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RESUMO 

 

 

 Ao adentrarem no meio acadêmico, os futuros professores trazem consigo uma 

bagagem de crenças sobre ensino e aprendizagem de Língua Estrangeira (Inglês) 

construídas ao longo de suas vidas, e expectativas diversas sobre o embasamento 

teórico, prático e metodológico que curso de Letras irá lhes proporcionar, assim como 

imaginam como será a realidade de sala de aula que encontrarão após a sua graduação. 

Essas crenças podem influenciar de maneira significativa em sua prática pedagógica, daí 

a relevância de seus estudos. Nesta pesquisa, buscamos responder às seguintes 

perguntas: Quais são as mudanças nas crenças do professor de língua inglesa em 

formação em diferentes momentos de seu percurso acadêmico – durante e após a 

realização do estágio? As crenças estabelecidas ao longo da graduação se mantêm até 

quando estes professores estão em exercício? Há uma tendência, entre professores em 

serviço inicial, de apresentarem crenças semelhantes? Para tanto realizamos uma 

pesquisa de base qualitativa-interpretativista (Brown, 1988; Moita Lopes, 1994; entre 

outros), de natureza documental (May, 2004) e sociológica (Florestan, 1998), com 

professores em serviço inicial graduados em Letras (Licenciatura em Língua Inglesa) 

pela UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto. Os objetivos deste estudo são: (a) 

evidenciar o percurso de modificação das crenças entre os sujeitos que constituíram o 

universo desta pesquisa durante a graduação e como recém-formados, em serviço; (b) 

identificar se estes indivíduos realizaram sua prática pedagógica, durante o estágio, em 

convergência ou em contradição com suas crenças, assim como com os construtos 

teóricos inerentes à graduação; (c) identificar se há, entre os professores participantes 

deste estudo, uma recorrência ao compartilhamento de determinadas crenças por 

professores recém-formados. Nosso referencial teórico constitui-se de estudos que se 
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desenvolveram em torno das crenças, sua concepção e relevância, assim como 

princípios da linguística aplicada e teorias de ensino, além de buscarmos considerações 

sobre características das manifestações discursivas, fonte primária de nossos dados 

(Barcelos, 1995; 2001; 2004; 2006; Barcelos; Vieira-Abrahão, 2006; 2010; Almeida 

Filho, 1998; 2001; Schön, 1983; 1997; Silva, 2005; Pajares, 1992; Freire, 1998; 

Bakhtin, 2006; dentre outros). Os resultados indicam que a experiência de estágio dos 

participantes desta pesquisa, assim como sua prática pedagógica em serviço inicial, 

tiveram influência tanto no reforço de algumas de suas crenças quanto na 

des/reconstrução de outras. Além disso, pudemos notar a influência de suas crenças em 

sua prática pedagógica e percebemos que há uma tendência entre professores de língua 

estrangeira (LE) recém-formados em partilharem determinadas crenças. Esta análise se 

mostra relevante para os estudos na área de crenças sobre ensino/aprendizagem de LE 

uma vez que se evidenciou o percurso de modificação das crenças desses professores 

em dois momentos distintos – enquanto alunos de graduação e, posteriormente, em 

serviço inicial –, além de possibilitar a observação sobre como se dá a relação mútua 

entre crenças, práticas pedagógicas, manifestações discursivas e os embasamentos 

teóricos que os sujeitos possuem (impacto do curso de Letras na formação de suas 

crenças e ações). 

 

Palavras-chave: crenças, crenças sobre ensino/aprendizagem de língua estrangeira; 

ensino/aprendizagem de língua estrangeira (Inglês); formação de professores de línguas; 

linguística aplicada; manifestações discursivas. 
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ABSTRACT  

When people decide to start studying to be a teacher they bring with themselves a 

baggage of beliefs about how to teach and to learn a foreign language (English). These 

beliefs have been built throughout their lives, and many expectations about the 

theoretical, practical and methodological excerpts the Linguistics course will provide, as 

well as imagine the classroom reality they will find after graduation. These beliefs can 

influence significantly in their practice, hence the relevance of studying them. In this 

research, we seek to answer the following questions: What beliefs are brought to the 

program of initial formation by future teachers and how those beliefs change at different 

times of their academic path - during and post school internship? Beliefs established by 

the time of graduation remain to these teachers after graduation? Is there a tendency 

among teachers in initial service of having similar beliefs? In order to answer these 

questions we carried out a qualitative interpretive-based research (Brown, 1988; Nunan, 

