, que se tornou para mim, fonte de construção de conhecimento, 

na interação com profissionais, com quem posso trocar experiências e me 

enriquecer a cada dia. Considero os laços construídos com os membros dessa 

comunidade, como sólidos e duradouros.  

  Para a viabilização deste trabalho, não posso dizer que encontrei 

dificuldades. Os participantes desta pesquisa, assim como os gerentes dos 

dois hotéis onde realizei este trabalho, foram muito receptivos e participativos, 

abrindo as portas para que eu pudesse colocar este estudo em prática.  

 A autorização para realizar pesquisas em empresas costuma ser uma 

grande dificuldade enfrentada por pesquisadores em geral, o que faz com que 

eu me sinta, de certa forma, privilegiada, por ter tido esta oportunidade. 

Procurei, acima de tudo, respeitar a privacidade e a dignidade de meus alunos 

e das empresas onde foi realizado este estudo.   

 Compartilho, neste trabalho, minha vivência do fenômeno: a prática 

docente de um professor de inglês/course designer em dois cursos para a área 

da hotelaria. A trajetória percorrida foi guiada pelo objetivo principal de 

descrever e interpretar a prática docente de um professor de inglês/course 
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designer em dois cursos para a área da hotelaria, na busca de subsídios para 

melhor compreensão dessa prática, nesse ramo específico.  

 Para tanto, este trabalho foi desenvolvido sob a orientação da seguinte 

pergunta de pesquisa: Qual a natureza da prática docente de um professor de 

inglês/course designer para a área da hotelaria? Diante da pergunta 

apresentada, identifiquei os temas hermenêutico-fenomenológicos 

NECESSIDADE, DIFICULDADE e SATISFAÇÃO, que emergiram das duas 

vivências do fenômeno.  

 Esses temas e seus desdobramentos me levam a concluir que ser 

professor de inglês/course designer para a hotelaria envolve principalmente 

lidar com as partes e o todo que interagem nesse contexto. As diversas partes 

(alunos, professor, curso, empresa, Recursos Humanos) em interação com o 

todo (sala de aula e hotel), fazem dessa prática docente um grande desafio ao 

professor. Ele, nesse caminho, assume diversos papéis, destacados a seguir.  

 O professor, como course designer, necessita elaborar cursos que 

atendam as nececessidades de seus alunos, para que estes se sintam 

motivados e superem suas dificuldades de aprendizagem, em muitos casos, 

provenientes de suas experiências do passado, que influenciam diretamente 

seu desenvolvimento no presente.  

 Quando elabora cursos, o professor, assume também, a função de 

pesquisador, pois necessita pesquisar o universo de trabalho de seus alunos a 

fim de poder auxiliá-los no processo de construção de conhecimento. Nesse 

caso, o papel de mediador de conhecimento vem à tona, pois diante do design 

de cursos específicos, professor e alunos trabalham juntos, compartilhando 

conhecimentos de suas áreas de especialidade, respectivamente. Assim, o 

professor de idiomas atua como mediador entre o seu conhecimento linguístico 

e o conhecimento da área específica de atuação de seus alunos.  

 Os papéis de avaliador e designer  de materiais didáticos também estão 

presentes nessa prática, quando o professor necessita escolher, adaptar e/ou 

desenvolver materiais didáticos e atividades específicas para seus alunos, 

experiência vivenciada por mim, descrita anteriormente neste trabalho.  

 Se considerarmos o professor de idiomas em empresas, este assume o 

papel de administrador do curso, lidando não somente com o sistema-micro 

(sala de aula, curso, alunos), mas também com o sistema-macro (hotel), pois 
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precisa articular a interação entre esses dois sistemas. Em suas aulas, da 

mesma forma, ele desempenha o papel de consultor, auxiliando seus alunos 

nas situações que vivenciam em sua rotina, no contato com estrangeiros.  

 Para lidar com os fatores emotivos e cognitivos que fazem parte do 

processo de aprendizagem dos alunos, o professor precisa também 

desempenhar o papel de conselheiro, na busca de poder entendê-los e ajudá-

los com suas necessidades e dificuldades no curso.  

