
1 
 

 O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: DIFICULDADES E DIFERENÇAS ENTRE 

OS CURSOS DO CENTRO DE LÍNGUAS E DO CURSO DE LETRAS 

PORTUGUÊS E INGLÊS DA UFG, CAMPUS CATALÃO
 1

 

  

Talita Alves da Costa
2
 

 

Resumo: O presente trabalho trata-se de uma pesquisa de campo sobre o tema do 

ensino de língua inglesa nas aulas do Curso de Letras Português e Inglês da UFG-CAC 

e do Curso de Línguas (inglês como língua estrangeira), do Centro de Línguas-CL 

(projeto de extensão da mesma universidade). Este trabalho visou investigar as 

possíveis dificuldades encontradas no ensino de língua inglesa e diferenças no ensino-

aprendizagem considerando os dois cursos como focos de pesquisa. A investigação 

desses dados foi feitas através de questionário elaborado para os alunos e de uma 

entrevista com as professoras participantes. Além da observação feita nas aulas sobre as 

diferenças e dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem nesses dois 

cursos, foram feitas também algumas considerações a respeito de possíveis 

contribuições para o ensino da língua inglesa (LI) como Língua Estrangeira (LE).  

 

Palavras-chave: Ensino de inglês; Curso de línguas; Curso de Letras Português e 

Inglês. 

 

Abstract: The present work is a field research about the teaching of English in 

Language in a Language undergraduate course at UFG-CAC and in a Language Center 

(extension project of the same university). This study aimed at investigating the possible 

difficulties encountered in teaching English and the differences in teaching-learning the 

language considering the two contexts of teaching investigated in this research. The 

investigation of these data was made through a questionnaire for students and an 

interview with the participating teachers. Besides this observation made in class about 

the differences and difficulties encountered in the process of teaching and learning in 

these two courses were also made some remarks about possible contributions to the 

teaching of the English language (LI) as a Foreign Language (LE). 

 

Keys-Words: English teaching; Language institute, Language Undergraduate course 

(Letras course). 
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Este trabalho faz uma reflexão sobre as diferenças e dificuldades do ensino-

aprendizagem da língua inglesa nas aulas do Curso de Letras Português e Inglês da 

Universidade Federal de Goiás, Campus Catalão (doravante, UFG-CAC) e do curso de 

línguas (inglês como língua estrangeira), do Centro de Línguas (doravante, CL), que 

funciona como um projeto de extensão do Departamento de Letras da mesma 

universidade. Este estudo originou-se de um projeto de pesquisa que foi executado 

juntamente com a ajuda da Profª. Drª. Luciane Guimarães de Paula do curso de Letras 

no período de agosto de 2011 à dezembro de 2012. Esta pesquisa visou investigar as 

dificuldades e diferenças existentes entre o ensino de inglês no curso de Letras e no 

curso de línguas ofertado como projeto de extensão do Departamento de Letras, da 

UFG-CAC.   

A escolha da LI neste trabalho deu-se pelos seguintes motivos: (a) por ser um 

idioma de maior procura em escolas de idiomas, (b) devido ao fato de tanto a aluna 

pesquisadora quanto a professora-pesquisadora serem professoras de inglês e terem o 

interesse pelo tema, (c) por ser a LI global, ou seja, em todo lugar encontra-se alguém 

que fala o idioma em questão. 

Sendo assim, o presente texto discorre a respeito das idiossincrasias que 

caracterizam cada um dos contextos de ensino de língua investigados neste estudo, 

partindo da hipótese de que existem aspectos característicos desses contextos de ensino 

que podem explicar as razões pelas quais o ensino da LE tende a ser mais bem sucedido 

em escolas de idiomas do que nos cursos de Letras com habilitação em língua 

estrangeira.   

Diante das constantes críticas em relação ao sucesso do aprendizado de língua 

inglesa em escolas de idiomas e no curso de Letras, objetivamos investigar as 

dificuldades enfrentadas pelos alunos em relação à aprendizagem de LE (língua 

estrangeira). 

Assim, a pesquisa traz como objetivos específicos: (a) analisar o grau de sucesso 

no processo de aprendizagem de LE de todos os alunos, tanto do curso de inglês das 

turmas “Elementary 1” e “Pré-Inter 1” do CL como do curso de Letras da UFG-CAC; 

(b) investigar os problemas mais frequentes em relação ao ensino-aprendizagem e as 
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razões pelas quais eles ocorrem , (c) fazer uma comparação entre o ensino de inglês na 

UFG-CAC através do Curso de Letras Português e Inglês e do curso de inglês das 

turmas “Elementary 1” e “Pré-Inter 1” do CL.  

