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CAPÍTULO 3 
 

MEU INGRESSO NA UFG COMO DOCENTE 
 

 
Temos, todos que vivemos, 
Uma vida que é vivida 
E outra vida que é pensada, 
E a única vida que temos 
É essa que é dividida 
Entre a verdadeira e a errada. 
 
Qual porém é verdadeira 
E qual errada, ninguém 
Nos saberá explicar; 
E vivemos de maneira 
Que a vida que a gente tem 
É a que tem que pensar. 

Fernando Pessoa (2011, p. 144-145). 
 

 

ste capítulo se divide em 11 partes. Nelas, falo da minha formação 

na Pós-Graduação, minhas experiências como coordenador de 

projetos de intercâmbio e minhas experiências no ensino, na 

pesquisa e na extensão. Apresento, também, minhas produções acadêmicas. 

 
3.1 O curso de Mestrado 
 

Ingressei na Universidade Federal de Goiás como Professor Auxiliar em 7 

de maio de 1992, tendo sido nomeado pela Portaria 0070519, de 6 de abril de 1992. 

Estava muito feliz, pois estava trabalhando com os professores que tive no meu 

curso e que tanto admirava. Lembro-me que, no início, nas reuniões de 

Departamento, tive dificuldade em me expressar e em me posicionar. A formação 

militar tinha me treinado a obedecer às ordens dos superiores e a não questioná-

los. Tive de me libertar dessas amarras hierárquicas para que eu pudesse me 

expressar e ter uma identidade de igualdade com os demais professores da casa.  

                                                        
19. Esta Portaria encontra-se no Anexo F. 

E
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Comecei a ministrar aulas de Inglês no curso de Letras e de Inglês 

Instrumental no curso de Ciências da Computação. A Área de Inglês era composta 

por professores novos na casa, havendo apenas dois professores mais antigos no 

Departamento. O receio de mudanças no sistema de aposentadoria, anunciadas 

pelo governo, fez com que vários professores se aposentassem. Com isso, formou-

se um novo grupo de professores que estava ávido para trabalhar e com ambições 

para se qualificar. A carreira universitária exigia que nos qualificássemos e 

comecei, então, o meu curso de Mestrado. 

Iniciei o meu curso de Mestrado em Letras e Linguística no Departamento 

de Letras da UFG no segundo semestre de 1990 e o concluí em 3 de abril de 1995. 

Àquela época, o Mestrado era mais longo e exigia que fizéssemos várias disciplinas. 

Cursei 10 disciplinas, incluindo Fonética e Fonologia, Semântica, Sintaxe, 

Linguística Aplicada aos estudos de Língua Materna e Bilinguismo, bem como 

disciplinas nas áreas de Metodologia da Pesquisa Científica, Filosofia e Literatura20.  

Quando comecei o Mestrado, pretendia fazer um estudo sobre como 

Monteiro Lobato brincava com as palavras ao escrever. Entretanto, em uma das 

aulas que tive com a minha orientadora, Profa. Dra. Silvia Lucia Bigonjal Braggio, 

comentei sobre os erros que meus alunos cometiam ao escrever em inglês. Ela, 

então, me sugeriu que eu mudasse o foco de minha pesquisa e fizesse um estudo 

sobre os erros dos alunos, visto que uma pesquisa desse tipo seria mais relevante 

para a minha carreira de professor.  

Aceitei a sugestão e tive de ir atrás de bibliografia sobre o assunto, visto 

que, no meu Curso de Mestrado, cursei apenas uma disciplina na área de 

Linguística Aplicada. Fui então visitar um amigo em San Francisco, nos Estados 

Unidos, e pesquisei nas bibliotecas públicas de lá, mas não tive muito sucesso, pois 

não havia muita coisa sobre esse assunto, visto que não eram bibliotecas 

universitárias. As bibliotecas universitárias exigiam que a pessoa tivesse vínculo 

com a Instituição para nelas fazer pesquisa. Como não tinha vínculo algum, não 

consegui fazer a pesquisa. Mas a estada nos Estados Unidos me possibilitou ir a 

livrarias e adquirir vários livros importantes para o meu estudo.  

                                                        
20. Meu Histórico Escolar do Mestrado encontra-se no Anexo G. 
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Ao voltar para o Brasil, fiz uma grande pesquisa na Biblioteca da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e saí de lá com mais de 1.000 folhas de 

xerox de livros e artigos. Fiz o curso de Mestrado trabalhando, pois estava em 

período de estágio probatório. Consegui apenas licença ao final desse período, de 

maio a dezembro de 1994, para que eu pudesse escrever a Dissertação.  

Defendi a Dissertação intitulada Estudo de Erros na Aprendizagem de uma 

Segunda Língua: Uma Análise de Textos Escritos por Alunos do 1º Ano de Inglês na 

Universidade, sendo aprovado com nota 10,0, pela banca constituída pelas 

Professoras Doutoras Silvia Lucia Bigonjal Braggio (Orientadora – UFG), Adair 

Pimentel Palácio (UFPE) e Marita Pôrto Cavalcante (UFG).  

O trabalho resultou na escrita de um artigo em periódico21 (FIGUEIREDO, 

1995b), de um capítulo de livro (FIGUEIREDO, 1999) e o adaptei para publicá-lo 

em forma de livro (FIGUEIREDO, 1997), tendo sua publicação sido aprovada e 

ocorrida em 1997, ano em que prestei exame de seleção para o Doutorado na 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

 
3.2 O curso de Doutorado 
 

A área de Inglês, da qual faço parte, tinha uma escala de liberação dos 

professores para se qualificarem no Mestrado e no Doutorado. Como havia vários 

professores para cursar Doutorado ou Mestrado, tínhamos apenas três anos de 

licença para fazer o Doutorado. A minha liberação ocorreria no ano 2000. As 

Professoras Rosane Rocha Pessoa e Grace Aparecida Pinheiro Teles estavam 

liberadas para cursar o Doutorado em 1998 e em 1999, mas, como tinham ficado 

grávidas, adiaram sua saída para o Doutorado. Com isso, pude antecipar a minha 

saída e fazer o processo seletivo em 1997.  

Para fazer o Doutorado, tive de estudar, por três anos, outra língua: o 

francês. As aulas já se adequavam plenamente à abordagem comunicativa. 

Aprendíamos gramática, conversações, leitura e escrita. Comparando com o inglês, 

                                                        
21. O parecer referente a este meu primeiro artigo publicado em periódico encontra-se no Anexo H. 
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achei o francês mais difícil, principalmente os verbos. Eu ficava horas e horas 

conjugando, por escrito, os verbos, para praticar suas terminações. A minha 

motivação para aprender essa língua era, principalmente, para fazer a prova para o 

doutorado, mas gostava de falar francês em sala de aula.  

Percebia que, quando ia me expressar em francês e não sabia alguma 

palavra, a língua inglesa emergia para completar as lacunas, e não a língua 

portuguesa. A sensação que eu tinha era que o fato de eu estar aprendendo uma 

terceira língua fazia com que eu me apoiasse na segunda língua e não na língua 

materna.  

A minha interação, em língua francesa, restringia-se às oportunidades 

existentes em sala de aula. Fora da sala, quase não tínhamos oportunidade de estar 

em contato com a língua. Ao final do curso, já lia bastante em francês e fui capaz de 

ler o livro Le Petit Prince. Li também livros de linguística em francês para me 

familiarizar com o vocabulário específico da linguística em francês e me ajudar na 

prova de doutorado.  

Após o Doutorado, só voltei a ter contato com a língua francesa quando fui, 

de férias, a Paris em 2013. Para essa viagem, peguei meus livros e revisei o 

conteúdo. Fiquei feliz, pois fui capaz de me comunicar em francês nos restaurantes 

e com motoristas de táxi. Em pontos turísticos, no entanto, todos falavam inglês, e 

eu não tive necessidade de falar francês.  

 No final de 1997, fiz a prova de seleção para o Doutorado na UFMG e fui o 

único candidato aprovado para a linha de pesquisa Ensino e Aprendizagem de 

Línguas. Obtive 10,0 na prova de Francês, 10,0 na prova de Inglês e 10,0 na prova 

oral sobre o projeto. Comecei o doutorado três anos após a conclusão do Mestrado, 

com um artigo publicado em periódico, um capítulo de livro e um livro publicado. 

Comecei o Doutorado com maturidade intelectual e com bastante facilidade para 

escrever academicamente.  

Morei em Belo Horizonte no ano de 1998, quando cursei 6 disciplinas no 

Doutorado. Quando comecei o curso, descobri que uma mestranda estava 

desenvolvendo uma pesquisa idêntica a que eu me propunha a realizar. No 
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Mestrado, eu havia feito uma pesquisa sobre erros e, no Doutorado, eu havia 

proposto um projeto em que eu pesquisaria três formas de correção: a 

autocorreção, a correção direta do professor e a correção com os pares.   

No processo de autocorreção, os alunos tentam corrigir sozinhos seus 

textos por meio de indicações dos erros, feitas pelo professor (BARTRAN; 

WALTON, 1994; LALANDE, 1982; MAKINO, 1993). Na correção direta, o professor 

marca, no texto, os erros e fornece a resposta correta ao aluno (BYRNE, 1988; 

GRABE; KAPLAN, 1996). Já na correção com os pares, os alunos leem os textos 

escritos por seus colegas e dão sugestões para melhorar a escrita (FIGUEIREDO, 

1997; GOLDSTEIN; CONRAD, 1990; HILLOCKS, 1995; LEE, 1997; VILLAMIL; 

GUERRERO, 1996, 1998). 

No segundo semestre de 1998, eu estava fazendo um curso sobre a teoria 

sociocultural com a Professora Doutora Laura Stella Miccoli, em que eu via a 

aplicação da teoria vygotskiana aos processos de aprender e ensinar uma L2/LE, 

com base em vários autores (DONATO, MCCORMICK, 1994; FRAWLEY; LANTOLF, 

1985; LANTOLF, 1993; LANTOLF; ALJAAFREH, 1995; LANTOLF; APPEL, 1994; 

SWAIN; LAPKIN, 1998, entre outros).   

Já havia lido e estudado o livro Pensamento e Linguagem (VYGOTSKY, 1993) 

durante o curso de Mestrado, e me encantei com a possibilidade de usar a teoria 

sociocultural em minha pesquisa de doutorado. Fui procurar mais literatura 

escrita por Vygotsky e consegui alguns artigos em inglês e mais um livro em 

português (VYGOTSKY, 1979, 1981a, 1981b, 1998). A teoria sociocultural parte do 

pressuposto de que a interação favorece a aprendizagem e o desenvolvimento 

cognitivo dos seres humanos (VYGOTSKY, 1993, 1998). Comecei também a 

pesquisar sobre a aprendizagem colaborativa de línguas (BRUFFEE, 1999; 

CARSON; NELSON, 1994; CLIFFORD, 1981; NUNAN, 1992a; OXFORD, 1997; 

SWAIN, 1995; TUDGE, 1990), que está fundamentada na teoria vygotskiana. 

