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RESUMO 

 

 

Este estudo apresenta os resultados de uma pesquisa desenvolvida na área de 

Inglês para Fins Específicos (IFE) com o objetivo de identificar (1) as necessidades 

de aprendizagem dos alunos de um  curso de Turismo, seus desejos  e carências,  

numa universidade federal, quanto ao uso do inglês; (2) as necessidades da 

situação atual dos professores e do coordenador do referido curso quanto ao idioma; 

(3) as  necessidades da situação-alvo dos profissionais (egressos) e  empresas com 

relação a essa língua. Esta pesquisa é um estudo de caso (STAKE, 1998; YIN, 

2009) e foram utilizados, para levantamento dos dados, como instrumentos de 

coleta: questionários, entrevistas semiestruturadas, além de documento sobre o 

curso de Turismo. Para tanto, foram adotados como aporte teórico  os construtos do 

English for Specific Purposes (ESP) – Inglês para Fins Específicos (IFE) — também 

conhecido no Brasil como Inglês Instrumental, cuja fundamentação baseia-se nos 

trabalhos de Hutchinson e Waters (1987), Robinson (1991), Dudley-Evans e St. John 

(1998), Celani, Deyes, Holmes, Scott (2006), dentre outros, visto que este trabalho é 

voltado para uma área específica, o turismo. Os resultados demonstram que os 

alunos opinaram pela habilidade em leitura e priorizaram a oralidade em sala de 

aula. Os egressos relataram que esta última é uma ferramenta indispensável para 

sua entrada no mercado de trabalho; mesmo assim, sentem-se despreparados, 

necessitando frequentar escolas de língua. O depoimento dos dirigentes de 

empresas também aponta para essa deficiência. Por último, a situação atual dos 

professores denota que, embora defendam o uso da língua inglesa em sala de aula, 

isso não acontece, porque os alunos preferem a língua materna. Também ficou 

evidenciada a inexistência de análise de necessidades. Por fim, a coordenadora 

informou que há certa indefinição quanto à metodologia, aos conteúdos e às 

habilidades linguísticas trabalhadas, além da falta de interação entre os professores 

de inglês. Conclui-se, portanto, que é relevante realizar uma análise de 

necessidades para que se possa redesenhar um curso que atenda  às diferentes 

necessidades contextuais: de alunos, professores, coordenação, representada pelas 

necessidades institucionais,  profissionais e  o mercado de trabalho. 

 

 

Palavras-chave: Análise de necessidades. Inglês para Fins Específicos (IFE). Área 

de Turismo. Situação atual. Situação-alvo. 
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ABSTRACT 

 

This study presents the results of a survey conducted in the area of English for 

Specific Purposes (ESP) in order to identify (1) the learning needs of students in a 

course in Tourism, their desires and lacks,  at a federal university, with respect to use 

of English; (2) the needs of the present situation of teachers and the coordinator of 

that course as to the language; (3) the needs of the target situation of professionals 

(graduates) and companies with respect to this language. This research is a case 

study (STAKE, 1998; YIN, 2009) and was used for data collection, instruments such 

as questionnaires, semi-structured interviews, and document on the Tourism 

Course. To this end, it was adopted the theoretical basis for the constructs of English 

for Specific Purposes (ESP) – Inglês para Fins Específicos (IFE) in Brazil, also 

known as Inglês Instrumental, whose foundation is based on the work by Hutchinson 

and Waters (1987), Robinson (1991), Dudley-Evans and St. John (1998), Celani, 

Deyes, Holmes, Scott (2006), among others, since this work is devoted to a specific 

area, Tourism. Results show that students opined the ability to prioritize reading and 

speaking into the classroom. Professionals reported that the latter is an 

indispensable tool for entering the labor market, yet they feel unprepared and need to 

attend English language courses in private language schools. The testimony of 

company executives also point to this deficiency. Finally, the present situation of 

teachers reveals that, while advocating the use of English in the classroom, this is 

not because students prefer their mother tongue. There is also an evident lack of 

needs analysis. Eventually, the coordinator said that there is some uncertainty as to 

the methodology, content and language skills worked, and the lack of interaction 

among teachers of English. It was concluded, therefore, it is important to conduct a 

needs analysis so that one can redesign a course that meets the different contextual 

needs: students, teachers, coordination, represented by the institutional needs, and 

the labor market. 

 

Keywords: Needs Analysis. English for Specific Purposes (IFE). Area Tourism.  

Present Situation. Target Situation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O motivo que me levou a realizar esta pesquisa partiu das minhas 

reflexões oriundas de uma prática como professora de inglês, há mais de 30 anos, 

na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Essa experiência, 

marcada por acertos e erros, descobertas e desafios, medos e incertezas, foi 

preponderante para encontrar um caminho a seguir numa direção mais específica 

dessa prática como professora. 

Após iniciar a minha prática docente como professora de inglês no curso 

de Turismo, as dúvidas começaram a surgir: será que eu estava realmente 

ensinando aos alunos o que eles precisavam?  Estava alcançando os meus 

objetivos e os deles? Preparava-os para ao mercado de trabalho? Utilizava o 

material adequado? Estava pedagogicamente no caminho certo? Precisava 

compreender e considerar todos esses questionamentos para que pudesse me 

sentir realizada na ação docente. Não bastavam os anos de trabalho para a minha 

realização; era necessário sentir-me realizada profissionalmente. E, para isso, seria 

preciso encontrar as soluções e estas não seriam imediatas. Queria entendê-las. 

Essa busca gerava em mim uma insatisfação de continuar lecionando no 

curso de Turismo. Ao mesmo tempo, percebia que os alunos também não se 

sentiam confortáveis com o que a universidade se propunha em termos de 

habilidades da língua inglesa. Parte deles não aceitava que fossem ministradas 

aulas com ênfase em leitura e compreensão de textos; outros preferiam a oralidade.  

Por outro lado, eu seguia orientação da ementa em que a leitura era a habilidade em 

foco. Eu me sentia repassando um programa que, muitas vezes, parecia algo 

preestabelecido. Não parava para discutir o que os alunos desejavam. Recebia o tal 

programa da coordenação do curso e fazia-os digerir ―goela abaixo‖, expressão  

usada por um aluno de Turismo em sala de aula. 

Eu me sentia desconfortável diante de todos esses questionamentos ao 

ponto de querer deixar de lecionar no curso, mas também não sabia como 

prosseguir de forma a alcançar um resultado satisfatório para os alunos. Além disso, 

eu não tinha com quem compartilhar as minhas dúvidas e a minha angústia. Eu era 

a única professora de Inglês para Fins Específicos na UFRN naquela época. Daí, 
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migrei para outros cursos nas áreas de saúde, tecnologia, visto que  nessas áreas 

priorizava-se o ensino de leitura e compreensão de textos; encontrei  ali  uma 

clientela que se adequava à proposta da ementa sugerida. Nesses cursos não havia 

muita insatisfação porque os alunos não sentiam necessidade  do domínio da 

oralidade. 

Mas a minha inquietude continuava e resolvi desenvolver uma pesquisa, 

cujo foco seria o ensino de inglês no Curso de Turismo. Essa análise parte do 

pressuposto de que o bacharel em turismo vivencia situações  profissionais  em que  

o uso da língua inglesa em sua modalidade oral se faz necessário. Emergiram três 

questões que poderiam nortear este estudo e, ao mesmo tempo, oferecer respostas 

para os meus questionamentos:  

 

(1) Quais as necessidades de aprendizagem dos alunos de Turismo 

quanto ao uso do inglês, seus desejos e carências?  

 

(2) Qual a situação atual dos professores e coordenador do curso de 

Turismo, com relação ao inglês? 

 

(3) Quais as necessidades da situação-alvo dos egressos e do    

mercado de trabalho quanto ao uso do inglês? 

 

Na atualidade, o avanço tecnológico e a globalização têm proporcionado 

um maior intercâmbio no âmbito estadual, nacional e internacional. Surge, assim, a 

necessidade de os alunos de turismo utilizarem uma língua estrangeira. Esse idioma 

tem um papel relevante porque dá condições ao aprendiz no mercado de turismo 

para que exerça atividades que abrangem empresas de várias naturezas, voltadas 

para a prestação de serviços, agenciamentos, eventos, hospedagem, bem como 

planejamento, organização, gerenciamento e execução de ações que envolvem o 

turismo. A reflexão ora apresentada serve de fundamento para mais empenho por 

parte da pesquisadora, para que ela possa fazer uma interface entre a concepção 

teórica inicial desta pesquisa e a dinâmica do mercado de trabalho na área de 

turismo, alcançando dessa forma o objetivo de que este trabalho constitua uma 
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roupagem prática e sirva de base também para orientar os docentes que pretendam 

trabalhar com o Inglês para Fins Específicos (IFE).  

No contexto em que se insere a Universidade em que esta pesquisa foi 

desenvolvida, a cidade de Natal, o turismo tem-se tornado um mercado de trabalho 

cada vez mais competitivo, dada a vocação turística dessa capital. Por isso o 

conhecimento da língua inglesa é o veículo determinante para a sua expansão. 

Aprender inglês deixou de ser um diferencial, para ser uma necessidade, pois, sem 

ele, o bacharel em Turismo poderá ficar desqualificado perante os concorrentes. 

Corrobora a reflexão acima o pensamento de Trigo (2009) ―o inglês não é 

mais diferencial, é chão de fábrica‖, epígrafe de abertura deste trabalho, pois assim 

como não existe a fábrica sem o chão, também o profissional de turismo não pode 

prescindir do idioma inglês no exercício de suas atividades. Observa-se, assim, que 

o inglês há muito tempo deixou de ser uma opção nas relações humanas, tornando-

se essencial o seu conhecimento desde o acesso à internet, inclusive nas famosas 

redes sociais, até no contato com outros povos, especialmente quando nosso 

interlocutor não tem como língua-mãe de seu país o inglês. 

Por essa razão, o ensino de língua inglesa tem-se destacado em diversas 

áreas, impulsionado pelo mundo globalizado. Conforme Navarro (2008), sua 

relevância no âmbito universitário é inegável como uma ―moeda‖ de sobrevivência,  

também no mundo acadêmico contemporâneo, através da publicação de trabalhos 

científicos, tanto escritos (em revistas, periódicos, livros e anais de congressos) 

quanto orais, apresentados em reuniões científicas. 

Nesta pesquisa, adotam-se como princípios teóricos os construtos do 

English for Specific Purposes (ESP) – conhecido no Brasil como Inglês para Fins 

Específicos (IFE) ou Inglês Instrumental, termo ainda hoje utilizado, embora retrate 

uma determinada época do Ensino de Línguas, cuja fundamentação baseia-se nos 

trabalhos de Hutchinson e Waters (1987), Robinson (1991), Dudley-Evans e St. John 

(1998), Celani, Deyes, Holmes, Scott (2006), dentre outros, visto que o enfoque 

deste trabalho dirige-se para uma área específica, o turismo. 

        Na busca de respostas para os questionamentos feitos no início desta 

pesquisa, procedi a uma divisão em três capítulos, como segue. No primeiro 

capítulo, apresenta-se a fundamentação teórica, enfocando a origem e o 

desenvolvimento do ensino de IFE, suas características, bem como o IFE no Brasil.     
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Destaque-se o Projeto Nacional Ensino de Inglês Instrumental em Universidades 

Brasileiras, sua implantação, contribuição e relevância  para esta abordagem que 

tem uma interface com  Linguística Aplicada, dada a sua natureza  multidisciplinar 

que atende  à demanda  de saberes integrados nos mais variados contextos, unindo 

pessoas e subsidiando o ensino de línguas. Ainda neste capitulo, serão 

apresentados e analisados diversos conceitos de ―análise de necessidades‖, 

ferramenta que irá nortear todo este trabalho. Além de contemplar o estado da arte, 

pela discussão de vários trabalhos relevantes nessa área. 

No segundo capítulo, descreve-se a abordagem metodológica adotada, 

que é o estudo de caso; o contexto da pesquisa e os seus participantes (alunos de 

Turismo, professores, o coordenador do Curso de Turismo, egressos e as 

empresas); os instrumentos e os procedimentos de coletas, tais como questionário e 

entrevistas semi-estruturadas. O estudo de caso é uma investigação de um 

fenômeno contemporâneo, no qual há a análise de uma situação dentro de um 

contexto de vida real, principalmente quando não há clareza nos seus limites. A 

finalidade de seu emprego dentro desta pesquisa é facilitar a compreensão de 

fenômenos sociais diversificados e complexos (YIN, 2009). 

No terceiro, destacam-se os resultados da pesquisa e da análise dos 

dados, que serão triangulados. Esses, poderão ser úteis na reestruturação do 

redesenho de um programa de inglês na área de Turismo, além de poder orientar os 

demais professores que se propuserem a ensinar o IFE.  

Ao final, apresentam-se as considerações gerais e as referências 

bibliográficas. 
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1  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo, serão contemplados aspectos teóricos sobre o English for 

Specific Purposes (ESP), conhecido no Brasil como Inglês para Fins Específicos 

(IFE) ou Inglês Instrumental. Destacam-se suas origens, características e 

desenvolvimento, bem como se enfatiza a análise de necessidades; conceituam-se 

e apresentam-se suas definições e características, elementos primordiais que 

distinguem o Inglês Geral do IFE segundo Hutchinson e Waters (1987, p. 53) e 

outros autores. Além disso, dar-se-á relevo às pesquisas que se destacaram na área 

de Turismo no Brasil, bem como à análise de necessidades. 

Será abordada a importância da criação do Projeto Nacional Ensino de 

Inglês Instrumental em Universidades Brasileiras (CELANI, HOLMES, RAMOS e 

SCOTT, 1988), caracterizando suas fases desde a implantação, tendo em vista que 

a pesquisadora participou de um Seminário de Inglês Instrumental, em 1985, quando 

teve a oportunidade de avaliar sua prática pedagógica, além de receber subsídios 

para programar suas aulas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). 

Na UFRN, a autora deste trabalho teve a oportunidade de vivenciar 

algumas práticas resultantes dos seminários que aconteciam no Brasil, auxiliada 

pelo material que recebia dos workshops e palestras de diversas universidades. 

Leve-se em conta que, nessa época, dava-se total relevância ao ensino de leitura, 

dada a necessidade daquele momento – leitura de textos científicos e acadêmicos. 

Esse procedimento permitia o aprendizado da leitura de forma rápida e eficiente, 

atendendo ao levantamento feito por pesquisadores nas universidades federais e 

escolas técnicas quanto a essa necessidade.  Assim seu trabalho voltou-se para a 

elaboração de material com ênfase na leitura.   

Como professora do curso de graduação em Turismo, tivemos a 

oportunidade de presenciar a insatisfação dos alunos com relação à forma como é 

conduzido o ensino de inglês. Existem variações quanto à forma de ensino.  Os 

professores se alternam, ensinando o General English – GE (Inglês Geral) e o 

English for Specific Purposes (ESP). Criou-se, assim, uma dicotomia entre os 

princípios gerais (Inglês Geral) e os específicos (ESP) e ambos estão imbricados no 



17 
 

 
 

English Language Teaching - ELT (Ensino de Língua Inglesa). Essa é a base, 

conforme Hutchinson e Waters (1987) que dá sustentação aos vários ramos do 

ensino de inglês.  

Leve-se, porém, em conta a realidade do segmento do turismo no estado 

do Rio Grande do Norte (RN), especificamente, em Natal, maior polo turístico do 

estado, onde está localizado o campus da universidade, além de ser esta a primeira 

pesquisa nessa área. Ponha-se em relevo o acentuado crescimento do turismo 

nesta região com boas perspectivas futuras, alavancadas pelos recursos injetados 

no setor -- desde a implantação de hotéis, restaurantes a empreendimentos de lazer. 

Integrada nesse contexto, a UFRN precisa acompanhar esse avanço, fornecendo ao 

mercado, profissionais de qualidade, usuários eficientes do idioma inglês como 

agentes aptos a atuar num mercado em transformação permanente. Para isso, 

deve-se ter profissionais capazes de incrementar mudanças, reduzindo a distância 

entre o contexto e o ensino.  

 

 

1.1 ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DA ABORDAGEM DE ENSINO DE LÍNGUAS 

PARA FINS ESPECÍFICOS 

 

 

De acordo com Dudley-Evans e St. John (1998), muitos acreditam que a 

abordagem de ensino de Inglês para Fins Específicos data da época dos impérios 

Grego e Romano, porém o surgimento dessa abordagem nos tempos modernos não 

se deu de um movimento planejado, mas de um fenômeno que surgiu de várias 

tendências convergentes. A partir da Primeira Guerra Mundial, mais especificamente 

no final da Segunda, em 1945, ocorreu uma expansão sem precedentes nos campos 

científicos, técnicos e econômicos em escala internacional. 

Nesse contexto, a tecnologia e o comércio, duas forças de 

desenvolvimento, criaram um mundo unificado, usuário de uma língua internacional, 

o inglês (HUTCHINSON; WATERS, 1987), que se tornou a língua do mundo graças 

ao legado linguístico do império britânico, à emergência dos EUA como 

superpotência que fala o inglês e a sua associação com o desenvolvimento industrial 

e tecnológico dos séculos XIX e XX.  Na atual conjuntura, onde quer se chegue 
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haverá sempre sinais indicadores do inglês nas propagandas e nas mídias. Isso 

configura uma língua global na visão de Crystal (1997) que menciona o século XX 

como o  momento  decisivo para o desenvolvimento econômico  numa escala global, 

apoiado pelas novas tecnologias de comunicação, aliadas ao fomento das 

organizações  multinacionais em massa, bem como  o crescimento da indústria e 

negócios  competitivos. Eles trouxeram uma explosão de marketing, apoiado pelo 

poder da imprensa, cruzando fronteiras nacionais  com o progresso da ciência e 

tecnologia, promovendo um ambiente  de pesquisa intelectual e internacional  que 

exige  maiores conhecimentos de alto perfil. Desse modo, o ensino de inglês tornou-

se uma atividade importante, visto que imigrantes refugiados e estudantes 

estrangeiros contribuíram para uma enorme demanda dos cursos de inglês nos 

EUA, Reino Unido, Canadá e Austrália (RICHARDS, 2001). 

Assim, a língua inglesa se tornou a chave principal das comunicações 

internacionais, da tecnologia e do comércio; criou-se uma nova geração de 

aprendizes que sentia a necessidade de aprender uma língua. Nascia, portanto, o 

English for Specific Purposes - ESP, que começava a traçar seu próprio destino, 

tornando-se o assunto dos desejos, das necessidades e das demandas das pessoas 

(HUTCHINSON; WATERS, 1987), num contexto de expansão comercial e 

tecnológica. Exigia-se, portanto, uma língua voltada para as novas necessidades 

que o contexto socioeconômico criara. 

Junto a essa revolução tecnológica, permeada pela crise do petróleo nos 

anos 1970, que resultou num fluxo de fundos nos países ricos em petróleo, além de 

ter se tornado um grande negócio, as pressões comerciais começaram a exercer 

uma grande influência e novas ideias emergiram no estudo da língua. No campo da 

Linguística, começa a despontar uma nova fase de ensino específico voltado para a 

necessidade desse momento. Vendo a realidade diversificada dos alunos e seus 

interesses, a Psicologia Educacional também contribuiu para o processo de 

aprendizagem voltada para as suas necessidades (HUTCHINSON; WATERS, 1987). 

Visto que se passou a dar ênfase às atitudes de aprendizagem por parte dos alunos, 

Hutchinson e Waters (1987), citando Carl Rogers (1969), mencionam que as 

diferentes necessidades e interesses dos alunos influenciam na sua motivação de 

aprender e na eficácia de sua aprendizagem, dando suporte para desenvolver 

cursos cuja relevância para essas necessidades e interesses é fundamental. Além 
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disso, buscou-se utilizar textos específicos para cada realidade, pressuposto básico 

para melhorar a motivação dos alunos e tornar sua aprendizagem melhor e mais 

rápida. 

Rogers (1969) defende que a aprendizagem significativa só acontece 

quando o assunto é percebido pelos alunos como relevante para o seu propósito; 

veja-se para isso, o que os alunos expressaram quanto às suas expectativas com 

respeito às aulas de inglês (p. 57): ler informações sobre cardápios e serviços; 

adquirir vocabulário referente ao turismo; desenvolver conversação; falar 

fluentemente. Conforme as informações dos alunos, há uma meta a atingir e o 

material apresentado deve ser relevante para essa finalidade.  

Com a evolução tecnológica e lingüística do Pós-Guerra, surge um novo 

viés: mediante a necessidade do aluno, prover-se-á uma maneira específica para 

que ele possa expressar-se de forma a atender às demandas. Assim, a necessidade 

do usuário tornou-se o princípio de orientação do ensino de IFE (HUTCHINSON; 

WATERS, 1987). 

Para Robinson (1991), o ensino de IFE é uma atividade importante no 

mundo de hoje, pois envolve educação, aquisição de conhecimento, dado o seu 

caráter interdisciplinar, pluralista e, ao mesmo tempo, restritivo, porque atende a 

especificidades. Por causa disso, há maior interesse no seu conteúdo, no qual o 

professor está envolvido, ou seja, na questão do assunto que o aluno tem que 

estudar e trabalhar por meio do inglês. Por sua natureza interdisciplinar, o IFE, 

permite que o profissional possa trabalhar de uma forma diversificada em diferentes 

campos, visto que o mundo atual, em constante processo de fusão, exige do 

profissional a capacidade de adaptar-se às situações. 

Hutchinson e Waters (1987) apresentam uma divisão da área de ensino 

de IFE em dois campos: o Inglês para Fins Acadêmicos (EAP- English for Academic 

Purposes) e o Inglês para Fins Ocupacionais (EOP- English for Occupational 

Purposes). O primeiro refere-se ao inglês para atender às necessidades acadêmicas 

numa determinada área de estudo; o segundo visa atender às necessidades no 

campo profissional. Robinson (1991) defende que essa divisão não é clara, pois os 

usuários podem estudar e trabalhar de forma intercambiável, adaptando a língua 

vivenciada num ambiente de estudo anterior a uma nova situação de trabalho. 
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Os autores (HUTCHINSON; WATERS, 1987) ainda identificam cinco 

fases no desenvolvimento do IFE:  

 

(1) Baseada na análise de registros, contempla as características 

gramaticais e lexicais da língua em textos específicos (décadas de 1960 e 1970). 

Constatou-se que o material de ensino nessa época não atendia às necessidades 

dos alunos. Passada essa fase, concebeu-se a idéia de uma ferramenta que desse 

prioridade às formas linguísticas compatíveis com o que se propunha no curso 

específico.  Assim, o que é específico e apropriado para uma parte do globo pode 

não ser para uma outra, tornando-o diferenciado nas duas partes,  confirmando o 

que Robinson (1991) afirma: o IFE tem um caráter pluralista, dada  a sua difusão 

pelo mundo inteiro, atualmente. 

(2) Voltada para a análise retórica do discurso e a combinação de 

sentenças para produzir significados. Nessa fase, altera-se a língua para o nível 

acima da sentença, com respaldo para o campo emergente da análise retórica. 

Conforme Allen e Widdowson (1974, p.10-11), citados em Hutchinson e Waters 

(1987), a hipótese básica desse estágio é:  

 

―percebemos que as dificuldades que os alunos encontram surgem não 
tanto de um conhecimento deficiente do sistema da língua inglesa, mas de 
uma falta de familiaridade com o seu uso e que, consequentemente, suas 
necessidades não podem ser atendidas por um curso que simplesmente 
fornece mais prática na composição das sentenças, mas apenas por aquele 
que desenvolve um conhecimento de como as sentenças são usadas no 
desempenho de diferentes atos comunicativos

1
‖ 

 

Além disso, a preocupação da pesquisa nessa fase é identificar os 

padrões organizacionais, bem como especificar os significados linguísticos através 

dos quais se pode sinalizá-los. 

(3) Contempla a análise da situação-alvo, ou seja, aquela em que estão 

envolvidas as razões pelas quais o aluno utiliza a língua. Nessa fase, o processo do 

desenho de um curso deve ocorrer de forma que possibilite aos alunos atuar 

                                            

1
 We take the view that the difficulties which the students encounter arise not so much from a 

defective knowledge of the system of English, but from an unfamiliarity with English use, and that 
consequently their needs cannot be met by a course which simply provides further practice in the 
composition of sentences, but only by one which develops a knowledge of how sentences are used in 
the performance of different communicative acts. 
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adequadamente numa situação-alvo, usando a língua de maneira não fragmentada, 

mas sistêmica. Esse processo tem como pré-requisitos a identificação da situação-

alvo e a realização de uma análise rigorosa dos fatores linguísticos da situação, 

conhecida como análise de necessidades (assunto que será detalhado 

posteriormente). Conforme o modelo criado por John Munby (1978) em 

Communicative Syllabus Design (1978) apresenta-se um perfil detalhado das 

necessidades do aluno quanto a propósitos comunicativos, contexto comunicativo, 

meios de comunicação, habilidades, funções e estruturas linguísticas. 

Segundo Tudor (1996), esse modelo de Munby é um ponto de referência 

inevitável em qualquer discussão sobre análise de necessidades por causa do seu 

aspecto complexo, embora na visão de West (1997) citado por Tudor, tendesse a 

emperrar, em vez de facilitar o avanço no desenvolvimento da análise de 

necessidades, devido às várias reações às falhas apresentadas por esse modelo.  