 Deste modo, esse trabalho justifica-se principalmente pelo fato de explicitar as 

dificuldades e diferenças e tentar resolver, ou pelo menos amenizar esses problemas que 

são encontrados nos dois cursos, contribuindo assim para o desenvolvimento dos 

estudos da área. 

 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O ENSINO DE LÍNGUAS 

A área de ensino e aprendizagem de línguas sofreu grandes transformações 

filosófico-metodológicas ao longo dos anos, com evidentes reflexos no 

desenvolvimento da área da Linguística Aplicada. Dentre as propostas metodológicas 

que surgiram durante esse processo, algumas tiveram maior ou menor influência no 

âmbito do ensino de línguas.  Como alerta Paiva (2003), o ensino de línguas no Brasil 

foi por muito tempo marcado pelo conceito estruturalista de língua, pelo foco na forma 

e por metodologias centradas no professor, inibindo o desenvolvimento autônomo do 

aluno.  

Hoje, vivemos na era pós-comunitativa, isto é, ultrapassamos a era de uma das 

abordagens que revolucionou o cenário do ensino de línguas ao focar a habilidade de 

comunicar na língua alvo ao invés de estudar sobre suas estruturas e regras. Na 

abordagem comunicativa o foco deixou de ser o ensino de aspectos formais da língua e 

passou a ser a habilidade de se comunicar e interagir na língua alvo, assim enfatizou-se 

no processo de aprendizagem do aluno e não no resultado ou produto final da 

aprendizagem. Essa mudança de enfoque foi e é vivenciada com mais força no âmbito 

das escolas de idiomas do que no ensino público, em que o foco, por muito tempo, foi o 

ensino estrutural da língua. 

Nos anos 19, surgiu o Movimento Humanista que influenciou áreas do 

conhecimento, principalmente no âmbito das ciências sociais e humanas.  No ensino de 

línguas esse movimento também inspirou estudiosos da área a questionarem 

pressupostos que até então imperavam no ensino de línguas.  O ensino de línguas, 

portanto, passou a considerar o indivíduo como um todo e outros métodos e abordagens 
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influenciados pela filosofia humanista surgiram como alternativas para o velho método 

“áudio-lingual”, que já começava a sofrer críticas, uma vez que os professores 

percebiam que apesar de seus alunos produzirem frases perfeitas, eles não eram capazes 

de se comunicar efetivamente (GUIMARÃES, 2004, p.15). 

Dentre os novos padrões que surgiram durante o Movimento Humanista 

salientaram-se os métodos, Silent Way; Total Physical Response,  que enfatizava o 

princípio learn by doing; Community Language Learning, inspirado na terapia de 

grupo; Suggestopoedia, que utilizava técnicas de psico-drama e, finalmente, a 

Abordagem Comunicativa (Communicative Language Teaching).  

A Abordagem Comunicativa surge então no cenário americano e europeu por 

volta de 1970. Dentre as mudanças que tal abordagem trouxe para o ensino de línguas 

destaca-se a modificação do conteúdo programático do ensino da língua. Uma vez que a 

língua deixou de ser considerada apenas como um sistema de estruturas regidas por 

regras e passou a ser, primordialmente, um meio para expressar e desempenhar funções 

comunicativas, não fazia mais sentido que o syllabus ou roteiro de um curso de LE 

fosse baseado em estruturas gramaticais.  Assim, dentre as novas propostas que 

surgiram, destaca-se a que defendia que o ensino fosse calcado sob o viés de funções 

comunicativas (GUIMARÃES, 2004). 

De fato, podemos dizer que a Abordagem Comunicativa é talvez aquela que 

mais fez sucesso entre os profissionais do ensino de línguas. Observa-se que, até hoje, a 

presença desta abordagem é marcante nos institutos de línguas e os teóricos adotam uma 

posição mais moderada em relação ao ensino da gramática. Assim, estes não propõem 

mais a exclusão do ensino de aspectos gramaticais, mas defendem que sejam 

apresentados em contextos comunicativos. 

Dentro da visão comunicativa, portanto, o ensino de línguas tem por objetivo 

proporcionar aos alunos oportunidades para interagirem uns com os outros, trocando 

mensagens significativas e relevantes para o seu interesse pessoal. O mais importante 

dentro dessa proposta de ensino é que o aluno seja capaz de se comunicar na língua-

alvo. 

ESCOLAS DE IDIOMAS  
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De acordo com Guimarães (2004), no que diz respeito ao ensino de línguas 

estrangeiras, as instituições particulares, ou seja, as escolas de idiomas apresentam uma 

série de vantagens em relação ao ensino de línguas da rede pública de ensino. Segundo a 

autora, isso ocorre porque as escolas de idiomas representam uma realidade privilegiada 

de ensino com professores especializados, ambientes apropriados, número de alunos 

limitados e outras peculiaridades que auxiliam no sucesso de ensino e aprendizagem de 

línguas estrangeiras (LE).  