A aprendizagem colaborativa se refere, grosso modo, a situações 

educacionais em que duas ou mais pessoas aprendem ou tentam aprender algo 

juntas, seja por meio de interações em sala de aula ou fora dela, seja por 
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intermédio de interações mediadas pelo computador, cuja ênfase recai na 

construção conjunta de conhecimentos dentro e a partir dessas interações 

(BRUFFEE, 1999; DÖRNYEI, 1997; LIANG; MOHAN; EARLY, 1998; NYIKOS; 

HASHIMOTO, 1997; OXFORD, 1997).  

Influenciado pela literatura sobre a teoria sociocultural e sobre a 

aprendizagem colaborativa, decidi, então, fazer um projeto de pesquisa sobre a 

correção com os pares, por ser um tipo de correção em que os aprendizes podem 

ter um papel mais ativo no processo de revisão de seus textos e poderia, então, 

compreender a beleza de suas interações colaborativas.  

O projeto previa três tipos de análise: a análise do produto (os textos 

produzidos em sua 1a versão e em sua 2a versão, após a correção com o colega); a 

análise do processo (por meio das gravações das interações em que os alunos se 

engajaram ao corrigir os textos dos colegas); e a análise das percepções dos alunos 

e da professora da turma sobre o processo de correção com os pares. O Projeto foi, 

então, aprovado pela Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Linguísticos da UFMG. 

No início de 1999, participei do 33rd Annual International Convention of 

Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL ’99), em Nova Iorque, 

EUA, e lá fiquei hospedado na casa de um amigo, professor René Garay22, da City 

University of New York (CUNY), que lecionava literaturas portuguesa e brasileira. 

O Professor conseguiu que eu atuasse como professor convidado para ministrar 

palestras sobre o ensino de línguas no Brasil e, com isso, recebi um crachá que me 

dava acesso à Instituição e à sua biblioteca. Pude fazer, então, uma excelente 

pesquisa bibliográfica para a minha tese de Doutorado e pude adquirir vários 

livros em livrarias importantes como a Barnes & Noble.  

 

 

 

                                                        
22. O Professor René Garay faleceu em 30 de abril de 2006, aos 57 anos de idade, vítima de linfoma. 
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Figura 19: Com o Prof. René Garay, em frente  
ao Cloisters Museum, Nova Iorque, EUA. 

 

Ao retornar ao Brasil, voltei a morar em Goiânia para realizar a minha 

pesquisa na turma do último ano do curso de Letras Português/Inglês da 

Faculdade de Letras da UFG. Realizei um estudo de caso prioritariamente 

qualitativo (JOHNSON, 1992; NUNAN, 1992b; SELIGER; SHOHAMY, 1989), mas que 

também se utilizou de alguns dados quantitativos para facilitar a compreensão dos 

resultados. 

Os dados foram coletados no primeiro semestre de 1999 e, em dezembro 

desse ano, me submeti ao exame de qualificação, tendo sido aprovado. No ano 

2000, terminei a redação da tese, defendendo-a em 19 de fevereiro de 2001, em 

um período de 2 anos e 11 meses. A tese intitulada Correção com os pares: os 

efeitos do processo da correção dialogada na aprendizagem da escrita em língua 

inglesa foi avaliada pela banca composta pelos Professores Doutores: Vera Lúcia 

Menezes de Oliveira e Paiva (Orientadora – UFMG), Marita Pôrto Cavalcante (UFG), 

John Robert Schmitz (UNICAMP), Laura Stella Miccoli (UFMG) e Kevin John Keys 

(UFMG). A tese foi aprovada com louvor pela banca examinadora23 e foi, no ano 

seguinte, indicada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Linguísticos, da UFMG, para concorrer ao prêmio Anpoll – Linguística 200224. Não 

                                                        
23. O parecer da Banca encontra-se no Anexo I. 
24. Essa indicação encontra-se no Anexo J. 
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ganhei o prêmio, mas o fato de minha tese ter sido escolhida para representar o 

Programa me enche de orgulho até hoje. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20: Minha defesa de Doutorado – 19 de fevereiro de 2001. 

 

O trabalho resultou na escrita de dois artigos em periódico (FIGUEIREDO, 

2002a, 2003a), de um capítulo de livro (FIGUEIREDO, 2003b) e o adaptei para 

publicá-lo em forma de livro (FIGUEIREDO, 2005). 

Após a defesa, voltei ao trabalho na UFG para ministrar aulas na graduação 

e no Mestrado em Letras e Linguística e já havia alguns mestrandos esperando por 

minha orientação25. Àquela época, a Professora Maria Cristina Faria Dalacorte 

Ferreira e eu éramos os únicos doutores especialistas em ensino e aprendizagem 

de línguas, o que fez com que tivéssemos de assumir a orientação de muitos alunos 

que pesquisavam nessa linha.  

 
3.3 O Pós-Doutorado 
 

Realizei meu estágio pós-doutoral na UFMG no período de março de 2016 a 

fevereiro de 2017, sob a supervisão da Professora Doutora Laura Stella Miccoli. No 

meu projeto de pesquisa, eu me propunha a realizar uma pesquisa bibliográfica 

                                                        
25. À época, o nosso Programa de Pós-Graduação só oferecia vagas para o curso de Mestrado. O 
nosso Doutorado iniciou-se em 2003. 
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ampla sobre a teoria sociocultural, para verificar como os construtos vygotskianos 

estavam sendo usados nas pesquisas sobre ensino e aprendizagem de línguas no 

exterior e no Brasil.  

Em princípio, faria um artigo do tipo state-of-the-art, que seria o capítulo 

inicial de um livro que eu organizaria, com a colaboração de outros estudiosos da 

teoria sociocultural no Brasil. Ao apresentar o meu texto de 50 páginas à 

Professora Laura Miccoli, ela pôde observar que eu havia feito uma pesquisa vasta 

sobre o assunto, com muitas referências bibliográficas, e sugeriu, então, que eu 

ampliasse o texto e colocasse exemplos de interação, retirados de minhas 

pesquisas e das pesquisas de meus orientandos, para ilustrar os construtos da 

teoria sociocultural. Aceitei a sugestão e produzi o livro Interagindo com Vygotsky 

na Linguística Aplicada, de 112 páginas, que deve ser publicado neste ano ou no 

próximo ano. 

Minha supervisora emitiu um parecer favorável à aprovação de meu 

relatório de Pós-Doutorado26, que foi referendado pelo Programa de Pós-

Graduação em Estudos Linguísticos, da UFMG, em reunião realizada em fevereiro 

de 2017. 

Como estou na Direção da Faculdade de Letras desde 2011, não tive como 

tirar licença para fazer o pós-doutorado. O estágio pós-doutoral era importante 

para a minha carreira docente e para o nosso Programa de Pós-Graduação. Dessa 

forma, tive de trabalhar praticamente durante todos os finais de semana para 

poder concluir o pós-doutorado. Quando eu deixar a Direção, daqui a dois anos, 

pretendo fazer outro pós-doutorado no exterior.  

 
3.4 As experiências com programas de intercâmbio  
 

A minha experiência como membro da delegação brasileira no Programa 

The Ship for World Youth, patrocinado pelo governo japonês, em 1991, fez com que 

eu me conscientizasse dos benefícios das experiências de intercâmbio. Conforme 

                                                        
26. Este parecer encontra-se no Anexo K. 
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afirmam vários autores (BYRAM, 1997; BYRAM; FLEMING, 1998; ROBERTS et al., 

2001), ao participar de um programa de intercâmbio em um país estrangeiro, por 

exemplo, cuja língua é diferente de sua primeira língua, o aprendiz tem a 

oportunidade de aprender ou desenvolver não apenas outra língua, mas também 

aprender sobre outros estilos de vida e práticas culturais (BYRAM; FLEMING, 

1998). Assim, gostaria de poder tornar possível, aos nossos alunos, uma 

oportunidade como a que tive.  

Foi, então, que, em 2006, a Professora Maria Cristina Pimentel Campos, da 

Universidade Federal de Viçosa, me ligou para me convidar para ser seu parceiro 

em um Programa de Intercâmbio entre o Brasil e os Estados Unidos, chamado 

Programa de Consórcios em Educação Superior Brasil – Estados Unidos – 

CAPES/FIPSE27. Para participar do Programa CAPES/FIPSE, os participantes 

deveriam ser de regiões brasileiras geográficas diferentes: a Professora Maria 

Cristina Pimentel Campos era de Viçosa, Minas Gerais (Região Sudeste) e eu de 

Goiânia (Região Centro-Oeste). Deveriam também ter produtividade (comprovada 

pelo currículo lattes) e ter disponibilidade para coordenar um projeto pelo período 

de 4 anos. Aceitei imediatamente o convite e propusemos o Projeto The US-Brazil 

Arts and Culture Initiative – A Iniciativa em Artes e Cultura entre Brasil e Estados 

Unidos, que foi aprovado pela CAPES e pelo FIPSE. Foi o primeiro projeto da UFG a 

fazer parte do Programa CAPES/FIPSE. 

O Projeto The US-Brazil Arts and Culture Initiative – A Iniciativa em Artes e 

Cultura entre Brasil e Estados Unidos propunha a melhoria da qualidade do ensino 

em nível de graduação nos Estados Unidos e no Brasil. A Iniciativa envolvia a 

parceria entre duas instituições de ensino dos Estados Unidos, um community 

college de amplo escopo e uma universidade com forte ênfase nas artes liberais, e 

duas universidades federais brasileiras. Além disso, o Projeto propunha, também, 

envolver um instituto técnico americano que oferecia treinamento de dois anos, 

cuja ênfase centrava-se em arte de metais e desenho gráfico e várias fundações de 

artes e cultura.  

                                                        
27. FIPSE é a sigla de Fund for the Improvement of Postsecondary Education, uma entidade 
governamental que provê bolsas de apoio a projetos educacionais inovadores. 
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Para o propósito desse Projeto, artes e cultura incluiriam as áreas de 

pintura, escultura, música, teatro, filosofia, religião, dança, literatura e línguas. As 

parceiras incluíam (1) Gadsden State Community College, Alabama, EUA, instituição 

americana líder, (2) a University of Montevallo, Alabama, EUA, parceira americana 

coordenadora, (3) Augusta Technical College, Augusta, Georgia, EUA, parceira 

americana associada, (4) o Center for Cultural Arts, um centro artístico e cultural 

em Gadsden, Alabama, EUA; (5) a American Village Citizenship Trust em 

Montevallo, Alabama, EUA, um museu “ao vivo” dedicado à educação pública 

centrado na história americana; (6) a Universidade Federal de Viçosa, instituição 

brasileira líder; e (7) a Universidade Federal de Goiás, instituição brasileira 

parceira. 