 Esses são alguns dos papéis desempenhados pelo professor de 

idiomas, que assim como outros profissionais, precisa lidar com diversos 

aspectos inerentes à sua prática. As histórias compartilhadas neste trabalho, 

buscaram descrever e interpretar as necessidades e dificuldades que emergem 

dessa prática, assim como a satisfação proporcionada por essa vivência.  

 As demais histórias, narradas no início de cada capítulo, foram 

vivenciadas por um profissional, um médico que, assim como eu, viveu 

diversos papéis em sua vida. Primeiramente, em nossa relação, desempenhou 

o papel de pai. Nossos pais, assim como os nossos professores, muito nos 

ensinam, sendo muitas vezes, exemplos que procuramos seguir.  

 São pessoas com as quais possuímos vínculos muito fortes, pois eles 

nos geram, nos criam, nos aconselham, nos educam e compartilham os 

momentos mais importantes de nossas vidas. Muitas de nossas escolhas, têm 

origem em nossas raízes.  

 Minha escolha profissional, talvez tenha sido inspirada em minha mãe, 

que exerceu a profissão de professora de línguas ao longo de sua carreira 

profissional e desenvolveu um trabalho social muito bonito, ministrando aulas 

na escola pública, no interior de São Paulo.  

 Estabelecer essa relação é relativamente simples, sem ser necessário 

aprofundamento maior para identificá-la. Contudo, as demais conexões, só 

conseguem ser percebidas quando saímos da superfície e mergulhamos na 

essência do trabalho do professor. Os pequenos fragmentos da experiência 

profissional de meu pai, citados neste estudo, dialogam com a minha 

experiência em vários momentos.  

 O médico, assim como o professor, trabalha em condições adversas, 

precisando, muitas vezes lidar com a imprevisibilidade a fim de realizar seu 

trabalho da melhor maneira possível. Ao refletir sobre os textos que 
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apresentados, é possível perceber a superação de dificuldades como traço 

marcante em sua prática. 

 Quando, diante da falta de papel, precisou realizar um eletrocardiograma 

somente observando os movimentos da agulha; necessitou quebrar o vidro de 

um armário trancado para pegar um medicamento com urgência, ou ainda, 

realizou um procedimento médico utilizando gravatas encontradas em um 

armário. Em sua época de atuação, a escassez de recursos, implicava em 

certas manobras por parte dos profissionais.  

 Atualmente possuímos mais recursos, mas nem sempre eles estão 

disponíveis. Em meu caso, considerando a dinâmica inerente à prática docente 

em contextos empresariais, o improviso e criatividade se fazem necessários em 

diversos momentos, conforme descrito neste trabalho. Ao nos deparar com 

poucos recursos, o importante é sempre encontrar caminhos alternativos que 

nos possibilitem realizar nosso trabalho de forma satisfatória. 

  Uma das funções do médico consiste em diagnosticar seus pacientes, 

na busca de identificar seus problemas de saúde e indicar um medicamento 

que possa aliviar os sintomas e lhes proporcione bem estar. Em minha práfica, 

do mesmo modo, preciso identificar as necessidades de meus alunos a fim de 

definir o melhor caminho que os levará a aprender o que precisam. Se 

pensarmos na exigência e competitividade do mercado de trabalho atual, 

aprender inglês, de certa forma, é uma questão de sobrevivência.  

 Muitos desses alunos, conforme mencionado, possuem dificuldades de 

aprendizagem, decorrentes de lacunas em sua formação, que também 

precisam ser diagnosticadas para que seja possível encontrar caminhos que os 

levem à superação dessas dificuldades.   

 Outro ponto de interlocução entre o trabalho do médico e do professor 

está relacionado ao papel social desempenhado por esses dois profissionais, 

que podem fazer grande diferença na vida das pessoas. O fato de realizar um 

trabalho humano é muito gratificante e nos proporciona motivação para que 

continuemos desempenhando nosso trabalho com amor.  

 O sentimento de emoção, ao relembrar os trechos do vestibular de 

medicina, mesmo depois de anos de profissão, nos remete a um profissional 

que manteve, acima de tudo, o amor genuíno ao seu trabalho. Essa 

característica, por mais simples que pareça, não é facilmente encontrada nos 
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dias de hoje. Espero nunca perder esse sentimento, que para mim, é primordial 

para que consiga me realizar em minha carreira.  