A respeito dos problemas relacionados ao ensino de línguas, Vian Jr. (2011) 

enfatiza o fato de que o professor só pode ensinar com sucesso aquilo que sabe, por 

isso, é necessário que tenha formação na área em que irá ministrar aulas. Segundo 

Thornbury (1997), citado por Vian Jr. (2011), o professor não deve somente saber falar 

e compreender a língua da qual ele ministra aulas, ele deve também conhecer o seu 

funcionamento. Para Vian Jr.(2011) isso quer dizer que o professor não deve ter 

somente o conhecimento sobre a língua, mas também a consciência linguística. 

Todavia, no ensino de línguas estrangeiras esse pré-requisito nem sempre é uma 

realidade nos cursos de línguas. Em muitas dessas instituições, basta que o professor 

tenha morado em algum país em que se fala a língua alvo, que esta experiência substitui 

a formação adequada, esperada de um professor de línguas estrangeiras. Esse professor 

“com experiência” no país de língua alvo é comumente contratado pelos cursinhos de 

línguas particulares, pois para os proprietários desses estabelecimentos basta que o 

professor tenha o conhecimento linguístico da língua, uma vez que a preparação 

metodológica fica por conta da escola. 

Por preparação didática entende-se um esquema meramente técnico que, 

segundo a visão tecnicista do ensino de línguas, é o suficiente para o professor de 

línguas. Sobre isso, cabe, contudo, ressalvar que a educação reflexiva concebe o 

educador como um profissional marcado pela sua autonomia e não como um 

profissional técnico que “possui o segredo das técnicas, das ‘dicas’ consideradas mais 

eficazes para se ensinar uma língua que não seja a nossa primeira” (CELANI, 2001, p. 

28,). 
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Essa prática desprestigia a profissão do professor, pois permite o seu exercício 

sem a devida formação acadêmica, o que não acontece com profissões como a do 

dentista, médico, arquiteto, engenheiro, advogado e assim por diante, como nos ensina 

Celani (2001). Esse desprestígio da profissão tem consequências tanto para o professor 

quanto para a sociedade como um todo e é um dos fatores que contribuem para a 

chamada crise de identidade do professor (PAULA, 2011). 

No entanto, é nesse contexto da escola de idiomas que os alunos acreditam ter o 

ensino eficiente da língua, pois para eles é aí que se aprende realmente a língua e não 

em escolas públicas, ou muito menos na universidade como é o pensamento de alguns 

alunos, conforme pesquisas sobre crenças de alunos sobre a aprendizagem de línguas 

demonstram (BARCELOS, 1995, 1999). 

As propagandas das escolas de idiomas reforçam ainda mais essas crenças ao 

enfatizarem que este é o lugar onde o aluno irá aprender a falar inglês fluentemente e 

que tal aprendizado o levará a conquista de bons empregos, que seus métodos de ensino 

são os melhores etc. Em outras palavras, o ensino da língua é vendido como um produto 

oferecido a um cliente que acaba seduzido pelas inúmeras vantagens do “pacote” que 

escolheu adquirir. Conforme nos ensina Oliveira (2003), as criativas propagandas sobre 

tais cursos cria no “cliente/consumidor” uma falsa noção da realidade do processo de 

ensino-aprendizagem de línguas. 

O poder econômico transforma o ensino de LE em um produto, uma habilidade 

necessária para a competitividade de mercado. Podemos afirmar que é o poder 

econômico exercido por alguns países falantes de inglês que faz com que este idioma 

seja visto como indispensável para aquele que deseja um lugar no mercado de trabalho 

(OLIVEIRA, 2003, p. 44). 

Aliado ao investimento pesado no marketing das escolas de idiomas, a 

precarização do ensino de línguas nas escolas públicas contribuem para o reforço da 

crença de que é em uma escola especializada em ensino de línguas que se aprende a 

língua estrangeira com sucesso. Autores como Paiva (2003) ilustram como as escolas de 

idiomas privadas fazem parcerias com instituições públicas e particulares de ensino 

superior. A autora destaca que a implementação de cursos particulares de línguas – não 
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somente em colégios, mas também em algumas faculdades do país – é uma prática 

prejudicial, principalmente pelo fato de ser um ensino de línguas deslocado do projeto 

pedagógico da instituição.  