1992; Moita Lopes, 1994; Erickson et al, 1996). The teachers involved in this study are 

graduated in Linguistics (English as Foreign Language) by UFOP - Federal University 

of Ouro Preto. The objectives of this study are: (a) show the modification process of the 

beliefs belonged by the teachers that constitute the universe of this research during 

graduation and while recent graduates in service; (b) to observe whether these teachers 

performed their practice during the internship in convergence or contradiction to their 

beliefs, as well as the theoretical constructs inherent to graduation; (b) identify whether 

there are among these teachers, a recurrence of owning certain beliefs that can show a 

trend that there are beliefs that are shared by newly qualified teachers. Our theoretical 

references are based on studies about beliefs, principles of applied linguistics, teaching 

theories, and speech characteristics, primary source of our data (Barcelos, 1995; 2001; 
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2004; 2006; and Barcelos; Vieira-Abrahão, 2006; Pajares, 1992; Freire, 1998; Bakhtin, 

2006; among others). The results indicate that the internship experience of the 

participants of this research, as well as their teaching in initial service, influenced both 

to strengthen and to rebuild their beliefs. In addition, we noted the influence of their 

beliefs in their practice and realize that there is a trend among foreign language teachers 

newly formed in share certain beliefs. This study is relevant to researches about beliefs 

about teaching/learning a foreign language because it showed the modification of those 

teachers’ beliefs at two different moments – while undergraduate students and 

subsequently, in initial service. It also allows us to observe the mutual relationship 

between beliefs, pedagogical practices, discursive events and theoretical grounds 

(impact of Linguistic course in beliefs re/construction and its influence in teacher’s 

actions). 

 

Key words: beliefs, beliefs about language teaching/learning; foreign language 

(English) teaching; foreign language learning; Applied Linguistics; discursive practices. 
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CAPÍTULO 1 - PERCURSO DA PESQUISA 

 

1.1. Introdução 

O termo crenças na LA apareceu, inicialmente, no final dos anos 1980 

simultaneamente à utilização do questionário BALLI (Beliefs About Language 

Learning Inventory) desenvolvido por Horwitz (1985) para identificar crenças de alunos 

e professores sobre o ensino de LE. Nos anos 80, com os artigos de Wenden (1986, 

1987), o conceito de crenças ganhou ainda mais autonomia. No Brasil, o conceito de 

crença só ganhou força na década de 90 com estudiosos como Leffa (1991), que 

pesquisou as concepções de alunos que iriam iniciar a 5ª série, Almeida filho (1998) 

definindo cultura de aprender, pesquisando como alunos percebiam o aprendizado de 

língua estrangeira levando em consideração seu contexto sociocultural, e Barcelos 

(1995), que utilizou o termo cultura de aprender para pesquisar crenças de professores 

de LE em formação (alunos de Letras) (BARCELOS, 2004). 

O conceito de crenças na LA se completa ao ser inserido nas teorias sobre ensino 

e aprendizagem de LE. Almeida Filho (1998), no Brasil, se refere à importância das 

crenças enquanto capazes de influenciar significativamente o processo de ensino e 

aprendizagem de uma segunda língua. Ellis (1994), no exterior, descreve as crenças 

como um pensamento individual capaz de influenciar o processo de aprendizagem por 

completo (cf. BARCELOS, 2004). 

Os estudos sobre crenças que partem de professores e alunos possuem papel 

importante, pois influenciam de modo significativo na maneira de ensinar e de aprender 

uma língua estrangeira (LE). Estas, vistas sob um viés bakhtiniano (2004), podem ser 

conceituadas como os diferentes modos, axiológica e ideologicamente constituídos, de 
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se atribuir(em) sentido(s) ao mundo, refletindo-o e refratando-o. São, portanto, 

dialogicamente constituídas pela diversidade e pelos conflitos, assumindo um caráter 

polissêmico, em uma sociedade marcada, por sua vez, pelas contradições e confrontos 

de interesses e valores (FARACO, 2006).  

Os alunos de licenciatura trazem para seus cursos de formação inicial e levarão 

para as respectivas salas de aula, crenças adquiridas ao longo de suas experiências como 

aprendizes de línguas e também como professores. Essas crenças devem ser 

identificadas e/ou desconstruídas antes de se “reconstruí-las” (VIEIRA-ABRAHÃO, 

2004). 