 O desenvolvimento deste trabalho, de certa forma, me possibilitou 

percorrer minha trajetória, me fazendo reviver momentos significativos de 

minha experiência, que trouxeram à tona memórias implícitas, que hoje se 

manifestam por meio da escrita e revelam seu significado mais essencial.  

 No último trecho, a narração de um desfile de carnaval, sob o olhar 

sensível de um jornalista, que descreve o caminho percorrido por um amigo, 

que nesse trajeto, se despede da cidade que o acolheu durante tantos anos. 

Ao desfilar na avenida, é como se percorresse a linha de sua vida, composta 

por caminhos imprevisíveis, com retas e curvas, vitórias e fracassos, momentos 

de alegria e tristeza, possíveis erros e acertos, fatores que fazem de todos nós, 

seres humanos.  

  Talvez por isso os conceitos da complexidade tenham sido tão 

confortantes para mim, pois eles me ajudaram a aceitar a imprevisibilidade e a 

imutabilidade de certas situações vivenciadas por nós, que devem ser 

administradas da melhor forma possível. Uma delas, a meu ver, está 

relacionada às perdas.  

 Contudo, dialogando com o oposto complementar, abordo os ganhos 

deste trabalho. Por um lado, a oportunidade de promover uma interlocução 

entre a complexidade e a abordagem hermenêutico-fenomenológica e, assim, 

dar continuidade às reflexões e discussões do GPeAHF/CNPq, ao qual 

pertenço. Como destacado anteriormente, várias são as afinidades entre a 

complexidade como viés epistemológico e a AHF como orientação 

metodológica; assim, a articulação entre ambas tem proporcionado discussões 

interessantes e fornecido suporte teórico para pesquisas já concluídas 

(Rezende, 2010; D’Esposito, 2012) e em andamento.  

 Por outro lado, estabeleço, neste trabalho, uma articulação inédita entre 

a complexidade e a abordagem instrumental, aproximando-as por meio de uma 

leitura da segunda pelo viés da primeira e constatando que ambas 

compartilham de grande afinidade em vários sentidos, considerando a forma 

sistêmica com que lidam com o todo e as partes, por exemplo. 

 Nesse ponto, ao chegar ao final desse trabalho, me deparo com o 

momento de despedida, o encerramento de mais um ciclo em minha vida, que 
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dará lugar aos novos ciclos que virão. Os próximos passos, sem rumo certo, ao 

mesmo tempo em que me dão insegurança, mantêm a chama da esperança 

acesa em mim. Penso que é isso que me dá forças para seguir adiante.  

 Aos leitores deste trabalho, espero que minha opção por compartilhar 

um pouco de minha prática docente e sua interpretação tenham contribuído 

para melhor compreensão do que envolve a prática docente de um professor 

de inglês/course designer ha hotelaria. Outros caminhos poderiam ter sido 

trilhados neste trabalho mas, para mim, esse me pareceu o mais adequado 

nesse momento.  

 Hoje me sinto uma profissional mais madura, diferente da professora de 

inglês que eu era quando iniciei minha trajetória acadêmica, pois agora consigo 

enxergar um horizonte mais amplo, um universo de possibilidades e 

descobertas a serem exploradas futuramente. Vejo a possibilidade do 

desenvolvimento de outras pesquisas em contextos específicos de ensino-

aprendizagem de idiomas, tanto por mim, quanto por outros pesquisadores, 

que se interessem em desenvolver um trabalho acadêmico.  

 Pesquisas focalizando a prática docente em diferentes contextos de 

ensino-aprendizagem, a experiência vivenciada sob a ótica dos alunos de 

diversos ramos de trabalho, a interpretação de cursos de idiomas presenciais 

e/ou online para fins específicos, a análise de necessidades dos profissionais 

de várias áreas de atuação, a análise de materiais didáticos de inglês geral e 

específico disponíveis no mercado editorial, dentre outras tantas possibilidades.  

 Das opções mencionadas, penso que todas são igualmente relevantes. 