De acordo com Hutchinson e Waters (1987), nessas três primeiras fases 

do desenvolvimento do ensino de IFE, todas as análises são superficiais, tanto no 

nível da sentença, como nas análises do registro e do discurso. 

(4) Está relacionada à análise dos fatores cognitivos subjacentes no uso 

da língua. Destacam-se as habilidades e as estratégias de leitura, como predição, 

uso de cognatos, layout do texto, entre outras, tendo como aportes teóricos os 

estudos sobre habilidade de leitura de Grellet (1981), Nuttal (1982), Alderson e 

Urquhart (1984). Foi nessa fase, na década de 1980, que surgiu o Projeto Nacional 

Ensino de Inglês Instrumental em Universidades Brasileiras, centrado no 

desenvolvimento de habilidades e estratégias de leitura que representam uma 

contribuição significativa para abordagem instrumental. 

 (5) Centra-se no processo de aprendizagem, enquanto que as fases 

anteriores contemplam a língua e suas estruturas e mostram-se incompletas porque 

se firmam em descrições de uso da língua (quer sejam em nível de análise de 

registro ou de processos subjacentes); detêm-se a descrever o que as pessoas 

fazem com a língua. Porém, não se pode pressupor que esses procedimentos sejam 

suficientes para alguém aprender uma língua, pois, nessa última, o foco é dirigido 

para o entendimento do seu processo de aprendizagem (HUTCHINSON; WATERS, 

1987). A importância maior é dada a esta última fase, porque é no processo de 

aprendizagem que se constroem as estruturas, isto é, aprende-se praticando.  
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1.2 CARACTERÍSTICAS DO ENSINO DE INGLÊS PARA FINS ESPECÍFICOS (IFE) 

 

 

Caracterizar o ensino de IFE supõe visitar as opiniões de vários autores 

sobre esse assunto, visto que sobre ele há muitas e diferentes opiniões. Hutchinson 

e Waters (1987) veem o ensino de IFE como uma abordagem, em vez de um 

produto. Dudley-Evans e St. John (1998) confrontaram a visão de três autores: 

Hutchinson e Waters (1978), Strevens (1988) e Robinson (1991) sobre o IFE e 

formularam a sua própria definição de que ele deve ser voltado para as 

necessidades específicas do aluno. Para esses autores, o ensino de IFE não 

envolve um tipo especial de língua, material de ensino ou metodologia.  Esses 

sugerem que sua base é uma simples questão: Por que o aluno precisa aprender 

uma língua estrangeira? A resposta envolve o aluno, a língua exigida e o contexto 

de aprendizagem. Assim se estabelece a primazia das necessidades do IFE.  

Ao discutir o trabalho de Strevens (1988), Dudley-Evans e St John (1998) 

definem o IFE através de quatro características absolutas e duas variáveis. As 

absolutas consistem:  

 

(1) no ensino da língua inglesa, designadas para atender às necessidades 

específicas do aluno;  

(2) relacionadas ao conteúdo, às disciplinas específicas, às ocupações e 

atividades;  

(3) centradas na língua e apropriadas às atividades da sintaxe, do léxico, 

do discurso e da sua análise; 

(4) colocadas em contraste com o Inglês Geral.  

 

As características variáveis compreendem:  

 

(1) a restrição do IFE quanto às habilidades a serem apreendidas (por 

exemplo, apenas a leitura);  

(2) emprego de metodologia específica preestabelecida.  
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Robinson (1991) também defende a primazia da análise das 

necessidades na definição do IFE. Conforme a autora, é uma meta direcionada e  

seus cursos  desenvolvem-se a partir de uma análise das necessidades, que 

objetiva especificar realmente o que os   alunos querem. São características de o 

IFE ter seus cursos geralmente restritos a um período de tempo limitado, cujos 

objetivos têm de ser alcançados. São direcionados para adultos em aulas 

homogêneas, em termos de trabalho e áreas especializadas em que o aluno está 

inserido.  

Por outro lado, Dudley-Evans e St. John (1998), ao analisarem definições 

e características do IFE, propostas por Hutchinson e Waters (1987), Strevens 

(1988), e Robinson (1991), nelas visualizam pontos fortes e fracos. Para eles, a 

definição de Strevens é a mais ampla, mas pode levar a  confusão. Além disso, ao 

se referirem ao conteúdo da característica absoluta, relacionada aos temas e tópicos 

de disciplinas específicas, ocupações e atividades, pode-se confirmar a impressão 

falsa vista por muitos professores de que o IFE está sempre e necessariamente 

relacionado ao conteúdo do assunto, quando deve estar imbricado nos conceitos 

básicos e nas atividades da disciplina ampla, o inglês.  

Baseando-se nas definições de Strevens quanto às características 

absolutas e variáveis do IFE, Dudley-Evans e St John (1998) elaboram as suas 

próprias, com várias alterações:  

 

Absolutas:  

 

(1) o IFE é desenhado, visando atender às necessidades dos alunos;  

(2) usa metodologia e atividades subjacentes à disciplina;  

(3) deve contemplar a linguagem — gramática, léxico, registro — habilidades, 

discursos e gêneros pertinentes às atividades. 

 

Variáveis:  

 

(1) o IFE pode estar direcionado para disciplinas específicas;  

(2) pode usar uma metodologia diferente do Inglês Geral, apesar da situação 

específica de ensino;  
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(3) pode ser proposto tanto para alunos adultos, universitários, quanto para 

alunos de ensino médio;  

(4) ainda para alunos de nível intermediário avançado, que já possuam um 

bom conhecimento do sistema linguístico da língua-alvo, bem como para 

iniciantes. 

 

Do exposto acima, pode-se ver o IFE como uma abordagem para a 

aprendizagem da língua, baseada na necessidade do aprendiz, e que deriva das 

razões de aprender. 

 

 

1.3 INGLÊS PARA FINS ESPECÍFICOS NO BRASIL  

 

 

De acordo com Celani (2005), o IFE no Brasil teve início na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC) no final da década de 1970, cujo objetivo 

era criar um centro de formação de professores para a abordagem do inglês 

instrumental. Era um momento, segundo Ramos (2009), em que se clamava por um 

ensino de inglês que fosse além do ensino de literatura, pois os cursos de inglês 

especializado estavam sendo solicitados para preencher as demandas de um 

mundo mais científico.  

Nesse contexto, professores, alunos e estudiosos uniram-se para 

desenvolver um projeto voltado para o ensino de inglês com propósitos de leitura 

específicos, também viabilizados pela PUC de São Paulo, junto ao Ministério da 

Educação e Cultura (CELANI; HOLMES; RAMOS; SCOTT, 1988), o qual se tornou 

popular no Brasil nos anos 1980 em parceria com Universidades Federais e Escolas 

Técnicas Federais. Criou-se uma metodologia local para o ensino de IFE a partir do 

Projeto Nacional Ensino de Inglês Instrumental em Universidades Brasileiras. 

Sua fase inicial ocorreu entre 1978 e 1980 e a segunda, de 1980 a 1985.  

Ramos (2009) descreve que, na primeira fase, ocorreram visitas às universidades 

federais e escolas técnicas a fim de identificar as necessidades quanto ao ensino de 

inglês, além da realização de um seminário envolvendo doze universidades federais. 

A segunda fase tem como marco a chegada dos especialistas britânicos, Anthony 
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Deyes, John Holmes e Mike Scott, apoiados pelo Conselho Britânico para auxiliar no 

desenvolvimento do projeto, desde a capacitação de docentes até a implementação 

de pesquisas e materiais didáticos.  

Ramos (2009) destaca que o projeto propunha realizar seminários anuais 

em diferentes universidades; proporcionar aos professores conhecimentos em 

workshops e eventos para agregá-los. Isso resultou em os professores ganharem 

autonomia quanto aos princípios do IFE; unirem-se e realizarem reuniões em que os 

estudantes convidados a participar percebessem que sua voz estava sendo ouvida, 

que começavam a fazer parte do processo de aprendizagem — primeiro resultado 

da iniciativa: professores conseguem que sua mensagem tenha êxito.  

A autora deste trabalho teve oportunidade de participar de um desses 

seminários na UFRN, tendo à frente um dos professores ingleses que participara da 

implementação do projeto. Foi um momento de mudança, pois, a partir daí, ela 

começou a elaborar seu próprio material, dada a versatilidade do IFE. Assim, foi 

possível projetar e criar o material didático conforme a necessidade do aluno em 

cada contexto. Isso vai ao encontro do que defende Celani (2005) – nada de regras 

impostas, mas orientação para que os professores produzam o material em 

consonância com a necessidade. Destaque-se ainda sua importância, tendo em 

vista a vasta extensão territorial brasileira e, mesmo assim, fazia-se necessário 

manter certa unidade metodológica – pois, à medida que o projeto evoluía, os 

professores pareciam desenvolver uma identidade positiva como profissionais de 

IFE, visto que não mais se sentiam isolados, uma vez que, a partir daí, eles 

pertenciam a uma comunidade de práticas, o que, consequentemente, levantou a 

auto-estima desses profissionais. Nessa comunidade de práticas, observa-se que, 

respeitadas as peculiaridades, permite-se a preservação dos fatores locais 

específicos.  

Nesse contexto, por causa das mudanças, as demandas estudantis 

expandem-se e a pesquisa no IFE desenvolveu-se além da leitura e outras 

competências linguísticas: falar, ouvir e escrever. Os campos da tecnologia 

evoluíram, incluindo a oferta de cursos online, além de seminários, oportunidades 

para pesquisa e novos estudos focados no IFE, tornando-se populares entre os 

profissionais. Além disso, compartilhar experiências tem permitido vivenciar outras 
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línguas (português e espanhol), relevantes não apenas para universitários, mas 

também para alunos de ensino médio. 

A consciência de uma necessidade prática destacou-se de forma influente 

no Inglês Instrumental no contexto brasileiro (VIAN JR., 1999), sob influência de 

Holmes (1981), quando este autor sinaliza que sua proposta ―descreve muito mais 

as idéias do Projeto Nacional do Inglês Instrumental do que a definição internacional 

de ―English for Specific Purposes‖.  

Conforme Augusto-Navarro (2008, p.123): 

 

Quando falamos em ensino-aprendizagem de línguas para propósitos 
específicos, estamos nos referindo a um universo bastante amplo de 
contextos e situações que fazem com que o recorte desejável para o 
ensino-aprendizagem da língua-alvo seja cuidadosamente analisado e 
desenvolvido.  

 

É possível identificar alguns legados, segundo Ramos (2009), pela maneira 

como esse projeto se desenvolveu e que Celani (2005, p.17) o chamou de 

―abordagem especificamente brasileira para o Inglês Instrumental‖. Numa filosofia 

participativa, professores foram motivados a refletir sobre a natureza do contexto 

que eles estavam vivenciando e  as melhores formas de satisfazer as necessidades 

do momento.  Do conhecimento que esses professores e alunos trouxeram para a 

sala de aula,  desencadeou-se uma mudança nos seus papéis:  

 

(1) Tornam-se colaboradores e responsáveis pelo seu próprio 

desenvolvimento;  

(2) Usam a língua portuguesa em sala de aula;  

(3) Empregam uma metodologia ‗local‘ conforme os preceitos de 

Canagarajah (2002), como nos informa Ramos (2009), para o ensino e 

aprendizagem de leitura; 

(4) Produzem material didático — fator de contribuição para seu uso e 

tornam-se capazes de desenvolver seus próprios cursos.  

 

Até a década de 1980, a necessidade principal dos estudantes era a 

competência para atender às exigências da leitura de textos acadêmicos. Por isso, a 

expressão e a compreensão oral eram menos importantes. A língua usada em sala 

de aula seria a língua-mãe. Hoje, o perfil desses estudantes mudou completamente; 
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tem-se mais acesso às pesquisas científicas, usando o inglês como língua-meio, na 

forma escrita ou falada, para obter acesso a comunidades científicas cuja língua 

franca da ciência e da tecnologia é o inglês (AUGUSTO-NAVARRO, 2008). 

As mudanças desencadeadas no ensino e aprendizagem do IFE, 

segundo Ramos (2009), não só contribuíram para desenvolver nos alunos a 

habilidade de ler jornais, revistas, livros, etc., mas também vários tipos de textos, por 

exemplo: atividades acadêmicas, dissertações, teses, resumos, artigos científicos e 

outros. E hoje, essas mudanças devem estar orientadas conforme as necessidades 

do aluno, a fim de desenvolver e programar cursos que venham atendê-lo. 

Esses legados foram significativos, porém ajudaram a criar e propagar 

alguns mitos. O primeiro deles surge pela ênfase na leitura como habilidade principal 

para atender às necessidades dos alunos naquele momento de condução do 

Projeto, viabilizado por Celani e Holmes. O fato se deu devido, segundo Ramos 

(2009), à leitura ser a principal habilidade, naquele momento, que merecia destaque 

especial, resultado da análise de necessidades conduzida no final dos anos 1970, 

como imprescindível à maioria dos grupos-alvo: alunos das universidades federais. 

Ainda segundo a autora, a ênfase na leitura levaria à criação de outro 

mito pelo fato de tratar-se de uma única habilidade, chamada ―mono-skill‖. Segue-se 

outro, de que o ―IFE é inglês técnico‖, porque trata sempre de área específica, além 

da ―isenção do uso de dicionário e da gramática‖, uso do português em sala de 

aula‖,  e o pressuposto de que o aluno já deve dominar o ―inglês básico‖. Convém 

frisar a falácia desse último argumento, pois o que é ―básico‖ para um garçom não o 

será para um piloto, um recepcionista etc. Por isso, entenda-se que o termo ―básico‖ 

é diferenciado, pois depende das necessidades dos alunos. 

Acrescente-se ainda a experiência da pesquisadora, ao ouvir relatos de 

que o inglês instrumental é uma atividade menos valorizada, por não desempenhar 

as quatro competências linguísticas, o que não é verdade. De acordo com 

Hutchinson e Waters (1987), a base do ensino IFE está voltada para o aluno no seu 

propósito de aprender  e para o contexto, tendo como pré-requisito a análise de 

necessidades em quaisquer das competências linguísticas. 

Ainda segundo Ramos (2009), as mudanças oriundas da publicação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Línguas Estrangeiras (Brasil,1998), ocorridas 

no IFE, também favoreceram o ensino fundamental e médio, com ênfase na 
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habilidade de leitura, porém sem levar em conta a análise de necessidades. Hoje, o 

leitor está mais exigente devido às experiências que vivencia nas diversas 

modalidades da língua (escrita, visual, falada etc.).   

Labassi (2010) contempla em seu artigo o trabalho de Holmes e Celani, 

no Brasil, destacando os fatores que contribuíram para a sustentabilidade do projeto 

brasileiro: (1) os materiais voltados para as necessidades locais; (2) a adoção de 

uma metodologia brasileira de acordo com o ambiente linguístico, específico do país; 

(3) o uso de recursos locais para atender às necessidades, com metodologias 

próprias.  Além disso, os profissionais de IFE tornaram-se uma massa crítica 

comprometida em promover sua prática no país. Daí amplia-se o envolvimento de 

várias instituições e pessoas e adota-se uma variedade de recursos para o 

fortalecimento do Projeto, com a permissão de uma rica troca de experiências. 

Esse amplo intercâmbio ajudou a promover o status do IFE com a criação 

do Centro de Pesquisas, Recursos e Informações em Leitura (CEPRIL) pela 

Universidade Católica de São Paulo, um centro de recursos projetado para coletar e 

divulgar materiais, ajudando professores a produzi-los, dando-lhes feedback, além 

de servir como canal de comunicação para professores separados por grandes 

distâncias geográficas, e incentivos financeiros aos profissionais para o seu 

engajamento em atividades acadêmicas (RAMOS, 2009). Esse centro também foi 

responsável pela divulgação de periódicos que subsidiavam os professores, tais 

como Working Papers, reportando os trabalhos em andamento dos pesquisadores 

do projeto, Resource Packages, pacotes com aspectos teóricos e atividades práticas 

para os professores e o periódico The  ESPpecialist, cujo objetivo era publicar 

artigos sobre a pesquisa e o ensino de IFE no Brasil e no mundo. 

A pesquisadora, em função da participação da UFRN no Projeto, recebia 

esse material tanto proveniente do CEPRIL, como de outras universidades, desde os 

periódicos até outros tipos de materiais didáticos voltados para a atividade de leitura. 

Foram orientações significativas para que ela mudasse o seu status de simples 

consumidora de pesquisa para produtora de seu próprio material, de acordo com as 

áreas e cursos da UFRN. 

O CEPRIL ainda continua como catalisador, reunindo professores com a 

sua equipe, organizando seminários anuais, promovendo intercâmbio de ideias, 

pesquisa e produção de materiais, principalmente com o advento da internet, que 
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disponibiliza esses e outros dados em escala global e subsidia cursos bem mais 

eficientes, contemplando as reais necessidades dos usuários de língua, inclusive o 

acesso online, aos volumes do The ESPecialist, único periódico especializado neste 

assunto no Brasil, além de  publicar pesquisas e relatos de experiências nessa área 

até hoje. 

A participação ativa dos profissionais nesse Projeto (CELANI; HOLMES; 

RAMOS; SCOTT, 1988), junto aos esforços e às especificidades locais, tem 

contribuído para criar um consenso mesclado de variedades. Haja vista que o 

projeto é uma estrutura de partes flexíveis e não rígida, imposta. Isso dá aos 

participantes um caráter de propriedade quanto ao Projeto, além de assegurar-lhes 

um sentimento de identidade com o IFE. 

Esse sentimento de identidade, mesmo diante dos mitos que ainda 

existem quanto ao ensino do IFE no Brasil, tem possibilitado alargar horizontes num 

contexto de mudanças e desafios. Para Celani (2009), a conscientização dos 

professores leva ao entendimento de que a língua não é o objeto da aprendizagem, 

mas o resultado, o produto da interação entre o aluno-usuário e ―o mundo grande lá 

fora‖. Esse pressuposto da abordagem instrumental do ensino de inglês poderá 

contribuir para o ensino de língua estrangeira no país, se posto efetivamente em 

prática. 

É digna de nota, também, a importância da Linguística Aplicada (LA) 

nesse contexto de IFE. Com o progresso dos estudos linguísticos, após a Segunda 

Guerra Mundial, estreitou-se o entendimento entre a descrição linguística e o ensino 

de língua estrangeira. Dada a sua natureza multidisciplinar, a LA atende aos mais 

variados e complexos contextos, tais como a escola, os cursos de línguas, as 

universidades, as empresas, os hospitais, as comunidades de minorias sociais, 

adaptando-se à complexidade da vida contemporânea (MOITA LOPES, 2006), numa 

visão problematizadora e dinâmica no olhar de Motta-Roth (1995).   

Conforme Leffa (2001), a LA, nos contextos acima, oferece um retorno à 

sociedade através de duas vertentes: o problema pesquisado e a maneira como se 

conduz a pesquisa. Quanto ao primeiro, a LA vai pesquisá-lo onde ele estiver: na 

sala de aula, na empresa ou na rua; o segundo, por meio da convivência com os 

informantes que ajudam a construir o conhecimento. Sem esses elementos, o IFE 

ficaria descaracterizado em relação aos seus objetivos de atender às necessidades 
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específicas do aluno. É aqui que acontece a interface da LA com o IFE,  pois, no 

contexto de turismo,  buscam-se soluções para os questionamentos advindos desta 

pesquisa. 

 

 

1.4  ANÁLISE DE NECESSIDADES 

 

 

O termo ―análise de necessidades‖ foi proposto por Michael West, na 

Índia, em 1920, quando estava tentando estabelecer por que os alunos deveriam 

aprender inglês (para ler) e como deveriam fazê-lo (por meio da leitura) 

(WEST,1997, p. 68).  Alguns autores têm pontos de vista diferenciados, segundo 

Nunan (1999), acerca dos conceitos de necessidades e de análise de necessidades: 

objetivas e subjetivas (BRINDLEY, 1989); percebidas e sentidas (BERWICK; 1989); 

situação-alvo/aprendizagem orientada por meta, pelo processo e pelo produto 

(BRINDLEY, 1989); necessidades, desejos e carências (HUTCHINSON; WATERS, 

1987). Esses termos descrevem diferentes fatores e perspectivas do ponto de vista 

filosófico ou educacional (DUDLEY-EVAN; ST JOHN, 1998). Nunan (1999, p.149) 

ainda define a análise de necessidades ―como uma série de ferramentas, técnicas e 

procedimentos para determinar o conteúdo linguístico e o processo de 

aprendizagem para um grupo específico de apendizes2‖ (tradução minha).  Essa 

análise é um pré-requisito para elaboração de um plano de ensino numa abordagem 

de IFE, a fim de coletar dados sobre as necessidades de uso da língua na situação-

alvo, bem como sobre as necessidades e expectativas dos alunos – futuros 

profissionais na área (GOMES, 2010).   

Para Nunan (1999, p.149),  

 

as necessidades objetivas são aquelas que podem ser diagnosticadas pelos 
professores, baseadas em análise dos dados pessoais sobre os aprendizes, 
juntamente com informações sobre a proficiência linguística e padrões do uso 
da língua [...], ao passo que as necessidades subjetivas não podem ser 

                                            

2
 - sets of tools, techniques, and procedures for determining the language content and learning 

process for specified groups of learners. 
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diagnosticadas facilmente ou, em muitos casos, mesmo explicitadas pelos 
próprios aprendizes

3 (tradução minha). 

 

Tendo em vista que esta pesquisa pretende investigar as necessidades 

da situação-alvo em que os aprendizes vão atuar, há um consenso entre autores 

quanto ao estudo da análise de necessidades, quando se trata de coletar 

informações a serem usadas para desenvolver um perfil das necessidades 

linguísticas de um grupo de aprendizes, sobre as metas e conteúdos de um curso de 

línguas, a fim de torná-los capazes de tomar decisões (WEST, 1997). O que está em 

foco no estudo do IFE, conforme Hutchinson e Waters (1997),  são as análises das 

necessidades-alvo (target needs) – o que o aluno precisa saber numa determinada 

situação de aprendizagem e o que precisa fazer para aprender (learning needs). 

Esses autores veem pontos obscuros na análise de necessidades, os quais 

escondem distinções importantes. É mais útil, portanto, ver a situação-alvo em 

termos de needs, wants e lacks, termos que serão usados e traduzidos por 

necessidades, desejos e carências.  

As necessidades são determinadas pela demanda da situação-alvo. O 

que o aprendiz tem de saber para ser eficiente na sua prática específica? As 

carências são suas lacunas quanto ao objetivo proposto. Elas mostram o espaço 

existente entre o que o aluno já sabe e o que precisa saber para atuar em 

determinada situação. Os desejos são as necessidades particulares, específicas de 

cada pessoa, variáveis conforme o ponto de vista de cada um. São os seus 

quereres. No mais das vezes, quando esses são frustrados, há desinteresse ou 

desmotivação em aprender a língua. Além disso, é importante conhecer os alunos 

como usuários e aprendizes da língua, a fim de saber como a aprendizagem e as 

habilidades podem ser maximizadas para um determinado grupo de aprendizes, 

bem como conhecer as situações-alvo e o ambiente de aprendizagem, para que se 

possam interpretar os dados de forma adequada (DUDLEY-EVANS; ST JOHN, 

1998, p.125). 

São necessárias, conforme Hutchinson e Waters (1997), indagações 

sobre o que se entende por necessidades e a que tipo de informações uma análise 

                                            

3
 The  ―objective needs‖ are those that can be diagnosed by teachers on the basis of the  analysis of 

personal data about learners along with information about their language proficiency and  patterns of 
language use [...] where the ―subjective‖ needs cannot be diagnosed  easily, or, in many cases, even  
stated by learners themselves. 
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de necessidades pode nos levar. Eles abordam que o trabalho mais completo sobre 

esse assunto é o de Munby (1978), que apresenta uma série de procedimentos 

altamente detalhados para descobrir as necessidades de situação-alvo, priorizando, 

assim, a comunicação. Esse autor denominou esta série de procedimentos um 

―Communication Needs Processor‖ (CNP), que consiste numa gama de questões 

sobre suas variáveis de comunicação-chave (tópicos, participantes, o contexto) 

podendo ser usadas para identificar as necessidades de qualquer grupo de 

aprendizes. 

O modelo de Munby, como aponta Tudor (1996), apresenta falhas e pode 

ser visto em dois níveis: o primeiro relaciona-se à forma como aborda a identificação 

das necessidades objetivas e funcionalmente orientadas dos aprendizes, ou seja, o 

propósito explícito do próprio modelo. O segundo relaciona-se à utilidade do modelo 

de Munby como um instrumento para o projeto do curso, em vez de simplesmente 

para a análise das necessidades objetivas dos alunos. Hutchinson e Waters (1997) 

defendem que o modelo de Munby estava baseado em uma abordagem centrada na 

língua, de caráter puramente gramatical.  

Já Fatihi (2003) salienta, a partir do que expõe Berwick (1978, 1984, 

1989), que as necessidades podem variar de acordo com cada coleta, pois os 

aspectos pesquisados quanto à aprendizagem variam sempre. Por isso define 

necessidades como lacunas ou discrepâncias mensuráveis entre a situação atual do 

aprendiz e o seu futuro desejado. É um processo contínuo em que se distinguem 

dois tipos de necessidades ou carências: as sentidas e as percebidas. Essas 

necessidades vão influenciar no modo como os planejadores de programa de língua 

se comprometem com a sua avaliação. 