Além disso, essa prática reforça ainda mais a ideia de que o ensino de línguas só 

é efetivo nas escolas de idiomas. De fato, infelizmente, o ensino de línguas estrangeiras 

em escolas públicas é encarado como uma disciplina de menor importância, como pode 

ser inferido ao observar a carga horária reduzida destinada à disciplina.  

O ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS NO CONTEXTO DO 

CURSO DE LETRAS 

Quando se trata de ensino de línguas estrangeiras no curso de Letras, deve-se 

considerar o fato de que muitos alunos ingressam no curso com apenas um 

conhecimento básico da língua estrangeira. Diante dessa realidade, é fato que alguns 

desses alunos recorrem a cursos fora da universidade para aprenderem a língua. Por 

outro lado, existem alunos já professores de língua inglesa que estão no curso. 

Para autores como Floden (1986) e Crookes (1977), citados por Freudenberger e 

Rottava (2002), muitos desses alunos dos cursos de Letras ingressam com uma 

experiência de ensino anterior e ao se depararem com novas formas de aprender não 

conseguem se adaptar aos novos paradigmas, talvez pela falta de interesse dos alunos 

em tentar mudar ou pela falta de oportunidades. 

Todavia, apesar das contradições metodológicas encontradas no contexto do 

ensino de línguas estrangeiras, acreditamos que o espaço acadêmico é justamente o 

palco destinado às discussões, aos confrontos e ao crescimento daí gerado. Assim como 

Prabhu(1990) escreveu um artigo defendendo a ideia de que não existe um método 

perfeito, ou melhor, Celani (2009) pondera que o método ideal para se ensinar um aluno 

a aprender uma língua é aquele com o qual a turma se identifica.  A idealização de uma 

aula de inglês produtiva é aquela que enfatiza a comunicação e faz uso da língua que 

está sendo aprendida, porém sem proibir o uso da língua materna, que poder ser usada 

com moderação, quando necessário. 
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 Cabe aqui ressaltar que o aluno também exerce um papel fundamental na hora 

de aprender uma nova língua, pois a sua motivação durante o processo de aprendizagem 

é o que determina seu sucesso (MICHELON, 2003).  Essa motivação é visível dentro da 

sala de aula, quando o aluno se dedica à uma atividade, quando ele participa das aulas; 

quando não há motivação o aluno perde totalmente o interesse em assistir às aulas e 

participar das mesmas. 

O aluno precisa sempre estar renovando suas estratégias de aprender, conforme 

elucida Barcelos (1995). Observa-se que a grande maioria dos alunos dos cursos de 

Letras se limita ao ensino de inglês do curso, apesar da possibilidade de um dia assumir 

aulas de LI, mesmo que seja como ilustrado por Paiva (1997) para “completar a carga 

horária”. E esse perfil de aluno, futuramente, pode vir a ser aquele professor 

despreparado, alvo de críticas, tanto por parte dos alunos e dos pais, quanto da academia 

e da escola.  

O curso de Letras Português e Inglês da UFG-CAC conta com dois professores 

doutores na língua, uma especialista e duas substitutas graduadas. O curso tem poucos 

alunos, podendo citar aqui o exemplo das salas observadas. A primeira turma que 

observamos tinha somente 10 alunos, e na segunda turma 20 alunos, ou seja, as vagas 

ofertadas para o mesmo não são preenchidas e durante a graduação alguns alunos 

desistem. 

Nos cursos de Graduação essa disciplina está como obrigatória, pois dali deve-se 

sair professores da língua portuguesa e inglesa. Já nas escolas de idiomas o objetivo é 

diferente, os alunos estão ali para saírem falantes da língua, para utilizar a língua na 

vida profissional.  

METODOLOGIA DE PESQUISA 

Este trabalho fez parte de um projeto de pesquisa e teve como objetivo 

identificar os problemas no ensino de línguas em um curso de línguas o CL e no curso 

de Letras da Universidade Federal Federal de Goiás – Campus Catalão. Trata-se de uma 

pesquisa colaborativa que para Bortoni (2008) é uma investigação na qual o pesquisador 

não é passivo, ele faz parte do trabalho, ou seja, além de entrevistar ele é o entrevistado, 

ambos os pesquisadores são participantes do trabalho. Este foi realizado em parceria 
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com uma professora do curso de letras da Universidade Federal de Goiás, Campus 

Catalão. Por se tratar de uma pesquisa colaborativa tanto a aluna pesquisadora, autora 

deste artigo, quanto a professora orientadora, tiveram participação ativa durante o 

processo, desde o início até a análise dos dados.  