Ao ensinar/estudar uma língua estrangeira, tanto professores quanto alunos 

adentram às salas de aula imbuídos de uma série de pressupostos e crenças sobre o que 

seja uma língua, sobre o processo de ensino/aprendizagem daquela língua, sobre seu 

papel cultural no contexto social em que se insere. Tais pressupostos resultam do 

entrecruzamento que cada indivíduo realiza entre as diferentes comunidades discursivas 

de que faz parte. Esses entrecruzamentos, na maioria das vezes culturalmente 

determinados, são decisivos em relação às atitudes destes sujeitos para com as práticas 

de sala de aula e dependem tanto das preferências individuais quanto do 

condicionamento social, cultural, intelectual; dependem das visões de mundo 

particulares e daquelas partilhadas com as comunidades (CERVETTI, 2001). 

Barcelos (2004) explica que as crenças se inter-relacionam às nossas 

experiências e ao meio em que vivemos. Nas palavras de Barcelos (2006, p. 18): 

Entendo crenças, de maneira semelhante à Dewey (1933), 

como uma forma de pensamento, como construções da 

realidade, maneiras de ver e perceber o mundo e seus 

fenômenos, co-construídas em nossas experiências e 

resultantes de um processo interativo de interpretação e 

(re)significação. 
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A necessidade de um estudo voltado para a observação das crenças que estão em 

torno dos estudantes de Letras partiu da constatação de que estas interferem no 

desempenho do professor em formação, em sua prática pedagógica, em sua relação com 

os alunos, dentre outros, o que pode ocorrer de forma consciente ou não. Se um 

professor se depara em sua vida profissional com o ensino de jovens e adultos, por 

exemplo, e se ele possui a crença de que “adultos têm mais dificuldade no aprendizado 

de LE”, este professor pode criar uma resistência em relação a sua prática de ensino que 

pode vir a afetar, de maneira negativa, a forma com que os próprios alunos percebem o 

aprendizado da língua, o que pode ser notado através não só da prática pedagógica, 

como também através das manifestações discursivas deste professor. 

De acordo com Barcelos (2004), ao propor uma abordagem discursiva de 

crenças, Kalaja pressupõe que as crenças são (re) construídas no discurso, que o uso da 

língua é social, situado historicamente e orientado para a ação, que a linguagem cria a 

realidade e que o conhecimento científico, bem como as concepções leigas, são (re) 

construções sociais do mundo.  

Bakhtin (2003) acredita que o homem seja um individuo histórico e social que 

concretiza, através da linguagem, a formação de seu pensamento. Partindo da concepção 

de linguagem enquanto materialização de sentidos produzidos pelo sujeito, acreditamos 

que as marcas discursivas expressas nos relatórios de estágio dos sujeitos desta 

pesquisa, nossa fonte primária de dados, nos levarão a identificar suas crenças e assim 

compreender como essas crenças, a influência do curso de Letras e a experiência de 

observação e prática em sala de aula se relacionam e se influenciam mutuamente. 

Através do esquema a seguir, buscamos, portanto, sintetizar o objeto desta 

pesquisa: em que medida as crenças de professores de inglês em formação e em serviço 
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inicial/recém-formados interferem nas suas práticas pedagógicas e em que medida 

ambas se refletem em suas manifestações discursivas. Todas podem ser influenciadas 

por uma base teórica consistente, pois estamos observando o discurso de alunos que 

frequentaram o curso de Licenciatura em Língua Inglesa e que, por conseguinte, tiveram 

acesso a diversas disciplinas que abordaram conteúdos teóricos e práticos voltados ao 

ensino de LE, ou seja, tanto a construção/desconstrução de suas crenças, quanto sua 

prática pedagógica, assim como suas manifestações discursivas, giram em torno dos 

fundamentos teórico-prático-metodológicos proporcionados pelo curso de Letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Inter-relação entre as crenças, fundamentações teóricas, as práticas 

discursivas e as práticas pedagógicas. 

 

Deste modo, as manifestações discursivas do aluno de Letras – Licenciatura em 

Língua Inglesa – foram utilizadas como fonte principal de dados e, a partir delas, 

buscamos identificar a manutenção ou reconstrução das crenças dos professores em 

Crenças sobre 

ensino/aprendizagem 

de LE (Inglês) 

Manifestações 

discursivas 
[Fonte primária de 

dados] 

 

Práticas pedagógicas 

Fundamentação 

teórica sobre 

ensino/aprendizagem 

de LE (curso de 

Letras) 
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formação, assim como a relação destas com o relato de sua prática pedagógica. Nesta 

pesquisa, observamos 4 professores recém-graduados pela UFOP, em serviço inicial, 

cujas marcas discursivas foram identificadas através das narrativas presentes em seus 

relatórios de estágio do período de graduação: “Língua Inglesa: Estágio Supervisionado 