O projeto se iniciou em 2006 e terminou em 201028. Durante esse período, 

participamos de três reuniões de trabalho nos Estados Unidos e de 2 reuniões, 

realizadas no Brasil. Enviei 13 alunos da UFG para estudar nos Estados Unidos por 

6 meses e recebi 10 alunos americanos na UFG. Recebemos, também, 3 professores 

americanos que vieram ministrar cursos na Graduação e na Pós-Graduação da 

Faculdade de Letras da UFG.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21: Os Coordenadores do Projeto CAPES/FIPSE29. 

                                                        
28. Uma declaração da Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI) da UFG sobre minha 
participação no Programa CAPES/FIPSE encontra-se no Anexo L . 
29. Nesta foto, estamos eu, Maria Cristima Pimentel Campos (UFV), Eric Vacarella (University of 
Montevallo) e Charles Hill (Gadsden State Community College). 
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Em 2012, fui chamado pela Pró-Reitoria de Graduação da UFG para propor 

um projeto para concorrer ao Edital da CAPES referente ao Programa de 

Licenciatura Internacional (PLI), visto que haviam sido propostos projetos 

anteriores sem sucesso. A Pró-Reitora achava que o meu currículo e a minha 

experiência em coordenar o Projeto CAPES/FIPSE poderiam garantir a aprovação 

do projeto. Aceitei o desafio, e o meu nome foi aprovado pelo Conselho Diretor da 

Faculdade de Letras para Coordenar o Programa na UFG. 

O objetivo principal do PLI é elevar a qualidade da graduação, tendo como 

prioridade a melhoria do ensino dos cursos de licenciatura e a formação de 

professores, por meio da ampliação e da dinamização das ações voltadas à 

formação inicial e à implementação de novas diretrizes curriculares para a 

formação de professores, com ênfase no ensino fundamental e no ensino médio.  

O Programa teria a duração de 2 anos, com início em setembro de 2012 e 

término em agosto de 2014. Deveria envolver também as regionais de Jataí e de 

Catalão da UFG. Da regional de Jataí, foi convidada a Professora Maria de Lourdes 

Faria dos Santos Paniago e, da regional de Catalão, a Professora Gisele da Paz 

Nunes. Eu seria o Coordenador Geral do Projeto. Havia várias opções de 

universidades portuguesas, mas queria a Universidade de Coimbra, por ser uma 

universidade de muito renome e de grande tradição na área de Letras.  

Propusemos, então, o Projeto intitulado Cooperação para Formação de 

Professores de Português entre a Universidade Federal de Goiás e a Universidade de 

Coimbra, que tinha por objetivo proporcionar a estudantes dos cursos de Letras:  

Português, da Universidade Federal de Goiás (regionais de Goiânia, de Jataí e de 

Catalão), a oportunidade de intercâmbio por meio da graduação “sanduíche” na 

Universidade de Coimbra e, a partir dela, promover a melhoria do ensino e da 

qualidade na formação inicial de professores de Língua Portuguesa e suas 

respectivas literaturas. 
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O projeto concorreu com diversos outros pelo Brasil e foi aprovado pela 

CAPES30. Com isso, tivemos a oportunidade de enviar 7 alunos da UFG (5 da 

Regional Goiânia, 1 da Regional Catalão e 1 da Regional Jataí) para fazerem parte 

de seu curso de Letras: Português na Universidade de Coimbra e, caso fossem 

aprovados em todas as disciplinas, receberiam, ao se formarem na UFG, também o 

Diploma da Universidade de Coimbra.   

Dos 7 alunos, apenas o da Regional Jataí não obteve sucesso. Os outros seis 

já deram entrada nos papéis para a emissão do Diploma por parte da universidade 

portuguesa.  

Como coordenei o Projeto, tive a chance de ir a Portugal duas vezes, uma no 

início, no mês de setembro de 2012, e outra no fim, em fevereiro de 2014, para 

reuniões de trabalho em Porto (2012), Coimbra (2012 e 2014) e Évora (2014).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22: Universidade de Coimbra, Portugal. 

 
 

 

                                                        
30. Uma declaração da Coordenadoria de Assuntos Internacionais da UFG sobre minha participação 
no Programa PLI encontra-se no Anexo M. 
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3.5 Participações em eventos acadêmicos 
 

Participo de eventos na área de Letras desde o tempo em que eu era aluno 

de graduação, totalizando 157 participações em eventos até o presente momento. 

É uma grande alegria para mim participar de eventos, pois é uma grande 

oportunidade de ter acesso a pesquisas de ponta realizadas na área de linguística 

aplicada e de ensino de línguas, além de poder viajar e reencontrar queridos 

amigos, de outras universidades, os quais, muitas das vezes, só encontramos nos 

eventos de nossa área. 

Com a consolidação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás 

(FAPEG), tenho concorrido aos Editais de Participação em Eventos no Exterior e 

tendo sido contemplado em todos os que eu concorri. Com isso, foi-me possível 

apresentar trabalhos em Brisbane (Austrália), Miami, (EUA), Lecce (Itália), Atenas 

(Grécia) e Bariloche (Argentina). 

 

 

 

 

 

 

  
 

Figura 23: Apresentando trabalho no Congresso da AILA,  
Brisbane, Austrália, 2014. 

 
 

Tenho, também, sido convidado para ser palestrante ou para participar de 

mesas-redondas locais, regionais, nacionais e internacionais, entre os quais 

destaco: XII Semana de Estudos Anglo-Germânicos (UFMG, 1995), III Seminário de 

Línguas Estrangeiras (UFG, 1999), 22nd Regional One-Day Seminar of Braz-Tesol 
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(Goiânia, 2002), IV Seminário de Ensino de Línguas Estrangeiras31 (UPF, 2003), XI 

Simpósio Nacional & I Simpósio Internacional de Letras e Linguística (UFU, 2006), 

I Congresso Internacional da ABRAPUI (UFMG, 2007), IV Encontro Nacional do 

Grupo de Estudos de Linguagem do Centro-Oeste (UFMT, 2008), The U.S.-Brazil 

Arts and Culture Initiative: Challenge and Achievements in Linguistic, Cultural, and 

Academic Exchange (University of Montevallo – Alabama, EUA, 2009), VIII 

Congresso Internacional da ABRALIN (UFRN, 2013), XIV EGEL/XV EREL (UEG, 

2013), I Encontro Internacional e VII Encontro Nacional do Grupo de Estudos de 

Linguagem do Centro-Oeste (UEG, 2014), Congresso Internacional Linguagem e 

Interação 3 (UNISINOS, 2015) e V Fórum de Linguística Aplicada e Ensino de 

Línguas (UFC, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 24: Apresentando trabalho em mesa-redonda no Congresso Internacional  
Linguagem e Interação 3, na Unisinos, São Leopoldo, RS, em 2015. 

 
 

Como alguns dos meus livros fazem parte dos programas de vários cursos 

de Letras do Brasil, sou frequentemente convidado a fazer palestras sobre erro e 

correção e sobre aprendizagem colaborativa. A Reitoria também, com frequência, 

solicita que eu ministre palestras sobre as disciplinas que podem ser cursadas por 

alunos intercambistas estrangeiros nas diversas edições do Workshop 

Multicultural da UFG.  

O nosso Colégio de Aplicação também solicitava que eu ministrasse 

palestras frequentes para os alunos do Ensino Médio para que pudessem obter 
                                                        
31. Uma entrevista sobre aprendizagem colaborativa, concedida por mim ao Jornal Diário da 

Manhã, de Passo Fundo, RS, encontra-se no Anexo N. 
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informações sobre as possibilidades de atuação do profissional de Letras e decidir 

sobre que curso fazer na graduação, por meio da participação no Projeto “O 

Adolescente e a Escolha Profissional”. 

A minha participação em eventos, com apresentação de trabalhos, até o 

presente momento pode ser visualizada no seguinte quadro: 

 

Quadro 2: Trabalhos apresentados em eventos científicos 

Tipo Quantidade 

Palestras 50 

Participação em Mesas-Redondas 26 

Apresentação de Comunicação Oral 108 

Minicursos Ministrados 10 

Total 194 

 
 
3.6 Organização de eventos 
 

Sempre gostei de organizar eventos, e os meus pares do Departamento de 

Línguas Estrangeiras sempre indicavam o meu nome para organizar os Seminários 

de Línguas Estrangeiras, que ocorriam a cada dois anos e atraíam participantes de 

todo o Brasil. 

Dessa forma, organizei o I Seminário de Inglês da UFG (1992), o II 

Seminário de Línguas Estrangeiras (1993), o III UFG Seminar for Students and 

Teachers of English (1995), o III Seminário de Línguas Estrangeiras (1997), o IV 

Seminário de Línguas Estrangeiras (2001), o V Seminário de Línguas Estrangeiras 

(2003), o VI Seminário de Línguas Estrangeiras (2005) e o VII Seminário de 

Línguas Estrangeiras (2009).  

A Faculdade de Letras da UFG também organizou dois grandes eventos 

internacionais, de cuja Comissão Organizadora participei: o IV Simpósio Mundial 

de Estudos de Língua Portuguesa (SIMELP), realizado em 2013; e o V Congresso 

Latino-Americano de Formação de Professores de Línguas (CLAFPL), realizado em 

2014.  
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 Além, disso, participei de comitês científicos e de comitês de organização de 

eventos nacionais e internacionais, na área de linguística aplicada ou de ensino de 

línguas, como listados a seguir: 

– Membro do Comitê Científico do Congresso Internacional Linguagem e Interação 

3, realizado na UNISINOS, São Leopoldo (RS), em 2015.  

– Membro da Comissão Nacional de Organização do IV Congresso Internacional da 

ABRAPUI, realizado na UFAL, Maceió (AL), em 2014. 

– Membro da Comissão de Organização do XXIII Encontro Nacional da ANPOLL, 

realizado pela UFG, Goiânia (GO), em 2008. 

– Membro da Comissão Nacional de Organização do I Congresso Internacional da 

ABRAPUI, realizado pela UFMG, Belo Horizonte (MG), em 2007. 