O cenário trabalhado foi a Universidade Federal de Goiás, e as análises foram 

feitas em salas de aula do curso de Letras, habilitação Português e Inglês e nas aulas 

ofertadas pelo Projeto de Extensão  Centro de Línguas (CL UFG-CAC), que também 

ministra suas aulas no espaço da universidade. As entrevistas feitas com a aluna 

pesquisadora (P2) e com a professora orientadora (P1) aconteceram na sala da P1 e a 

entrevista com os alunos não teve um lugar específico, pois foram enviados à eles os 

questionários 

Os sujeitos dessa pesquisa foram as próprias pesquisadoras e seus alunos, eles 

ficaram à vontade para decidirem se gostariam ou não de participarem do trabalho. Os 

entrevistados eram jovens entre 17 e 24 anos. Dentre os do CL, muitos eram estudantes 

de outros cursos da UFG/CAC. Os das turmas pesquisadas do Curso de Letras possuíam 

conhecimento de inglês em níveis diferente, por exemplo, um sabia mais que o outro, ou 

não sabia nada, assim havia nas turmas observadas tanto professores formados em 

cursinhos particulares quanto alunos sem nenhuma experiência prévia com o idioma.   

As participantes da pesquisa, tanto a aluna-pesquisadora quanto a sua 

orientadora, tinham experiência de mais de cinco anos como professoras de inglês. A 

professora orientadora (doravante P1) é Doutora em Linguística Aplicada ao Ensino de 

Línguas pela UFG (2010), mestre em Linguística Aplicada pela Universidade de 

Brasília (2004) e graduada em Licenciatura Plena em Língua Inglesa e Literatura de 

expressão em Língua Inglesa pela Universidade Federal de Uberlândia (1999). 

Atualmente é coordenadora do curso de Letras licenciatura Português e Inglês da 

UFG/CAC e ministra aulas na Universidade citada, para o curso referente. 

A aluna pesquisadora (doravante P2) é graduada em Letras licenciatura 

Português e está cursando Letras – licenciatura Português e Inglês na mesma 

Universidade. Ministra aulas de inglês no Centro de Línguas desde 2008, (um projeto de 

extensão que o curso de Letras promove).  
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A coleta dos dados foi realizada através de filmagens durante as aulas, sessões 

reflexivas sobre as aulas assistidas e/ou filmadas, questionários para os alunos e 

entrevistas com as duas professoras. Tanto as sessões reflexivas quanto as entrevistas 

foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas. As professoras participaram de 

uma entrevista e os alunos responderam a um questionário, que foi respondido por 8 

(oito) alunos, dois de cada uma das 4 (quatro) turmas observadas. O questionário contou 

com oito questões sobre o ensino da LI, o método utilizado pela professora e sobre as 

dificuldades que eles encontram durante o curso. A entrevista versou sobre temas 

relacionados à prática em sala de aula e também sobre as dificuldades encontradas no 

ensino da LE. Abaixo estão o roteiro semiestruturado que direcionou a entrevista com 

as professoras participantes e, em seguida, as perguntas do questionário para os alunos. 

Entrevista com as professoras: 

1) Qual a metodologia que você costuma utilizar nas aulas? 

2) Como é o material que você utiliza? 

3) Quando você prepara uma aula e vê que esta não está funcionando, o que é que você 

faz para manter os alunos atentos? 

4) Quais as dificuldades que você encontra em dar aulas para essa turma? 

5) Comparando as turmas analisadas, quais as diferenças encontradas? 

Questionário dos alunos: 

1) Você gosta das aulas de Inglês? 

(  ) Sim 

(  ) Não. Justifique:  

2) Qual é o seu rendimento durante as aulas de Inglês? 

(  ) Ruim 
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(  ) Regular 

(  ) Bom 

(  ) Ótimo 

3) Você gosta de como são as suas aulas de Inglês? 

(  ) Sim 

(   ) Não. Justifique:  

4) O material abordado lhe ajuda?  

(  ) Sim. Justifique:  

(  ) Não. Justifique:  

5) O que você acha que poderia tornar a aula de inglês mais interessante? 

6) Quais as dificuldades que você encontra e quais as dificuldades que você 

acha que a professora encontra ao ministrar aulas em sua turma? 

7) Qual (is) a (s) sua (as) maior (es) dificuldade(s) durante as aulas? 

(  ) Não consigo entender a matéria 

(  ) A professora não explica bem. 

(  ) O material utilizado é difícil 

(  ) Outra.   

8) O que você pode dizer sobre o modo de ensinar da professora e sobre o 

seu conhecimento da disciplina? 