O importante, a meu ver, é que nossas pesquisas saiam do lugar comum, nos 

possibilitando trazer contribuições para o meio acadêmico e nos tornar 

profissionais melhores, podendo, inclusive, inspirar novas pesquisas a partir de 

nosso trabalho acadêmico.  
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Apêndice 1 – Questionário inicial do curso de inglês 

(©Souza, A.B.C. 2012) 

 
Questionário Inicial do Curso de Inglês  

 
Caros alunos,  
Esta pesquisa tem como objetivo obter informações sobre suas necessidades de aprendizado 
da língua inglesa, assim como suas expectativas e sugestões para este curso de inglês. 
Obrigada pela colaboração. 
 
 

 Por favor, complete com seus dados pessoais: 
 

Data: ......./....../......     

Nome Completo: ............................................................................................................. 

Departamento: ............................................... Cargo: ................................................. 

 

 Por favor, responda as questões abaixo: 

1. Qual o seu nível educacional? Assinale com (X) a alternativa correspondente: 

(Mais de uma resposta pode ser assinalada). 

 

 Completo Incompleto Em andamento 

Fundamental    

Médio    

Técnico    

Superior    

 
 

2. Você já estudou inglês anteriormente?  
 
a. ( ) sim  b. ( ) não   
 
 
3. Se sim, assinale com um (X) como adquiriu conhecimento e descreva por quanto tempo 
estudou. (mais de um item pode ser assinalado) 
           Quanto tempo? 
 

 a. Na escola regular    (    )  ............................ 
 b. Em escola de idiomas   (    )  ............................  
 c. Em aulas particulares   (    ) ............................ 
 d. Outros: .............................................. (    ) ............................ 
 

4. Assinale com (X) a(s) alternativa(s) que melhor completa(m) a frase: Na sua opinião, 
aprender inglês é: (mais de um item pode ser assinalado) 
 
a. (      ) difícil     d. (      ) necessidade     g. (      ) problema 
b. (      ) esforço        e. (      ) oportunidade     h. (      ) sofrimento 
c. (      ) investimento    f.  (      ) prazer     i.  (      ) outros: ............................................... 
 
Favor explicar sua(s) escolha(s): ................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 



5. Por que você está fazendo esse curso? Numere de 1 a 6 as alternativas por ordem de 
importância. (Use o número 1 para a mais importante) 
 

a. ( ) desempenhar melhor meu trabalho 
b. ( ) desenvolver a habilidade escrita 
c. ( ) desenvolver vocabulário 
d. ( ) entender o idioma 
e. ( ) ler textos em inglês 
f.  ( ) me sentir seguro(a) ao falar 
 

Outras razões: ................................................................................................................................ 
 

6. Numere de 1 a 12, por ordem de preferência, as atividades que considera mais interessantes 
para aprender inglês. (Use o número 1 para a mais importante) 
 

a.( ) atividades na internet  
b.( ) atividades com cd 
c.( ) diálogos de situações específicas de trabalho  
d.( ) diálogos sobre assuntos gerais    
e.( ) gramática  
f. ( ) jogos 
g.( ) leitura de textos e artigos na sua área   
h.( ) leitura de textos sobre assuntos diversos  
i. ( ) músicas 
j. ( ) redação  
k.( ) tradução 
l. ( ) vídeos  
 
Outras atividades: ........................................................................................................................... 
 
7. Com  que freqüência você tem contato com estrangeiros em seu trabalho? Assinale com um  
(X) a alternativa correspondente: 
 

 (      ) sempre   (      ) freqüentemente  (      ) às vezes   
 (      ) raramente (      ) nunca    
 
8. Caso você tenha contato com hóspedes estrangeiros, na sua opinião, o que você precisa 
saber de inglês? Por favor, exemplifique:  
 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
 

9. Caso você não tenha contato com hóspedes estrangeiros, na sua opinião, o que você 
precisa saber de inglês? Por favor, exemplifique:  
 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
 

10. Escreva, por ordem de importância, no mínimo 3 características que considera importantes 
em um (a) professor(a): 
 

a. ....................................................   d. .....................................................   
b. ....................................................   e. .....................................................   
c. ....................................................    f. .....................................................  
   

11. Que expectativas você tem para nosso curso? 
 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 



Apêndice 2 – Momento de Reflexão 1  

(©Souza, A.B.C. 2012) 

 
Momento de Reflexão 1 – Setembro/2010   

 
Aluno(a): .......................................................  Data: ......................... 
 