– Membro da Comissão Organizadora do I Encontro de Linguística Aplicada da 

Região Norte (ELAN), realizado na UFPA, em 2006. 

– Membro da Comissão de Organização do XVIII Encontro Nacional de Professores 

Universitários de Língua Inglesa (ENPULI), realizado pela UECE e ABRAPUI, 

Fortaleza, (CE), em 2005. 

– Membro da Comissão de Organização do XVII Encontro Nacional de Professores 

Universitários de Língua Inglesa (ENPULI), realizado pela UFSC, Florianópolis (SC), 

em 2003. 

 
3.7 As experiências na pesquisa 
 

Minha experiência com a pesquisa se iniciou no meu curso de Mestrado, 

com a análise de erros escritos produzidos por aprendizes brasileiros 

(FIGUEIREDO, 1995a), e se consolidou com o curso de Doutorado, com a análise de 

um processo colaborativo de correção, conhecido por correção com os pares 

(FIGUEIREDO, 2001).  



 

 

64

A partir daí, comecei a investigar a aprendizagem colaborativa de línguas, 

inicialmente em contextos de interação em sala de aula. Minha paixão pela 

tecnologia fez com que eu enveredasse um pouco para essa área, pesquisando 

também a telecolaboração.   

Também realizei algumas pesquisas sobre crenças de professores e de 

alunos sobre o processo de aprendizagem de línguas, bem como sobre fatores 

afetivos relacionados à aprendizagem de línguas. 

Como coordenei alguns programas de intercâmbio, comecei a pesquisar a 

respeito da aprendizagem de línguas em regime de imersão e, mais recentemente, 

da aprendizagem de Português como Língua Estrangeira por alunos 

intercambistas oriundos de diversos países que estudam na UFG.  

Assim, minhas pesquisas se concentram em cinco grandes focos de 

investigação que se dividem em algumas ramificações que podem ser observadas 

nas orientações que realizei e em minhas publicações: 

 
– Erro e correção. 

– Aprendizagem colaborativa de línguas. 

– O uso da tecnologia nos processos de ensino e aprendizagem de 

línguas. 

– Aprendizagem de línguas em regime de imersão e 

interculturalidade. 

– Crenças e fatores afetivos. 

 
 
3.7.1 As orientações 
 

Uma das funções docentes é orientar. A orientação pode ser um processo 

prazeroso ou não, dependendo do tipo de aluno que possamos vir a ter. Sinto-me 

um felizardo nesse ponto. Os meus orientandos só me deram alegrias, e nos 

tornamos geralmente amigos. Eles se intitulam “os filhos de Francisco”.   
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Alguns se tornaram ótimos amigos meus. Outros, ainda, além de serem 

ótimos amigos, se tornaram parceiros de pesquisas, de publicações e de viagens a 

congressos, como é o caso da minha querida amiga Suelene Vaz da Silva, 

professora do IFG.  

Suelene Vaz da Silva foi minha colega de graduação e, posteriormente, 

minha orientanda de Mestrado e de Doutorado. Desde que eu comecei a orientá-la, 

nunca mais paramos de produzir juntos. Ela é um exemplo de que amigos podem, 

sim, ser orientandos e orientadores. A parceria ainda permanece e seguimos juntos 

produzindo e indo a vários congressos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 25: Apresentando trabalho com Suelene Vaz da Silva no 1st International  

Meeting on Language Learning in Tandem, University of Miami, EUA, 2014. 
 

Na minha carreira como professor da UFG, por estar há muito tempo 

envolvido com as demandas administrativas, tenho orientado, com mais 

regularidade, dissertações de Mestrado e teses de Doutorado, em nosso Programa 

de Pós-Graduação desde 2001, quando defendi a minha tese de Doutorado e passei 

a atuar no Programa.  
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Eventualmente, oriento Monografias de cursos de Especialização, Trabalhos 

de Conclusão de Curso (TCC) de alunos formandos da graduação e PIBIC. No último 

ano, supervisiono, também, um ex-orientando de doutorado em seu estágio pós-

doutoral. Além disso, desde 2006, supervisiono alguns professores do nosso 

Centro de Línguas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26: Algumas das dissertações e teses orientadas por mim. 

 

A maioria das dissertações e teses de doutorado que orientei tem relação 

estreita com meus projetos de pesquisa. Algumas poucas, no início da minha 

atuação na Pós-Graduação, não apresentam relação direta com meus projetos de 

pesquisa, mas todas têm a ver com ensino e aprendizagem de línguas, foco da 

minha formação no Doutorado, como vemos a seguir. 

 
3.7.1.1 Dissertações orientadas 
 

1) Sete dissertações tiveram como foco os processos de escrita, revisão, correção 

de erros e avaliação: 

- Revisão colaborativa de textos escritos em língua inglesa por alunos iniciantes do 

Curso de Letras (CARVALHO, 2002). 
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- Motivação e desempenho comunicativo em tarefas escritas em língua inglesa 

mediadas por computador (MORAES, 2003). 

- Do planejamento à revisão: uma investigação de textos escritos em língua inglesa 

por alunos adolescentes (RODRIGUES, 2003).  

- Correções de erros orais pelo professor em aulas de inglês: um estudo com uma 

turma de alunos universitários (SILVA, 2005). 

- Diferentes olhares sobre um mesmo objeto: percepções de uma professora e seus 

alunos acerca da avaliação (VIEIRA, 2006). 

- Produção colaborativa de textos escritos em língua inglesa: um estudo de caso 

(WOBETO, 2012). 

-  Correção de erros em língua inglesa: do colaborativo ao individual (CÔRTES, 

2013).  

 

2) Quatro dissertações tiveram como foco a interação e a colaboração no processo 

de ensino e aprendizagem de línguas: 

- Leitura em língua inglesa: a resolução colaborativa de exercícios de compreensão 

textual (NUNES, 2002). 

- O processo de colaboração e negociação em atividades comunicativas em sala de 

aula de Língua Inglesa (CÂNDIDO JÚNIOR, 2004). 

- Leitura em língua inglesa: a colaboração na compreensão de textos numa 

abordagem técnico-profissional (CARVALHÃES, 2013).  

- Let's play games! O jogo como atividade interativa e colaborativa na aprendizagem 

de Inglês por adolescentes de uma escola pública (ARAÚJO, 2016). 
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3) Quatro dissertações tiveram como foco as crenças sobre ensino e aprendizagem, 

na perspectiva de alunos e de professores: 

- Crenças relacionadas à correção de erros: um estudo realizado com dois professores 

de escola pública e seus alunos (SILVA, 2004). 

- As crenças sobre leitura em língua estrangeira de uma professora e seus alunos: um 

estudo de caso (CAMPOS, 2006).  

- Reflexões sobre o uso de música na sala de aula de LE: as crenças e a prática de dois 

professores de inglês (PEREIRA, 2007). 

- Discutindo as crenças e as percepções de uma professora universitária e de seus 

alunos sobre dois tipos de avaliação oral de língua inglesa: um estudo de caso 

(MARQUES, 2008). 

 

4) Três dissertações tiveram como foco o uso da tecnologia nos processos de 

ensino e aprendizagem de línguas: 

- Você já blogou hoje? Um estudo de caso sobre o uso de blogs nas aulas de Língua 

Inglesa (GONÇALVES, 2009). 

- Instrução de estratégias cognitivas e metacognitivas de leitura hipertextual em 

língua inglesa: um estudo com aprendizes da educação tecnológica em ambiente 

virtual de aprendizagem (TIRABOSCHI, 2015). 

- Ensino de Inglês para Fins Específicos: um estudo sobre os recursos tecnológicos e 

metodológicos do curso esp-t para profissionais da saúde (LACERDA, 2016). 

 

5) Duas dissertações trataram do Ensino de Português como Língua Estrangeira: 

- O papel das estratégias de comunicação no processo de aquisição de Português 

como Língua Estrangeira: um estudo com alunos intercambistas da UFG (FARIA, 

2015). 
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- A correção com os pares em um contexto de ensino-aprendizagem de Português 

como Língua Estrangeira: um estudo com alunos intercambistas na UFG 

(RIGONATO, 2017). 

 

6) Uma dissertação teve como foco as estratégias de aprendizagem: 

- O ensino explícito da estratégia de aprendizagem agrupamento (grouping) a alunos 

de inglês como língua estrangeira (GOMES, 2003). 

 

7) Uma dissertação teve por foco o  ensino de inglês para crianças: 

- O ensino de inglês para crianças: uma análise das atividades em sala de aula (LUZ, 

2003). 

 

3.7.1.2 Teses orientadas 
 

1) Cinco teses tiveram como foco a interação, a colaboração ou a telecolaboração 

no processo de ensino e aprendizagem de línguas: 

- Construindo pontes: a produção oral dialógica dos participantes do processo 

ensino-aprendizagem do inglês como língua-cultura estrangeira (FIGUEREDO, 

2007). 

- O processo ensino-aprendizagem de línguas em teletandem: um estudo na área de 

Turismo (SILVA, 2012). 

- A correção dialogada entre professora e alunos como ferramenta colaborativa para 

a autonomia do aprendiz: um estudo sobre a construção de textos escritos em inglês 

(VIEIRA, 2015). 

- A colaboração no processo avaliativo: seus efeitos na elaboração de provas, no 

ensino e na formação de futuros professores de inglês (PORTO, 2016).  
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- A aprendizagem colaborativa de inglês instrumental por alunos surdos: um estudo 

com alunos do curso de Letras: Libras da UFG (OLIVEIRA E SILVA, 2017).  

 

2) Três teses tiveram como foco o processo de formação de professores: 

- Estágio Supervisionado de LE: um estudo de caso sobre a formação universitária de 

professores de inglês na UFG (SILVA, 2008). 

- Esculpindo a profissão professor: experiências, emoções e cognições na construção 

das identidades docentes de licenciandos em Letras (OLIVEIRA, 2013).  

- Docência em Língua Inglesa nas perspectivas crítica e sócio-histórica-cultural: as 

experiências de dois alunos-professores em formação inicial na disciplina de Estágio 

Supervisionado (PEREIRA, 2013). 

 

3) Uma tese tratou das questões afetivas no processo de aprendizagem de línguas: 

- A auto-estima na sala de aula de Literaturas em Língua Inglesa: a compreensão dos 

alunos (LAGO, 2007). 

 

4) Uma tese focou no processo de escrita em língua inglesa: 

- A sala de aula de Língua Inglesa: vencendo barreiras na produção escrita (LIMA, 

2009). 