O programa de língua é visto por Nunan (1988) como um esforço 

colaborativo entre professor e aluno — com uma abordagem centrada no segundo. 

Parte do princípio de que esses estão envolvidos num processo de tomada de 

decisão quanto ao conteúdo e como é ensinado. É nesse foco que se concebe a 

abordagem IFE.  

Nesse aspecto, a abordagem voltada para o aluno na análise de 

necessidades apoia-se na crença de que as suas necessidades específicas podem 

aparecer no decorrer do processo, gradualmente. Entenda-se que as necessidades 

do aprendiz em adquirir a capacidade de expressar-se de maneira pedagogicamente 
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útil são um processo de autodescoberta que o envolve numa exploração contínua de 

suas pretensões comunicativas, conduzidas em colaboração com o professor 

(TUDOR,1996).  

Ressalte-se  ainda que Fatihi (2003), citando  Brindley (1989) e 

Ritchterich (1983), menciona uma dupla divisão para a análise de necessidades: a 

objetiva,  que se centra no conteúdo, e a subjetiva, que leva a uma ampla 

interpretação de necessidades voltadas para o processo. Isso significa tentar  

identificar e levar em conta uma multiplicidade de variáveis cognitivas e afetivas que 

influenciam a aprendizagem, tais como as atitudes do aluno, sua motivação, sua 

consciência, sua personalidade, sua vontade, suas expectativas e seus estilos de 

aprendizagem.   

A consciência de uma necessidade específica norteia o IFE. Nesse 

aspecto, a análise de necessidades tem sido o ponto fundamental de estudos sobre 

projetos de curso de IFE, desenvolvimento de material, implementação e avaliação 

de programas (RICHTERICH, 1977; HUTCHINSON; WATERS, 1987; NUNAN, 1988; 

BRINDLEY, 1989; BERWICK, 1989; DUDLEY-EVANS; ST. JOHN, 1998; 

RICHARDS, 2001; PINTO, 2002; LOPES, 2006; MASIN, 2009; GOMES, 2010; 

dentre outros).  

Apesar dessas diferentes abordagens direcionadas para atender às 

necessidades dos aprendizes no processo de aprendizagem numa segunda língua, 

Dudley-Evans e St John (1998, p.125) defendem–nas num conceito amplo, pois, 

para isso, uma abordagem única pode não ser confiável. Por isso essas abordagens 

incluem as seguintes informações acerca da situação em que o curso acontece: 

 

 dados pessoais  que podem afetar a maneira  como aprendem (quereres, 

meios, necessidades subjetivas);  

 habilidades no uso da língua - análise da situação atual;  

 carências dos aprendizes;  

 necessidades de aprendizagem da língua;  

 informações profissionais sobre os aprendizes;  

 tarefas e atividades a serem usadas e suas necessidades objetivas;  

 forma como a língua é usada na situação-alvo (análise linguística, análise 

do discurso e análise de gênero);  

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDM-4F6F65X-1&_user=687335&_coverDate=12%2F31%2F2005&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1522555227&_rerunOrigin=google&_acct=C000037878&_version=1&_urlVersion=0&_userid=687335&md5=9ee9de24f04372c3bb10f2de21fa9d99&searchtype=a#bib14
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 necessidades a partir do curso. 

 

Baseando-se em todos esses conceitos, optou-se pelo processo de 

análise de necessidades proposto por Dudley-Evans e St John (1998), o qual  

detalha e amplia  a proposta de  Hutchinson e Waters (1987), por inserir  a análise 

do meio, que nem sempre funciona bem  porque depende de um contexto variável 

em que Dudley Evans e St John (1998) conduzem o processo  de análise de 

necessidades, levando em conta  três aspectos:  

 

(i) análise  das necessidades da situação-alvo.  

(ii) análise das necessidades de aprendizagem. 

(iii) análise da situação atual. 

 

A partir desses aspectos, pode-se  inferir dados acerca das  

necessidades, das carências e dos desejos  e da análise das necessidades de 

aprendizagem dos alunos. 

Assim, a análise de necessidades é o primeiro pilar de sustentação para 

esta pesquisa, pois é a partir dela  que  se terá a percepção  do que os alunos do 

curso de  Turismo, participantes desta pesquisa, precisam  para usar a língua  na 

sua situação-alvo (no campo acadêmico e profissional)  frente ao mercado de 

trabalho, bem como o que  esses usuários  têm de fazer a fim de aprenderem a 

língua em estudo. Além disso,  é preciso reconhecer quais as carências desses 

alunos, bem como seus desejos. Para isso, serão utilizados  instrumentos de coleta 

como questionários com os alunos, contendo algumas perguntas objetivas: quem 

são os alunos, por que procuram esse curso de turismo,  qual o seu conhecimento 

prévio da língua e de que forma conseguem  aprendê-la -- e subjetivas, que 

englobam aspectos de motivação. Nesse estágio da pesquisa,  é preciso saber 

como as pessoas aprendem para fazer uso do idioma (HUTCHINSON; WATERS, 

1987). 

Também levando em conta o que propõe Robinson (1991) quanto à 

análise de situação atual, ela pode ser apresentada como um complemento para a 

análise da situação-alvo.  Desse modo, a análise da situação atual busca analisar 

como são os estudantes no início do curso, investigando seus pontos fracos e fortes, 
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visto que há um alvo a ser atingido. Dessa forma, ela tenta estabelecer o que se 

espera dos estudantes no final de um curso de línguas. 

Assim, a análise da situação atual é representada nesta pesquisa pelos 

professores e pela coordenação, pois esses agentes terão condições de fornecer 

informação, radiografando a situação atual dos alunos dessa área quanto ao uso do 

inglês frente ao mercado de trabalho, além de oferecerem também informações 

acerca da sua atuação de ensino de inglês. Para isso, faz-se necessária a análise 

da situação atual (professores e coordenador) que envolve os agentes fornecedores 

das informações quanto ao tipo de aluno e a sua projeção, conforme a demanda do 

mercado. 

Ademais, a análise de necessidades da situação-alvo,  que é  o terceiro 

pilar, envolve  os profissionais  e as empresas de turismo, mediante um 

levantamento do uso da língua  referente aos aspectos: por que, quando,  quem, 

onde, como e  em qual circunstância a  língua será  usada (HUTCHINSON; 

WATERS, 1987)? Essa análise nos permite saber  como esses utilizam o idioma  

nas suas funções sociais. Desse modo, o aporte teórico que irá permear esta 

pesquisa no campo da análise de necessidades terá como base:  

 

(1) as necessidades de aprendizagem dos alunos do curso de turismo quanto 

ao uso do inglês, seus desejos e carências;  

(2) a situação atual dos professores e coordenadora do curso de Turismo. 

(3) as necessidades da situação-alvo dos egressos e do mercado de trabalho 

quanto ao uso do inglês. 

 

 

1.5  ESTADO DA ARTE 

 

 

Pesquisadores têm enfrentado um desafio sempre direcionado para 

estudos da análise das necessidades no uso da língua estrangeira a ser aprendida, 

bem como das necessidades da situação-alvo, na busca de proporcionar um meio a 

resolver os problemas em que a linguagem está envolvida.  
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Nesse contexto, podem-se destacar várias pesquisas, como a de Gomes 

(2001), que desenvolveu um trabalho de levantamento das necessidades de uso da 

língua inglesa na situação-alvo em hotéis da região de Sorocaba - SP. Ressalte-se 

que o autor teve como objetivo utilizar esse estudo como subsídio para a elaboração 

de um plano de curso de IFE para hotelaria. Após examinar as formas de uso da 

língua pelo estafe desses hotéis, o autor pôde perceber a importância do 

entendimento entre os interlocutores.  Além disso, ele observou o uso mais ou 

menos intensivo do idioma, conforme o cargo ocupado, num determinado momento 

ou contexto, considerando as especificidades de cada função, além do registro de 

suas falas. 

Outro trabalho nessa linha de pesquisa é o de Pinto (2002). Com base 

nos estudos de Hutchinson e Waters (1987), Richterich (1977), Brindley (1989) 

Dudley-Evans e St John (1998) e Celani (1981, 2001), ele investiga as necessidades 

objetivas e subjetivas de aprendizagem dos alunos de secretariado executivo 

bilíngue, contemplando suas características sócio-econômico-culturais, seus 

desejos, suas preferências pedagógicas e sua atuação no mercado de trabalho,  

Um outro trabalho importante, intitulado Inglês na área  de  turismo:    

análise de  necessidades do mercado e de aprendizagem (SILVA, 2007), identifica 

as necessidades da situação de aprendizagem dos alunos de língua inglesa num 

curso de  Turismo e Hotelaria e da situação-alvo  (necessidades do mercado de 

trabalho) comparando-as com a proposta curricular existente numa escola técnica 

estadual. Os dados obtidos pela autora confirmam a compreensão auditiva e a 

oralidade como necessidades da situação de aprendizagem e da situação-alvo para 

uma adequação do curso de Inglês para Fins Específicos, implementado naquela 

escola, tendo em vista as necessidades dos alunos e do mercado de trabalho. 

Mais recentemente, tem se sobressaído o trabalho de Masin (2009),  em 

que foram  identificadas as necessidades de aprendizagem  em  inglês   dos alunos 

de um Curso Superior  de Tecnologia em Automação Industrial  do CEFET-SP. Ele 

pôde observar a preferência dos alunos quanto à necessidade de compreensão 

escrita de gêneros específicos. 

Além desses, ressalte-se o trabalho de Onodera (2010), que desenvolveu 

uma pesquisa voltada também para a análise de necessidades do uso da língua 

inglesa, numa comunidade específica, com funcionários de uma empresa 
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multinacional.  Obtiveram-se resultados quanto à forma como esses profissionais 

utilizam o idioma em suas atividades. 

Do ponto de vista teórico têm-se discutido os estudos de Augusto-Navarro 

(2008), Celani (2009), Labassi (2010) entre outros. Como se vê, esse assunto é 

pertinente e  ocupa lugar de destaque nas pesquisas voltadas para o IFE, tendo 

como pré-requisito a análise de necessidade. 
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2  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos a metodologia utilizada na pesquisa, 

contemplando e contextualizando o ambiente onde se desenvolveu, seus 

participantes, os instrumentos e os procedimentos utilizados com base no aporte 

teórico apresentado no capítulo I, bem como as questões de pesquisa que norteiam 

este trabalho. Utilizaram-se, para isso, as análises quantitativa e qualitativa do 

universo pesquisado, ou seja, os dados quantificados quanto à caracterização dos 

alunos (idade, sexo, escolaridade), bem como o seu desempenho como usuários da 

língua, obtendo assim informações disponíveis para um determinado perfil. 

Caracteriza-se, assim  como um estudo de caso. 

Foram contatados os alunos do Curso de Turismo a fim de detectar suas 

necessidades de aprendizagem quanto ao uso do inglês, seus desejos e suas 

carências; os seus professores e a coordenadora, para  obter informações acerca 

das necessidades da situação atual do inglês no referido curso; os egressos e as 

empresas, para identificar as necessidades da situação-alvo quanto a esse idioma. 

 

 

2.1 ESTUDO DE CASO 

 

 

Esta pesquisa propõe-se descrever fenômenos e eventos, identificar 

problemas, justificar condições, comparar e avaliar o que outros estão 

desenvolvendo em contextos semelhantes, tais como: sexo, nível de escolaridade, 

processo de ensino-aprendizagem, visando traçar planos de ação para o futuro 

(BISQUERRA, 1989; CONHEN, MANION, 1990; ARNAL, 1992). Além do mais, 

Hutchinson e Waters (1987, p. 59) defendem que, na pesquisa descritiva, podem ser 

usadas várias técnicas e instrumentos com a finalidade de buscar informações, para 

que se encontrem respostas para o problema que está sendo pesquisado.  

Numa abordagem metodológica investiga-se uma situação específica em 

um determinado contexto, em consonância com o que Yin (2009), citado em Nunan 

(2007), defende: o estudo de caso é a investigação de um fenômeno contemporâneo 
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dentro de um contexto de vida real, quando seus limites não são claros e  usam-se 

várias fontes de evidências. Esta pesquisa tem caráter quantitativo, pois inclui 

números e percentagens; além de qualitativo, pela presença de dados não-

numéricos, questões abertas e fechadas, entrevistas semiestruturadas, envolvendo 

opiniões subjetivas e interpretativas que refletem a visão dos participantes 

(DORNYEI, 2006). 

Yin (2009) ainda defende que não existe fórmula para usar o método do 

estudo de caso e que a escolha depende das questões de pesquisa. Quanto mais se 

questiona a busca para explicar algumas situações presentes – como e por que 

algum fenômeno social funciona -- mais o método de estudo de caso será relevante. 

Além de ser utilizado em muitas situações, contribui para o conhecimento dos 

fenômenos individuais, grupais, organizacionais, sociais e políticos. Assim, o estudo 

de caso surge do desejo de entender fenômenos sociais complexos. 

Pode-se afirmar que esta pesquisa trata de analisar, dentro de um 

determinado contexto, uma situação do processo de ensino-aprendizagem, 

envolvendo os alunos do Curso de Turismo, na disciplina de língua inglesa I (LET-

0040) oferecida pela UFRN, além dos professores e da coordenadora do curso, dos 

egressos e das empresas de Turismo em Natal. 

Nesta seção do capítulo de metodologia, apresenta-se o contexto em que 

a pesquisa foi realizada: no Curso de Turismo da UFRN e no mercado de trabalho. 

Contempla-se sua criação, seu funcionamento, bem como a importância do ensino 

de inglês, tanto para os alunos, professores e coordenadora do referido curso, 

quanto para as empresas e os egressos de turismo. Ressalte-se a importância da 

parceria entre essas empresas e a universidade.  

 

 

2.2 O CURSO DE TURISMO  

 

 

O curso de Turismo oferecido na UFRN foi criado em maio de 1996 por 

meio da resolução n° 001/96-CONSUNI, em assembleia realizada em 24.01.97, 

publicada no Boletim de Serviço – UFRN n° 006 de 30.01.97, fls. 123 a 129. 

Funciona em regime de crédito semestral e no horário vespertino. Seu primeiro 
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vestibular ocorreu no ano de 1997, autorizado pelo Ministério de Educação e Cultura 

(MEC) pela portaria n° 332796-R e reconhecido em 29.09.2000, pela  portaria n° 

1.553. 

As duas habilitações iniciais, Animação e Gestão Hoteleira, foram 

expandidas para atividades concernentes às habilidades humanísticas e gerenciais, 

com o objetivo de preparar verdadeiros ―pensadores do turismo‖.  A oferta formativa 

do curso inclui o Bacharelado e o Mestrado em Turismo, tendo este último duas 

linhas de pesquisa: Desenvolvimento Regional e Gestão em Turismo. O curso 

oferece a disciplina de Inglês I e II com uma carga horária total de 60h cada, com 

duas aulas semanais de 45 minutos, obrigatória, conforme programa no Anexo 1. 

Atualmente, o curso de Turismo tem nove professores efetivos e começa 

a estruturar uma coordenação de estágio, iniciativa dos próprios alunos de 

procurarem empresas para essa finalidade. Isso vai propiciar uma maior interlocução 

com as empresas quanto à oferta de  vagas. 

Segundo informações da coordenadora do curso, a UFRN forma 

profissionais de nível superior em Turismo, o que os diferencia daqueles que têm 

apenas o curso técnico, com capacidade de gestão e planejamento de destinos, 

empresas turísticas; outros se inserem em órgãos públicos, como a secretaria de 

turismo, EMPROTUR, SETURN E SETURD.  Além de trabalharem em eventos e 

hotelaria onde há uma grande demanda. 

A UFRN oferece a esses alunos da graduação um estágio 

supervisionado, em empresas Junior com uma carga horária de 315 horas, em que 

têm oportunidade de por em prática a teoria vista em sala de aula. 

Considerando-se que o avanço tecnológico e a globalização têm 

proporcionado um maior intercâmbio internacional, alimentado por correntes 

turísticas de um país para outro, o turismo integra-se plenamente nesse intercâmbio 

(MONTEJANO, 2001). Como a distância espacial diminuiu, a distância temporal 

também, e as fronteiras estão desaparecendo, o inglês tornou-se a ferramenta 

principal dessas interações, como afirma Moita Lopes (2006), ao comentar o 

trabalho de Kumaravadivelu (2006). E daí surge a necessidade de os alunos de 

turismo aprenderem uma língua estrangeira. Conforme Lage (2009), tem-se em vista 

que eles são agentes que direcionam, no mercado de trabalho, o produto turístico 

(conjunto de bens e serviços disponíveis aos turistas). 
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Dessa forma, o ensino de língua Inglesa nessa área tem um papel 

relevante, porque visa preparar o aprendiz para mercado de turismo, em atividades 

que incluem empresas de várias naturezas, voltadas para a prestação de serviços, 

agenciamentos, eventos, hospedagem, bem como planejamento, organização, 

gerenciamento e execução de ações pertinentes ao turismo. 

O turismo em Natal (RN) tem-se tornado um mercado de trabalho cada 

vez mais competitivo, e o conhecimento da língua inglesa pelos profissionais de 

turismo é o veículo determinante.  Aprender inglês deixou de ser um diferencial, para 

ser uma necessidade, pois, sem ele, o bacharel em Turismo poderá ficar 

desqualificado.  

Atendendo aos objetivos propostos, a graduação em Turismo possibilita 

ao egresso uma formação consistente, fundamentada em conceitos sólidos das 

áreas de conhecimento, e um estudo aprofundado dos fatores de sua composição e 

influência direta, flexibilizando mudanças e transformações ambientais, tecno-

culturais e político-econômicas de impacto sobre seus fenômenos. Pretende-se 

formar profissionais cujo perfil caracteriza-se por uma ampla capacidade de 

compreensão e intervenção no contexto das atividades turísticas, intervindo e 

preparando-os para perceberem implicações e oportunidades. Além disso, visa 

tornar apto esse profissional para a elaboração e manipulação de ferramentas 

voltadas para o planejamento, organização e gestão eficazes. 

Para isso, fazem-se necessárias algumas práticas externas e internas. O 

curso de Turismo tem convênios com organizações públicas e privadas nas quais o 

aluno terá oportunidade de estagiar em vários segmentos da área. Ademais, 

mediante a participação em programas e projetos de ensino e pesquisa, terá 

oportunidades de atuar em práticas profissionais, possibilitando-lhe uma vivência 

social e política. 

 

 

2.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA  

 

 

Entende-se por participantes da pesquisa a ―população‖, ou seja, todo o 

universo em que está interessado o pesquisador (RICHARDSON, 1989; REA; 
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PARKER, 2000), e que tenha características em comum. Nesse caso, a população 

estudada foi constituída de 65 sujeitos, sendo 46 alunos da graduação em turismo, 

cursando as disciplina Língua Inglesa I e II; nove egressos do mesmo curso; cinco 

professores de inglês que ministram aulas no curso de Turismo; a coordenadora do 

curso na universidade e quatro dirigentes de empresas de turismo em Natal-RN, 

conforme Quadro 1. 

 

 

 

               

 

 

 

 

Quadro 1 – Apresentação da amostra do presente estudo. 

 

A pesquisadora, que também faz parte do estudo, usou de diferentes 

instrumentos para coletas de dados com todos os participantes, como será descrito 

a seguir. 

 

 

2.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

Utilizaram-se instrumentos de coleta, sendo que os dados obtidos vão ao 

encontro das perguntas de pesquisa deste trabalho. Para isso, dividiu-se a 

metodologia em três passos, conforme Figura 1, na página seguinte. 

No primeiro passo, aplicou-se um questionário aos alunos do curso, a fim 

de coletar informações acerca de suas necessidades de aprendizagem do inglês; no 

segundo, empregaram-se questionários aos professores e realizou-se uma 

entrevista com a coordenadora do Curso, para identificar as necessidades da 

situação atual, quanto ao uso do idioma; no terceiro, aplicaram-se  questionários aos 

Amostra Participantes 

Alunos do Curso de Turismo 46 

Alunos Egressos 09 

Professores de inglês 05 

Coordenador 01 

Dirigentes de Empresas de Turismo 04 

Total 65 
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egressos do Curso e entrevistas aos  dirigentes das empresas de turismo com o 

objetivo de sondar  as necessidades da situação-alvo quanto ao uso do inglês. 
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Partindo dos questionamentos feitos no início deste estudo, indaga-se:  

 

(1) Quais as necessidades de aprendizagem dos alunos de 

Turismo quanto ao uso do inglês, seus desejos e carências?  

 

(2) Qual a situação atual de acordo com os professores e com a 

coordenadora do referido curso quanto ao idioma inglês? 

 

(3) Quais as necessidades da situação-alvo de acordo com os 

egressos e com o mercado de trabalho (empresas) quanto ao 

uso do inglês? 

 

Neste capítulo apresenta-se uma amostra considerada como não 

probabilística por acessibilidade (BISQUERRA, 1989; RICHARDSON, 1989; 

CONHEN; MANION, 1990), ou seja, pela facilidade de acesso que a pesquisadora 

teve para coletar os dados da pesquisa, referentes à existência ou não de problemas 

com a disciplina de língua inglesa ministrada no curso de Turismo da UFRN.  Não é 

possível, portanto, generalizar os resultados dessa pesquisa, pois as amostras não 

probabilísticas não garantem a representatividade da população; assim, há uma 

escolha deliberada quanto aos elementos da amostra.   

 

2.4.1 Questionário 1:  Alunos do Curso de Turismo 

 

Com o objetivo de coletar dados para esta pesquisa, e, sobretudo, 

investigar as necessidades, desejos e carências dos alunos de Turismo quanto ao 

uso da língua inglesa frente ao mercado de trabalho, bem como suas necessidades 

de situação-alvo, elaborou-se  um questionário para coletar dados a ela pertinentes. 

Dessa forma, indagou-se (cf. Anexo 2, p. 113-115) o perfil 

socioeconômico dos alunos, sua formação e sua relação com a língua inglesa, bem 

como sua pretensão profissional quanto ao conhecimento dessa língua, baseados 

na proposta de Dudley-Evans e Saint John (1998), Gomes (2009) e Onodera (2010). 

Com relação ao perfil dos alunos acima citado, investigaram-se: faixa 

etária, sexo, estado civil, onde e quando fizeram curso de inglês e quais os níveis 
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cursados. Além disso, foram indagados sobre a relação diária com a língua inglesa, 

se já fizeram intercâmbio em um país de língua inglesa, se têm o hábito de ler 

revista, sites, e-mails em inglês. 

Outros pontos questionados foram acerca da sua pretensão profissional  

quanto ás  atividades  que deveriam ser priorizadas nas aulas de inglês;  se a carga 

horária do curso atendia às suas necessidades. 

 

2.4.2 Questionário 2:  Professores de IFE do Curso de Turismo 

 

Essa mesma ferramenta foi utilizada com os professores (cf. Anexo 3, 

p.116) que lecionam inglês no curso de Turismo. Houve uma facilidade por parte da 

pesquisadora quanto ao acesso a esse corpo docente, por se tratar de colegas do 

Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas (DLLEM) em que 

atua. Os questionários foram enviados por e-mails, nos quais se explicou a 

finalidade da pesquisa de mestrado, que é analisar a situação atual desse corpo 

docente, quanto ao inglês. 

Indagou-se a respeito dos seguintes aspectos: do material didático 

utilizado por eles, do uso do inglês em suas aulas, da ementa do Curso, da 

aplicação da análise de necessidades durante o curso; de que os alunos gostariam 

de trabalhar conforme essa análise. Além disso, solicitou-se que avaliassem a forma 

como deveriam ser conduzidas as aulas de inglês. 

 

2.4.3 Entrevista semi-estruturada 1: Coordenadora do Curso de Turismo 

 

A fim de levantar dados para este estudo, a pesquisadora optou pela 

entrevista semi-estruturada com a coordenadora (cf. Anexo 4, p. 118) do curso de 

Turismo, uma profissional que tem ligação direta com o aluno e o professor, 

mediando suas necessidades.  Ela também tem o papel de atender às exigências do 

Ministério de Educação, gerir e executar o projeto político-pedagógico do curso, bem 

como avaliar o trabalho dos docentes. Por isso deve estar sempre atenta às 

mudanças impostas pelo mercado, a fim de modernizar e adequar o curso com o 

olhar na garantia da qualidade. 
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A pesquisadora optou por uma entrevista semi-estruturada, um tipo 

flexível através do qual dá ampla liberdade ao entrevistador de explorar 

adequadamente as informações para a pesquisa, também chamada de 

assistemática, antropológica e livre. Nela, o pesquisador tem abertura para 

desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada 

(LAKATOS, 2009). Na entrevista com a coordenadora do Curso, expôs-se para ela 

que se tratava de uma pesquisa de mestrado, cujo foco é o ensino de inglês na área 

de Turismo. Além disso, informou-se-lhe que a entrevista duraria de 15 a 20 minutos 

e que seria gravada em áudio. Para facilitação do trabalho, bem como adequar o 

tempo à garantia de um bom desempenho, elaborou-se previamente um modelo de 

entrevista semi-estruturada, conforme Anexo 5. 

