
 
 
 

 Prática como Componente Curricular 
ÁREA DE CONHECIMENTO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

PROJETO: O inicio da carreira do professor de língua inglesa: Identidade e 
desiquilíbrio. 

Professora: Grace Teles          Gabinete: 56         Área de Inglês             e-mail: grace_teles@terra.com.br 
Lembrete: Os alunos interessados em realizar esta PCC devem verificar com a professora responsável a disponibilidade 

de vagas e enviar por e-mail o nome completo, número de matrícula, e endereço eletrônico para contato. 

A- Introducao  
Cook (2009), através de um estudo fenomenológico, examina as experiências de 10 professores de inglês  em 
vários contextos escolares. Os resultados principais indicam que professores de inglês no inicio de suas carreiras 
são influenciados por seus ex-professores, o que determina suas “teacherpersonae”1. Se preocupam também em 
como negociar seus papeis de autoridade na sala de aula. Ainda, suas experiências iniciais os levam a pensar 
sobre como e porque estabelecer limites aos alunos, e por fim exercitam suas capacidades de demonstrar 
resiliência perante múltiplos desafios. 
O proposito deste estudo cerca os seguintes questionamentos:  
1. Como é ser um professor de inglês iniciante?  
2. Como o novato se vê como professor?  
3. Como o professores iniciantes experimentam sua própria a aprendizagem e seu desenvolvimento durante sua 
pratica? 
4. Quem quero ser como professor de inglês? 
5. Que tipo de autoridade eu serei? 
6. Que tipo de relacionamentos eu terei com meus colegas e com meus alunos? 
 
B- Objetivos:  
       Os objetivos deste projeto são: 

1- Entrevistar 5 professores  iniciantes de inglês do Centro de Línguas/FL/UFG. Os objetivos são: revelar se alguns de 
seus professores, em sua trajetória escolar, influencia sua “teacher personae” (identidade), como gerencia a sala de 
aula (incidentes críticos e gerenciamento de rotina), como estabelece limites, e como demonstra resiliência 
(desequilíbrio). 

C- Justificativa:  
       A importância desse estudo centra-se em questões de cunho existencial que revelam a identidade profissional  de 
professores de inglês e momentos de desiquilíbrio que manifestam a aprendizagem de como ser um professor de inglês. 
D- Perguntas de pesquisa 
1. Como é ser um professor de inglês iniciante?  
2. Como o novato se vê como professor?  
3. Como o professores iniciantes experimentam sua própria a aprendizagem e seu desenvolvimento durante sua pratica? 
4. Quem quero ser como professor de inglês? 
5. Que tipo de autoridade eu serei? 
6. Que tipo de relacionamentos eu terei com meus colegas e com meus alunos? 
 
E- Metodologia: 
No período destinado à realização da Prática como Componente Curricular, os alunos-pesquisadores procederão à coleta de 
dados utilizando as perguntas de pesquisa em uma entrevista. Os dados devem ser gravados e depois transcritos para analise 
e redação do relatório final. 
F- Coleta de dados: 
Ao realizar sua coleta busque respostas para: 

1. Como é ser um professor de inglês iniciante? 
2. Como você se vê como professor de inglês? 
3. O que você aprendeu ate a gora com base apenas em sua pratica de sala de aula? 
4. Como gostaria que seus alunos e colegas o vissem enquanto profissional da área de língua inglesa? 
5. O que te estressa muito em sua profissão? 

                                                 
1
(in the psychology of C. G. Jung) the mask or façade presented to satisfy the demands of the 

situationor the environment and not representing the inner personality of the individual; the public 
personality. In: https://www.dictionary.com/browse/personae 



6. Que tipo de autoridade você é para seus alunos? E que tipo de relacionamentos você tem com meus colegas e com meus 
alunos? 
G- Discussão de resultados 
      Ao redigir o relatório final apresente sua pesquisa em um texto que contenha as seguintes informações: 

1- O que você acha que seus dados revelam sobre o a identidade de professores de LI no universo pesquisado? 
2- Que componente surgiu mais em seus dados?  
3- Como o professor se sentiu ao responder as perguntas de pesquisa? 

H- Reflexão crítica: Escreva uma conclusão para o seu relatório utilizando as perguntas abaixo como guia. 
• O que os dados revelaram sobre a identidade do professor de LI? 
• O que mais influencia no início de suas carreiras? Professores antigos como modelos? Embates com o papel de autoridade 
da sala de aula? Como estabelecer e porquê estabelecer limites? O desenvolvimento de resiliência em momentos de 
desiquilíbrio? Ou outros dados encontrados? 
• Como você acha que um professor de LI pode usar o resultado de sua pesquisa para lidar com desiquilíbrio e questões 
relacionadas a sua identidade? 

I- Bibliografia: 
1- Cook, Jennifer. 2009. “Coming into my own as a teacher”: identity, disequilibrium, and the first year of teaching.  

New Educator, v.5, p. 274-292. 

J- Cronograma: 
Inscrições por e-mail (enviar nome complete, numero de 
matrícula, e endereço eletrônico) 

28/04 
Enviar para grace_teles@terra.com.br 
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Entrega das fichas de avaliação devidamente preenchidas Outubro  
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