 

Dos 22 orientandos de Mestrado, 4 orientandas confiaram a mim também a 

missão de orientá-las no Doutorado: Barbra do Rosário Sabota Silva (2008); 

Suelene Vaz da Silva (2012); Paula Graciano Pereira (2013) e Paula Franssinetti de 

Morais Dantas Vieira (2015). Os meus ex-orientandos são atualmente professores 

na Universidade Estadual de Goiás, no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Goiás, na Universidade Federal de Goiás, na Universidade Federal do 
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Pará, na Cultura Inglesa, e alguns atuam em faculdades particulares e nas escolas 

das redes municipal de Goiânia e estadual de Goiás.  

 
3.7.1.3 Outros tipos de orientação 
 

Orientei também 3 trabalhos de PIBIC, 6 monografias de Especialização e 6 

Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação (TCC). Atualmente, estou 

orientando dois Mestrandos e uma Doutoranda. 

Também supervisiono um ex-orientando de Doutorado em seu Estágio Pós-

Doutoral e, desde 2006, supervisiono os instrutores do Centro de Línguas de nossa 

Faculdade. 

As orientações e supervisões por mim realizadas até o momento podem ser 

visualizadas no seguinte quadro: 

 
Quadro 3: Quantitativo de orientações e supervisões realizadas 

Tipo Quantidade 

Dissertações de Mestrado 22 

Teses de Doutorado 10 

PIBIC 3 

TCC 6 

Monografia de Especialização 6 

Pós-Doutorado 1 

Supervisão no Centro de Línguas da 

UFG 

13 

Total 61 

Fonte: Autor deste Memorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

72

3.7.2 As produções acadêmicas 
 

As produções acadêmicas de mais relevâncias que aqui apresento são os 

artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, os livros, os capítulos 

de livros e os anais por mim organizados. 

 
3.7.2.1 Artigos publicados em periódicos 
 

 Tenho 18 artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, 

entre os quais destaco publicações em importantes periódicos da área, como, por 

exemplo, Caminhos em Linguística Aplicada, DELTA, Ilha do Desterro, Sino – US 

English Teaching, Revista Brasileira de Linguística Aplicada, Signótica, Intercâmbio, 

Trabalhos em Linguística Aplicada etc., conforme listados a seguir: 

1) FIGUEIREDO, F. J. Q.; RIGONATO, L. G. N. A utilização de um formulário de 
orientação na correção com os pares - um estudo realizado com alunos do nível 
intermediário de um curso de línguas. Caminhos em Linguística Aplicada, v. 16, n. 2, 
p. 156-178, 2017.  
 
2) FIGUEIREDO, F. J. Q.; TIRABOSCHI, F. F. Percepções de aprendizes da educação 
tecnológica em relação ao uso de estratégias de leitura para a compreensão 
hiperleitora em língua inglesa. RevLet: Revista Virtual de Letras, v. 8/1, p. 151-171, 
2016. 
 
3) ARAÚJO, M. A. F.; FIGUEIREDO, F. J. Q. Cultura, interculturalidade e sala de aula 
de língua estrangeira: múltiplas perspectivas. Revelli, v. 7, n. 1, p. 63-76, 2015. 
 
4) ARAÚJO, M. A. F.; FIGUEIREDO, F. J. Q. Interação e colaboração no processo de 
escrita e reescrita de textos em língua inglesa. Revista Desempenho, v. 24, n. 1, p. 1-
20, 2015. 
 
5) SILVA, S. V.; FIGUEIREDO, F. J. Q. Teletandem language learning in a 
technological context of education: interactions between Brazilian and German 
students / Aprendizagem de lı́nguas em regime de teletandem em um contexto 
tecnológico de educação: interações entre alunos brasileiros e alemães. DELTA, v. 
31, n. 3, p. 729-762, 2015. 
 
6) FIGUEIREDO, F. J. Q.; SILVA, S. V. Interações telecolaborativas na aprendizagem 
de línguas estrangeiras: foco no uso dos recursos do aplicativo computacional 
Openmeetings. Ilha do Desterro, v. 66, p. 133-172, 2014. 
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7) SILVA, S. V.; FIGUEIREDO, F. J. Q.; FONSECA-ZANG, W. Teletandem as a way of 
enhancing language learning between Brazilian and German students. Sino - US 

English Teaching, v. 11, n. 10, p. 767-776, 2014. 
 
8) FIGUEIREDO, F. J. Q. Uma revisão das pesquisas sobre a escrita em L2/LE: em 
busca de temas e metodologias. Polifonia, v. 19, p. 301-332, 2012. 
 
9) FIGUEIREDO, F. J. Q. The influences of collaboration on the learning of a foreign 
language. MOARA, v. 30, p. 117-134, 2008. 
 
10) SILVA, S. V.; FIGUEIREDO, F. J. Q. Erro e correção: as crenças sobre o erro e 
correção de dois professores de escola pública e de seus alunos. Revista Brasileira 

de Linguística Aplicada, v. 6, n. 2, p. 113-141, 2006. 
 
11) FIGUEIREDO, F. J. Q. O processo de revisão dialogada entre professor e alunos 
de língua inglesa: apenas avaliando textos escritos? Revista Solta a Voz, v. 16, p. 49-
69, 2005. 
 
12) FIGUEIREDO, F. J. Q. Os possíveis benefícios do uso de um formulário de 
orientação na realização de atividades de correção com os pares em LE. Signótica, 
v. 17, p. 191-214, 2005. 
 
13) FIGUEIREDO, F. J. Q. Avaliação de proficiência em língua estrangeira: uma 
breve descrição de cinco estudos. Horizontes em Linguística Aplicada, ano 3, n. 2, p. 
85-87, 2004. 
 
14) FIGUEIREDO, F. J. Q. A correção com os pares: foco na interação e percepções 
dos alunos sobre essa forma interativa de revisão de textos em L2. Intercâmbio, v. 
XII, p. 63-70, 2003. 
 
15) FIGUEIREDO, F. J. Q.; SABOTA, B. R. Em busca da leitura colaborativa na aula de 
L2. Signótica, v. 14, p. 27-59, 2002. 
 
16) FIGUEIREDO, F. J. Q. Revisão colaborativa de textos escritos em língua inglesa: 
semeando a interação. Trabalhos em Linguística Aplicada, v. 39, p. 105-129, 2002. 
 
17) FIGUEIREDO, F. J. Q. Understanding the interaction that occurs during a peer 
correction activity and its effects on the revision of written texts. Signótica, v. 11, p. 
51-74, 1999. 
 
18) FIGUEIREDO, F. J. Q. Aquisição e aprendizagem de segunda Língua. Signótica, v. 
7, p. 39-57, 1995. 
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Figura 27: Alguns dos periódicos em que publiquei. 

 
 

3.7.2.2 Os livros  
 
 
 - Livros autorais 

 

Escrevi, até o momento, dois livros autorais, e eles são, como afirmado 

anteriormente, frutos da minha dissertação de Mestrado e de minha tese de 

Doutorado. O terceiro a ser publicado, intitulado Interagindo com Vygotsky na 

Linguística Aplicada, é resultado do meu estágio pós-doutoral, realizado na UFMG 

no ano de 2016. 
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O primeiro livro autoral, intitulado Aprendendo com os erros: uma 

perspectiva comunicativa de ensino de línguas, foi publicado em 1997. Em 1995, 

defendi minha dissertação de Mestrado (FIGUEIREDO, 1995a) e fui aconselhado a 

transformar a dissertação em um livro. Fiz algumas adaptações, acrescentei 

exercícios, submeti o livro à publicação na Editora da UFG e obtive parecer 

favorável à sua publicação32. A primeira edição do livro saiu em 1997, com 137 

páginas e se esgotou em 2000. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 28: No dia do lançamento da primeira edição de Aprendendo com os erros, 1997. 

 

A Editora me procurou para fazermos uma segunda edição do livro. Como, 

durante o Doutorado, tive acesso a uma vasta bibliografia sobre teorias de 

aquisição de línguas, resolvi acrescentar, à nova edição, algumas críticas sobre as 

teorias, o que resultou na segunda edição revista e ampliada, publicada em 2002, 

com 146 páginas. Essa edição se esgotou em 2012.  

Fui procurado novamente pela Editora para fazermos a terceira edição 

revista e ampliada. Como estava fazendo várias pesquisas envolvendo a teoria 

sociocultural (LANTOLF, 1993, 2000; VYGOTSKY, 1993, 1998) e a aprendizagem 

colaborativa (BRUFFE, 1999; FIGUEIREDO, 2006a; OXFORD, 1997), acrescentei 

algumas informações referentes a essas teorias, resultando em um livro de 157 

páginas.  

                                                        
32. Este parecer encontra-se no Anexo O. 
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O livro Aprendendo com os erros: uma perspectiva comunicativa de ensino de 

línguas tem sido muito bem-sucedido e é utilizado em programas de diversos 

cursos de Letras do Brasil. A Editora da UFG já me prometeu que a quarta edição 

do livro sairá com capa dura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Capas das três edições do livro Aprendendo com os erros: 

uma perspectiva comunicativa de ensino de línguas (1997, 2002, 2015). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30: Lançando a terceira edição do livro Aprendendo com os erros, 
no XI CBLA, Campo Grande, MS, 2015. 
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O segundo livro autoral é resultado da minha tese de Doutorado, defendida 

em 2001 na UFMG (FIGUEIREDO, 2001), intitulado Semeando a interação: a revisão 

dialógica de textos escritos em língua estrangeira. Transformei a tese em livro e 

submeti à publicação na Editora da UFG. O livro recebeu parecer favorável para 

publicação e foi lançado em 2005, contendo 251 páginas (FIGUEIREDO, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Capa de Semeando a interação: a revisão dialógica 

de textos escritos em língua estrangeira, 2005. 

 

 

- Livros organizados 

 

 Em 2006, organizei um livro intitulado A aprendizagem colaborativa de 

línguas (FIGUEIREDO, 2006a), em que foram agrupados estudos realizados por 

mim, por orientandos meus e por dois pesquisadores da UFMG. O tema desses 

estudos é o uso da abordagem colaborativa na aprendizagem de uma LE, em 

contextos presenciais e virtuais. O livro é composto por  nove capítulos e tem 276 

páginas. O livro está esgotado. A Editora da UFG já aprovou a publicação da 

segunda edição, cujos trabalhos se iniciam neste ano de 2017.  
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Figura 32: Capa de A aprendizagem colaborativa de línguas, 2006. 

 

O projeto de intercâmbio CAPES/FIPSE, coordenado pela Profa. Maria 

Cristina Pimentel Campos e por mim, num período de 4 anos, rendeu a produção 

de dois livros, cuja publicação foi patrocinada pela CAPES.  