 

2.4.4 Questionário 3: Egressos do Curso de Turismo 

 

Outro questionário (cf. Anexo 5, p. 119-121)  foi utilizado para os  

egressos, com o objetivo de buscar informações acerca da sua atuação no mercado 

de trabalho, pois fazem parte da situação-alvo que se pretende investigar. Por 

sugestão da coordenadora do curso, esses egressos, participantes da pesquisa, 

foram  contatados no curso de pós-graduação em Turismo na UFRN. 

Pediram-se informações acerca da sua formação, sua relação com a 

língua inglesa frente ao mercado de trabalho, suas atividades vivenciadas no curso 

de Turismo e se o uso da língua inglesa foi um requisito para sua entrada no 

mercado. Ademais, solicitou-se sua avaliação quanto ao conteúdo e à carga horária, 

bem como ao que deveria ter sido estudado na graduação, em termos de inglês, 

para um bom desempenho profissional. Indagou-se também acerca de contatos, 

leituras e escrita frequentes, e das habilidades consideradas mais importantes no 

trabalho com os usuários da língua inglesa.  

 

2.4.5 Entrevista semiestruturada 2: Dirigentes de Empresas de Turismo  em 

Natal 

  

 Outras entrevistas semi-estruturadas foram realizadas junto às empresas 

de turismo (cf. Anexo 6, p. 122), as quais fazem parte  também da situação-alvo 
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desta pesquisa. Convencionou-se nomeá-las, para fins de manuseio dos dados e 

facilitar o acesso a elas, abreviando-as da seguinte forma, pela ordem em que foram 

contatadas. Assim, TUR1 refere-se à primeira empresa; TUR2, à segunda empresa; 

TUR3, à terceira; TUR4. à quarta. Sua seleção se deu pela indicação da 

coordenadora, ao citar a parceria existente entre o curso de Turismo, os estagiários 

e as referidas empresas. A partir desses dados, a pesquisadora contatou por 

telefone as empresas parceiras da UFRN, identificou-se como professora da mesma 

universidade, falou da relação existente entre essas empresas e o curso de Turismo, 

bem como da sua necessidade de coletar dados para sua pesquisa. 

De modo geral, a pesquisadora foi bem-recepcionada pela maioria das 

empresas, porém houve alguma resistência por parte de algumas. Grande parte 

dessas pessoas entrevistadas demonstrou muito interesse na pesquisa. É uma 

maneira de ver como estão sintonizadas com o curso de Turismo da Universidade, 

no sentido de buscar melhorias tanto para os alunos, como para as empresas. 

Assim, sua participação neste trabalho é uma forma de ver o que precisa ser 

melhorado na área de Turismo. 

Neste estudo de caso, com ênfase na pesquisa qualitativa e na 

experiência da pesquisadora com alunos do curso de Turismo, pretendeu-se obter 

mais conhecimentos de uma realidade local quanto ao ensino de inglês. Stake 

(1995), citando Erickson (1986), apresenta enfaticamente a interpretação como 

característica mais distintiva da investigação qualitativa. Para esta, a interpretação 

dos dados obtidos dos participantes, através de questionários e entrevistas 

semiestruturadas poderão ser conhecidas a performance dos participantes  ou a 

necessidades de melhorias. Nesse processo, a pesquisadora pode redirecionar a 

observação, se preciso for, para substanciar seus achados; além de poder modificar 

os instrumentos da pesquisa, como por exemplo, as questões que poderão ser  re-

elaboradas no decorrer do processo. 

Uma vez exposto o contexto em que o estudo foi desenvolvido, bem como 

seus participantes e a abordagem metodológica, apresenta-se no próximo capítulo a 

discussão dos resultados. 
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3  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo, são apresentados e discutidos os dados coletados para 

esta pesquisa de forma quantitativa, com base em gráficos e quadros de uma 

análise estatística descritiva, com frequências e percentuais, bem como uma análise 

qualitativa relacionada a cada questão. No primeiro momento, serão mostradas as 

necessidades de aprendizagem dos alunos do curso de Turismo quanto ao uso de 

inglês; no segundo, a análise da situação atual dos professores e da coordenadora 

do curso quanto ao idioma; no terceiro, uma exposição das necessidades da 

situação-alvo quanto ao uso da língua inglesa pelos egressos e pelos dirigentes de 

empresas de Turismo de Natal/RN.  

 

 

3.1 ANÁLISE DAS NECESSIDADES DE APRENDIZAGEM - ALUNOS DO CURSO 

DE TURISMO 

 

 

Para conhecer melhor as necessidades dos alunos do curso de Turismo 

quanto à utilização do idioma inglês, ou seja, suas necessidades de aprendizagem, 

obtiveram-se informações  a partir dos dados pessoais, conforme  o Gráfico 1, o qual 

demonstra que a maioria deles pertence ao sexo feminino, cujo percentual é de 

63%. 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010. 
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Gráfico 1 – Sexo (%) . 
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De acordo com o Gráfico 2, trata-se  de um público jovem, numa faixa etária 

compatível  com  a admissão dos alunos à universidade. Ademais, a faixa etária 

prevalecente, conforme gráfico,  está entre 16 e 20 anos. 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010. 

 

Em relação ao estado civil, os dados revelam que 95,6% são solteiros, 

conforme Gráfico 3. 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010. 

 

Quanto ao período (semestre) em que se encontravam os estudantes 

investigados, no momento da coleta de dados para esta dissertação, no primeiro 

semestre de 2011, constatou-se que a maioria estava no 1º e 2º semestres de curso, 
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Gráfico 3 - Estado civil (%). 
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54,3 % e 43,5% respectivamente, conforme o Gráfico 4. E as disciplinas Língua 

Inglesa I e II, normalmente são oferecidas nos semestres iniciais, podendo ser 

cursadas em qualquer semestre, contanto que a I seja pré-requisito para a II. 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de  2010. 

 

Em relação à sua educação prévia, constatou-se que a maioria dos 

alunos é oriunda da rede pública, com um total de 69,5 %, conforme Gráfico 5.   

 

 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010. 

 

Conforme percentual do Gráfico 6, 69,6% dos alunos investigados não 

frequentaram curso de línguas, índice  quase similar ao Gráfico 5, pelo visto  a 

maioria não estudou em escola de idiomas. Percebe-se aqui uma discrepância 

acentuada entre o número de alunos da escola privada e os da pública. Esta foi uma 

característica observada pela pesquisadora quando lecionava no referido curso, 

atribuída ao fato de a maioria ser oriunda da rede pública.  
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Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010. 

 

Ao serem questionados acerca de onde estudam inglês atualmente, 35 

alunos não opinaram, o que representa 76,8% de acordo com o Quadro 2. Com 

base nos resultados, verifica-se que 11 alunos, 24,2% estudam em escolas de 

idiomas. Desse total, 8,8% estudam na escola Watford, enquanto os demais 

estudam em outras escolas. Chama à atenção o fato de que existe um alto 

percentual de respostas em branco, podendo sinalizar falta de interesse ou de 

condições sociais desses alunos. 

 

Escola   de línguas fr % 

Senac 1 2,2 

Break free 1 2,2 

Wartford 4 8,8 

E.I.B. 1 2,2 

Fast 1 2,2 

Yázigi 1 2,2 

IFRN 1 2,2 

Word Station 1 2,2 

Em branco 
35 76,8 

Total 46 100 

Quadro 2 -  Escola   de línguas. 
Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010. 

 

Dos 11 alunos citados no quadro anterior (Quadro 2), evidenciou-se o 

nível em que se encontram na escola de línguas (Gráfico 7). Desse total, constata-

se que 6,5% encontram-se no nível básico e 10,9%, no intermediário. 82,6%  desses 
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Gráfico 6 –Estudou inglês em escolas de línguas (%). 
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alunos não opinaram; conclui-se que  não estudaram em escola de línguas. Esses 

resultados podem sugerir ainda que não há uma consciência quanto à importância  

do  inglês  em sua vida futura, além de  apontar  para um aspecto negativo, 

deduzindo-se daí sua  falta de interesse  em investir no aperfeiçoamento da língua.  

 

 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010. 

 

Em relação ao uso do inglês no dia-a-dia, segundo o Quadro 3, verificou-

se que 52,2% dos alunos  não usam a língua inglesa cotidianamente; apenas 13% 

usam-na por meio da internet; 8,7%, no trabalho; apenas 2,2 % admitem que vão 

precisar  dela no curso de Turismo. Os demais usam-na  poucas vezes, só na 

escola, para se comunicar com amigos estrangeiros, em músicas e filmes, bem 

como na faculdade, com colegas. Observa-se que o contato com a língua inglesa é 

muito pequeno e esporádico. Talvez por falta de motivação. 

 

Uso da língua inglesa no dia a dia fr % 

Não usa  24 52,2 

Usa poucas vezes, só com colegas 1 2,2 

Na internet  6 13,0 

Só na escola  2 4,3 

Para se comunicar com amigos estrangeiros 1 2,2 

Nas aulas de inglês  4 8,7 

Na faculdade com os amigos 2 4,3 

No trabalho 4 8,7 

Músicas e filmes 1 2,2 
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Quadro 3 - Uso da língua inglesa no dia a dia. 
    Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010. 

 

Ao serem indagados sobre a realização de intercâmbio em países 

estrangeiros de língua inglesa, nenhum aluno teve essa experiência.  

Sobre as experiências de leitura no idioma inglês, 60,9 % informaram não 

tê-las, como ilustra o Gráfico 8. Uma possível hipótese para essa falta de leitura é 

que, talvez, não haja incentivos para desempenhar essa habilidade. A 

coordenadora, em sua fala, deixa transparecer que os alunos se sentem 

desmotivados por terem pouco conhecimento de inglês. Além disso, níveis 

diferentes parecem levar o professor a nivelar por baixo, como sugerem os alunos 

em sua fala, e isso os desestimula. 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010. 

 

Solicitados a ampliar a resposta do quadro anterior, em relação ao modo 

como têm contato com a leitura, 37% vivenciam-na conforme distribuído no Quadro 

4, como  leitura em sites, livros, e-mails, revistas de turismo, pequenos textos etc. 

Observa-se, portanto, o baixo índice acima  com relação à leitura. Reitera-se esse 

fato pela fala do P5 (p. 71): ―Dado o baixo nível de conhecimento da língua em todos 

os aspectos, isso propicia apenas o uso de um livro didático, com auxílio de material 

extra para revisões”.  Percebe-se, assim, que, o baixo nível de conhecimento da 

língua pode ser um fator de bloqueio para um melhor desempenho da leitura nos 

Não usa, mas sabe que vai precisar no curso de turismo         1       2,2 

Total        46    100,0 
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Gráfico 8 - Leitura de revistas, sites e e-mails em inglês (%) 
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diversos gêneros. Por estarem no início do curso, talvez não tenham ainda 

despertado para essa prática. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro  4 - Outros tipos de Leitura. 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010. 

 

Quanto à autoavaliação de desempenho nas habilidades (Quadro 5): ler, 

escrever, ouvir e falar, num universo de 44 alunos, 17 deles  mencionaram um 

rendimento regular  em leitura,  seguidos de  16  com  conceito bom;  com relação 

às habilidades  oral, de compreensão auditiva e escrita, houve um equilíbrio entre   

ruim e regular.  A fala do professor P3 (p.71) corrobora essa realidade, uma vez que 

eles precisarão usar as quatro habilidades no dia-a-dia de sua profissão. No entanto, 

dado o baixo nível relatado por eles mesmos nessas habilidades, há necessidade de 

um empenho maior no sentido de vencer esses obstáculos e se prepararem para  o 

pleno exercício de sua profissão. 

 

Quadro 5- Desempenho das habilidades. 
Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010. 

 

Tipos de leitura fr % 

Sites 6 13,0 

Livros 2 4,3 

E-mails 1 2,2 

Sites e e-mails 3 6,5 

Revistas de turismo 1 2,2 

Revistas 2 4,3 

Pequenos textos que se possa entender 1 2,2 

Livros e revistas para o curso de inglês  1 2,2 

Em branco 29 63,0 

Total 46 100,0 

HABILIDADES RUIM REGULAR BOM ÓTIMO TOTAL 

Ler 9 17 16 2 44 

Escrever 14 20 9 1 44 

Ouvir 15 19 9 1 44 

Falar 19 17 7 1 44 

Total 57 73 41 5  
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Quanto às expectativas dos alunos com respeito às aulas de inglês, 

34,2% optam por leitura na área de Turismo; 21,9% preferem atividades voltadas 

para ouvir, como assistir a filmes e a vídeos e escutar música.  14,3 % relatam a 

aquisição de vocabulário  referente ao Turismo e 13,3% preferem estudar aspectos 

gramaticais, 13,3 optam pela escrita. Observa-se a sua preferência pela habilidade 

da leitura. No item outras atividades (Quadro 8, p.58) os alunos  reiteraram  os itens 

já citados como: prática de vocabulário, desenvolver conversação, falar 

fluentemente,  conversação básica para entrevistas etc. Por outro lado, o  professor 

P2 (p.71) diz que as aulas deveriam contemplar as necessidades levantadas 

inicialmente  e se adequar  ao mercado de trabalho na área de turismo, incluindo 

oralidade e não textos a serem interpretados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6 - Pretensão nas aulas de inglês. 
Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010. 

 

Conforme demonstrado no Quadro 7, as atividades  a serem priorizadas 

nas aulas de inglês do curso de turismo seriam: oralidade, com ênfase em 

programas de TV, músicas, filmes e bate-papos na internet (23,7%); competência 

auditiva, conversação e escrita (27,6), perfazendo um total de 51,3% em oralidade. 

As competências em leitura e compreensão de textos atingem um percentual de 

42,81%; escrita  de e-mails, cartas, bilhetes, ofícios, memorandos e outros (5,3%). 

Pretensão nas aulas de inglês fr % 

Ler e compreender textos específicos da área 

de turismo 33 16,8 

Estudar gramática 26 13,3 

Assistir a filmes 16 8,2 

Escutar músicas 14 7,1 

Aprender vocabulário relacionado ao turismo 28 14,3 

Assistir a vídeo da área de turismo 13 6,6 

Ler folhetos informativos da área de turismo 19 9,7 

Ler informações sobre cardápios e serviços 15 7,7 

Redigir e compreender pequenos textos da 

área específica 26 13,3 

Outras atividades 6 3,1 
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Observa-se que a maior preferência está na habilidade de compreensão oral, 

seguida de leitura e escrita.   

 

Prioridades nas aulas de inglês fr % 

Ler textos autênticos em várias áreas 13 8,6 

Desenvolver suas competências em compreensão auditiva, 

conversação e escrita em inglês 42 27,6 

Atividades de compreensão oral (programas da TV, músicas, 

filmes) 29 19,1 

Participar de salas de bate-papos na internet 7 4,6 

Ler textos e expandir vocabulário da área específica de Turismo 24 15,8 

Escrever e-mails, cartas, bilhetes, ofícios, memorandos e outros 8 5,3 

Traduzir textos de turismo 17 11,2 

Textos autênticos com ênfase nas estruturas gramaticais 11 7,2 

Outras 1 0,7 

Quadro 7- Atividades priorizadas nas aulas de inglês. 
Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010. 

 

No Quadro 8, outras habilidades foram apresentadas quanto à priorização 

das aulas de inglês no curso de Turismo. Novamente está em evidência a oralidade, 

perfazendo um total de 11,4%, nos seguintes itens: falar mais para poder entender o 

que os outros falam; aprofundar assuntos sobre turismo e ter oportunidade de 

conversar e praticar o seu inglês com os colegas. Enfim, sair falando fluentemente. 

A seguir, as atividades de leitura, além de ampliação e aprimoramento do 

vocabulário e dos conhecimentos (4,4%). Constata-se um contraponto entre os 

Quadros 6 e 7 quanto à pretensão e priorização de habilidades nas aulas de inglês, 

pois no Quadro 6 enfatizam a leitura; neste último,  a oralidade. 

De acordo com Silva (2007), em sua dissertação sobre Inglês para a área 

de turismo: análise de necessidades do mercado e de aprendizagem, observa-se 

que também há uma preocupação entre os alunos de Turismo quanto a priorizar 

atividades linguísticas. Eles demonstram preocupação com a oralidade, sem, no 

entanto, relegar a leitura. Para a autora, ―são atividades que merecem mais atenção 

e cuidado, pois o mercado de trabalho também é bastante exigente no que tange à 

fluência oral e compreensão auditiva‖ (SILVA, 2007, p. 88). 
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Outras habilidades fr % 

Deseja falar mais 1 2,2 

Compreender o que está escrito 1 2,2 

Falar e entender o que os outros falam 1 2,2 

Conversar sobre turismo 1 2,2 

Ler textos de outras áreas para ampliar os 

conhecimentos 1 2,2 

Conversar e praticar com colegas 1 2,2 

Aprimorar o vocabulário 1 2,2 

Sair do curso falando fluentemente 1 2,2 

Em branco 38 82,6 

Total 46 100,0 

Quadro 8 – Outras habilidades. 
Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010. 

 

Questionados acerca de pontos a que gostariam de ter acesso quanto às 

aulas de inglês, Quadro 9, os alunos demonstraram as seguintes preferências: 

70,6% optaram pela oralidade, distribuída nos seguintes itens: conversação mais 

interativa em sala de aula, contato direto com estrangeiros, maior dinâmica e uso de 

equipamentos (vídeos e áudios) além de mais práticas extraclasses,  intercâmbios  

com alunos, assistir  a  filmes, ouvir músicas e conversar com professores e colegas; 

além disso, alguns alunos externaram  o desejo de  que as aulas fossem  

ministradas  em  inglês. 

A seguir, 2,2% mencionaram leitura e compreensão de textos.  Convém 

registrar que 2,2% sugeriram mais exercícios, porém sem especificar a habilidade a 

ser desempenhada nesse tipo de atividade. Outras respostas fugiram ao escopo da 

indagação, como: treinar projetos sociais no lar e em repartições públicas; 

conhecimentos gerais; aumento de carga horária da disciplina; maior dinâmica nas 

aulas, enveredando por uma questão metodológica. Percebe-se, no entanto, que há 

uma preocupação com a oralidade. 

Esse fato pode ser evidenciado também na fala dos egressos, uma vez 

que se encontram atuando no mercado e sentem a necessidade de um melhor 

desempenho nessa habilidade como ex-alunos. Haja vista que conforme o Quadro 

17, p. 82, os egressos relataram a oportunidade de melhorar a prática do inglês fora 

da sala de aula. Ao analisar as expectativas (Quadro 6, p. 56)  e as prioridades 
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(Quadro 7, p. 57) dos alunos quanto às habilidades  de uso de inglês, verifica-se  

certa divergência de prioridades. De um lado a preferência é leitura, do outro, 

oralidade. Essas atividades merecem destaque, tendo em vista que, dependendo da 

área de atuação, uma pode sobressair-se em relação à outra. Por exemplo, no 

serviço de hotelaria e em eventos como guias turísticos, a atividade mais solicitada 

seria a oralidade; para atuar em agências, como responder e-mails, confirmar e 

cancelar reservas, a leitura é um pré-requisito. 

 

Aspectos presentes nas aulas de inglês  fr % 

Aprender a ler e compreender textos, como usar o inglês mais 

fácil do dia-a-dia. 1 2,2 

Mais exercícios 1 2,2 

Treinar mais a expressão   em sala de aula 19 41,3 

Mais projetos sociais no lar e em repartições públicas 1 2,2 

Contato direto com estrangeiros, onde se fala inglês 3 6,5 

Conhecimentos gerais 1 2,2 

Salas de aulas mais equipadas diferenciando do ensino 

fundamental. Salas específicas para aulas de inglês. 2 4,3 

Passar vídeos e áudios para facilitar a compreensão 2 4,3 

Maior dinâmica durante as aulas e mais prática fora das aulas 2 4,3 

Mais disciplinas com o inglês, porque só duas é muito pouco 1 2,2 

Aulas mais interativas de conversação 3 6,5 

Focar mais em áudio, conversação, leitura de textos etc. 1 2,2 

Intercâmbio do inglês para haver mais interação entre alunos 1 2,2 

O curso requer aprofundamento de conversação, leitura e 

gramática 1 2,2 

Assistir filmes, ouvir músicas e conversar com professores e 

colegas ajuda muito na compreensão e aprendizagem da 

língua 1 2,2 

As aulas deveriam ser todas no idioma inglês, falar, escrever e 

saber o que está sendo debatido 1 2,2 

Em branco 5 10,9 

Total 46 100,0 

Quadro 9 – Aspectos presentes nas aulas de inglês. 
Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010. 
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Indagados sobre o motivo por que optaram pela habilitação em Turismo 

(Quadro 10), verifica-se uma diversificação, pois 19,6 % responderam  que seus 

objetivos eram  conhecer novos mundos e pessoas; ter conhecimento de idiomas. 

14,3 % mencionaram a vontade própria como fator de identificação com o curso;  

8,9%  identificaram sua preferência  por se tratar de uma área multidisciplinar, em 

ampla expansão de mercado; 7,1% declararam  que  por ser uma habilitação  

dinâmica  possibilita a comunicação com outras pessoas, além de ser uma atividade 

que apreciam e têm vocação  para ela. 5,4% optaram por essa atividade por causa 

de sua abrangência no mercado de trabalho; 3,6% opinaram que este curso lhes 

enriquece o conhecimento, traz realização profissional e representa um desafio para 

quem atua na área; 1,8% enfatizou a importância do curso por já trabalhar na área. 

Nota-se, nos relatos acima  que os alunos têm consciência da importância 

do turismo no atual contexto, além de ser uma área  em expansão, Segundo   Sobral 

(2007), o turismo é um setor que vivencia o maior crescimento em termos de 

economia global e, com relação ao Brasil, é possível afirmar que é uma atividade 

econômica relativamente importante. Sua relevância torna-se mais aparente  quando 

se avalia seu impacto social, especialmente na geração de empregos. 

 

Opção por Turismo fr % 

É uma área que está em expansão, é dinâmica e gosta muito 4 7,1 

Porque foi sua segunda opção 2 3,6 

É uma área que chama bastante atenção 2 3,6 

Pelo desafio que é atuar na área 2 3,6 

Por vontade própria, identificação 8 14,3 

Por ser uma área muito abrangente 3 5,4 

Porque gosta da comunicação com outras pessoas 4 7,1 

Pela multidisciplinaridade 5 8,9 

Para poder conhecer novos mundos, pessoas e ter conhecimento de 

idiomas 11 19,6 

Área que está tendo um amplo mercado de trabalho 5 8,9 

Para enriquecer conhecimentos e realizar-se profissionalmente 2 3,6 

Para aprimorar os conhecimentos 1 1,8 

Porque é a área que mais gosta e tem vocação 4 7,1 

Porque já trabalha na área 1 1,8 
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Quadro 10 - Opção por Turismo. 
Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010. 

 

Quanto às opiniões sobre a carga horária de inglês no curso de Turismo, 

os participantes da pesquisa assim se posicionaram:  69,6 % disseram que esta é 

insuficinte e 30,4% atende aos requisitos do curso, o que revela um total significativo 

em relação à carga horária e, portanto, um aspecto que merece atenção por parte 

da coordenação do curso em relação ao currículo, conforme os dados apresentados 

no Gráfico 9. 

 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010 

 

De acordo com o Quadro 11, levando em conta que 69,6% manifestaram-

se a favor de um aumento da carga horária, chegou-se ao seguinte resultado: 32,7% 

reclamaram que é pouco tempo para se aprender uma língua; 10,9%  argumentaram 

que  deveriam ter um curso completo; precisaria, portanto, aumentar a carga horária; 

9,1% priorizaram aulas de conversação; 7,3% opinaram que, dada a  grande 

importância  da matéria  no seu desempenho profissional, necessitaria ampliar a 

carga horária, bem como direcionar melhor a disciplina; 5,5% posicionaram-se a 

favor de um melhor aprofundamento da língua; 3,6% manifestaram o desejo  de 

haver um foco  para um objetivo;  que as aulas sejam  distribuídas em aulas de 

conversação, filmes e vídeos; que satisfaçam a  todas as necessidades dos alunos 

em relação ao inglês. Para isso faz-se necessário ter noção do inglês básico. Essas 

sugestões reforçam a necessidade de considerações sobre o papel da língua 

Não sabe informar 1 1,8 

Em branco 1 1,8 

Total 56 100,0 
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Gráfico 9 - Carga horária utilizada em  inglês (%) 
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inglesa no curso de Turismo, que devem estar associadas às necessidades do 

mercado e do que se espera do profissional egresso do curso. 

Isso está de acordo com o que dizem Dudley-Evans e Saint John (1987) 

de que as necessidades são determinadas pelas demandas, ou seja, o que esse 

aluno de Turismo precisa aprender para preencher os requisitos da situação-alvo, 

que, no caso, é o mercado de trabalho. Dessa forma, a ementa deve prestigiar 

esses requisitos, tendo em vista o papel do inglês tanto no curso de Turismo quanto 

na prática profissional. 