Por favor, responda à questão abaixo:  
 
O que você aprendeu nas aulas de inglês esse mês? Qual a utilidade do que 
você aprendeu para o seu trabalho?  
 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 

 
 
Momento de Reflexão 1 – Setembro/2010  
 
Aluno(a): ..........................................................  Data: ....................... 
 
Por favor, responda à questão abaixo:  
 

O que você aprendeu nas aulas de inglês esse mês? Qual a utilidade do que 
você aprendeu para o seu trabalho?  
 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 

 



Apêndice 3 – Momento de Reflexão 2  

(©Souza, A.B.C. 2012) 

 

Momento de Reflexão 2 – Outubro/2010  
 
Aluno(a): ..........................................................  Data: ....................... 
 
Por favor, responda à questão abaixo:  
 
Que dificuldades você está sentindo no curso de inglês? Você pode explicar? 
 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
 

 
 
Momento de Reflexão 2 – Outubro/2010  

 
Aluno(a): ..........................................................  Data: ....................... 
 
Por favor, responda à questão abaixo:  

 
Que dificuldades você está sentindo no curso de inglês? Você pode explicar? 
 
 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 



Apêndice 4 – Momento de Reflexão 3  

(©Souza, A.B.C. 2012) 

 

Momento de Reflexão 3 – Novembro/2010  
 
Aluno(a): ..........................................................  Data: ....................... 
 
Por favor, responda às questões abaixo:  
 
O que você acha que está ficando mais fácil e o que ainda sente muita 
dificuldade?  
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
O que você gosta e o que você não gosta nas aulas de inglês?  
 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 
 

Momento de Reflexão 3 – Novembro/2010  

 
Aluno(a): ..........................................................  Data: ....................... 
 
Por favor, responda às questões abaixo:  

O que você acha que está ficando mais fácil e o que ainda sente muita 
dificuldade?  
 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
O que você gosta e o que você não gosta nas aulas de inglês?  
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 



Apêndice 5 – Questionário de Avaliação do Curso  

(©Souza, A.B.C. 2012) 

 
QUESTIONÁRIO AVALIAÇÃO DO CURSO  

 
O objetivo desta pesquisa é obter informações sobre a satisfação dos alunos quanto às aulas de 
inglês para podermos melhorar a qualidade do curso.  

Caso prefiram, não é necessário se identificar. Obrigada pela sua colaboração. 

 
Data: …… /…… /……… Empresa/Hotel: …………………………………………..... 
  

1. Há quanto tempo freqüenta este Curso de Inglês?  

................................................................................................................................ 

2. O que te levou a fazer o Curso? Assinale com (x) a(s) alternativa(s) 
correspondentes. 

( ) Vontade de dominar o idioma. (     ) Investimento pessoal e profissional. 
( ) Exigência da empresa para a qual trabalho.   (     ) Outros: ......................... 
 

ALUNO 
 

3. Como você avalia seu desenvolvimento no idioma?  
(    ) Excelente ( ) Bom  ( ) Regular ( ) Ruim 
 

4. Como você avalia os itens abaixo?  
Marque com um X (apenas uma alternativa) 
 

     Excelente  Bom   Regular   Ruim   

a) seu desenvolvimento no idioma   
b) sua freqüência nas aulas   
c) sua pontualidade    
d) sua participação nas aulas   
e) sua dedicação fora das aulas    
 

5. Para os itens marcados como regular ou ruim dê suas justificativas e 

sugestões para que possamos contribuir para a melhoria em seu 
desenvolvimento. 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................  

PROFESSOR 

4. Dê a sua opinião sobre (seu / sua) professor (a): 

 Nome do Professor:.............................................................................. 
 

 Marque com um X (apenas uma alternativa) 
 

  Excelente  Bom   Regular   Ruim   

a) Pontualidade      
b) Relacionamento com alunos   
c) Didática (forma de ensinar)   
d) Preparação das aulas    
 



 

Opinião geral sobre o professor:  

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

CURSO  (conteúdo, material didático, atividades) 

5. O conteúdo de inglês estudado em aula tem ajudado você a se comunicar com 
hóspedes estrangeiros? Em quais situações? Exemplifique se possível. 

 

............................................................................................................................. ........................