O primeiro livro, intitulado Culture and Arts in Brazil and in the United 

States: A bridge of multifaceted languages (CAMPOS; FIGUEIREDO, 2009), com 260 

páginas, é fruto de trabalhos apresentados no First International Symposium on 

Culture and Arts, realizado na UFV, em 2008, que teve por objetivo reunir 

coordenadores e participantes de programas de intercâmbio CAPES/FIPSE, das 

áreas de Letras, Música e Artes, do Brasil e dos Estados Unidos.  

O livro é organizado em 6 partes e contém 15 capítulos, tendo recebido 

colaborações de autores brasileiros e americanos. A primeira parte trata do ensino 

de língua estrangeira. A segunda é sobre literatura e cultura. Na terceira, há 

estudos sobre a linguagem universal das artes. Na quarta, encontramos relatos 

sobre as experiências dos alunos no programa de intercâmbio. A quinta traz a 

visão de um dos colaboradores sobre sua arte. A sexta e última parte apresenta 

uma avaliação do Projeto.  
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Figura 33: Capa do livro Culture and Arts in Brazil and in the United States: 

A bridge of multifaceted languages, 2009. 

 

 

O livro foi lançado na University of Montevallo (Alabama, EUA) e 

apresentado e divulgado na plenária final do 9º Encontro Binacional de 

Coordenadores de Projetos do Programa de Consórcios em Educação Superior 

Brasil-Estados Unidos, realizado no período de 18 a 20 de outubro de 2009, na 

Georgetown University, na cidade de Washington-DC, EUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 34: Com a Professora Maria Cristina Pimentel Campos, no lançamento do livro Culture and 

Arts in Brazil and in the United States: A bridge of multifaceted languages, realizado na University of 
Montevallo, Alabama, EUA, 2009. 
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Em 2010, lançamos outro livro referente ao projeto CAPES/FIPSE, 

intitulado Intercultural and interdisciplinary studies: Pursuits in higher education 

(CAMPOS; FIGUEIREDO, 2010). O livro tem 14 capítulos, 215 páginas e também foi 

patrocinado pela CAPES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 35: Capa do livro Intercultural and interdisciplinary studies: 

Pursuits in higher education, 2010. 
 
 

O livro é fruto de trabalhos apresentados no simpósio “The U.S.-Brazil Arts 

and Culture Initiative: Challenges and Achievements in Linguistic, Culture, and 

Academic Exchange”, realizado na University of Montevallo, Alabama, EUA, em 

outubro de 2009.  

A coletânea é dividida em 5 partes. Na primeira, são apresentados estudos 

sobre os processos de ensino e aprendizagem de línguas. A segunda parte 

apresenta resultados de pesquisas relacionadas à área de Estudos Interculturais. A 

terceira parte apresenta pesquisas na área de Estudos Literários. A quarta parte 

apresenta relatos de experiência dos professores e dos alunos que participaram do 

programa de intercâmbio. Na quinta e última parte, apresentamos uma avaliação 

dos quatro anos do Programa CAPES/FIPSE.  

 



 

 

81

 Durante a minha carreira como docente na UFG, organizei muitos eventos, 

ministrei muitas oficinas para professores e percebia que muitos professores, 

principalmente os do interior, tinham uma carência enorme de teorias e de ideias 

para usar em suas aulas.  

Dessa forma, resolvi organizar o livro Formação de professores de línguas 

estrangeiras: princípios e práticas (FIGUEIREDO, 2012) e convidei vários colegas 

especialistas em diversas áreas para colaborar com textos. O livro é dividido em 3 

partes e é composto por 11 capítulos, totalizando 232 páginas.  

Na primeira parte, há discussões e reflexões metodológicas sobre o ensino 

de línguas estrangeiras, em que é apresentada a história dos métodos e das 

abordagens, bem como discussões sobre formas mais inovadoras do ensino de 

línguas. A segunda parte trata do ensino das quatro habilidades linguísticas em LE: 

leitura; escrita; produção oral; e compreensão oral. A terceira parte apresenta 

estudos sobre erro, correção e avaliação, tanto na modalidade escrita quanto na 

oral.  

Todos os capítulos do livro foram elaborados considerando-se questões 

teóricas e práticas relacionadas aos temas neles abordados. O livro está esgotado, e 

a sua segunda edição revista e ampliada será lançada em abril de 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Figura 36: Capas do livro Formação de professores de línguas estrangeiras:  

princípios e práticas (2012, 2017). 
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No período de 2012 a 2015, Darcilia Marindir Pinto Simões, da UERJ, 

coordenou o GT EAPLA – Ensino e Aprendizagem na Perspectiva da Linguística 

Aplicada, da ANPOLL, sendo eu o seu Vice-Coordenador. Em 2014, durante o 29o 

ENANPOLL, propusemos publicar um livro por ano para que pudéssemos divulgar 

as pesquisas mais recentes realizadas por nós e por nossos orientandos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 37: Membros do GT EAPLA, em reunião durante o 29o ENANPOLL, Florianópolis, SC, 2014. 

 
 
 

O primeiro livro é intitulado Metodologias em/de linguística aplicada para 

ensino e aprendizagem de línguas (SIMÕES; FIGUEIREDO, 2014). Ele tem 285 

páginas, é composto por 12 capítulos escritos por pesquisadores da UERJ, UESB, 

UFC, UFG, UFAL, UFPB, UnB, UNISINOS e IFG. A meta desse grupo de pesquisadores 

é refletir sobre as dificuldades vivenciadas na prática de ensino de línguas e buscar 

teorias e metodologias que possam minimizar os problemas enfrentados e 

aperfeiçoar os processos de ensino e aprendizagem da leitura, da escrita e da 

comunicação linguística tanto em língua portuguesa quanto em LE.  
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Figura 38: Capa de Metodologias em/de linguística aplicada 

para ensino e aprendizagem de línguas, 2014. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 39: Com a Professora Darcilia Simões, no lançamento do livro Metodologias em/de linguística 

aplicada para ensino e aprendizagem de línguas, durante o ENANPOLL, Florianópolis, SC, 2014. 

 
 

O segundo livro organizado por nós intitula-se Contribuições da linguística 

aplicada para o professor de línguas (SIMÕES; FIGUEIREDO, 2015). A coletânea é 

composta por 12 capítulos escritos por pesquisadores da UERJ, UESB, UFAL, UFBA, 

UFC, UFF, UFG, UFCG, UFPA, UnB e UNISINOS, totalizando 280 páginas. O livro é 

dividido em 2 partes. Na primeira, há 5 estudos sobre o ensino de Português como 
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língua materna. Na segunda, há 7 estudos sobre o ensino de Inglês, Espanhol e 

Português para Estrangeiros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 40: Capa do livro Contribuições da linguística  

aplicada para o professor de línguas, 2015. 
 

 
Em 2015, fui eleito Coordenador do GT EAPLA, e Darcilia Simões, minha 

vice-coordenadora. Organizamos o livro Linguística aplicada, práticas de ensino e 

aprendizagem de línguas (FIGUEIREDO, SIMÕES, 2016). O livro tem 11 capítulos, 

342 páginas, tendo recebido contribuições de pesquisadores da UERJ, UESB, UFAL, 

UFC, UFCG, UFG, UFF, UFOB, UnB, UNEB e UNISINOS. O livro se divide em duas 

partes. Na primeira, há 6 estudos aplicados ao ensino e à aprendizagem de língua 

materna. Na segunda, há 5 estudos relacionados ao ensino e à aprendizagem de LE. 

O objetivo do livro é colaborar com a área de ensino e aprendizagem de línguas, 

bem como com a de formação de professores, por meio de reflexões sobre aspectos 

teóricos, práticos e metodológicos que evolvem o ensino das línguas, seja materna 

ou estrangeira.  
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Figura 41: Capa do livro Linguística aplicada,  

práticas de ensino e aprendizagem de línguas, 2016. 

 

 

 
3.7.2.3 Os capítulos de livros 

 

  Publiquei 36 capítulos de livro, em coletâneas organizadas por mim e por 

outros pesquisadores, no Brasil e no exterior. Alguns capítulos foram publicados 

em mais de uma edição de um mesmo livro, como podemos observar a seguir:  

 

1) FIGUEIREDO, F. J. Q.; SILVA, S. V. Ah, yes. How do you pronounce it?: análise de 
interações entre aprendizes de línguas em contexto virtual de aprendizagem. In: 
BARBIRATO, R. C.; ALMEIDA FILHO, J. C. P. (Org.). Interação e aquisição na aula de 

línguas estrangeiras. Campinas, SP: Pontes, 2016. p. 183-208. 
 
2) FIGUEIREDO, F. J. Q.; OSORIO, P.; MIRANDA, F. Contribuições da Linguística 
Aplicada para o Ensino e a Aprendizagem de Português como Língua Estrangeira. 
In: FERREIRA, M. C. F. D.; REICHMANN, C. L.; ROMERO, T. R. S. (Org.). Construções 

identitárias de professores de línguas. Campinas, SP.: Pontes, 2016. p. 103-120. 
 
3) JESUS, D. M.; FIGUEIREDO, F. J. Q.; RIBEIRO, A. S. M. Estudos sobre a colaboração 
e a interação em diferentes contextos de ensino e aprendizagem de línguas no 
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ambiente digital. In: SÁ JÚNIOR, L. A.; MARTINS, M. A. (Org.). Rumos da linguística 

brasileira no século XXI: historiografia, gramatica e ensino. São Paulo: Blucher, 
2016. p. 227-249. 
 
4) FIGUEIREDO, F. J. Q.; SABOTA, B. Crenças e expectativas sobre o estágio 
supervisionado: um estudo com licenciandos de letras e seus formadores. In: 
CONCEIÇÃO, M. P. (Org.). Letramentos, crenças de aprendizagem de línguas e 

inclusão social. Campinas, SP: Pontes, 2016. p. 85-124. 
 
5) FIGUEIREDO, F. J. Q.; SILVA, S. V. Do tandem ao teletandem: estudos sobre o uso 
da colaboração na aprendizagem de línguas em contexto virtual. In: JORDÃO, C. M. 
(Org.). A linguística aplicada no Brasil: rumos e passagens. Campinas, SP: Pontes, 
2016. p. 309-336. 
 
6) FIGUEIREDO, F. J. Q.; OLIVEIRA E SILVA, C. M. Uma análise da eficácia das 
estratégias de ensino utilizadas por uma professora ministrando aulas de Inglês 
Instrumental para alunos surdos em uma sala de aula inclusiva na universidade. 
In: FIGUEIREDO, F. J. Q.; SIMÕES, D. (Org.). Linguística aplicada, prática de ensino e 

aprendizagem de línguas. Campinas, SP: Pontes, 2016. p. 235-282. 
 