 

Carga horária fr % 

Porque é uma matéria de grande importância (influente) 4 7,3 

Mais aulas de conversação 5 9,1 

Deveria ter um curso completo 6 10,9 

É pouco tempo para se aprender uma língua 18 32,7 

Deve haver um foco durante as aulas de inglês 2 3,6 

Dividir em aulas de conversação, filmes e vídeos 2 3,6 

Os alunos precisam de maior aprofundamento da língua 3 5,5 

Satisfazer todas as necessidades do inglês 2 3,6 

É preciso ter noção do inglês básico 2 3,6 

A carga horária é suficiente, mas deveria ser melhor trabalhada 4 7,3 

Em branco 7 12,7 

Total 55 100,0 

Quadro 11 - Por quê?.(com relação à carga horária). 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010. 

 

Quanto ao uso específico da língua inglesa no trabalho, Quadro 12, 

32,3% evidenciaram a oralidade: recepcionar turistas estrangeiros (12,3%); informar 

sobre roteiros turísticos (7%); estabelecer contatos com futuros clientes (7,7%) e 

lidar com reclamações dos turistas quanto ao atendimento (4,6%). Uma outra 

habilidade, a escrita,   perfaz um total de 12,3%, como  anotação de  recados dos 

hóspedes e escrever e-mails para clientes. 52,3% não opinaram, pois ainda não 

estão no mercado de trabalho. 

Isso evidencia que o aluno de turismo no contexto pesquisado tem 

consciência de sua necessidade quanto ao uso do inglês, haja vista que essa 

consciência de necessidade é o que norteia o IFE e pode variar de pessoa a pessoa, 
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pois num determinado contexto é o usuário da língua quem opta pela habilidade a 

ser utilizada numa interface com a situação em foco. 

 

Uso da língua inglesa no trabalho Fr % 

Recepcionar turistas estrangeiros 8 12,3 

Anotar recados de hóspedes 2 3,1 

Dar informações sobre roteiros turísticos para futuros clientes 5 7,7 

Estabelecer contatos com futuros clientes 5 7,7 

Escrever e-mails para clientes 6 9,2 

Lidar com reclamações 3 4,6 

Outras 2 3,1 

Em branco 34 52,3 

Total 65 100,0 

Quadro 12 – Uso da língua inglesa no trabalho. 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010. 

 

 

Além disso, conforme o Quadro 13, os informantes também manifestaram 

que pretendem usar o inglês na cidade e suas localidades (2,2%); para se 

comunicar com turistas (92,2%); outros mencionaram que não estão trabalhando na 

área de turismo (8,7%) ou não usam o inglês no local de trabalho (2,2%). 

 

Outros usos do inglês Fr % 

Não está trabalhando 4 8,7 

Usar o inglês na cidade e suas localidades 1 2,2 

Pelo fato de estar em contato direto com os turistas 1 2,2 

Não usa o inglês no local de trabalho 1 2,2 

Em branco 39 84,8 

Total 46 100,0 

Quadro 13 - Outros especificações de usos do inglês. 
Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010. 

 

Relevantes são os comentários expressos no Quadro 14 em que os  

alunos assim se manifestaram: conforme 12,2%, falta a conversação, caracterizando 

assim o desejo  de exercitar  a oralidade; para 10,2%,  o inglês precisa ser 

reforçado,  manifestando  o desejo de aumento da carga horária;  para  8,2%,  a 
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sugestão seria  adequar  melhor as aulas ao curso, de acordo com a sua 

especificidade; para 6,1%, a ampliação das competências linguísticas, como falar,  

ler e compreender textos de inglês, contrários ao item anterior; 4,1%  desejam  sair 

do curso sabendo mais de uma língua. Porém não se trata de um curso de línguas, 

e sim, de um curso de turismo, cujo objetivo é formar profissionais nessa área , 

sendo a língua inglesa apenas um instrumento de trabalho.  51% não opinaram 

sobre o assunto. Esse percentual alto sugere que, apesar de não se posicionarem 

sobre o assunto, os alunos parecem ter consciência quanto à finalidade dos 

objetivos de inglês no curso de Turismo.  Embora, conforme a fala da coordenadora: 

o idioma é muito importante,  mas os alunos  aparentemente não o valorizam...  a 

gente escuta da parte deles reclamações quanto à metodologia”. Observa-se um 

contraponto nos dois enfoques; daí a necessidade de uma conscientização sobre a 

importância do idioma. Só assim  poderá haver uma solução  para o problema em 

questão.  

Daí a importância de se fazer uma análise de necessidades e cruzá-la 

com as necessidades do mercado. Haja vista que as respostas dos alunos parecem 

sugerir: não haver adequação com o curso, nem levar em conta o mundo do 

trabalho, tampouco as questões apontadas por Dudley-Evans e St John (1998) na 

análise de necessidades. 

 

Comentários relevantes Fr % 

O curso não é muito bom porque não ensina conversação 6 12,2 

O inglês é muito importante no curso e precisa ser reforçado 5 10,2 

Melhorar o aprendizado do inglês 3 6,1 

É preciso conhecimento amplo de inglês: compreender, falar, 

interpretar textos, além de outras necessidades 3 6,1 

As aulas de inglês não são muito adequadas para o curso 4 8,2 

Pratica o inglês no lar e no trabalho porque participa de um 

trabalho voluntário 1 2,0 

Os alunos deveriam sair do curso sabendo uma ou mais línguas  2 4,1 

Em branco 25 51 % 

Total 49 100,0 

Quadro 14 - Outros comentários relevantes. 
Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010. 
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Do que até aqui foi mostrado, obtiveram-se respostas para uma das 

questões iniciais desta pesquisa, qual seja detectar as necessidades de 

aprendizagem, carências e desejos do aluno do curso de Turismo, no contexto da 

universidade pesquisada, quanto ao uso do inglês no mercado de trabalho.  

Observe-se que, conforme os dados  da pesquisa, os alunos do curso de Turismo 

não freqüentaram escolas  de línguas, não usam o inglês no cotidiano, não têm 

hábito de leitura no idioma;  são, talvez desmotivados  devido  às diferenças de 

níveis e ao nivelamento por baixo, dificultando, assim, um   bom desempenho nas 

aulas. Daí os conceitos regular e bom na leitura e ruim e regular nas demais 

habilidades. Isso parece explicar as razões de sua desmotivação e da falta de 

enfoque  nas suas preferências  quanto às habilidades a serem  trabalhadas em sala 

de  aula.  Embora tenham expectativas das aulas com ênfase em leitura, eles, na 

sua maioria, gostariam de ter  a  oralidade priorizada.  

Eles manifestaram também o desejo de que se aumente a carga horária a 

fim de terem uma maior vivência com a língua e assim se capacitarem melhor para o 

trabalho. Isso é corroborado na fala do professor P1: é impossível trabalhar com 

êxito a oralidade em dois semestres, tendo em vista que muitos alunos têm pouca 

familiaridade com a língua.   

Seria possível qualificar, em apenas dois semestres, esses alunos que 

chegam à universidade com deficiências no desempenho lingüístico em inglês?  É 

bom frisar que não é o escopo principal do curso formar experts  em língua inglesa; 

conforme o Projeto Político Pedagógico (PPP), o curso de Turismo visa formar 

profissionais nessa área, sendo o idioma apenas uma ferramenta de trabalho. 

 

 

3.2. ANÁLISE DAS NECESSIDADES DA SITUAÇÃO ATUAL: PROFESSORES 

 

 

Esta segunda parte da coleta dos dados representa mais um item da 

pesquisa sobre as necessidades da situação atual dos professores do curso de 

Turismo quanto ao uso da língua inglesa, com o objetivo de investigar acerca do tipo 

de material utilizado por eles; se empregam a análise de necessidades antes do 

início do curso; se fazem as devidas adaptações às necessidades dos alunos e 
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como avaliam a forma de conduzir as aulas.  Esses profissionais, num total de cinco, 

ministram aulas de inglês no referido curso, cujos dados foram avaliados através de 

uma análise estatística descritiva, utilizando-se frequências e percentuais, 

apresentados em gráficos e quadros em que a pesquisadora faz uma análise 

discursiva relacionada a cada questão.  Os cinco participantes da pesquisa serão 

denominados por: P1, P2, P3, P4 e P5.   

O corpo docente entrevistado pela pesquisadora consta de 5 professores,  

predominantemente feminino, conforme o Gráfico 10. 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada com professores do curso de turismo da UFRN em maio de 2011. 

 

Quanto ao material didático utilizado nas aulas de inglês, 33,3% 

afirmaram retirá-lo da internet; seguido de 25% extraído de artigos de revista e 

jornais, bem como do livro didático; 16,7% usam apostilas, conforme Gráfico 11. 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada com professores do curso de turismo da UFRN em maio de 2011. 
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Ao serem indagados  se ministram as aulas em inglês (Gráfico 12), 60% 

(3 professores) responderam afirmativamente e 40% (2 professores), negativamente, 

priorizando que  essa sejam em inglês, indo ao encontro do  que dizem  os alunos 

do curso de Turismo, cuja pretensão  maior é a compreensão oral (Quadro 6, p.56), 

embora  externem também  alguma preferência pela leitura.(Quadro 7, p. 57).  

 

 
Fonte: Pesquisa realizada com professores do curso de turismo da UFRN em maio de 2011. 

 

Os dados apresentados no Gráfico 13 representam que 80% dos 

professores receberam sua ementa da coordenação, mas fizeram modificações; 

seguidos de 20% desses, que a elaboram em conjunto com outros professores de 

Turismo.  

 

 

Fonte: Pesquisa realizada com professores do curso de turismo da UFRN em maio de 2011. 
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Indagou-se dos professores se fazem análise de necessidades nos 

cursos de Turismo (Gráfico 14). 80% responderam que sim e 20%, que não. No 

entanto, infere-se que esse percentual apresentado não está em sintonia com as 

necessidades dos alunos. Haja vista que estas não ficaram bem claras quanto as 

suas pretensões.  

 

 

Fonte: Pesquisa realizada com professores do curso de turismo da UFRN em maio de 2011. 

 

Dos dados referentes às preferências dos alunos do curso de Turismo, 

conforme relato dos professores (Quadro 15), chegou-se ao seguinte resultado: 

42,9% sugerem que haja aulas contemplando as quatro habilidades; 14,3% 

imaginam o curso de Turismo como um curso de idiomas; esse mesmo percentual 

deseja que as aulas sejam ministradas na língua materna, pois não acompanham a 

aula em inglês; por outro lado, 14,3% não têm consciência do objetivo do curso. 

Percebe-se, no entanto, que nas respostas dos alunos suas preferências quanto ao 

uso do inglês foram oralidade e leitura, discordando do que afirmaram os 

professores:  que se contemplem as quatro habilidades. Assim, fica evidente certo 

contraste. Conforme Hutchinson e Waters (1987), deve-se levar em conta o 

envolvimento do aprendiz, suas preferências, seus desejos  e carências. Sem essa 

análise, o curso assume um aspecto genérico, deixando de atender às 

peculiaridades dos alunos. 
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O que os alunos gostariam de trabalhar conforme essa 

análise? 

fr % 

Pronúncia e gramática 1 14,3 

Habilidade oral, escrita, leitura e compreensão auditiva 1 14,3 

Falar inglês fluentemente 1 14,3 

Não têm consciência do objetivo do curso 1 14,3 

Imaginam que o curso de turismo funciona como curso de 

idiomas 

1 14,3 

Quando o professor fala em inglês, os alunos pedem para falar 

na língua materna.  

 

1 

14,3 

Em branco 1 14,3 

Total 7 100 

Quadro 15. O que os alunos gostariam de trabalhar conforme essa análise? 
Fonte: Pesquisa realizada com professores do curso de turismo da UFRN em maio de 2011. 

 

Ainda questionados se realizavam outras análises durante o curso, os 

professores relataram, conforme veremos a seguir:  

 

Sim, ao final do curso. Como priorizo a leitura, ao final, dizem que 
tiraram proveito e aqueles que nada liam, dizem que ao término da 
disciplina já conseguem ler textos, que antes seria impossível. (P1). 

 

Percebe-se pela resposta acima que a análise citada pelo professor (P1) 

é mais voltada para a avaliação, realizada no final do ano, quando constata que a 

habilidade de leitura teve um resultado significativo. No entanto, Hutchinson e 

Waters (1987) afirmam que a análise de necessidades é um processo contínuo, que 

surge ao longo do caminho entre o ponto de partida, as carências, o que os alunos 

ainda não sabem; e o ponto de chegada, que são as necessidades de uso e os 

desejos dos alunos. Isso permite ao professor ajustar o ensino, por ter conhecimento 

de todo o processo. No entanto, como isso pode ser feito  no final do ano letivo, 

quando tudo já aconteceu? 

 

Tento ouvir o que propõem durante as aulas. (P2). 
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Observa-se que na fala do P2 não há clareza se realmente ele ouve as 

sugestões dos alunos e se realiza as  análises. Pois tentar ouvir não é a mesma 

coisa que ouvir e realizar. Ademais, nenhum aluno relatou esse fato. 

 

No final do curso costumo promover uma auto-reflexão guiada com 
os alunos, com o objetivo de verificar se meus objetivos e os deles 
foram atingidos e também para traçar futuros planos de ação (P3). 

 

Esse é um tipo de análise de resultados; tendo em vista que o curso já 

terminou, seria impossível corrigir alguns deslizes. Seria a análise de necessidades-

alvo visando a um novo curso, numa nova turma. Nunan (1999) destaca muito bem 

as idéias de Brindley (1984), baseado no pensamento de Richterich (1972) sobre 

necessidades objetivas e subjetivas; aprofundou-as, diferenciando-as como iniciais e 

contínuas. Essas distinções são importantes para o professor, visto que lhe 

permitem engajar-se na análise de necessidades, como um processo contínuo. Há 

um contraponto entre o  que diz esse professor e o que  dizem os teóricos citados. 

Outra professora (P4) respondendo à pergunta se realiza outro tipo de 

análise de necessidades com os alunos, assim se expressou: 

 

Não, somente as avaliações é que indicam as necessidades dos 
alunos. (P4). 

 

Através das avaliações parciais, o professor pode perceber os pontos em 

que os alunos precisam melhorar no aspecto lingüístico, no conteúdo. Porém a 

análise de necessidades deve ser realizada no início e repetida durante o curso, pois 

a realidade pode mudar e surgirem mais envolvimentos dos alunos com o curso, 

além das suas atitudes e abordagens (ROBINSON, 1991). 

Na fala da outra professora (P5), ela informa que faz análise da seguinte 

maneira: 

 

Ao longo do curso, por poucas ocasiões, busco saber se os alunos 
relacionam o conteúdo visto com a prática de suas atividades na 
área (P5). 

 

O fato de o professor buscar relacionar o conteúdo ministrado com uma 

possível prática não condiz com o que preceituam os autores. Robinson (1991), por 

exemplo, ressalta que ao embarcar numa análise de necessidades tem-se que levar 
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em consideração o tempo disponível desde a coleta de dados, sua análise e 

processamento, além de levar em conta como se analisam e usam as informações. 

Ou seja, é um processo contínuo e não apenas esporádico. Além disso, não se 

restringe apenas à relação conteúdo x prática.  

Avaliando a forma como as aulas de inglês no curso de Turismo deveriam 

ser conduzidas, as  cinco professoras  indagadas  assim se manifestaram:  

 

De início diria que é imprescindível que haja um número maior de 

níveis, pois é praticamente impossível trabalhar oralidade em dois 

semestres, ou seja, nos níveis I e II, tendo em vista que muitos 

alunos têm pouca familiaridade com a língua e é incompreensível ter-

se um curso de turismo com pinceladas de uma língua estrangeira, é 

necessário que a dominem. (P1). 

 

As aulas deveriam contemplar as necessidades levantadas 

inicialmente e se adequar ao mercado de trabalho da área de 

turismo, incluindo oralidade e não só textos a serem interpretados. 

(P2) 

 

Acho fundamental promover o desenvolvimento das habilidades 

orais, juntamente com a escrita e a leitura para este curso, uma vez 

que eles precisarão utilizar as quatro habilidades no dia-a-dia de sua 

profissão. (P3). 

 

As aulas devem ser conduzidas como num curso de idiomas, 

praticando as 04  competências. (P4). 

 

Apesar de achar que as aulas devessem ser ministradas em inglês, 

reconheço que há extrema resistência por parte dos alunos em 

aceitar o método. Acredito que dado o baixo nível de conhecimento 

da língua (em todos os aspectos) propicia o uso de apenas um livro 

didático, com auxílio de material extra para revisões. (P5) 

 

Observa-se que não há sintonia de pensamento entre as professoras 

quanto à pergunta suscitada. Além disso, as informações não prefiguram o que 

caracteriza o ensino de IFE, pois, embora se possam contemplar as quatro 

competências, no dia-a-dia da profissão, isso só será possível após a realização de 

uma análise de necessidades. Apenas uma professora menciona a análise de 

necessidades no início do curso a fim de adequá-lo às necessidades do mercado de 

trabalho.  
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As professoras ainda se deparam com um problema relacionado à carga 

horária de apenas dois semestres, demonstrando a necessidade de ampliar esse 

tempo. Observa-se que essa preocupação foi também evidenciada pelos alunos do 

curso de Turismo, bem como pelos egressos. Percebe-se ainda que as professoras 

confirmam a oralidade como  o item principal  e que essa demanda tempo. Ademais, 

considerando a importância da oralidade para atender ao mercado de trabalho, uma 

delas não consegue compreender um curso de Turismo sem muita prática de 

conversação. No entanto, sabe-se que essa habilidade supõe uma infra-estrutura de 

laboratórios de línguas, além se pressupor uma análise de necessidades.  

Por outro lado, outra professora menciona que existe resistência dos 

alunos com relação às aulas serem ministradas em inglês. Para isso, a adoção de 

um livro didático seria uma saída plausível. Isso pressupõe a oralidade e os 

implementos necessários. Apesar de um percentual significativo dos alunos ter 

evidenciado a expectativa de ler e compreender textos na área de Turismo, observa-

se que isso não ficou bem claro quando o mesmo grupo prioriza a oralidade. Isso 

caracteriza uma carência. Eles têm razão em mencionar a oralidade, visto que dela 

precisam no mercado de trabalho. Haja vista que os egressos declararam que, ao 

entrarem no mercado de trabalho, depararam-se com as demandas da profissão 

referentes a essa habilidade linguística e deram-se conta  de que necessitavam de 

um reforço. Para isso, buscaram a oralidade para suprir essa necessidade. Pois, 

como alunos do curso de Turismo, a habilidade priorizada era leitura e compreensão 

de textos. 

Um ponto em comum entre os três segmentos: alunos – profissionais 

(egressos) - professores foi com relação à carga horária insuficiente para atender 

aos objetivos do curso, fato relatado pelos egressos, que, por experiência própria, 

apontam uma carência com relação à oralidade. Daí sua busca por escolas de 

línguas. 

Ao serem solicitadas a fazer outros comentários acerca de como devem 

ser ministradas as aulas de inglês no curso de Turismo, as professoras defendem 

que deve haver interface  entre os assuntos abordados em sala de aula e a área  

profissional do Turismo. Mencionam ainda que a aprendizagem deve ser baseada 

em  tarefas (task-based learning) simulando situações reais em que  os alunos se 

comuniquem a fim terem um resultado significativo (P2).  
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Esse tipo de tarefa (task-based learning) é uma abordagem para o 

desenho de um curso de línguas em que o ponto de partida não seja uma lista 

ordenada de itens lingüísticos, mas uma série de tarefas (NUNAN, p. 24, 1999). 

(tradução minha). 

Percebe-se que há conflitos de abordagem e  falta de diálogo entre as 

próprias professoras, entre os alunos e a coordenação, bem como a situação-alvo 

como referência. 

 

 

3.3 ANÁLISE DE NECESSIDADES DA SITUAÇÃO ATUAL – COORDENAÇÃO DO 

CURSO 

 

 

Como modo de evidenciar as necessidades sentidas pelas professoras, 

bem como contrastá-las com os desejos dos alunos e da percepção dos 

profissionais sobre o curso, julgou-se de suma importância conhecer as 

necessidades institucionais e a razão de ser do curso de Turismo oferecido pela 

Universidade. Para tanto, entrevistou-se a coordenadora do curso em exercício 

durante a coleta de dados para este trabalho, tendo como base a transcrição de 

trechos de sua fala. 

A coordenadora, ao ser indagada sobre que profissional o curso de 

Turismo forma para o mercado, informou que o curso é voltado para a área de 

gestão, tanto no setor público como privado, que há um diferencial entre um técnico 

de turismo e um profissional de nível superior. Com relação ao perfil do aluno 

egresso de Turismo da UFRN, a coordenadora informa que 

 

ele é uma pessoa que tem habilidades e competências em gestão, 

no planejamento de destinos, empresas turísticas e atividades de um 

modo geral. 

 

a realidade desses alunos que saem é outra, pois o mercado ainda é 

um pouco complicado; muita gente, infelizmente, ainda não é 

absorvida. eles fazem concursos e outros cursos, embora haja uma 

parcela, talvez metade, que  sai e consegue  trabalhar na área. 
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alguns acabam inserindo-se na Secretaria de Turismo, 

EMPROTUR*, SETUR** e SETURDE***. Muitos também trabalham 

em eventos, e hotelaria onde há uma procura muito grande. 

 

 

Quanto às experiências práticas que o aluno vivencia durante a 

graduação, a coordenadora explicitou que  

 

elas acontecem através do estágio supervisionado de 310 ou 315 

horas. 

 

vivenciam também a prática nas empresas Junior, que são muito 

atuantes, onde têm a possibilidade de colocar em prática a teoria 

vista na sala de aula. 

 

A pesquisadora questionou quanto ao papel da língua inglesa na 

formação do curso de Turismo e no mercado de trabalho e a coordenadora sinalizou 

que o inglês é fundamental. Ainda em relação ao papel do inglês, a coordenadora 

cita outros aspectos: 

 

Escuta-se muito dos empregadores e das empresas que a 

graduação em turismo não é regulamentada. 

 

E quando o profissional vai competir no mercado, não há vaga para 

os alunos de turismo.  

 

Além disso, chegam lá, muitas vezes sem o devido conhecimento do 

inglês. 

 

Os empregadores exigem a fluência, e o candidato acaba perdendo 

a vaga porque profissionais de outras áreas investem mais no inglês 

do que o profissional de turismo. É uma coisa surpreendente. 

Perdem para alunos de administração ou para pessoas que não têm 

sequer ensino superior, mas que já têm experiências e fizeram 

estágios, intercâmbios nos EUA e falam muito bem o inglês.  

 

A coordenadora cita uma fala do professor Trigo (2009) constante da 

epígrafe deste trabalho:  

________________________ 

*EMPROTUR- Empresa Potiguar de Promoção Turística. 
**SETURN- Secretaria de Turismo  do Rio Grande do Norte. 
***SETURDE- Secretaria Municipal  e Desenvolvimento Econômico. 
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“O inglês não é mais diferencial; é chão de fábrica”.  Se o profissional 

não tiver conhecimento de inglês, não pode nem pensar em atuar na 

área de turismo. É pré-requisito. 

 

Constatam-se restrições instituições na fala da coordenadora e em alguns 

pontos também relatados pelos profissionais e pelas empresas. Entre eles o 

despreparo em inglês, necessitando buscarem aulas em escolas de línguas, sob a 

condição de inviabilizar sua entrada no mercado de trabalho.  

Questionou-se também se a Universidade mantém um canal de 

comunicação com as empresas que, possivelmente, contratarão os egressos da 

UFRN. E a resposta da coordenadora foi que essa comunicação é um pouco falha. 

Em sua opinião, este curso é muito pequeno e o Departamento foi criado 

recentemente; sempre houve insuficiência de professores. 

Ao ser indagada sobre a relação dos profissionais com o curso de 

Turismo do qual saíram, a coordenadora informa que 

 

essa não ocorre de forma sistematizada. Temos contato com alguns 

alunos que nos mandam notícias. Às vezes, isso acontece quando 

precisamos de alguma coisa, como fazer uma viagem de campo, 

uma palestra... sempre convidamos um ex-aluno que obteve 

sucesso. 

 

Quanto à disciplina de inglês e o andamento das aulas, a coordenadora 

informou que esse procedimento acontece, porém de maneira informal, pois as 

disciplinas de idiomas são um problema, apesar da sua importância. Eis o seu 

relato: 

 

... não se sabe por que, não se consegue desvendar bem o que 

acontece;  o idioma  é tão importante e os alunos, aparentemente,  

não o valorizam; 

 

A gente escuta da parte deles reclamações quanto à metodologia, do 

inglês e do espanhol estudados.  

 

Os professores de espanhol tentavam fazer de outra forma: davam 

ênfase  à oralidade e  buscavam fazer uma aula  dinâmica, com 

vídeo e pediam para os alunos falarem,  comunicarem-se em 

espanhol, repetirem   as palavras, o  que seria ótimo para o curso. 

No entanto, eles queriam que a aula fosse de tradução de textos, 
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visto tratar-se de espanhol instrumental, o que é surpreendente. Daí 

a professora teve a idéia de ministrar  dois tipos de aula, uma  com 

ênfase em oralidade e a outra, tradução de textos. 

 

Mas já teve um caso em que um grupo de alunos reclamou porque 

não queria que a aula fosse ministrada dessa forma.  

 

Não sei o que é que acontece com o inglês. Eu converso mais com 

os professores de espanhol. Mas a disciplina é instrumental e é 

oferecida a todos os alunos da UFRN. Sendo instrumental, centra-se 

mais na tradução de textos.  