.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................

................................................................................................................................................. 

6. Como você avalia o material didático utilizado? 

Nome do livro: ............................................................................................................. 

 Marque com um X (apenas uma alternativa) 
 

  Excelente  Bom  Regular Ruim  

a. Livro                 
b. Material extra               
c. Fita ou CD                
d. Vídeo                 
e. Jogos                
 
7. Para os itens acima marcados como regular ou ruim se possível explique suas 

razões e dê sugestões para que possamos melhorar a qualidade das aulas. 
 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

8. Quais as atividades realizadas nas aulas que você mais gosta? Por quê? 
 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

 
9. Quais atividades realizadas nas aulas que você não gosta? Por quê? 
 
..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

 

10. O que você acha que poderia ser feito para melhorar esse curso de inglês? 
 
.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  



Apêndice 6 – Curso 1 - Desrição detalhada dos tópicos  

 

Unit 1 Types of 

accommodation 

 Dealing with guests’ preferences 

 Dealing with enquiries about 
accommodation 

 Describing hotel brochures 

 Giving opinions  

 Expressing likes and dislikes 

Unit 2 Hotel facilities  Describing rooms 

 Writing letters 

 Recommending hotels 

 Describing special facilities 

 Describing past 

 Making comparisons 

 Guidebook symbols 

Unit 4 Reservations and 
Check-in 
 

 Dealing with telephone reservations 

 Check-in procedures 

 Reservations procedures 

 Fax reservations 

 Short letters 

   Making tag questions 

Unit 6 Money matters  Dealing with hotel rates 

 Dealing with the check 

 Checking out 

 Using numbers 

 Using the passive voice 

Unit 7 Dealing with complaints  Dealing with complaints 

 Talking about disastrous experiences 

 Writing a letter of complaint 

 Replying a letter of complaint 

   Using present perfect passive 

Unit 

10 

Conferences  Dealing with conferences and meetings 

 Inspecting a conference suite 

 Changing a conference programme 

 Talking about room layouts 

 Describing use 

  Describing size and dimension 

  Writing a letter of inquiry 

 
 
Referência Bibliográfica:  

HARDING, K.; HENDERSON, P. 1994. High Season – English for hotel and 
tourism industry. Oxford University Press. 
 
 
 
 
 
 



Apêndice 7 -  Curso 2 – Descrição detalhada dos tópicos 
 
 

Unit 1 It’s nice to meet you. 
 

 Introducing yourself 

 Greeting classmates and guests 

 The alphabet 

 Numbers 

 Possessive adjectives 

 Verb to be 

Unit 3 Where are you from? 
 

 Talking about countries and nationalities 

 Giving personal information 

 Describing people 

 Talking about typical food in different  
     countries 

 Verb to be 

 Adjectives (description of people) 

Unit 5 

 

What are you doing? 
 

 

 

 Saying the time 

 Describing people’s actions and activities 

 Present Continuous  

 The time 

 Action Verbs 

Unit 8 What do you do? 
 

 Talking about jobs 

 Describing job activities and routine 

 Describing hotel places and departments 

 Present Simple 

 Jobs (general and hotel jobs) 

 Days of the week 

 The time 

 Adjectives (description of jobs) 

 Modal verbs (job offers and requests) 
Unit 9 Broccoli is god for you. 

 
 

 

 Welcoming guests 

 Describing food preferences and habits 

 Taking orders 

 Making table reservations 

 Dealing with the check  

 Food vocabulary 

 Present Simple 

 Some and any 

 Adverbs of frequency  

Unit 

13 

You can’t miss it.   
 

 

 

 Giving information about places in the city  

 Giving information about places in the hotel 

 There is, There are 

 Prepositions of places 

 Giving directions 

 
Referência Bibliográfica:  

RICHARDS, J. C. 2005. Interchange Intro. 3ª Ed.Cambrigde University Press.  
 