7) RIGONATO, L. G. N.; FIGUEIREDO, F. J. Q. A correção com os pares em um 
contexto de ensino de português como língua estrangeira: um estudo de caso com 
intercambistas na UFG. In: SOUSA FILHO, S. M.; FLORES JUNIOR, W. J. (Org.). 
Pesquisa e ensino na área de letras: língua, linguística, literatura e ensino-
aprendizagem de línguas e literaturas [Recurso eletrônico - ebook]. Goiânia: Ed. da 
Imprensa Universitária, 2016. p. 392-411. 
 
8) FIGUEIREDO, F. J. Q.; GONCALVES, R. M. Você já blogou hoje? Estudo sobre o uso 
de blogs nas aulas de língua inglesa. In: JESUS, D. M.; MACIEL, R. F. (Org.). Olhares 

sobre tecnologias digitais: linguagens, ensino, formação e prática docente. 
Campinas, SP: Pontes, 2015. p. 325-353. 
 
9) FIGUEIREDO, F. J. Q.; PORTO, C. V. Algumas reflexões sobre o processo avaliativo 
em línguas estrangeiras: das formas tradicionais às formas alternativas. In: 
SIMÕES, D. M. P; FIGUEIREDO, F. J. Q. (Org.). Contribuições da linguística aplicada 

para o professor de línguas. Campinas, SP: Pontes, 2015. p. 149-175. 
 
10) FIGUEIREDO, F. J. Q.; SILVA, S. V. Telecolaboração entre alunos brasileiros e 
alemães: uma análise do uso de ferramentas mediacionais. In: OSÓRIO, P.; 
BERTINETTI, F. S. (Org.). Teorias e usos linguísticos: aplicações ao Português Língua 
não Materna. Lisboa: Lidel - Edições técnicas LTDA., 2015. p. 184-210. 
 
11) FIGUEIREDO, F. J. Q. Aprendizagem de línguas estrangeiras: possibilidades de 
interação mediada pelo computador. In: BARROS, D. M.; SILVA, K. A.; CASSEB-
GALVÃO, V. C. (Org.). O ensino em quatro atos: interculturalidade, tecnologia de 
informação, leitura e gramática. Campinas, SP: Pontes, 2015. p. 163-185. 
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12) FIGUEIREDO, F. J. Q.; SILVA, S. V. A colaboração no ensino-aprendizagem de 
línguas em contextos tecnológicos: uma análise das interações entre aprendizes 
brasileiros e alemães. In: SIMÕES, D. M. P.; FIGUEIREDO, F. J. Q. (Org.). 
Metodologias em/de linguística aplicada para ensino e aprendizagem de línguas. 
Campinas, SP.: Pontes, 2014. p. 73-91. 
 
13) FIGUEIREDO, F. J. Q. Conversa com Francisco José Quaresma de Figueiredo. In: 
SILVA, K. A.; ARAGÃO, R. C.. (Org.). Conversas com formadores de professores de 

línguas: avanços e desafios. Campinas, SP: Pontes, 2013. p. 113-122. 
 
14) OLIVEIRA, H. F.; FIGUEIREDO, F. J. Q. O que o "não" nos diz: narrativas de 
licenciados em Letras que não se tornaram professores. In: OLIVEIRA, H. F.; 
BICALHO, P. S. S.; MIRANDA, S. C. (Org.). Educação e diversidade: múltiplos olhares. 
Anápolis: Ed. UEG, 2013. p. 117-138. 
 
15) FIGUEIREDO, F. J. Q.; LIMA, M. S. A pesquisa sobre colaboração entre 
aprendizes de língua em contextos presencial e virtual. In: GERHARDT, A. F. L. M. 
(Org.). Ensino-aprendizagem na perspectiva da linguística aplicada. Campinas, SP: 
Pontes, 2013. p. 155-181. 
 
16) FIGUEIREDO, F. J. Q.; OLIVEIRA, E. C. Sobre métodos, técnicas e abordagens. In: 
FIGUEIREDO, F. J. Q. (Org.). Formação de professores de línguas estrangeiras: 
princípios e práticas. Goiânia: Editora UFG, 2012. p. 11-40. 
 
17) FIGUEIREDO, F. J. Q. Erro escrito e formas de correção. In: FIGUEIREDO, F. J. Q. 
(Org.). Formação de professores de línguas estrangeiras: princípios e práticas. 
Goiânia: Editora UFG, 2012. p. 158-175. 
 
18) FIGUEIREDO, F. J. Q. Fatores afetivos e aprendizagem de línguas: foco na 
escrita e na correção de erros. In: MASTRELLA-DE-ANDRADE, M. R. (Org.). 
Afetividade e emoções no ensino/aprendizagem de línguas: múltiplos olhares. 
Campinas, SP: Pontes, 2011. p. 115-162. 
 
19) FIGUEIREDO, F. J. Q.; PEREIRA, P. G. Reflexões sobre o uso de música na sala de 
aula de LE: as crenças e a prática de dois professores de inglês. In: CONCEIÇÃO, M. 
P. (Org.). Experiências de aprender e ensinar línguas estrangeiras: crenças de 
diferentes agentes no processo de aprendizagem. Campinas, SP: Pontes, 2011. p. 
107-151. 
 
20) FIGUEIREDO, F. J. Q. Language learning in an immersion context: The points of 
view of the participants in the CAPES/FIPSE Program. In: CAMPOS, M. C. P.; 
FIGUEIREDO, F. J. Q. (Org.). Intercultural and interdisciplinary studies: Pursuits in 
higher education. Viçosa: Arka, 2010. p. 13-34. 
 
21) CAMPOS, M. C. P ; HILL, C.; FIGUEIREDO, F. J. Q.; VACCARELLA, E.; CRIDER, R. C. 
A glimpse at the achievements of the U.S.-Brazil Arts and Culture Initiative. In: 
CAMPOS, M. C. P; FIGUEIREDO, F. J. Q. (Org.). Intercultural and interdisciplinary 

studies: Pursuits in higher education. Viçosa: Arka, 2010. p. 197-207. 
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22) FIGUEIREDO, F. J. Q. Collaboration as a key element in the learning of a foreign 
language. In: CAMPOS, M. C. P; FIGUEIREDO, F. J. Q. (Org.). Culture and arts in Brazil 

and in the United States: A bridge of multifaceted languages. Viçosa, MG: Arka, 
2009. p. 15-36. 
 
23) CRIDER, R. C.; CAMPOS, M. C. P.; HILL, C. ; FIGUEIREDO, F. J. Q.; VACCARELLA, 
E. US-Brazil Culture and Arts Intiative: an Overview. In: CAMPOS, M. C. P; 
FIGUEIREDO, F. J. Q. (Org.). Culture and arts in Brazil and in the United States: A 
bridge of multifaceted languages. Viçosa, MG: Arka, 2009. p. 213-251. 
 
24) PAIVA, V. L. M. O.; FIGUEIREDO, F. J. Q. O ensino significativo de gramática em 
aulas de língua inglesa. In: PAIVA, V. L. M. O. (Org.). Práticas de ensino e 

aprendizagem de inglês com foco na autonomia. 2. ed. Campinas, SP: Pontes, 2007. 
p. 173-188. 
 
25) FIGUEIREDO, F. J. Q. Erro e correção em textos escritos em língua estrangeira. 
In: PAIVA, V. L. M. O. (Org.). Práticas de ensino e aprendizagem de inglês com foco na 

autonomia. 2. ed. Campinas, SP: Pontes, 2007. p. 189-209. 
 
26) FIGUEIREDO, F. J. Q. Diga-me - está certo? A correção dialogada de textos 
escritos em língua inglesa: uma abordagem vygotskyana. In: KEYS, K. J. (Org.). Da 

pesquisa ao ensino: aplicações práticas e pedagógicas de pesquisa em lingüística 
aplicada. Goiânia: Editora UFG, 2007. p. 67-100. 
 
27) FIGUEIREDO, F. J. Q. A aprendizagem colaborativa de línguas: algumas 
considerações conceituais e terminológicas. In: FIGUEIREDO, F. J. Q. (Org.). A 

aprendizagem colaborativa de línguas. Goiânia: Ed. UFG, 2006. p. 11-45. 
 
28) FIGUEIREDO, F. J. Q. ASSIS, N. A. L. A auto-estima e a atitude quanto à escrita na 
revisão colaborativa. In: FIGUEIREDO, F. J. Q. (Org.). A aprendizagem colaborativa 

de línguas. Goiânia: Ed. UFG, 2006. p. 165-199. 
 
29) FIGUEIREDO, F. J. Q. A aprendizagem colaborativa: foco no processo de 
correção dialogada. In: LEFFA, V. J. (Org.). A interação na aprendizagem das línguas. 
2. ed. Pelotas: UCPEL, 2006. p. 133-164. 
 
30) FIGUEIREDO, F. J. Q. Algumas reflexões sobre correção de erros em língua 
estrangeira: foco na aprendizagem colaborativa. In: FREIRE, M. M.; ABRAHÃO, M. 
H. V; BARCELOS, A, M. (Org.). Lingüística aplicada e contemporaneidade. Campinas, 
SP: Pontes/ALAB, 2005. p. 289-305. 
 
31) FIGUEIREDO, F. J. Q. A correção de erros escritos em língua inglesa: do 
individual ao colaborativo. In: TOMITCH, L. M. B.; ABRAHÃO, M. H. V; DAGHLIAN, 
C.; RISTOFF, D. I. (Org.). A interculturalidade no ensino de inglês. Florianópolis: Ed. 
UFSC, 2005. p. 127-146. 
 
32) FIGUEIREDO, F. J. Q.; PAIVA, V. L. M. O. O ensino significativo de gramática em 
aulas de língua inglesa. In: PAIVA, V. L. M. O. (Org.). Práticas de ensino e 
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aprendizagem de inglês com foco na autonomia. Belo Horizonte: Faculdade de 
Letras da UFMG, 2005. p. 173-188. 
 
33) FIGUEIREDO, F. J. Q. Erro e correção em textos escritos em língua estrangeira. 
In: PAIVA, V. L. M. O.  (Org.). Práticas de ensino e aprendizagem de inglês com foco 

na autonomia. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2005. p. 189-209. 
 
34) FIGUEIREDO, F. J. Q. A aprendizagem colaborativa: foco no processo de 
correção dialogada. In: LEFFA, V. J. (Org.). A interação na aprendizagem das línguas. 
Pelotas: EDUCAT, 2003b. p. 125-157. 
 