As filmagens que foram feitas das aulas, apesar de servirem para avaliar o 

comportamento dos alunos durante as mesmas, tiveram principal função de gravar a 

atuação das professoras e auxiliar as participantes a lembrarem com detalhes a sua 

prática durante as sessões reflexivas. De fato, durante a prática em sala de aula não se 

consegue perceber tudo o que acontece e assim, vários detalhes importantes para análise 

acabam passando despercebidos.  

Os questionários serviram para saber a opinião dos alunos sobre as aulas,  o 

curso, o material utilizado, as facilidades e dificuldades encontradas e até mesmo sobre 

as professoras. Não foram feitas entrevistas com os alunos devido ao curto espaço de 

tempo para desenvolver uma pesquisa de TCC com vários instrumentos de coleta de 

dados e pelo fato de esses sujeitos serem alunos das pesquisadoras o que de certa forma 

poderia causar constrangimentos e falta de imparcialidade em suas respostas.  
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ANÁLISE DOS DADOS 

Aqui a análise e interpretação dos dados. Essa apresentação será dividida em 

duas partes. Uma destinada à apresentação das perspectivas das professoras a respeito 

das suas práticas e das dificuldades encontradas no processo de ensino e aprendizagem e 

a outra será destinada a perspectiva dos alunos sobre o assunto, com o intuito de poder  

inferir as principais dificuldades e diferenças encontradas nesses dois contextos de 

ensino.  

PERSPECTIVAS DAS PROFESSORAS 

Ao analisar as falas das duas professoras durante as sessões reflexivas sobre as 

aulas observadas e/ou filmadas, observa-se que ambas encontram algumas dificuldades 

ao ministrar em suas aulas: 

 

P1: Na primeira turma que foi analisada, você pode ver que os alunos não 

tinham interesse em aprender, eles possuem dificuldades e não queriam 

aprender, na segunda turma já é bem diferente, os alunos possuem 

dificuldades, mas estão interessados em aprender.  

  

P1: O fato de o curso de Letras não ser totalmente voltado para o ensino de 

língua inglesa, complica um pouco, pois nos cursinhos de línguas, o enfoque 

é somente na aprendizagem da língua e aqui na graduação são vários outros 

enfoques, como por exemplo, pesquisas, congressos etc.  

 

P2: Alguns dos alunos dessa turma de adolescentes estão ali porque os pais 

querem que eles façam. 

 

P2: Os alunos evitam falar em inglês nas aulas, só falam quando eu peço. 

 

P2: Não há um encontro pedagógico para os professores. 

 

Dentre as dificuldades apontadas pelas duas professoras, destaca-se que a falta 

de interesse do aluno é o entrave que predomina. Como podemos notar pela fala de P2 

essa falta de interesse faz com que o professor, às vezes, fique desmotivado. 

 

P2: Eu encontro muita dificuldade na turma dos alunos mais novos, pelo fato 

de eles não terem muito interesse. 

 

P2: A turma que fica sempre sentada no canto, ou estão sempre no celular, ou 

não participam de nada.  
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Os problemas enfrentados nas turmas observadas e as dificuldades dos alunos 

com o idioma fizeram com que a professoras alterasse a sua prática, buscando meios 

para despertar o interesse nos alunos: 

 

P1: Tive muitos conflitos em relação a falar só em inglês no primeiro 

semestre que ministrei a disciplina Inglês, e penso que isso fez aparecer esses 

conflitos. Hoje vejo que eu tenho que trabalhar com as duas línguas.  

 

Além das dificuldades encontradas pelas professoras, podemos citar algumas 

diferenças entre o Curso de Letras e o Curso do CL como o material didático, o 

interesse e motivo por estudar o idioma e número de alunos nas salas. Como destaca a 

professora:  

 

P1: O material eu mesma que montei, eu sei que se fosse usar o livro 

Interchange eles não iriam comprar. 

 

Assim, como podemos observar pelo depoimento da professora do Curso de 

Letras, o material utilizado naquele contexto é elaborado pela docente, ao passo que o 

material adotado no CL é o livro fornecido pelas editoras estrangeiras. Vale lembrar que 

nesse contexto, os alunos são “obrigados” a adquirirem tanto o student book quanto o 

workbook, que são vendidos no CL. Diferentemente do material usado na graduação, o 

qual é a própria professora quem seleciona partes de livros que ela considera relevantes 

e monta uma apostila. Apesar disso, alguns alunos não fazem muita questão de adquirir 

o material para as aulas. Assim, percebe-se o maior interesse e dedicação dos alunos do 

CL em comparação com alguns alunos da graduação: 

 P1: O aluno que está no cursinho de línguas tem objetivos totalmente 

diferentes de quem aprende a língua no curso de Letras, por que este as vezes 

não esteja ali obrigado como é o caso dos alunos do curso de Letras, que 

devem assistir as aulas, por esta disciplina estar na grade curricular do curso. 