 

Essa opinião da coordenadora reflete mitos e crenças inadequadas, por- 

que restringe o âmbito do curso de inglês apenas à  tradução de textos, o que não é 

verdade.  

 

Eles têm vontade de fazer um curso de inglês e aprimorar outras 

habilidades também. Acham que, quando chegam à aula, deparam-

se com níveis diferentes, e o professor tem que nivelar por baixo. Ele 

não pode ministrar em nível muito avançado. 

 

Os alunos dizem que não têm nenhum conhecimento de inglês. E 

isso os desmotiva muito. Primeiro, porque é inglês instrumental; 

segundo, pela questão dos diferentes níveis. 

 

Percebe-se, assim, uma preocupação da coordenadora quanto ao ensino 

de inglês no curso de Turismo, segundo as informações acima. Pelo seu relato, é 

necessário que o professor faça, no início de cada semestre, a análise de 

necessidades e a partir daí, trace o redesenho do curso para atender a essas 

necessidades, usando uma metodologia adequada, bem como priorizando as 

habilidades. 

Observa-se uma imprecisão quanto ao real escopo do Inglês para o curso 

de Turismo. Deveria haver mais diálogo entre professores de línguas e a 

coordenação para melhor definir um posicionamento a ser adotado de forma 

igualitária por todos. Além de uma ligação com o mercado de trabalho, pois, afinal, a 

universidade visa lançar nesse contexto ―um profissional com ampla capacidade de 

planejar e organizar o turismo nos diversos segmentos do setor, quer público quer 

privado‖, como explicitado no Projeto Político-Pedagógico do curso. 

Nota-se também pelas respostas da coordenadora que não há uma 

sintonia entre ela e os professores de língua. Ela reconhece também que há certa 
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dificuldade de os egressos serem absorvidos pelo mercado porque o curso não é 

regulamentado e os alunos deixam a desejar quanto à fluência no inglês. Por isso 

eles perdem a vaga para outros profissionais, muitos deles até sem o curso superior, 

porém competentes quanto ao uso do idioma.  

 

 

3.4  ANÁLISE DAS NECESSIDADES DE SITUAÇÃO-ALVO: EGRESSOS 

 

 

Esta quarta parte da coleta dos dados representa um dos itens 

resultantes da pesquisa sobre as necessidades da situação-alvo, ou seja, em que 

contexto e como o aluno de turismo vai usar o idioma. É por isso que se faz a 

análise das necessidades de aprendizagem para perceber carências e desejos dos 

usuários. No caso, os egressos do curso que já atuam no mercado. Hutchinson e 

Waters (1987) defendem que as necessidades da situação-alvo são detectadas 

através de indagações sobre a situação-alvo e as atitudes para essa situação dos 

vários participantes no processo de aprendizagem. E para isso foram aplicados 

questionários com os nove egressos do curso de Turismo e entrevistas semi-

estruturadas com diretores de empresas de turismo na cidade (esta ultima relatada 

no tópico seguinte). 

Esses dados foram analisados descritivamente, utilizando-se freqüências 

e percentuais em gráficos e quadros, através dos quais a pesquisadora faz uma 

análise qualitativa relacionada a cada questão.  

De acordo com o Gráfico 15, os dados demonstram que existe um maior 

percentual (66,7%) do sexo feminino atuando na área do Turismo entre os 

participantes pesquisados,  em relação ao masculino. 

 

 

 

   

   

 

 

Fonte: Pesquisa realizada com Profissionais de Turismo na cidade de Natal /RN – abril de 2011. 
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Com relação à faixa etária (Gráfico 16), verifica-se a existência de um 

maior percentual (33,3 e 22,2%) de profissionais entre 25 e 26 anos de idade. Esses 

resultados demonstram que existe uma categoria de profissionais relativamente 

jovens. Pode-se, assim, inferir que eles entraram cedo na universidade e 

conseguiram espaço no mercado de trabalho. Esse mesmo quadro se apresenta 

com relação aos universitários que também entraram jovens na universidade, 

conforme o Gráfico 2, p. 50, cuja faixa etária está entre 16 e 20 anos. 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010. 

 

Os resultados do Gráfico 17 demonstram um total de 100% de 

profissionais solteiros.  Tais resultados podem estar relacionados à faixa etária e à 

procura de se firmar profissionalmente no mercado de trabalho.  Pode-se fazer um 

paralelo entre o estado civil dos profissionais e dos alunos da graduação, pois estes 

também são solteiros, conforme Gráfico 3, p. 50. 

 

 

 

 

               

 

 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010. 

 

Quando questionados se estudaram em escolas de línguas (Gráfico 18), 

88,9% afirmaram que sim, contrastando com o resultado apresentado pelos alunos 
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do curso de Turismo no Gráfico 6,  p. 52. Isso mostra que os profissionais, sentindo 

a necessidade de cursos de línguas, procuraram qualificar-se para atuar no campo 

profissional, o que não acontece com os que frequentam a graduação em Turismo. 

Enquanto que os egressos, a fim de aprimorar o seu inglês, buscam  fazê-lo nas 

escolas de línguas. Essa informação serve de alerta para os graduandos do curso 

de Turismo no sentido de se prepararem melhor, aprofundando mais os 

conhecimentos do inglês, conforme suas necessidades frente ao mercado de 

trabalho. Ressalte-se que a universidade é bem consciente do seu papel na 

formação e capacitação desses profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010 

 

Quanto à sua situação atual (Gráfico 19) no que se refere ao estudo de 

inglês em escolas de línguas, 88,9% afirmaram que não cursam. Observa-se, assim, 

que não estão buscando aprimoramento quanto ao estudo de inglês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada com Profissionais de Turismo na cidade de Natal /RN – abril de 2011. 

 

Quanto ao intercâmbio da língua inglesa em outro país (Gráfico 20), 

apenas 11,1% responderam que sim, ou seja, do total de 9 profissionais, só um 
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afirmou ter feito o intercâmbio. Talvez se possa deduzir que esse percentual 11,1% 

represente uma situação pessoal do egresso.  

Sabe-se, porém, que, atualmente, há programas de bolsas de estudos, 

patrocinados pelo MEC através da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), tanto para universitários quanto para  graduados, a fim de 

incrementar a troca de experiência entre países  e culturas. Uma das metas do MEC 

é dobrar os recursos para essas bolsas até 2020 (2006). 

 

        

 

 

 

 

 

 Fonte: Pesquisa realizada com Profissionais de Turismo na cidade de Natal /RN – abril de 2011 

 

Quanto à conclusão do curso superior (Gráfico 21), 33,3% responderam 

que foi no ano de 2007. Os demais estão divididos proporcionalmente entre 2008 e 

2010, cada um apresentando um percentual de 22,2%. Esse resultado também vem 

a confirmar os dados anteriores com relação à faixa etária, traduzindo-se em uma 

classe de profissionais muito jovens, conforme os resultados desta pesquisa. Isso 

está relacionado com a área e com a implementação do curso na UFRN, em 1997. 

É, portanto, um curso recente cujos  egressos atuam no mercado. 

Fonte: Pesquisa realizada com Profissionais de Turismo na cidade de Natal /RN – abril de 2011 
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No que diz respeito à área em que concluíram o curso superior, os alunos 

egressos foram unânimes (100%) em confirmar o curso de Turismo. Isso mostra que 

o mercado de trabalho ainda é promissor e que exige pessoal qualificado. Além 

disso, o fato de estarem cursando uma pós-graduação em turismo sinaliza boas 

perspectivas, indicado que está buscando o desenvolvimento profissional da área. 

Os resultados do Gráfico 22 demonstram certo equilíbrio nas respostas 

com relação à melhoria do inglês durante o curso de Turismo, uma vez que 55,6% 

afirmaram ter melhorado o nível de inglês durante o curso, e 44,4% negaram tê-lo 

melhorado. Havendo, portanto, um pequeno percentual de diferença entre ambas as 

respostas.  Mas, mesmo diante desse diferencial mínimo, ainda se revela uma 

melhoria no inglês. A expectativa dos graduandos era por leitura (Quadro 6, p.56); 

no entanto, ao adentrarem no mercado como profissionais, deparam-se com a 

oralidade como requisito básico  para atuarem. Cria-se, assim, um choque entre 

expectativa e realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010. 

 

Ainda com relação à resposta do Gráfico 22 (p.81), 55,5% responderam 

que desenvolveram as habilidades apresentadas no Quadro 16 abaixo, quais sejam: 

pequena melhoria devido às aulas de inglês sem especificar a habilidade (11,1%); 

oralidade, porque estagiaram em hotel e tiveram oportunidade de melhorar a prática 

(11,1%); leitura e interpretação de textos (11,1%); aperfeiçoamento na escrita 

(11,1%); curso de inglês no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) durante 

três anos.  Percebe-se que a vivência fora de sala de aula deixa o profissional mais 

focado com a realidade.  

 

 

0
20
40
60
80

100

Sim Não

55,6
44,4

Gráfico 22 - Melhoria do inglês durante  o curso de 
Turismo(%).

0
20
40
60
80

100

Sim Não

55,6
44,4

Gráfico 22 - Melhoria do inglês durante  o curso de 
Turismo(%).



82 
 

 
 

Melhoria quanto à habilidade fr % 

Houve melhoria devido às aulas de inglês 1 11,1 

Estagiou em hotel - ênfase na oralidade 1 11,1 

Ampliou a  leitura e interpretação de texto 1 11,1 

Aperfeiçoou a escrita 1 11,1 

Fez curso de inglês em três anos no IFRN 1 11,1 

Em branco 4 44,4 

Total 9 100 

Quadro 16 - Caso positivo, que habilidade? 
Fonte: Pesquisa realizada com Profissionais de Turismo na cidade de Natal /RN – abril de 2011. 

 

Os resultados do Gráfico 22 (p.81) também estão relacionados às 

respostas do Quadro 17, e se referem aos que deixaram de responder 

positivamente. Portanto os casos negativos das respostas dadas, que são de 44,4%, 

estão descritos no Quadro 17, cada um apresentando seus respectivos percentuais. 

Desses, 22,2% evidenciaram como ponto negativo que ―o inglês era muito 

instrumental‖, caracterizando, assim, a falta de conhecimento do informante quanto 

à natureza do inglês instrumental. Talvez pelo fato de a habilidade de leitura  ter sido 

sempre  a mais focalizada  em detrimento da oralidade no Curso de Turismo, 

manifesta-se mais uma vez o mito de que Inglês Instrumental é leitura (Ramos, 

2009). Outro aspecto negativo foi a falta de vínculo da disciplina na área, 

demonstrando, dessa forma, que o inglês foi ministrado de forma genérica. Ainda 

outro respondente informou que, observando que o curso não atendia à suas 

necessidades, estudou só, evidenciando, assim, a falta de empatia entre o aluno e o 

curso. 

Quadro 17 - Caso negativo, por quê? 
Fonte: Pesquisa realizada com Profissionais de Turismo na cidade de Natal /RN – abril de 2011. 

 

Caso negativo quanto às habilidades fr % 

Não havia vínculo da disciplina na área 1 11,1 

O inglês era muito instrumental 2 22,2 

O curso não atendia às suas necessidades, por isso estudou só. 1 11,1 

Em branco 5 55,6 

Total 9 100 
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Solicitou-se que os egressos se manifestassem ou avaliassem as aulas 

de inglês no que atenderam às suas necessidades (Quadro 18). Os informantes  

mencionaram o alto  nível dos professores, a boa aquisição de vocabulário, tanto 

geral quanto específico; evidenciaram a oportunidade que o curso propõe de estudar 

um pouco mais, além das boas  aulas de leitura de texto, possibilitando, assim, um 

treinamento  no que aprendeu em  cursos  anteriores de inglês, bem como 

compreensão de textos de um modo geral. Como discrepância, mencione-se uma 

resposta dispersa: ―conhecer os colegas de turma‖, pois não é pertinente ao tema 

em questão.  Considerando-se as respostas dos egressos quanto às aulas de inglês, 

oferecidas no Curso de Turismo, observa-se que não houve nenhum destaque nas 

variáveis apresentadas, uma vez que os percentuais são idênticos. 

Percebe-se que existe uma grande diferença entre a fala dos alunos da 

graduação e a dos egressos, quanto à aquisição de competências linguísticas. 

Talvez por falta de consciência dos primeiros quanto à importância do curso e à 

relevância do inglês naquele momento para uso posterior frente ao mercado de 

trabalho, ou por falta de motivação com relação ao uso e preferência  da língua 

inglesa no decorrer do curso e  na sua vivência profissional. Essa consciência 

parece surgir apenas quando saem do curso (egressos) e se deparam com as 

exigências da profissão. 

 

Avaliação  das aulas de inglês. Pontos positivos. fr % 

Professores de alto nível 1 11,1 

Aquisição de  vocabulário em inglês 1 11,1 

Oportunidade de estudar um pouco mais 1 11,1 

Contribuíram para ampliar o vocabulário técnico do turismo 1 11,1 

Aulas boas para leituras de texto 1 11,1 

Conhecer os colegas de turma 1 11,1 

Treinar o que aprendeu no curso de inglês 1 11,1 

Compreensão do texto de forma geral 1 11,1 

Branco  1 11,1 

Total 9 100 

QUADRO 18 – Avaliação  das aulas de inglês no curso de turismo. Pontos positivos. 
Fonte: Pesquisa realizada com Profissionais de Turismo na cidade de Natal /RN – abril de 2011. 
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Os resultados também apresentados com relação aos pontos negativos 

sobre as aulas de inglês oferecidas no curso de Turismo (Quadro 19) são os 

seguintes: 28,4% disseram que as aulas de inglês não devem priorizar a  oralidade 

nem a gramática, demonstrando que se trata de uma necessidade quanto ao uso da 

língua para o exercício da profissão; 21,3% relataram falta de motivação dos 

professores e alunos, bem como a falta de atenção destes últimos; esse mesmo 

percentual, 21,3%, apontou que, além de as turmas serem numerosas, as aulas 

eram poucas, teóricas e cansativas. Os dados mostram ainda, que, apenas um 

egresso relatou a falta de capacidade do professor, além da presença do substituto. 

Essa informação contrasta com o quadro anterior, que menciona professores de alto 

nível.  A presença do professor substituto também vista como ponto negativo por 

apenas um informante, não tem sustentação, visto que esse professor, embora não 

faça parte do quadro permanente, também é habilitado. Além disso, sua contratação 

é amparada pela lei 8745/93 e se dá por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária excepcional de interesse público, mediante um processo 

seletivo. 

Apesar dos professores de alto nível, Quadro 19, também citado por eles, 

o curso deixa a desejar em outros aspectos. Essas deficiências não poderiam ser 

sanadas se fosse feita a análise de necessidade seguida de um planejamento de um 

curso que viesse atender aos interesses dos alunos frente ao mercado de trabalho?  

Não seria interessante fazer uma análise das necessidades de aprendizagem? 

 

Avaliação das aulas de inglês no curso de turismo. Pontos 

negativos fr % 

Alunos desmotivados 1 7,1 

Poucas aulas 1 7,1 

Não forçava os alunos a praticarem a oralidade 1 7,1 

Inglês pouco focado para a prática 1 7,1 

Aulas  monótonas e cansativas por serem teóricas 1 7,1 

Não melhoraram a comunicação de ninguém 1 7,1 

Falta de capacidade do professor 1 7,1 

Professor substituto 1 7,1 

Turmas grandes 1 7,1 

Professores desmotivados 1 7,1 
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Quadro 19- Avaliação das aulas de inglês no curso de turismo. Pontos negativos. 
Fonte: Pesquisa realizada com alunos do curso de turismo da UFRN em novembro de 2010. 

 

Com relação aos tipos de atividades vivenciadas no curso de Turismo, 

conforme o Quadro 20, as de maior destaque, 32,8%, foram direcionadas para a 

leitura e compreensão de textos e folhetos informativos nessa área.  Em seguida, 

28,8% voltadas para a oralidade – escutar música, assistir a filmes e a vídeos da 

referida área. Outros informantes, 24,0%, evidenciaram o estudo da gramática e a 

aprendizagem de vocabulário relacionado ao turismo; 4,8% mencionaram a  redação 

de pequenos textos da área em questão.  Isso vai de encontro ao que dizem os 

alunos de Turismo quando indagados sobre as pretensões das aulas de inglês, pois 

priorizam a oralidade, conforme o Quadro 7, p.57. 

 

Atividades vivenciadas no curso de turismo Fr % 

Ler e compreender textos específicos da área de turismo 4 18,4 

Estudar gramática 3 14,4 

Assistir a filmes 2 9,6 

Escutar música 3 14,4 

Aprender vocabulário relacionado ao turismo 2 9,6 

Assistir a vídeo da área de turismo 1 4,8 

Ler folhetos informativos da área de turismo 3 14,4 

Redigir e compreender pequenos textos da área específica 1 4,8 

Outras. Especifique 2 9,6 

Quadro 20 - Atividades vivenciadas no curso de turismo. 

Fonte: Pesquisa realizada com Profissionais de Turismo na cidade de Natal /RN – abril de 2011. 

 

Quando questionados sobre a especificação de outras atividades 

vivenciadas no curso, Quadro 21, do item 3.1., os profissionais mencionaram  que 

aprenderam  a ler e compreender textos de maneira geral (11,1%). Esse mesmo 

Falta de atenção dos alunos 1 7,1 

Pouco tempo para aprender inglês e falta de intercâmbio com  

pessoas de outras universidades para melhorar a conversação 1 7,1 

Não aprofundar a gramática e a conversação 1 7,1 

 Em branco 1 7,1 

Total 14 100 
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percentual relatou que os textos trabalhados por eles referiam-se a lugares com 

potencial turístico. Em contraponto, 11,1% enveredaram por uma questão 

metodológica – ―métodos tradicionais‖ – desvirtuando o objetivo da questão. 

 

Outras atividades Fr % 

Métodos tradicionais 1 11,1 

Aprendeu a ler e compreender textos de maneira geral 1 11,1 

Textos mencionando características de alguns lugares com 

potencial turístico 1 11,1 

Em branco 6 66,6 

Total 9 100 

Quadro 21 - Outras atividades. 
Fonte: Pesquisa realizada com Profissionais de Turismo na cidade de Natal /RN – abril de 2011 

 

No que se refere à carga horária insuficiente para o Curso, 100% dos 

profissionais pesquisados responderam que essa não atende às necessidades de 

inglês em seu trabalho. Essa é também uma marca da fala dos alunos da 

graduação. Assim, percebe-se a importância que o inglês desempenha no curso de 

Turismo, e pergunta-se ao colegiado do curso se não estaria na hora  de redesenhar 

o  seu currículo de  inglês? 

Quanto à resposta do Quadro 22, ao serem questionados se a carga 

horária atendia ou não às necessidades do mercado de trabalho, os profissionais 

apontaram três respostas principais: em primeiro lugar, que o inglês estudado no 

curso de Turismo na UFRN, não é suficiente para o mercado de trabalho (36%); em 

segundo, tiveram que aperfeiçoar o inglês fora, para poderem atuar no mercado de 

trabalho, pois o inglês da UFRN tem uma carga horária que não preenche as 

necessidades dos alunos (27%); e em terceiro lugar, apontaram que deveria haver 

modalidades extras para a língua inglesa, com ênfase na oralidade (18%). Não seria 

oportuno pensar em uma adaptação do currículo? Convém lembrar ainda que o 

curso de Turismo não é um curso de línguas, dado o seu caráter utilitário. Haja vista 

que  o inglês  é utilizado como uma ferramenta de trabalho  que deverá ser utilizada 

conforme as necessidades  de aprendizagem  dos  futuros profissionais.  
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A carga horária atende ou não às necessidades? Fr % 

O inglês estudado na UFRN do curso de turismo não é suficiente para 

o mercado de trabalho 4 36 

Deveria haver modalidades extras para língua inglesa (conversação) 2 18 

Teve que aperfeiçoar o inglês em curso fora, já que a carga horária da 

universidade é pouca sem contar com o vocabulário. 3 27 

As aulas do curso visam apenas tradução e gramática, tem que  

fazer um curso fora para conversação. 1 9 

Em branco 1 9 

Total 11 100 

Quadro 22 – A carga horária atende ou não às necessidades do mercado? 
Fonte: Pesquisa realizada com Profissionais de Turismo na cidade de Natal /RN – abril de 2011. 

 

Com relação à questão sobre o que deveria ter sido estudado na 

graduação referente às competências lingüísticas (Quadro 23), 33,3% dos 

profissionais responderam que os principais pontos a serem explorados seriam: a 

conversação (42%); ler e escrever, (33,3%). Os demais apontaram a necessidade 

de mais tempo para as aulas de inglês e aulas práticas e de laboratório. Quando da 

implantação do Projeto de Inglês Instrumental no Brasil, nos anos 1980, a orientação 

era para a leitura, resultado das análises feitas nas universidades.  Hoje,  com a 

globalização, houve uma mudança no foco:  além da leitura, prioriza-se a oralidade e 

a compreensão. Isso não é diferente em Natal, onde a demanda do turismo requer  

cada vez mais um profissional que saiba se comunicar bem em inglês.  

 
Desempenho de inglês na Graduação Fr % 

Falar, ler e escrever 4 33,3 

Conversação na área de turismo e mais vocabulário 5 42,0 

Mais tempo para as aulas de inglês 2 16,6 

Conversação, aulas práticas e de laboratórios 1 8,3 

Total 12 100 

Quadro 23 – Desempenho de inglês na Graduação. 
Fonte: Pesquisa realizada com Profissionais de Turismo na cidade de Natal /RN – abril de 2011 

 

Os resultados do Quadro 24 demonstram certa distribuição proporcional 

nas respostas com relação à escolha da habilitação em Turismo, havendo destaque 

apenas de 22,2%, que afirmaram não saber o que queriam quando fizeram o curso; 
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pensaram apenas nas condições de trabalho. Os demais priorizaram essa 

habilitação por identificá-la com a área em questão, por uma melhor visão de 

mundo, pelas condições de trabalho, pelas aulas práticas, pela objetividade e 

conexão com o mercado e pelo desejo de viajar.  

 

Quadro 24 – Opção pela habilitação em Turismo. 
Fonte: Pesquisa realizada com Profissionais de Turismo na cidade de Natal /RN – abril de 2011. 

 

Conforme os resultados do Quadro 25, 66,6% dos profissionais de 

turismo confirmaram que o uso da língua inglesa foi um dos principais requisitos 

para a sua entrada no mercado de trabalho. Observa-se hoje uma situação em que  

o profissional de turismo  não pode  relegar o inglês na sua busca de emprego. Para 

isso é condição sine qua non. Para Russell e Leslie (2006), o domínio de mais de 

uma língua aumenta as perspectivas de emprego, pois é mais uma ferramenta 

diferenciadora no mercado de trabalho.  

    

  

 

 

 

 

 

Quadro 25 - Inglês  como  um requisito para  o mercado de trabalho. 
Fonte: Pesquisa realizada com Profissionais de Turismo na cidade de Natal /RN – abril de 2011. 

 

Opção por  Turismo Fr % 

Identificação com a área 1 11.1 

Pela idéia da visão de mundo, mas a proposta do curso é diferente 1 11,1 

Não sabia o que queria quando fez o curso. Condições de trabalho 2 22,2 

Que teria aulas práticas voltadas para a área de trabalho 1 11.1 

Mais prática, objetividade e conexão com o mercado 1 11,1 

Optou pelo curso de turismo porque desejava viajar 1 11,1 

Por ser uma área que a princípio se identificava 1 11,1 

Em branco 1 11,1 

Total 9 100 

Inglês  como  um requisito para  o mercado de trabalho Fr % 

Sim 6 66,6 

Não 2 22,2 

Em branco 1 11,1 

Total 9 100 
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Ainda com relação à resposta da questão no Quadro 26, quando 

indagados sobre as razões do uso da língua inglesa como requisito para o mercado 

de trabalho, afirmaram que o inglês é uma das línguas fundamentais em qualquer 

área; outros tantos disseram  que só foram promovidos após fazerem uma curso de 

inglês fora do país. Desviando-se do foco, esse mesmo percentual informou que,  

por estar  no mestrado, ainda não entrou no mercado de trabalho. Os demais não 

responderam, conforme  demonstrado abaixo.  

Quadro 26 -  Por quê o inglês é requisito? 
Fonte: Pesquisa realizada com Profissionais de Turismo na cidade de Natal /RN – abril de 2011 

 

Quanto ao uso da língua inglesa no trabalho (Quadro 27), 77,8% 

responderam que a utilizam. Tal resultado demonstra a importância do 

conhecimento desse idioma no mercado de trabalho e, por conseguinte, no curso de 

Turismo.  

Uso de inglês no trabalho fr % 

Sim 7 77,8 

Não 2 22,2 

Total 9 100 

Quadro 27 – Uso de inglês no trabalho. 
Fonte: Pesquisa realizada com Profissionais de Turismo na cidade de Natal /RN – abril de 2011. 

 

No que concerne às funções que o profissional desempenha utilizando o 

inglês, as principais respostas conforme o Quadro 28, evidenciaram a oralidade, 

com um percentual de 51,0% de atividades assim distribuídas: recepcionar 

estrangeiros, dar informações, atender clientes e falar ao telefone.  31,3% relataram 

o uso da escrita em suas atividades, como: escrever e-mails, cartas, anotar recados 

e  fazer reservas. 