35) FIGUEIREDO, F. J. Q. Correção com os pares: os efeitos da correção dialogada 
na aprendizagem da escrita em língua inglesa. In: LEFFA, V. J. (Org.). TELA - Textos 

em Lingüística Aplicada – 2. ed. rev. ampl. Pelotas: Ed. UCPEL, 2003. p. 1-340. 
 
36) FIGUEIREDO, F. J. Q. Aprendizagem de uma segunda língua: a relação erro x 
comunicação. In: BIGONJAL-BRAGGIO, S. L. (Org.). Contribuições da linguística para 

o ensino de línguas. Goiânia: Ed. UFG, 1999. p. 79-94. 
 

3.7.2.4 Os anais 

 
Como organizei vários eventos acadêmicos na  Faculdade de Letras da UFG, 

fui responsável também  pela organização dos anais de alguns deles. Dessa forma, 

organizei os Anais do IV Seminário de Línguas Estrangeiras – 340 páginas 

(FIGUEIREDO, 2002b), Anais do V Seminário de Línguas Estrangeiras – 480 páginas 

(FIGUEIREDO, 2003c), Anais do VI Seminário de Línguas Estrangeiras – 538 páginas 

(FIGUEIREDO, 2006b) e Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – 480 

páginas (FIGUEIREDO, 2010), sendo esse dois últimos organizados em CD.  

 

Organizei também em parceria com outros docentes da UFG os Anais do V 

Congresso Latino-Americano de Formação de Professores de Línguas – 428 páginas 

(FERREIRA et al., 2015), que se encontram disponíveis no site da Faculdade de 

Letras da UFG. 
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Figura 42: Alguns dos anais que organizei. 

 
 
3.7.2.5 Outras publicações 
 

Além dos livros, capítulos de livros e artigos publicados em periódicos,  tive  

a publicação de 22 trabalhos completos publicados em anais de congressos 

realizados no Brasil e no exterior e 5 Apresentações de livros e Prefácios. Como a 

CAPES passou a não valorizar esse tipo de publicação, passei a enviar trabalhos 

para publicação em anais apenas quando escritos em coautoria com meus 

orientandos. A lista dessas publicações encontra-se no Apêndice A. 

O total de minhas produções pode ser visualizado no seguinte quadro: 

Quadro 4: Quantitativo de produções acadêmicas 

Livros autorais 2 

Livros organizados 7 

Capítulos de livros 36 

Organização de anais 5 

Artigos publicados em periódicos 18 

Trabalhos completos publicados em 

anais de congressos científicos 

22 

Apresentações de livros e Prefácios 9 

Total 99 

 



 

 

91

3.8 Participação em Conselhos Editoriais 
 

Desde 2004 até o presente momento, faço parte do Conselho Editorial de 10 

periódicos na área de Letras, especialmente relacionadas a Ensino e Aprendizagem 

de Línguas e à Linguística Aplicada, os quais listo a seguir: 

 

1) Caderno Seminal Digital (UERJ) – desde 2015 

2) The ESPecialist (PUCSP), desde 2014 

3) Contexturas (APLIESP), desde 2014 

4) Trabalhos em Linguística Aplicada (UNICAMP), desde 2012 

5) Nome - Revista de Letras (UFG), desde 2012 

6) Via Litterae (UEG), desde 2009 

7) MOARA (UFPA), desde 2007 

8) Linguagem & Ensino (UCPel), desde 2006 

9) Revista Brasileira de Linguística Aplicada (UFMG), desde 2004 

10) Revista Desempenho (UnB), desde 2004 

 

Além de fazer parte do Conselho Editorial desses periódicos, emito 

pareceres ad hoc para os seguintes periódicos: Signótica (UFG), Polifonia (UFMT), 

Calidoscópio (UNISINOS), Signum: Estudos da Linguagem (UEL) e Revista do GEL 

(Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo). 

Desde 2012, sou parecerista na área de Letras da avaliação de cursos 

superiores realizada pelo Guia do Estudante (GE), uma publicação anual da Editora 

Abril. 

 

3.9 As experiências como avaliador de cursos de graduação 
 

Desde 2002, tenho participado de comissões, designadas inicialmente pelo 

MEC/SESu33 e, posteriormente, pelo INEP34, para avaliar as condições de oferta de 

                                                        
33. SESu – Secretaria de Ensino Superior do MEC. 
34. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) é vinculado ao 

MEC e tem por objetivo promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o sistema educacional brasileiro.  
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cursos de Letras, tanto na abertura de cursos quanto para credenciamento e 

recredenciamento de cursos que já estejam em funcionamento. Antes da 

implantação do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), todos os 

cursos já em funcionamento eram frequentemente avaliados. Hoje em dia, são 

apenas avaliados os cursos cuja média das notas de seus alunos no ENADE for 1,0 

ou 2,035. Com isso, diminuiu a regularidade de avaliações, mantendo-se as 

avaliações de novos cursos. Com o Programa REUNI36, vários cursos foram criados 

nas universidades federais e estes têm de ser avaliados. Em nossa Faculdade, por 

exemplo, foram avaliados os cursos da Educação Intercultural, obtendo notas 4,0, 

5, 0 e 5,0 nas três habilitações. O nosso curso de Letras: Libras também foi 

avaliado, obtendo nota 4,0. Além dessas, participei de comissões de avaliação a 

convite da Secretaria de Educação do Estado de Goiás e do Estado de Alagoas.  

A participação nessas comissões é algo muito gratificante, pois, além de 

conhecer lugares interessantes, tenho contato com variados contextos 

educacionais, podendo observar o que pode ser melhorado e o que é bom em cada 

um deles. Essas avaliações me ajudaram a planejar ações em nossa Faculdade que 

pudessem contribuir para uma boa avaliação dos cursos que oferecemos. Ao todo, 

avaliei 25 cursos de Letras em várias partes do Brasil: Alagoas; Bahia; Distrito 

Federal; Goiás; Minas Gerais; Pará; Rio de Janeiro; Rondônia; São Paulo; e 

Tocantins. A lista desses cursos encontra-se no Apêndice B.  

 
3.10 As participações em Associações  
 

Desde que me doutorei em 2001, me associei a várias associações  e 

participo regularmente dos eventos organizados por elas. Sou sócio da Associação 

Brasileira de Professores Universitários de Inglês (ABRAPUI) e da Associação de 

Linguística Aplicada do Brasil (ALAB), tendo sido Vice-Presidente da ALAB no 

biênio 2005-2007.  

Participo, também, das reuniões de trabalho e dos encontros organizados 

pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística 
                                                        
35. As médias variam de 1,0 a 5,0, sendo 1,0 a menor, e 5,0, a maior nota. 
36. REUNI – Reestruturação e Expansão das Universidades Federais.  
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(ANPOLL), sendo filiado ao Grupo de Trabalho (GT) Ensino e Aprendizagem na 

Perspectiva da Linguística Aplicada.  

Fui vice-coordenador desse GT nos biênios 2012-2013 e 2014-2015, tendo 

sido eleito para coordenar o GT para o biênio 2016-2017. Nos últimos anos, tenho 

também participado dos encontros da Associação Internacional de Linguística 

Aplicada (AILA).  

Estar vinculado a essas associações contribui enormemente para a minha 

formação, na medida em que me possibilita ter acesso a resultados de pesquisas 

recentes realizadas na área, bem como me permite ampliar redes de contato com 

outros pesquisadores no Brasil e no exterior. 

3.11 Participações em bancas 
 

 Participar em bancas é uma das atribuições de um professor universitário. 

É muito gratificante fazer parte de bancas, pois é uma oportunidade de 

aprendizagem e de atualização para o avaliador, além de fazer parte de momentos 

importantes para as pessoas cujo trabalho está sendo avaliado, como as defesas de 

Mestrado e de Doutorado.  

Participei de bancas em diversas universidades no Brasil, as quais listo a 

seguir: Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Estadual de Goiás, 

Universidade de Brasília, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade de 

São Paulo, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Universidade 

Federal do Pará e Universidade do Vale do Rio dos Sinos.   

Tive a oportunidade de participar de bancas de outros programas de pós-

graduação da UFG, como, por exemplo, o Programa de Pós-Graduação em 

Educação (da Regional de Jataí) e o Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Saúde, em Goiânia. 

Participo, com frequência de bancas de Concurso para Professor na UFG e 

em outras Instituições de Ensino Superior, como, por exemplo, Universidade 

Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Uberlândia, Universidade de 
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Brasília. Universidade Federal de Grande Dourados, Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas de Goiatuba, e Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Goiás. 

Participei, também, de Bancas de Monitoria, Bancas de Seleção de 

Instrutores para o Centro de Línguas da UFG, Bancas de TCC, Bancas de Defesa de 

Monografias de Especialização, Bancas de Qualificação de Mestrado, Bancas de 

Qualificação de Doutorado, Bancas de Seleção de Candidatos para o Programa de 

Pós-Graduação em Letras e Linguística da UFG, Bancas de Proficiência em Língua 

Inglesa, Bancas de Elaboração de Provas do Vestibular e de Concursos Públicos 

etc., conforme é discriminado no quadro  a seguir:  

 

Quadro 5: Participações em bancas 

Tipo de banca Quantidade 

Bancas de Monitoria 6 

Bancas de Seleção de Instrutores para o Centro de Línguas da 

UFG 

5 

Bancas de TCC e de Monografia de Bacharelado 10 

Bancas de Defesa de Monografias de Especialização 18 

Bancas de Qualificação de Mestrado 54 

Bancas de Defesa de Mestrado 57 

Bancas de Qualificação de Doutorado 13 

Bancas de Defesa de Doutorado 24 

Bancas de Concurso para Professor Efetivo na UFG e em outras 

IES 

16 

Banca de Seleção de Professor Substituto na UFG 7 

Bancas de Elaboração de Edital ou Seleção de Candidatos para o 

Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da UFG 

9 

Bancas de Exame de Proficiência em Língua Inglesa37 29 

Bancas de Elaboração de Provas do Vestibular e de Concursos 

Públicos 

11 

                                                        
37. Esses exames são aplicados a candidatos ao nosso Programa de Pós-Graduação, a Programas de 
Intercâmbio Internacional, a outros Programas de Pós-Graduação da UFG etc. 
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Bancas para emitir, para a Biblioteca Central da UFG, parecer 

técnico sobre traduções 

2 

Total 261 

 

Além disso, fui arguidor externo de trabalhos de Mestrandos e de 

Doutorandos na UNESP, por meio da participação em alguns Seminários de 

Estudos Linguísticos (SELIN). Fui também arguidor de trabalhos de nosso 

Programa de Pós-Graduação nos Seminários de Teses e Dissertações em 

Andamento, que realizamos todos os anos.  