 
 
 
 
 



Apêndice 8 - Manual do facilitador - Descrição detalhada dos 
tópicos 

 

 
Módulo Geral  

 
 

Tópicos Gerais 

 Alfabeto  

 Números 

 Números ordinais 

 Pronomes pessoais 

 Adjetivos possessives 

 Saudações / Primeiro contato 

 Vocabulário (tópicos gerais) 

 Dias da semana 

 Meses do ano / Estações do ano 

 Cores 

 Preposições de lugar 

 Horas 

 Direções 

 Antônimos 

 Frases úteis  

 Palavras em ingles (utilizadas no Brasil) 
 

Módulo Específico  
Reception 

Events 
 
 
 
 

 Chegada do Hóspede 

 Partida do Hóspede 

 Localização do Restaurante (café da manhã) 

 Horário de Check-in e Check-out 

 Descrevendo o apartamento 

 Entrega da chave  

 Sauna, piscina e academia 

 Tarifas / Pagamentos 

 Serviço de quarto 

 Serviço de despertar 

 Cofre 

 Internet, wi-fi, business center 

 Salas de conferências / Eventos 

 Despesas extras 

 Áreas fumantes e não fumantes 

 Caixa eletrônico 

 Câmbio e Moedas estrangeiras 

 Mapa da cidade 

 Serviços dos arredores (restaurantes, lojas e shopping 
centers) 

 Pontos turísticos 

 Descrevendo o clima 

 Meios de transporte / Aeroporto 

 Onde comprar? 

 
Módulo Específico 

Housekeeping 
Maintenance 

 Palavras-chave 

 Possíveis pedidos dos hóspedes 

 Perguntas aos hóspedes 

 Possíveis frases do hóspede 

 
Módulo Específico 

Restaurant  
Bar 

 Café da manhã 

 Cardápio e Carta de vinho 

 Utensílios de A&B 

 Informações (fumantes) 

 Pagamentos A&B 

 Toaletes Masculino e feminino 

 
Referência: 
Manual do Facilitador: Do you speak English?  



Apêndice 9 – Avaliação do Curso 1 
 
(©Souza, A.B.C. 2012) 

 
Avaliação Anual – Curso 1 (1º e 2º Semestres de 2010) 

 
Aluna: Giovanna    Meses: Janeiro a Dezembro/2010 

Professor: Andréa Braga  Dia/Horário: 3as (13:15hs-14:30hs)-1º Sem. 

Material: High Season   Dia/Horário: 5as (19:30hs-20:45hs)-2º Sem. 

   
 

Meses 
 

Frequência 
% 

Média 
 

Aproveitamento 
 

Testes 
 

Observações Gerais  

 
Janeiro  

 
4/5 

 
75 

 
Muito Bom 

 
  

  
1 viagem a trabalho 

 
Fevereiro  

 
3/4 

 
75 

 
Muito Bom 

  
1 viagem a trabalho 

 
Março  

 
4/5 

 
80 

 
Ótimo 

  

 
Abril 

 
3/4 

 
75 

 
Ótimo 

  

 
Maio 

 
3/4 

 
75 

 
Ótimo 

  

 
Junho 

 
4/5 

 
80 

 
Ótimo 

  

 
Julho 

 
3/5 

 
60 

 
Muito Bom 

  

 
Agosto  

 
4/5 

 
80 

 
Ótimo 

  
1 viagem a trabalho 

 
Setembro 

 
5/5 

 
100 

 
Ótimo 

  
1 viagem a trabalho 

 
Outubro 

 
3/4 

 
75 

 
Muito Bom 

  
 

 
Novembro  

 
2/4 

 
50 

 
Bom 

  

 
Dezembro 

 
4/5 

 
80 

 
Muito Bom 

 
7,5 

 
Teste Units 1,2,4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Critérios de Avaliação 

 Frequência mínima: 50% 

 Frequência média alta: 90% 

 Aproveitamento: Frequência + comportamento 

Categorias 

 Ótimo 

 Bom 

 Regular 

 Ruim 

 
 



Apêndice 10 – Avaliação do Curso 2 (Grupo 1) 

(©Souza, A.B.C. 2012) 

 
 

Avaliação Semestral  – Curso 2 (1º Semestre de 2010) 
 
Grupo 1     Meses: Agosto a Dezembro/2010 

Professor: Andréa Braga  Dias/Horário: 2as e 4as (14hs-15hs) 

Material: Interchange Intro   

 
 
 

 
 

Alunos 

 
 

Ago 

 
 

Set 

 
 

Out 

 
 

Nov 

 
 

Dez 

 
 

% 
Freq. 