Por quê o inglês é requisito? fr % 

Porque o inglês é fundamental em qualquer área atualmente 1 11,1 

Só depois que fez um curso fora do país foi promovido 1 11,1 

Ainda não entrou no mercado de trabalho devido ao mestrado 1 11,1 

Porque era exigência da empresa saber inglês 1 11,1 

Em branco 5 54,6 

Total 9 100 



90 
 

 
 

Funções que desempenha em inglês fr % 

Escrever e-mails 3 10,2 

Escrever cartas 1 3,4 

Recepcionar estrangeiros 5 17,7 

Anotar recados 1 3,4 

Atender clientes 4 13,6 

Fazer reservas 3 10,2 

Falar ao telefone 3 10,2 

Dar informações 4 13,6 

Outras. Especifique 5 17,7 

Total 29 100 

Quadro 28- Funções que desempenha em inglês. 

Fonte: Pesquisa realizada com Profissionais de Turismo na cidade de Natal /RN – abril de 2011. 

 

Quanto à especificação das funções que os profissionais desempenham, 

como foi visto no Quadro 28, a opção ―especifique‖, teve um percentual de 17,7%;  

desses, apenas 33,3% apresentaram as respostas contidas no Quadro 29. De 

acordo com os dados apresentados no Quadro 29, 11,1% utilizam o inglês para ler 

trabalhos e artigos, visando ao mestrado; esse mesmo percentual usa o idioma 

como guia turístico, recepcionista e professor de inglês. Outros tantos utilizam-no  

para a leitura de um modo geral. 

 

 

                           

 

 

 

 

Quadro 29 – Especificação das funções. 

Fonte: Pesquisa realizada com Profissionais de Turismo na cidade de Natal /RN – abril de 2011. 

 

Os resultados do Quadro 30 demonstram que os profissionais de turismo 

dialogam mais com os turistas que falam a língua inglesa, cujo percentual é de 50%, 

30% nativos e 20% não nativos, seguida de brasileiros, com 25%; outras línguas, 

com 10% e em branco; apenas 15% que deixaram de responder. Portanto esses 

Especificação das funções fr % 

Lê trabalhos e artigos em inglês para o mestrado 1 11,1 

Atualmente é professor de inglês, também como guia e 

recepcionista 1 11,1 

Leitura 1 11,1 

Em branco 6 66,6 

Total 9 100 
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resultados demonstram que a língua inglesa é muito importante para a interação  

dos profissionais com os turistas, enfatizando a oralidade. 

     Ademais, na atual conjuntura, o fluxo turístico é intenso, e Natal é um 

ponto muito visitado por estrangeiros. Nesse âmbito, o profissional de turismo tem 

relevante papel como agente tanto no campo econômico, como também 

sóciocultural. Em consonância com isso, o ensino das universidades deve centrar-se 

no Turismo com responsabilidade, de forma dinâmica e diversificada, numa interface 

com o  inglês, pré-requisito  para o bom desempenho do profissional desta área. E 

para isso, a análise de necessidades é um procedimento preliminar e norteador na 

preparação de um curso voltado para o IFE, visando às expectativas de uso da 

língua desse público-alvo, bem como às dos alunos que serão futuros profissionais. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quadro 30 – N sua função, com quem dialoga? 
Fonte: Pesquisa realizada com Profissionais de Turismo na cidade de Natal /RN – abril de 2011. 

 

Do total de profissionais questionados sobre a leitura de artigos, revistas, 

jornais, sites e e-mails em inglês, 100% afirmaram que o fazem. Percebe-se, assim, 

que essa habilidade faz parte do dia-a-dia desse profissional de turismo e que foram 

despertadas de acordo com a atividade exercida por ele. Observa-se um contraste 

com o que está expresso na página 54, Gráfico 8,  quanto aos alunos de Turismo, 

que não vivenciam a leitura (60,9%). Acrescente-se ainda que, apenas 37% lêem  

revistas, e-mails, sites, entre outros. Talvez se possa inferir que esse percentual 

baixo reflita pouca maturidade quanto às expectativas do mercado de trabalho ou 

falta de motivação. 

Conforme demonstrado a seguir (Quadro 31), o desempenho dos 

profissionais do Turismo no que concerne a ler, escrever, ouvir e falar, apresenta-se 

com um conceito ―bom‖, com uma freqüência de 22 pontos e regular com freqüência 

de 12 pontos em relação ao total de 36 pontos. Pode-se inferir que eles, no exercício 

Na sua função, com quem você dialoga? fr % 

Brasileiros 5 25 

Falantes nativos da língua inglesa 4 20 

Estrangeiros de outras línguas que falam inglês 6 30 

Falantes de outros línguas. Especifique quais. 2 10 

Em branco 3 15 

Total 20 100 
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da profissão, por necessidade, buscaram desenvolver essas habilidades; 

contrastando, assim com o resultado dos alunos de graduação, Quadro 5, p 55. 

Releve-se, porém, que talvez esses alunos não tenham critérios definidos de auto-

avaliação, talvez, por falta de maior empenho e consciência de seus objetivos. 

 

Avaliação do desempenho do inglês  quanto às habilidades 

HABILIDADES RUIM REGULAR BOM ÓTIMO Total 

Ler 0 0 8 1 9 

Escrever 0 4 5 0 9 

Ouvir 0 4 5 0 9 

Falar 0 4 4 1 9 

Total 0 12 22 2 36 

 
Quadro 31 - Avaliação do desempenho na língua inglesa quanto às habilidades. 

Fonte: Pesquisa realizada com Profissionais de Turismo na cidade de Natal /RN – abril de 2011. 

 

Do total de profissionais de turismo pesquisados (Quadro 32), 55,5% 

responderam que às vezes utilizam o inglês escrito e falado no trabalho e 44% 

afirmaram que o fazem diariamente. Daí, pode-se deduzir que a freqüência no uso 

do inglês (falado ou escrito) depende das funções em que o profissional está 

trabalhando. Como recepcionista de hotel ou guia turístico, tende a desenvolver a 

oralidade; numa agência de viagens, poderá desenvolver a escrita através  de e-

mails, recados, cartas, reservas de passagens, entre outras. 

   

 

Quadro 32– Frequência do inglês falado ou escrito no trabalho. 
Fonte: Pesquisa realizada com Profissionais de Turismo na cidade de Natal /RN – abril de 2011 

 
 

Do total de egressos, quando questionados sobre a importância das 

habilidades no seu trabalho (Quadro 33), a frequência das respostas quanto ás 

Frequência do inglês falado ou escrito no trabalho fr % 

Às vezes 5 55,5 

Nunca 0 0,00 

Diariamente 4 44,4 

Total 9 100 
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habilidades: ouvir, falar, ler, escrever, vai de 1 a 4, por ordem de prioridade.  De 

acordo com os resultados, verifica-se que 02 alunos priorizaram a habilidade ouvir e 

falar, seguidas de ler e escrever.  É importante salientar que do total de nove 

profissionais de turismo, quatro foram descartados, devido suas  respostas estarem 

marcadas  incorretamente.   

 

Quadro 33 – Habilidades mais importantes. 
Fonte: Pesquisa realizada com Profissionais de Turismo na cidade de Natal /RN – abril de 2011. 

 

Pelas respostas dos egressos, percebem-se os seguintes pontos: que o 

curso de graduação em Turismo não lhes proporcionou subsídios suficientes quanto 

ao uso da língua para o mercado de trabalho; para isso, tiveram que buscar esse 

conhecimento em escolas de línguas. Tanto os alunos da graduação, quanto os 

profissionais (egressos), sentiram um desejo de que seja ampliada a carga horária, 

pois a atual não atende aos requisitos do curso. Além disso, observa-se uma 

carência quanto à oralidade, apesar do alto nível dos professores, pois a disciplina 

deixa muito a desejar, quando se trata de enfrentar o mercado de trabalho. 

 

 

3.5  ANÁLISE DAS NECESSIDADES DA SITUAÇÃO-ALVO: EMPRESAS 

 

 

Conforme visto nas análises de necessidades dos alunos do curso de 

Turismo, dos professores, da coordenadora e dos egressos, julgou-se imprescindível 

incluir alguns dirigentes de empresas de turismo de Natal que têm parceria com o 

referido curso na UFRN.  

HABILIDADES 

 ORDEM DE PRIORIDADES  

 1 2 3 4 TOTAL 

Ouvir 2 2 1 0 5 

Falar 2 2 1 0 5 

Ler 1 0 3 1 5 

Escrever 0 1 1 3 5 
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Para isso, foram usadas questões semiestruturadas sobre a opinião dos 

dirigentes de empresas de turismo com relação ao uso do inglês nas necessidades 

de situação-alvo no mercado de trabalho, isto é, um dos nichos do mercado em que 

os alunos egressos do curso irão atuar. Para chegar até elas, a coordenação do 

curso de Turismo relatou acerca da parceria existente entre essas empresas e a 

Universidade no âmbito de estágios e serviços, fornecendo à pesquisadora seus 

contatos e a seguir, por telefone, foram agendadas entrevistas com esses diretores. 

Houve certa dificuldade no processo de agendamento com algumas empresas por 

falta de tempo disponível por parte dos profissionais. 

Na análise das entrevistas realizadas com os dirigentes de 4 empresas, 

aqui denominadas TUR1, TUR2, TUR3 e TUR4, verificou-se que a maior parte delas 

procura  um profissional  de turismo para possível contratação em sua empresa.  

Esses dirigentes  buscam um profissional qualificado (TUR 1);  que tenha 

um perfil dinâmico, com bom desempenho no inglês (TUR 2); com formação 

superior;  que tenha boa leitura ( TUR 3); que seja responsável, comprometido com 

o trabalho e queira aprender  como satisfazer os clientes  (TUR 4 ). 

Essas exigências estão em consonância com a fala dos egressos, p. 90, 

Quadro 26, ao informarem que realmente vivenciam situações em que o uso da 

língua inglesa, falada ou escrita, é um pré-requisito. Pois existem um contexto e uma 

interação entre turistas e empresas, sendo, portanto, necessário um profissional que 

atenda a essas exigências. 

Essas empresas, investigadas acerca das suas funções oferecidas aos 

profissionais de turismo, declararam que há uma boa disposição de recebê-los, 

embora  haja também a queixa  de  que,  ao  chegarem, não atendem às exigências, 

necessitando, portanto, treiná-los para que possam se adequar à realidade (TUR 1) 

e, para isso, o critério usado para o processo de seleção é a responsabilidade (TUR 

1, 3). Além disso, exige-se do profissional a capacidade de  exercer funções como: 

reservas, passeios, e marketing, montagem de  pacotes e eventos turísticos (TUR 

2,4,). Essas funções são corroboradas na fala dos profissionais (p. 91, quadro 30), 

quando evidenciam suas atividades conforme as exigências do mercado. Ademais, 

conforme a fala da coordenadora: a universidade propõe que seus profissionais  

(egressos) sejam pessoas  com habilidade e competência em gestão e 

planejamento de destinos turísticos e atividades de um modo geral (p.75). 
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Num terceiro momento, colheram-se informações acerca do perfil exigido 

do profissional que a empresa procura: alguém qualificado e proativo (TUR 1);  

dinâmico, comprometido, bilíngüe, com ênfase no inglês (TUR 2, 4).Quanto ao uso 

da língua inglesa, exige-se  que  tenha  o domínio da oralidade e da escrita (TUR 3). 

Isso vai ao encontro do que diz a coordenadora: se o profissional não tiver 

conhecimento de inglês, não pode nem pensar em atuar na área de turismo (p. 77). 

Com relação às exigências da empresa quanto ao conhecimento de 

inglês, o profissional de turismo deve ter pelo menos: domínio de duas línguas (TUR 

1) com destaque para o Inglês e ênfase na oralidade e na escrita (TUR 2), visto que 

a clientela é usuária desse idioma (TUR 3). É motivo de certa preocupação o 

depoimento de uma das dirigentes que desistiu do curso de Turismo porque 

percebeu a falta de compromisso dos professores e dos alunos (TUR 4); por outro 

lado, ela defende que é uma área  com bastante demanda, mas  precisa-se 

selecionar bem os seus profissionais. 

Nota-se, portanto, que, além do preparo adquirido na escola, as empresas 

exigem que o profissional tenha boas qualidades pessoais, o que fará a diferença 

entre os que se apresentam em busca de emprego. 

Ainda com relação às  exigências da empresa quanto ao inglês, é  digno 

de nota o empenho de uma delas   em patrocinar  aulas de inglês para os seus 

funcionários (TUR 1),  pois  o inglês é imprescindível (TUR 3), de acordo com as 

informações  advindas  dos dirigentes. 

 

O inglês é imprescindível, que ele fale e escreva em inglês, que 

possa se comunicar e passar bem as tarefas, passar as informações 

turísticas. (TUR2). 

 

É imprescindível. Não é só um diferencial para nós, mas também 

uma necessidade, pois há um fluxo de turista estrangeiro  neste hotel 

muito acentuado. Oferecemos serviços para atender ao público 

estrangeiro, desde a chegada à assistência a  eventos, passeios 

entre outros(TUR3). 

 

Pelo menos o básico em inglês, é necessário. A empresa já tem o 

guia que é formado em inglês e a nossa funcionária que também é 

formada em inglês. (TUR4). 
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Pelo visto acima, o inglês é a língua primordial na área do turismo. 

Portanto torna-se imprescindível a oralidade e escrita desse idioma para o 

profissional, para os fins específicos de sua profissão ou função, que possa 

comunicar-se, desenvolver bem suas tarefas e passar as informações necessárias 

aos turistas, ou seja, atender ao público estrangeiro, desde a chegada, à assistência 

a eventos, passeios entre outros. 

Observa-se que o inglês é uma exigência, em todas as empresas que 

participaram da pesquisa. Relataram um grande fluxo de turistas, usuários do inglês. 

Então é necessário que haja um funcionário capaz de atendê-los desde a chegada 

até a saída, incluindo os eventos. 

Questionados sobre as tarefas a serem cumpridas pelo profissional 

relativas ao uso do idioma inglês, os dirigentes das empresas entrevistadas assim se 

expressaram: 

 

O atendimento ao cliente direto, as respostas por e-mail, o retorno. 

Pois é um site acessado por pessoas não só do nosso país, mas por 

outros países. Além disso, atendemos vários orçamentos que vem 

desde congressistas, traduções  e outras atividades.(TUR1). 

 

Atendimento, reservas, informações turísticas (TUR2). 

 

São duas situações, uma é  que  saiba pesquisar em inglês para 

enviar e-mails, estudar um produto turístico internacional, tentar 

entender e  analisar uma passagem aérea, até a própria linguagem 

do turismo. Eu pelo menos já precisei em feira, participei de feira e 

precisei me comunicar  em inglês.(TUR3).  

 

Saber se comunicar bem. Responder e-mails. Orientar os 

estrangeiros nas atividades extras, como passeios e outros (TUR4). 

 

As principais tarefas a serem cumpridas pelos profissionais em inglês, 

como podem ser observadas nos relatos acima, são a comunicação, específica das 

funções da área, responder e-mails, orientar os estrangeiros nas atividades extras, 

traduções, passeios, informações turísticas. E, para isso, competência é 

imprescindível. 

Observa-se que as necessidades da situação-alvo estão em 

descompasso com as de aprendizagem. Pois os dirigentes relataram que os 

profissionais (egressos) de turismo precisam freqüentar aulas de línguas para 
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melhor desempenhar suas funções. Deduz-se daí que chegam despreparados ao 

mercado de trabalho. Aliás, essa deficiência já fora mencionada pelos alunos do 

curso de Turismo quando relataram na entrevista que o ensino de inglês é pautado  

na habilidade de leitura,  e que a pretensão deles  é pela oralidade (Quadro 6, p.56). 

Isso funciona como um alerta para se pensar no redesenho de uma ementa  

baseada na análise de necessidade, sempre que se pensar em  ensino de IFE x 

situação-alvo. 

Percebe-se também que a expressão oral e a escrita são recorrentes, 

dadas as atividades como recepção e emissão de e-mails, bem como atendimento 

ao público  em eventos, passeios, etc. 

Indagados a cerca da língua inglesa como uma importante ferramenta de 

trabalho para o Turismo, os dirigentes das empresas pesquisadas se posicionaram 

assim: 

 

Eu acho que a língua inglesa é importante não só para a área de 

turismo, mas de um âmbito geral. Hoje, as palavras que nós lidamos, 

o inglês técnico, a parte técnica do turismo é toda voltada para 

inglês. Como colaborador da empresa, ele tem que estar preparado. 

(TUR1). 

 

Sua possibilidade de estudar diversos locais, sites, ou assistir 

televisão, jornal, um negócio muito mais amplo. (TUR1). 

 

Quem não tiver o inglês hoje é muito difícil ficar na área de turismo. 

O mercado exige isso, a gente está recebendo turista todos os dias. 

Ele necessita que a gente se comunique bem com ele para que ele 

possa passar bem durante a sua permanência aqui (TUR2). 

 

O aluno que sai da universidade sabe apenas o básico. Como aqui é 

um albergue de juventude, uma rede internacional de hospedagem, a 

gente recebe muito estrangeiro. Quando eles chegam aqui, 

aprendem bastante. O básico que eles pegam aqui praticam. Tem 

gente que viaja para o albergue para aprender a língua. Esse período 

que eles passam aqui eles aprendem bastante. Funciona como um 

intercâmbio cultural. Tem gente que viaja pelo albergue para 

vivenciar a língua inglesa. Muita gente que viaja, vem conversar com 

os hóspedes daqui. Serve como um intercâmbio cultural. Recebemos 

sempre estagiários e temos 4 funcionários que vieram da UFRN 

(TUR2). 
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O inglês é fundamental. Muitos falam que no turismo, precisa-se de 

inglês; português é uma terceira língua. Não se fala apenas de uma 

segunda língua. Geralmente o estrangeiro que não fala espanhol, ele 

fala basicamente o inglês. O estrangeiro que não fala o alemão, ele 

sabe o básico de inglês. O inglês acaba fundamentando o turismo 

(TUR3). 

O inglês uma ferramenta importante, indispensável para o mercado 

de trabalho (TUR4). 

 

Pelas declarações dos entrevistados, pode-se observar que a língua 

inglesa é uma ferramenta importante não só no turismo, assim como no dia-a-dia, 

desse atual mundo globalizado. No turismo, ela se torna uma das principais 

ferramentas de comunicação com os estrangeiros, e esse mercado exige esse tipo 

de conhecimento de seus profissionais. No entanto, constatou-se nos relatos dos 

entrevistados que há falta de profissionais responsáveis  nesse campo, apesar de 

ser uma carreira promissora; portanto, trata-se de um mercado em ascensão. 

Conforme as falas dos dirigentes das empresas questionadas, ficou evidente a 

importância do conhecimento básico, porém a interação com turistas e usuários da 

língua torna mais fluentes os que ali trabalham. Comentou-se que há uma espécie 

de intercâmbio não sistemático, quando estrangeiros, usuários do idioma, interagem 

com outros hóspedes e até com estudantes que vêm  à procura desses contatos.  

Constata-se, assim, a importância do idioma inglês nesse intercâmbio 

com as empresas, como locais de incremento sociocultural, além de ser condição 

sine qua non para o mercado de trabalho. Nesse contexto, dada a sua 

especificidade, o IFE é uma porta de entrada com o foco no aluno.   

Sendo esse ensino de IFE uma forma de oferecer melhores agentes ao 

mercado de trabalho, tendo em vista as suas exigências e maior abertura para sua 

competitividade no mundo, faz-se necessário redefini-lo e adequá-lo às 

necessidades dos usuários e profissionais. Esse fato não passa despercebido na 

fala da coordenadora:  não se sabe por que, se o idioma é tão importante,  os alunos 

não valorizam. Daí a  necessidade de um empenho maior por parte dos professores 

em direcionar, de forma exitosa, um redesenho de uma ementa que venha atender 

às necessidades dos alunos  frente ao mercado de trabalho. 

Tomando como base o primeiro questionamento desta pesquisa: quais as 

necessidades de aprendizagem desses alunos quanto ao uso do inglês, seus 

desejos e carências, obtiveram-se dos entrevistados, os alunos da graduação, 
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informações que identificam não haver uma consciência clara quanto às habilidades 

lingüísticas: ler, ouvir, falar e escrever; pois esse fato é mostrado de forma um pouco 

confusa. Quando questionados acerca das expectativas no uso do idioma, opinaram 

pela leitura. Quanto à pretensão e prioridade das aulas de inglês, optaram pela 

compreensão oral. Percebe-se, assim, uma carência de aulas de conversação sem 

relegar, porém, a segundo  plano a leitura. 

Observam-se ainda, aspectos que poderiam estar presentes nas aulas de 

inglês, segundo os alunos, com destaque em compreensão oral, tais como 

conversação mais interativa em sala de aula, contato direto com estrangeiros, 

assistir a filmes, entre outros, inserção de vídeos na sala de aula, pois seriam 

elementos metodológicos diferenciadores nas necessidades de aprendizagem 

desses alunos, ou seja,  os alunos estão sugerindo que deve haver foco na sua área 

de atuação, reforçando o aspecto da aprendizagem significativa de Rogers (1969).  

Isso vai ao encontro do que defende Hutchinson e Waters (1987) e 

Dudley-Evans e St John (1998), quanto às necessidades, carências e desejos dos 

alunos para suprir as necessidades de aprendizagem. Essa percepção é algo 

complexo que envolve mais do que saber o que os alunos terão de fazer no 

mercado de trabalho.  Devem ser levadas em conta também as necessidades da 

situação-alvo. Essas necessidades estão relacionadas ao uso da língua (suas 

habilidades) bem como a sua aprendizagem: como a aprendem para fazerem o que 

desejam fazer. O que se observou em termos de necessidades de aprendizagem foi 

a ênfase na habilidade oral, embora essa  habilidade  não seja  trabalhada de forma 

satisfatória no curso de Turismo. 

Com relação à segunda pergunta da pesquisa: qual a situação atual dos 

professores e coordenadora do curso de Turismo?, observou-se que a maioria dos 

professores investigados fazia modificações na ementa em parceria com seus 

colegas. Mas essa modificação apontou que, apesar de terem dito que fazem a 

análise de necessidades, não ficou evidenciado que essa ferramenta foi 

devidamente operacionalizada, tendo em vista que a análise de necessidades supõe 

processo contínuo e não uma avaliação no final do semestre como relatado por uma 

das professoras. Pelo visto, revela-se a falta de consciência sobre o papel do inglês 

no currículo de graduação, fazendo-se necessário haver sintonia entre professores, 
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reuniões, discussão, preparação de material em conjunto, como fora preconizado no 

Projeto de Inglês Instrumental no Brasil. 

Além disso, algumas professoras defendem que as aulas sejam 

ministradas em inglês e que é impossível treinar oralidade com a carga horária 

existente (ponto comum também entre alunos e egressos). Confrontando as 

respostas das professoras com as dos alunos da graduação quanto ao uso do inglês 

em sala de aula, observa-se que não há entre eles sintonia, pois os alunos preferem 

a língua materna. Também quanto às prioridades, as respostas das professoras não 

corroboram as dos alunos. Estes têm expectativas para a habilidade de leitura x 

prioridade na compreensão oral. 

As respostas advindas da coordenadora, ainda com relação à situação 

atual, testificam que o inglês tem um papel relevante no referido curso e no mercado 

de trabalho, pois mantém um canal com as empresas de turismo, apesar de um 

pouco falho. Ademais, menciona que as disciplinas de idiomas são um problema. 

Primeiro porque há uma indefinição com relação à metodologia, conteúdos, e 

habilidades linguísticas. Não há interação entre os professores de línguas. É 

imprescindível que haja maior entrosamento para que possam definir as metas a 

serem seguidas. 

Conforme a fala da coordenadora, o inglês instrumental é ministrado em 

toda a universidade, e por ser instrumental, centra-se mais na tradução. Para Ramos 

(2009), trata-se de um mito, herança oriunda do Projeto de Inglês Instrumental no 

Brasil de que Inglês Instrumental é leitura. Além disso, a coordenadora demonstra 

preocupação quanto ao ensino do idioma e sugere maior interação entre a 

coordenação x professores, tendo em vista o tipo de profissional que a universidade 

pretende lançar no mercado de trabalho. Para ela, sem conhecer o inglês, o 

profissional não pode nem pensar em colocar-se no mercado. Percebe-se assim seu 

interesse em otimizar  o ensino de inglês.  

A preocupação da coordenadora com o ensino de inglês é um sinalizador 

quanto à importância do curso e dos objetivos, ou seja, que tipo de profissional 

pretende-se lançar no mercado? Esse olhar da coordenadora nos leva a buscar um 

embasamento para essa situação atual. Nesse contexto é relevante o que dizem 

Dudley-Evans e St John (1998, p. 124): se o ponto de destino deve ser estabelecido, 

o ponto de partida também deve ser definido e isso é fornecido pela análise de 
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situação atual. A coordenadora almeja que se coloquem no mercado bons 

profissionais, que inglês é pré-requisito para isso. Além disso, faz-se necessário 

identificar no início do curso suas necessidades, desejos e lacunas quanto ao uso da 

língua. Esse é um complemento, de acordo com Robinson (1991), para a análise de 

situação-alvo, que são as empresas. 