 P2: Pude perceber nessa turma que analisei por ultimo que mesmo os alunos 

que não possuem muita dificuldade ajudam os outros colegas que tem muita 

dificuldade, diferentemente da outra turma, que todos os que tinham 

dificuldades não se esforçavam em nada para esclarecer as dúvidas. 

No que diz respeito entre as instituições de ensino, nas duas turmas analisadas, 

podemos citar aqui relatos das professoras de que existem sim diferenças e essas são 
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bem visíveis. Dentre as diferenças, observamos que a quantidade de alunos nos dois 

contextos é existente, pois enquanto em uma turma da graduação tinham somente 12 

alunos na outra encontramos 18 alunos. Já nas turmas do Centro de Línguas o mínimo é 

10 alunos por turma. 

 P2: O número de alunos da primeira turma analisada é bem menor do que a     

segunda né professora?! 

Outra diferença é o motivo pelo qual os alunos estão comparecendo às aulas. No 

curso de línguas, tem muitos alunos com o intuito de aprender mesmo a língua, uns para 

utilizá-la no trabalho, na sua formação profissional, outros por gostarem de aprender 

línguas estrangeiras e outros simplesmente por obrigação dos pais. Já na graduação é 

algo que é mais taxativo, é uma disciplina que é ofertada na grade curricular do aluno. 

Os alunos estão ali, muitas vezes, por ser esta uma disciplina obrigatória. 

PERSPECTIVAS DOS ALUNOS 

Assim como as professoras, os alunos apresentam suas dificuldades em relação 

às aulas de língua inglesa. Ao serem analisados os questionários respondidos pelos 

mesmos, observaram-se algumas dificuldades que eles enfrentam nas aulas de língua 

inglesa, como por exemplo: falta de tempo para se dedicarem aos estudos. Por terem 

alguns alunos estudantes da universidade no curso de línguas, pode acontecer choque de 

horários de aulas extras (que os professores da Graduação, às vezes, marcam) e isso faz 

com que o aluno fique perdido na aula seguinte. 

Alguns dizem encontrar dificuldades em conteúdos mais difíceis, em gramática, 

por exemplo. A falta de um material didático mais explicativo e a falta de compromisso 

de alguns alunos. Traumas que talvez eles tenham sofrido em outros anos ou em cursos 

anteriores e que afetam agora.  

A2: As dificuldades também variam de conteúdo para conteúdo, como em 

qualquer outra língua, pois cada aluno tem facilidade/dificuldade diferente.  

A5: Encontro dificuldades em fixar as regras gramaticais. Acho que uma 

dificuldade encontrada pela professora é ter alunos em sala de aula sem 

material necessário para acompanhar. Isso dificulta o trabalho dela. 
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Falta de exigência do professor em relação à língua que deve ser falada na aula, 

no caso a língua inglesa, falta de planejamento da aula por parte do professor. Falta de 

incentivo do professor para que haja conversação nas aulas entre professor /aluno e 

aluno / aluno.  

A1: Minhas aulas de inglês atuais não exigem nenhum esforço por parte dos 

alunos, não sendo nada mais que leitura de textos escolhidos, aparentemente, 

de forma aleatória. 

De acordo com os alunos as dinâmicas poderiam facilitar o entendimento da 

gramática.  Outro aspecto é o número excessivo de alunos dentro de uma sala.  

A2: A professora ao ministrar as aulas também enfrenta dificuldades em 

relação a sua turma. Em alguns momentos as turmas se tornam muito grandes 

(turmas que se fecham e os alunos ficam em uma já existente, por exemplo), 

alunos com pouco compromisso que não realizam as atividades propostas, 

alunos pouco participativos e motivados, alunos com bloqueios de 

aprendizagem, alunos com dificuldades e até traumas da língua estrangeira. 

A2: Outro exemplo é que o material de apoio, no caso o Cd do livro utilizado 

só contempla pequenas partes do livro, o que poderia facilitar se fosse mais 

completo com as pronúncias de mais vocabulário como no Cd utilizado pela 

professora. 

A4: Ate o momento o meu único problema tem sido o tempo, o qual eu não 

tenho muito, já minha professora tem bastante facilidade em lidar com a 

turma e ministrar as aulas, o conteúdo flui naturalmente respeitando as 

dificuldades individuais. 

 

 E através das dificuldades eles acham que com algumas mudanças na forma de 

se ensinar a língua, o método e outras coisas eles podem diminuir esse bloqueio pela 

língua. Além, disso observa-se a consciência do aluno em relação à importância do 

planejamento da aula por parte do professor deve sempre fazer o seu planejamento da 

aula, para que na hora não haja nenhum problema. 