 
Faltas  

 
Justifi-
cadas 

 
Aproveitamento 

Geral 
 

Teste 
Unit 1,3 

 
 

Observações 

 
 

Glauco 

 
 

5/6 

 
 

7/8 

 
 

4/8 

 
 

6/7 

 
 

0/5 

 
 

52,76 

 
 

2 

 
Muito Bom 

8,2 
 

Set. (faltas por 
eventos) 

Dez. (férias a 
partir de 
13/12) 

 
 

Leandro 

 
 

8/8 

 
 

6/8 

 
 

4/8 

 
 

5/7 

 
 

2/5 

 
 

69,44 

 
 

6 

 
 

Muito Bom 
9,0 

 

 
 

Douglas 

 
 

7/8 

 
 

6/8 

 
 

4/8 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

70,83 

 
 

0 

 
 

Bom 
 

 
 

Nov. 
(desistência) 

 
 

Wellington 

 
 

7/8 

 
 

6/8 

 
 

6/8 

 
 

4/7 

 
 

0/5 

 
 

63,89 

 
 

8 

 
 

Bom 
6,8 

 
Set. (mudança 

horário 
trabalho) 

 
 

Tadeu 

 
 

---- 

 
 

4/8 

 
 

8/8 

 
 

4/7 

 
 

--- 

 
 

69,57 

 
 

0 

 
 

Muito Bom 
5,5 

 
Nov. 

(desligamento 
empresa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critérios de Avaliação 

 Frequência mínima: 50% 

 Frequência média alta: 90% 

 Aproveitamento: Frequência + comportamento 

Categorias 

 Ótimo 

 Bom 

 Regular 

 Ruim 

 
 



Apêndice 11 – Avaliação do Curso 2 (Grupo 2)  

(©Souza, A.B.C. 2012) 

 
Avaliação Semestral  – Curso 2 (1º Semestre de 2010) 

 
Grupo 2     Meses: Agosto a Dezembro/2010 

Professor: Andréa Braga  Dias/Horário: 2as e 4as (15:30hs-16:30hs) 

Material: Interchange Intro   

 
 
 

Alunos 

 
 

Ago 

 
 

Set 

 
 

Out 

 
 

Nov 

 
 

Dez 

 
 

% 
Freq. 

 
 

Faltas  
 

Justifi-
cadas 

 
Aproveitamento 

Geral 
 

Teste 
Unit 1,3 

 
 

Observações 

 
 

Reinaldo 

 
 

7/8 

 
 

4/8 

 
 

6/8 

 
 

4/7 

 
 

1/5 

 
 

61,11 

 
0 

 
Muito Bom 

7,5 

 
Set.  

(trabalho) 

 
 

Sérgio 
 

 
 

4/8 

 
 

4/8 

 
 

4/8 

 
 

5/7 

 
 

2/5 

 
 

55,56 
 

 
9 

 
Bom 
5,00 

Set. (turno 
madrugada) 

Nov. (madrugada 
– 1 falta )  

 
 

Neusa 
 

 
 

8/8 

 
 

6/8 

 
 

4/8 

 
 

6/7 

 
 

3/5 

 
 

75,00 

 
0 

 
Muito Bom 

9,00 

 
Férias (a partir de 

13/12)  

 
 

Diogo 

 
 

8/8 

 
 

5/8 

 
 

0/8 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
81,25 

 
7 

 
 

----- 

 
Out. (mudança de 
turno, desistência) 

 
 

Cláudia 

 
 

7/8 

 
 

7/8 

 
 

7/8 

 
 

6/7 

 
4/5 

 
86,11 

 
2 

 
 

Bom 
5,0 

 
 

 
 

Ronaldo 

 
 

6/8 

 
 

8/8 

 
 

0/8 

 
 

5/7 

 
 

0/5 

 
 

52,78 

 
 

2 

 
 

Muito Bom 
8,0 

 
Out. (férias), 

Janeiro 
(desligamento 

empresa) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Critérios de Avaliação 

 Frequência mínima: 50% 

 Frequência média alta: 90% 

 Aproveitamento: Frequência + comportamento 

Categorias 

 Ótimo 

 Bom 

 Regular 

 Ruim 
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