Os dados obtidos quanto às necessidades da situação-alvo dos egressos 

e do mercado de trabalho quanto ao uso do inglês de uso da língua inglesa, nossa 

terceira pergunta de pesquisa, atestam que: os profissionais (egressos) sentem-se 

despreparados quanto ao uso do idioma e por isso tiveram que freqüentar escolas 

de línguas para desenvolver a oralidade. Essa deficiência parece advir da falta de 

prioridade nessa competência agravada ainda, pela carga horária reduzida, 

conforme seu depoimento. 

Outro ponto observado em relação aos egressos foi que o uso do inglês é 

um dos requisitos para a entrada no mercado de trabalho, bem como sua promoção. 

Além disso, ressaltaram que esse idioma é para eles a ferramenta de serviço, pois 

novamente evidenciaram que a habilidade oral se sobrepõe ás outras.  Dela 

precisam para desempenharem suas atividades no contato com o turista, tais como: 

recepcionar estrangeiros, dar informações, falar ao telefone, entre outras. Percebe-

se assim, que há uma lacuna quanto à aprendizagem do idioma visando a essas 

exigências do mercado. 

Dudlley-Even e St John (1998, p. 124) defendem que a análise do meio 

pode fornecer elementos sobre a implantação, o desenvolvimento e o sucesso de 

um curso, bem como sua projeção no mercado. Percebe-se que as informações 

advindas dos egressos corroboram o pensamento dos autores, embora vão de 

encontro aos resultados obtidos da graduação quanto à realidade vivenciada no 

curso em que suas expectativas eram de leitura e sua prioridade em termos de 

pretensão é a compreensão oral.  Isso se contrapõe à realidade, pois, ao entrarem 

no mercado de trabalho, a exigência aponta para a oralidade. 

Ainda com relação ao terceiro questionamento: quais as necessidades da 

situação-alvo dos egressos e do mercado de trabalho quanto ao uso do inglês?,  as 

respostas dos dirigentes de empresas de turismo investigados apontam que suas 

expectativas repousam sobre a exigência de profissionais qualificados, bilíngües 

(com destaque para o inglês), responsáveis, de espírito empreendedor e proativo; 
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que saibam executar bem suas funções.  Além disso, percebeu-se, pela fala dos 

dirigentes, que as principais tarefas do mercado oportunizam, em primeira mão, à 

oralidade, seguidas de outras atividades, como responder a e-mails, orientar 

estrangeiros, tradução, passeios, informações turísticas, entre outras. 

O mercado de trabalho encontra-se, atualmente, sedento e assustado. 

Sedento porque está necessitado de profissionais qualificados e comprometidos 

com o espírito empreendedor da empresa, que seja capaz de vestir a camisa da 

idéia que o seu empregador lhe propõe, e assustado, conforme o relato de uma das 

dirigentes de empresas pesquisada, por causa da falta de engajamento do candidato 

ao emprego. O inglês é imprescindível. 

Observou-se, no entanto, que as necessidades de situação-alvo das 

empresas estão em descompasso com as de aprendizagem (investigadas através 

das entrevistas com os graduandos). Haja vista que os dirigentes de empresas 

informaram que seus profissionais, ao chegarem, sentem a necessidade de 

freqüentar aulas de idiomas. Deduz-se daí, que chegam despreparados. E essa 

deficiência já mencionada direciona para a oralidade, talvez um pouco negligenciada 

durante o curso, apesar de sua importância no exercício da profissão, consorciada  

às outras  habilidades lingüísticas, como ler e escrever. Daí a importância de um 

novo olhar em consonância com as necessidades, desejos e carências dos usuários, 

tendo em vista o seu desempenho no mercado de trabalho. 

Das respostas advindas dos graduandos, dos professores, da 

coordenadora, dos egressos e das empresas podem-se inferir alguns pontos cruciais 

quanto ao IFE: os alunos se dizem despreparados, acusam certo descompasso 

entre a ementa, a condução das aulas, as expectativas e a realidade encontrada no 

mercado de trabalho. Além disso, as empresas esperam melhores profissionais. 

Esses indicadores sugerem que se faz necessário repensar a ementa do 

curso de turismo, visando sanar essas necessidades. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo é uma extensão da minha experiência como professora de 

IFE na UFRN, cujo cenário de investigação é o curso de Turismo.  Nessa instituição, 

pude analisar e refletir sobre a minha atuação nessa abordagem, além de perceber 

que, dali, podia obter subsídios para traçar um processo de investigação visando à 

melhoria do ensino nessa modalidade. Isso porque existe uma variação quanto à 

forma e metodologia como o inglês era ministrado: num determinado período, era 

ministrado Inglês Geral; em outro, Inglês para Fins Específicos, com ênfase em 

leitura, sem levar em conta a análise de necessidades. Talvez seja essa uma das 

causas  do descompasso entre a disciplina e as expectativas. 

O objetivo principal desta investigação foi diagnosticar as necessidades 

de aprendizagem dos alunos de Turismo na UFRN, quanto ao uso de inglês, seus 

desejos e carências; as necessidades da situação atual dos professores e da 

coordenação do referido curso quanto ao  ensino do idioma,  além das necessidades 

da situação-alvo dos profissionais (egressos) e  do mercado de trabalho  quanto ao 

uso do inglês. Para isso, usaram-se como aportes teóricos autores como Hutchinson 

e Waters (1987), Dudley-Evans e St  John (1998) Robinson (1991), Celani et al. 

(2005), Ramos (2008) dentre outros. Dentro dessa base, vários trabalhos foram 

desenvolvidos, voltados para  Inglês para Fins Específicos ou Inglês Instrumental; 

este último  termo usado no Brasil desde a década de 1970. 

Além de ser o primeiro trabalho de dissertação dessa natureza no Rio 

Grande do Norte, o estudo dessa base teórica possibilitou-me um aprofundamento 

da abordagem instrumental ao ensino de línguas, tendo como princípio básico a 

análise de necessidades, permitindo, assim, buscar respostas para os 

questionamentos  que nortearam este trabalho:   

 

(1) Quais as necessidades de aprendizagem dos alunos de Turismo 

quanto ao uso do inglês, seus desejos e carências?  

 

(2) Qual a situação atual dos professores e coordenador do curso de 

Turismo, com relação ao inglês? 
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(3)  Quais as necessidades da situação-alvo dos egressos e do          

mercado de trabalho quanto ao uso do inglês? 

 

Esta pesquisa visa fornecer subsídios para graduandos, professores, 

coordenadores e egressos do curso de Turismo, visando melhor atender ao 

mercado de turismo quanto ao uso do inglês, visto que esse exige sempre 

profissionais qualificados. Nela, observou-se que  cada elemento (aluno, professor, 

coordenador, egressos, empresas) tem sua  atuação específica dentro do contexto, 

que é o uso do inglês no curso de Turismo na UFRN, visando a um melhor 

desempenho profissional nesse mercado de trabalho. 

Com relação ao primeiro segmento pesquisado – os alunos -  há uma 

expectativa  nem sempre  atingida, pois  não há uma consciência clara quanto às 

habilidades lingüísticas. Esse fato é mostrado de forma um pouco confusa: 

apresentam um desejo de ênfase  nas aulas  contemplando a leitura;  em seguida, 

sentem carência  de aulas voltadas para a oralidade.  

Quanto ao segundo segmento – professores e coordenação -  constatou-

se que o primeiro não  faz análise de necessidades, pois essa  ferramenta 

pressupõe um processo contínuo do início ao fim do curso. Esse elemento 

indispensável permite   redesenhar o curso atendendo  às necessidades emergentes 

com relação ao uso do idioma. Além disso,  os professores relataram   que é preciso 

trabalhar a oralidade, porém a carga horária  reduzida inviabiliza todo esse 

processo. Esse aspecto também  foi observado   pelos alunos do curso de Turismo e 

os egressos. Ainda nesse segmento, a coordenação relatou que há um 

descompasso  entre a metodologia, conteúdos e  habilidades lingüísticas, sugerindo 

assim  uma maior interação entre os professores de línguas. 

No que se refere ao terceiro segmento – egressos e empresas – quanto 

ao uso do idioma, os primeiros atestam que há uma deficiência no curso, talvez 

proveniente da carga horária reduzida, obrigando-os a buscarem aulas  extras em 

cursos de idiomas para terem melhor chances de entrarem no mercado de trabalho, 

visto que esse, por sua vez,  exige  um profissional competente e qualificado, 

belingue, fluente na oralidade e que também desempenhar outras atividades como 

responder e-mails, orientar estrangeiros, traduzir e fornecer informações turísticas.   
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Nesse âmbito,  o  IFE apresenta-se como uma porta de entrada no mundo 

globalizado, acompanhando os avanços da tecnologia.  Investir na melhoria do 

ensino de IFE é uma forma de oferecer ao mercado globalizado uma maior abertura, 

tendo em vista sua competitividade no mundo. E para isso, melhorar a educação 

superior é considerar o ensino e aprendizagem de línguas não como diferencial, mas 

como ferramenta imprescindível oferecida aos profissionais para fortalecer a 

qualidade  das instituições, bem como estabelecer  sua competitividade  educacional 

nesse cenário. 

Como se pode observar, o curso de Turismo evidencia-se  por causa das 

relações culturais e comerciais entre as pessoas, tendo o inglês como alavanca 

comunicativa  nas interações. Surge daí a necessidade de os profissionais de 

Turismo dominarem  esse idioma para que possam  intercambiar internacionalmente 

correntes turísticas de um lugar para outro, pois eles são  agentes  que direcionam  

no mercado de trabalho, o produto turístico (LAGE; MILONE, 2009). Além disso, 

deve haver interação entre todos esses atores – alunos, professores, coordenação, 

egressos e empresas – visando aos mesmos objetivos de forma exitosa. Para isso, 

faz-se necessária a integração de conteúdos e metodologias. 

No mais, é fundamental reconhecer que os maiores ganhadores  com 

esta pesquisa são os alunos e o mercado de trabalho. Os primeiros, porque se 

sentirão mais qualificados como usuários de inglês por expressar a sua consciência 

de necessidades, desejos e carências, diagnosticada pela pesquisadora,  que teve a 

sensibilidade de traduzir esses dados teóricos x práticos e, ao mesmo tempo, trazê-

los para o contexto real, não só na sua interação e diálogo em sala de aula, mas 

também  destacando as interfaces do mercado de trabalho com o idioma. O 

segundo, por receber profissionais competentes, poderá atender melhor às 

demandas do público. 

Esta pesquisa, portanto, levou-nos a compreender que o Inglês proposto 

no curso de Turismo não se coaduna com os objetivos de um curso de Inglês para 

Fins Específicos, pois conforme as informações coletadas dos seguimentos 

envolvidos na pesquisa, esse fato fica bem evidente, visto que a análise de 

necessidade nem sempre foi levada em conta, daí resultando um curso sem um 

perfil de IFE. 
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Quero deixar aqui algumas sugestões para um possível redesenho de 

uma ementa de um curso de IFE para o Turismo, cujos pontos fortes sejam a 

integração aluno x professor x coordenação x egressos x empresas, extensiva 

também a outras áreas acadêmicas. Ressalte-se, porém, a análise de necessidades 

como norteadora e ferramenta indispensável ao atendimento dos objetivos de cada 

curso. Este estudo também poderá servir de base para a implantação de possíveis 

programas de formação de IFE e, com isso, atender às várias áreas específicas, 

com a abordagem em questão. 

Toda a reflexão apresentada sobre os aspectos teórico-metodológicos 

que vivenciei durante a minha experiência levou-me a um amadurecimento crítico-

reflexivo quanto ao caminho que devo trilhar a partir de agora, além de poder 

orientar os colegas docentes, incentivando-os a trabalhar com IFE, redesenhando o 

curso de acordo com dados colhidos em cada realidade, através da análise de 

necessidades. 

Entre as muitas possibilidades, posso sugerir:  que os futuros professores 

de inglês recebam formação continuada, através de cursos de extensão, tendo em 

vista que eles são e serão eternos aprendizes e seus alunos, melhores alunos, 

frutos desse seu contínuo aprendizado;  não limitados à ementa de um curso, mas 

envolvidos em futuros estudos em que o IFE tenha seu papel aglutinador das novas 

ideias dos professores, do diálogo da coordenação do curso com os egressos e o 

mercado de trabalho. Sem essa coesão, não seria possível pensar em uma proposta 

exitosa de IFE. Nesse contexto, conhecer e usar o idioma inglês não é apenas um 

acessório, mas uma alavanca para os que querem sair-se bem num mercado 

competitivo global, onde essa língua é ferramenta indispensável. 

Finalizando, retomo a epígrafe deste trabalho: ―O inglês não é mais 

diferencial, é chão de fábrica‖, pois no chão da fábrica está o alicerce da sua 

estrutura, assim como na formação de um profissional de turismo, o idioma é a sua 

fundação. 

  

. 
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ANEXO 2 

 

QUESTIONÁRIO - ALUNOS DO CURSO DE TURISMO Nº 1 - SEMESTRE DE 

2010. 

 

Caros alunos (as), 

Este questionário visa coletar dados da minha pesquisa de mestrado, na área 

de Linguística Aplicada, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da 

Linguagem (PPGEL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

   Esta pesquisa será sobre o ensino de língua Inglesa no Curso de Turismo da 

UFRN, voltada para o inglês para fins específicos (IFE).   

 

PARTE 1- IDENTIFICAÇÃO 

Nome :_____________________________________________________________ 

1. Sexo (  ) masculino  (  ) feminino 

2. Idade:  ______ anos 

3. Estado Civil: (  ) solteiro (  )casado (  )divorciado (  )outros 

4. Período/Semestre: _________________________ 

5. Cursou Ensino Fundamental em escola: 

 (   )privada (  ) pública  (  ) técnica    (  ) outra 

6. Estudou inglês em escola de línguas (  )  sim (  ) não 

7. Estuda inglês em escola de línguas, atualmente? 

    (  ) sim    (  )  não   

7.1.Em que níveis? (   )básico  (  )intermediário  (  ) avançado 

8. Onde você usa a língua inglesa no dia-a-dia?            Especifique: 

___________________________________________________________________ 

9. Já fez intercâmbio  em um país de língua inglesa?  (  )   sim   (  ) não 

 Quanto tempo?_________________________________________________ 

10. Lê revistas, jornais, sites, e-mails em inglês?     Sim (  )  não (  )  outros (  ) 

10.1. Especifique:__________________________________________________ 
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11. Marque com um x a sua avaliação sobre o seu desempenho na língua inglesa 

quanto ás habilidades abaixo: 

LER     (  )ruim (  ) regular (  ) bom  (  ) ótimo 

ESCREVER    (  ) ruim (  ) regular (  ) bom  (  ) ótimo 

OUVIR   (  ) ruim (  ) regular (  ) bom  (  ) ótimo 

FALAR    (  ) ruim (  ) regular (  ) bom  (  ) ótimo  

12.O que você pretende fazer nas aulas de inglês da UFRN? 

 (  ) ler e compreender textos específicos da  área de turismo; 

(  ) estudar gramática; 

(  ) assistir a filmes; 

(  ) escutar música; 

(  ) descrever  lugares oralmente; 

(  ) aprender vocabulário relacionado ao turismo; 

(  ) assistir a vídeo da área de turismo; 

(  ) ler folhetos informativos da área de turismo; 

(  ) ler informações sobre  cardápios e serviços;  

(  ) redigir e compreender pequenos textos da área específica; 

(  ) outras. Especifique: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13. Que atividades você usa que deveriam ser priorizadas nas aulas de inglês? 

(    ) Ler textos autênticos em várias áreas; 

( ) Desenvolver  suas competências em compreensão auditiva, conversação e 

escrita  em inglês. 

(  ) atividades de compreensão oral (programas da TV, músicas, filmes); 

(  ) participar de salas de bate-papos na internet; 

(  ) ler textos e expandir vocabulário da  área específica de Turismo; 

(  ) escrever e-mails, cartas, bilhetes, ofícios, memorandos e outros; 

(  ) traduzir textos de turismo; 

(  ) textos autênticos com ênfase nas estruturas gramaticais; 

(  ) outras. Listá-las------------------------------------------------------------------------: 

14. Comente  outros pontos a que você gostaria de ter acesso quanto às aulas de 

inglês em Turismo. 
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15. Que atividades você usa que deveriam ser priorizadas nas aulas de inglês? 

16. Você acha que a carga horária proposta pelo  curso de turismo é suficiente para 

atender às suas necessidades de inglês? 

(  )  sim        (  ) não    Por quê? 

 

17. Caso você esteja empregado na sua área específica, assinale a situação em que 

você usa a língua inglesa no seu trabalho. 

(  ) recepcionar turistas estrangeiros; 

(  ) anotar recados de  hóspedes; 

(  ) dar informações sobre roteiros turísticos para futuros clientes; 

(  ) estabelecer  contatos com futuros clientes; 

(  ) escrever e-mails  para clientes; 

(  ) lidar com reclamações 

(  ) outras, especifique: 

18. Outros comentários relevantes: 

_Questionário adaptado de Juliana Belmonte e Márcia Mathias Pinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 
 

ANEXO 3 

 

QUESTIONÁRIO - PROFESSORES DE INGLÊS NO CURSO DE TURISMO 

 

Caro Professor de Turismo, 

 

Este questionário visa coletar  dados  da minha pesquisa de mestrado, na 

área de Linguística Aplicada, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Estudos 

da Linguagem (PPGEL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

   Esta pesquisa será sobre o ensino de língua Inglesa no Curso de Turismo da 

UFRN, voltada para o inglês para fins específicos (IFE).   

Atenciosamente, 

Maria Edileuda do Rego Sarmento 

edileudarego@yahoo.com.br  

Perguntas 

 Nome:__________________________________________________________ 

1. Sexo: (  ) masculino  (  ) feminino 

2. Qual o tipo de material didático usado em suas aulas de inglês? 

(  ) material em inglês retirado da internet 

(  ) apostilas 

(  ) manual de inglês 

(  ) artigos de revistas e  jornais; 

(  ) livro didático. Qual?___________________________________________ 

(  ) outros. Especifique: 

3.Você acha que as aulas devem ser  ministradas em inglês? 

(  ) sim   (  ) não 

4. A ementa do curso:  

 (  ) foi elaborada por você; 

 (  ) foi feita em conjunto com outros; 

 (  ) foi recebida da coordenação; 

 (  ) outros. 
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5. No início do curso que ministra/ ou ministrou, você fez análise de necessidades? 

(  ) Sim          (  ) Não 

6. O que os alunos gostariam de trabalhar conforme essa análise? 

7. Você realiza outras análises durante o curso? Especifique. 

8. Faça uma avaliação sobre a forma como você acha que deveriam ser conduzidas 

as aulas de inglês no Curso de Turismo. 

9. Outros comentários relevantes: 
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ANEXO 4 

 

ENTREVISTA; COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

Prezado coordenador do Curso de Graduação em Turismo, 

Este questionário visa coletar  dados  da minha pesquisa de mestrado, na 

área de Linguística Aplicada, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Estudos 

da Linguagem (PPGEL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

   Esta pesquisa será sobre o ensino de língua Inglesa no Curso de Turismo da 

UFRN, voltada para o inglês para fins específicos (IFE).   

Atenciosamente, 

Maria Edileuda do Rego Sarmento -  edileudarego@yahoo.com.br  

Perguntas 

1. Que profissional o Curso de Turismo forma no Mercado? 

 

2. Qual é o perfil do aluno egresso de Turismo  da UFRN? 

 

3. Qual é o mercado-alvo dos profissionais do curso de Turismo formado na 

UFRN? 

4. Que experiências práticas o aluno têm durante  a graduação? 

5. Qual é o papel da Língua Inglesa na formação do Curso de Turismo? E no 

mercado de trabalho? 

6.  A Universidade mantém um canal de comunicação com as empresas que, 

possivelmente, contratarão os egressos do Curso de Turismo? 

7. Mantém-se contato com os ex-alunos sobre  o aproveitamento do curso  no 

cargo que ele está ocupando? 

8. Os alunos fazem  comentários sobre as aulas e a disciplina de inglês com a 

coordenação? 
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ANEXO 5 

 

QUESTIONÁRIO -  EGRESSOS 

 

Este questionário visa coletar  dados  da minha pesquisa de mestrado, na 

área de Linguística Aplicada, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos 

da Linguagem (PPGEL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Esta pesquisa será sobre o ensino de língua Inglesa no Curso de Turismo 

da UFRN, voltada para o inglês para fins específicos (IFE).   

 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO 

Nome ____________________________________________________________ 

1. Sexo (  ) masculino  (  ) feminino 

2. Idade_____________________________________________________________ 

3. Estado Civil _______________________________________________________ 

PARTE II – FORMAÇÃO 

1. Estudou inglês em escola de línguas (   )  sim (   ) não 

2. Estuda inglês em escola de língua, atualmente? 

   (  ) sim    (  )  não  Em que níveis?  (   ) básico  (  )intermediário  (  ) avançado 

3. Já fez intercâmbio em um país da língua inglesa? (  ) sim  (   )não 

Quanto tempo?_________________________ 

4. Quando concluiu o curso superior?  

 Em que área?__________________________________________________ 

5. Se você cursou  Turismo: Durante o curso, você melhorou o seu inglês?  

(  ) sim  Que habilidade__________________ 

(  ) não. Por quê?_____________________________ 

6. Como você avalia as aulas de Inglês  no Curso de Turismo? No que atenderam 

ou não as suas  necessidade? 

Pontos positivos: 

Pontos negativos: 

7. Que atividades abaixo você vivenciou no curso de turismo? 

(  ) ler e compreender textos específicos da  área de turismo; 

(  ) estudar gramática; 
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(  ) assistir a filmes; 

(  ) escutar música; 

(  )descrever lugares oralmente 

  (  ) aprender vocabulário relacionado ao turismo; 

(  ) assistir a vídeo da área de turismo; 

(  )ler folhetos informativos da área de turismo; 

(  )ler informações sobre  cardápios e serviços;  

(  )redigir e compreender pequenos textos da área específica; 

(  ) outras. Especifique:_______ 

8. Você acha que a carga horária  proposta pelo curso de turismo foi suficiente  para 

atender  às suas necessidades de inglês? 

Sim (  )   não (  )   Por quê? 

9. Para você ter um bom desempenho profissional, o que deveria ter sido estudado 

na graduação em termos de inglês? 

___________________________________________________________________ 

10. Por que você optou pela habilidade em Turismo? Especifique: 

 

Sugestões:__________________________________________________________ 

 

PARTE III- ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

11. O uso da língua inglesa foi um requisito para a sua entrada no mercado de 

trabalho? 

(    ) sim          (   ) não          Por quê? 

12. Você  usa inglês no seu trabalho? 

(  ) sim         (  ) não 

33. Em caso positivo, quais funções você desempenha em inglês? 

 (  ) e-mails     (  ) atender clientes 

(  ) cartas     (  ) fazer reservas 

(  ) recepcionar estrangeiros         (  ) falar ao telefone 

(  ) anotar recados    (  ) dar informações 

(  ) outras. Especifique: 
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14. Na sua função, com que você dialoga? 

(  ) brasileiros  (  ) ―nativos da língua inglesa‖   (  ) estrangeiros de outras língua 

15. Você lê  revistas, jornais, sites, e-mails em inglês?     Sim (  )  não (  ) 

16. Marque com  X  a sua avaliação sobre o seu desempenho na língua inglesa 

quanto às habilidades abaixo. 

LER     (  )ruim (  ) regular (  ) bom  (  ) ótimo 

ESCREVER    (  ) ruim (  ) regular (  ) bom  (  ) ótimo 

OUVIR   (  ) ruim (  ) regular (  ) bom  (  ) ótimo 

FALAR    (  ) ruim (  ) regular (  ) bom  (  ) ótimo  

17. Com que freqüência você usa o inglês no seu trabalho?  

 (  ) às vezes   (  ) nunca   (  ) diariamente 

18. Das habilidades a seguir, quais você  considera  mais importantes no seu 

trabalho. Classifique-as  de acordo com a freqüência com  que as utiliza, de 1 a 4. 

 (  ) ouvir  (  ) falar   (  ) ler   (  ) escrever 

 

 

Questionário adaptado de Juliana Belmonte e Márcia Mathias Pinto 
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ANEXO 6 

 

ENTREVISTA:  EMPRESAS DE TURISMO 

 

Senhor (a) Diretor (a), 

Este questionário visa coletar  dados  da minha pesquisa de mestrado, na 

área de Linguística Aplicada, vinculada ao Programa de Pós-gradução em Estudos 

da Linguagem (PPGEL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

   Esta pesquisa será sobre o ensino de língua Inglesa no Curso de Turismo da 

UFRN, voltada para o inglês para fins específicos (IFE).   

 

1.Razão social da Empresa:   

 

2. Que tipo de profissional de turismo a empresa contrata? 

 

3. Quais funções a empresa oferece aos profissionais de turismo? 

4. Qual o perfil do profissional exigido que a empresa procura? 

 

5. Quais exigências a empresa faz em relação ao conhecimento de inglês para os 

profissionais de turismo? 

 

6. Quais tarefas o profissional contratado pela empresa deverá desempenhar em 

inglês? 

 

7. Até que ponto a língua inglesa é uma ferramenta de trabalho importante para o 

Turismo? 

 

 

 