A1: Não encontro dificuldades e acredita que a professora talvez as tenha 

quando se trata da utilização da língua inglesa e no planejamento de aulas 

que mantenham o interesse nas mesmas por parte dos alunos. 

Os dados abaixo, obtidos por meio das opiniões expressas pelos alunos nos 

questionários demonstram que eles acreditam que mudanças nas dinâmicas das aulas 

poderiam incentiva- los a terem maior interesse pelas aulas. A pergunta indagava sobre 

o que seria interessante e motivante em uma aula de LE. 

A1: O uso de atividades lúdicas e utilização mais frequente da língua em 

questão. 
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A2: As aulas de inglês se tornam mais interessantes quando são bem 

planejadas pela professora que a ministra. Com um planejamento mais 

adequado a realidade de cada turma e cada nível, o a professora é capaz de 

incrementar as aulas com atividades paralelas relacionadas ao conteúdo. O 

uso de recursos multimeios (pequenos filmes, literaturas, jogos, entre outros) 

e novidades, são um bom pedido para prender mais a atenção e até a 

participação da turma, mesmo que isso seja proposto para os alunos em 

forma de trabalhos levados à sala de aula. 

A2: Eu acho que o que torna a aula de inglês mais interessante é a didática 

utilizada pela professora e como ela se relaciona com a turma. Para ser bom, 

o professor tem que saber identificar onde está a dificuldade da turma e 

procurar sanar essas dúvidas. 

  

Como pode ser observado no excerto acima, os alunos acreditam que é 

necessário ter dinâmicas, conversa em inglês entre alunos e professor, explicação mais 

detalhada de algumas gramáticas mais complicadas, um bom material que também seja 

de fácil acesso ao aluno e com uma parte de explicação da matéria mais detalhada. E 

por parte do aluno, deve-se ter mais participação, seja fazendo os exercícios propostos, 

fazendo as devidas discussões na sala de aula ou até mesmo estudando em casa. 

 

  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo observar as diferenças entre o curso de 

Letras da Universidade Federal de Goiás, e o curso de Inglês do Centro de Línguas, e 

também as dificuldades que professores e alunos enfrentam durante aulas de inglês 

desses dois cursos. Esse trabalho adotou uma pesquisa colaborativa, aquela em que os 

pesquisadores participam do trabalho. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e em 

seguida a análise dos dados. 

Os resultados demonstram que a procura de curso de língua inglesa (LI) é o mais 

procurado dentre as outras línguas estrangeiras ofertadas em escolas de idiomas. Por ser 

uma língua global, a sua procura se torna maior e é muito requisitada em empregos. 

Muitas empresas procuram contratar funcionários que possuem o conhecimento e 

domínio da LI. De fato, alguns alunos já procuram as aulas de LI devido ao interesse de 

viajar futuramente para países que utilizem a língua. 

Observou-se que as aulas não estão sendo muito agradáveis para os alunos, por 

não terem muitas dinâmicas. Os alunos querem que os professores levem atividades que 
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sejam capazes de promover uma interação durante a aula. A respeito dos professores, 

questionam se muito por que não é utilizado a LI durante toda aula. Muitos alunos estão 

ali para aprender e querem que a mesma seja usada durante toda a aula. Para eles e para 

as professoras deve-se utilizar a abordagem comunicativa, mas nem sempre isso é 

possível, por se encontrar vários tipos de alunos dentro de uma sala de aula. 

Para alguns alunos a falta de conhecimento de professores em relação à 

disciplina, à didática ou até mesmo em relação à abordagem que o mesmo utiliza em 

suas aulas, às vezes torna-se um problema, uma dificuldade para esses alunos. Outros 

não possuem interessem em participar das aulas quando encontram professores assim. O 

uso de um material didático adequado para cada turma, e com algumas inovações são os 

preferidos entre os alunos de LE. Muitos declaram ser esse um dos motivos pelo qual 

gostam das aulas. 

  O professor deve sempre estar inovando, isto é, utilizando se de material, mas 

com algumas mudanças. Principalmente os professores de língua estrangeira, pois é aí 

que os alunos encontram mais dificuldades, bloqueios e até mesmo receio. Deve-se 

utilizar de aulas mais dinâmicas, que façam os alunos terem uma boa participação 

durante as aulas e que gostem de estar dentro de uma sala para aprender uma língua 

diferente. 

Dessa forma, espera-se que este trabalho possa ser uma ponte para que a área 

pesquisada receba a devida atenção em futuros estudos científicos. 

 

“Temos que ser professores libertadores das almas” (FIORIN- SINALEL 2011).  
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