1” (observação de sala de aula) que chamaremos aqui de Estágio I, em contraste à 

“Língua Inglesa: Estágio Supervisionado 4” (observação e regência em sala de aula), o 

qual descreveremos aqui como Estágio IV
1
. Estas disciplinas foram cursadas pelos 

sujeitos desta pesquisa em 2009.1 e em 2010.2, respectivamente. Os dados dos 

relatórios foram contrastados entre si, assim como com os dados obtidos através de 

questionários aplicados mais recentemente, a fim de evidenciar as crenças destes 

docentes em serviço inicial. E, então, tais fontes de dados nos permitiram a identificação 

de suas crenças enquanto alunos de graduação, em dois momentos distintos, e suas 

crenças atuais, enquanto recém-formados. Através das análises conseguimos identificar 

suas crenças em torno do ensino/aprendizagem de Inglês como Língua Estrangeira (LE), 

verificando se e como estas influenciam nas práticas pedagógicas deste professor e, 

consequentemente, de que forma o curso de licenciatura contribui para a 

formação/(des/re)construção destas. Pudemos, portanto, inferir como esses fenômenos 

se influenciam mutuamente, além de apontarmos para a probabilidade de que haja uma 

tendência, entre professores em serviço inicial, em compartilhar de determinadas 

crenças. 

 

1.2. Objetivos de pesquisa 

                                                 
1
 Nomenclatura informal utilizada entre os alunos da Universidade. 
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Este trabalho tem por objetivo geral investigar o desenvolvimento e as 

modificações/reconstruções das crenças observadas por meio das manifestações 

discursivas de professores de LE, e suas relações com sua prática pedagógica enquanto 

professores de língua inglesa em formação e, posteriormente, enquanto profissionais em 

serviço, observando as múltiplas e recíprocas influências entre elas, e suas implicações e 

coerência em relação às referências teórico-metodológicas providas pelo curso de 

Letras. Para realizarmos tal análise, nos utilizamos do seguinte corpus: relatórios de 

estágio e questionários. 

Dentre os objetivos específicos, destacam-se: (1) identificar as crenças de 

professores em formação acerca do ensino e aprendizagem de LE e observar em que 

medida as crenças reveladas se articulam e se reconstroem durante o percurso 

acadêmico e, mais tarde, no período de serviço inicial, ou seja, relacionar suas crenças 

da graduação às suas crenças mais recentes – períodos de Estágio I, Estágio IV 

(relatórios) e em serviço (questionários); (2) compreender como práticas pedagógicas 

desses sujeitos se relacionam às crenças identificadas, assim como as bases teórico-

metodológicas de ensino inerentes à formação da graduação, portanto, observar se a 

prática pedagógica realizada em estágio converge ou se contradiz às suas crenças; (3) 

observar, a partir dos dados levantados através dos questionários, se há uma recorrência 

que aponte para uma tendência, entre professores em serviço inicial, em compartilhar de 

determinadas crenças, ou seja, identificar se há crenças que sejam características de 

professores recém-formados. 

 

1.3. Perguntas de pesquisa 



22 

 

 A seguir, apresentaremos as perguntas de pesquisa que serviram como guia para 

a realização deste estudo: 

 Quais são as mudanças nas crenças do professor de língua inglesa em formação 

em diferentes momentos de seu percurso acadêmico – durante e após a realização do 

estágio? As crenças estabelecidas ao longo da graduação se mantêm até quando estes 

professores estão em exercício? Há uma tendência, entre professores em serviço inicial, 

de apresentarem crenças semelhantes? 

 

1.4. Justificativa 

 

Há diversos trabalhos que abordam o tema das crenças sobre ensino e 

aprendizagem de LE. Alguns deles observam as crenças de alunos de Letras, outros de 

professores em serviço, como, por exemplo, Crenças de alunos do curso de Letras 

(Carmagnani, 1993); Abordagem ou Cultura de Aprender (Almeida Filho, 1998); 

Crenças de Professores de inglês de escolas de idiomas (Damião, 1994); Cultura de 

aprender línguas de alunos formandos do curso de Letras (Barcelos, 1995); Crenças e 

aglomerados de crenças de alunos ingressantes em Letras (Inglês) (Silva K., 2005), 

entre outros. 

 Nosso estudo se mostra relevante uma vez que conseguimos observar, 

longitudinalmente, o percurso de transformação das crenças, partindo de dois diferentes 

momentos: da graduação até o momento em que os sujeitos se encontram graduados, 

em serviço inicial. Além disso, pudemos notar como se entrelaçam mutuamente as 

crenças, as manifestações discursivas e as práticas pedagógicas, assim como o impacto 

do curso de Letras na trans/formação dessas crenças, utilizando como fonte principal de 

dados relatórios de estágio supervisionado produzidos pelos sujeitos no período da 
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graduação e questionários aplicados aos mesmos, enquanto professores em serviço 

inicial. 

Os cursos de licenciatura, de uma forma geral, têm por objetivo formar 

profissionais competentes, capazes de atuar de forma ética e crítica diante das várias 

linguagens presentes no meio sócio-educacional, a fim de se posicionar como sujeito-

profissional responsável, preparado não só para enfrentar um contexto social, histórico, 

econômico e cultural dinâmico e competitivo, mas, sobretudo, para atuar como leitor 

crítico e agente eficaz na construção da cidadania e, portanto, capaz de fazer uso da 

linguagem nas suas diferentes manifestações (PAIVA, 2003). Neste contexto, deve-se 

considerar a importância das crenças, a necessidade de conscientização sobre as mesmas 

e a relevância de um processo contínuo de reflexão, com o objetivo de desenvolver o 

pensamento crítico do professor, assim como auxiliá-lo a compreender suas próprias 

ações, métodos e técnicas utilizados em sala de aula. 

Acredito que ser apenas crítico não seja suficiente para encarar os desafios de ser 

professor de LE. O professor deve se manter atualizado, buscar conhecer novos métodos 

e tecnologias que o ajudem a lidar com os problemas encontrados em sala de aula, de 

forma que consiga mostrar aos alunos as aplicações práticas da LE em suas vidas e 

buscar, desta forma, um ensino interativo e dinâmico em que os alunos consigam se 

desenvolver enquanto cidadãos conscientes e autoconfiantes.  

A reflexão dos alunos sobre suas próprias crenças tem sido um processo recente 

nos cursos de licenciatura, mesmo tendo sido discutido desde 1933 por Dewey, que as 

percebia como um meio eficaz, capaz de levar os docentes a desenvolverem seus 

pensamentos e ações. A importância das pesquisas sobre crenças se dá pelo fato de elas 

influírem diretamente sobre o pensamento e ações das pessoas. Assim, os professores de 
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LE acabam sendo guiados por suas teorias implícitas (muitas vezes de forma 

inconsciente), que orientam sua prática de ensino, sua forma de pensar, de se expressar, 

de agir em sala de aula, assim como influenciam nas crenças dos próprios alunos e no 

modo como percebem a aprendizagem da língua. Porém, vale lembrar que o professor 

não é guiado apenas por suas crenças, mas leva para a sala de aula todo um arcabouço 

teórico-metodológico adquirido na universidade, além de experiências prévias. É 

importante que o docente tenha consciência tanto de suas crenças, quanto dos 

embasamentos teóricos que possui e que possa refletir sobre o impacto que ambos têm 

em sua prática. É interessante que o professor seja consciente de quando estas crenças 

devem ou não guiar suas ações pedagógicas de modo a não permitir que esta influência 

gere algum tipo de prejuízo ao processo de ensino e aprendizagem de LE. 

É importante que o professor de LE, seja em formação ou em atuação, esteja 

pronto para identificar e desafiar constantemente seus pressupostos, crenças e suas 

implicações. Ao fazê-lo, ele pode compreender com mais facilidade de onde estas 

crenças vieram, como se formam e quais as suas consequências em termos de ações, 

escolhas, estabelecimento de valores e julgamentos em sua prática pedagógica. É 

possível, através da construção dessa consciência crítica, compreender melhor o que os 

leva a agir como agem e, principalmente, perceber as possibilidades que há de mudar 

aquilo com o que não estão satisfeitos. A prática do professor pode ser rearranjada e 

poderá permitir que suas atitudes interpretativas sejam reavaliadas, possibilitando 

transformações profundas na maneira de conceber o mundo e de perceber as relações 

em sala de aula, bem como alterar os modos de avaliar suas ações, de interpretar 

comportamentos. Em outras palavras, pesquisas que focam na identificação das crenças 

e que objetivam analisar sua influência no processo de ensino e aprendizagem de 
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línguas podem auxiliar outros pesquisadores, professores de LE, alunos de graduação ou 

até mesmo professores em serviço que estejam buscando subsídios que os ajude a 

compreender melhor sua prática pedagógica. 

 

1.5. Organização da dissertação 

Além deste primeiro capítulo, este estudo se organizará da seguinte forma: O 

Capítulo 2, Referencial teórico, tem foco na discussão da literatura especializada, 

abordando temas referentes à formação de professores – Letramento crítico, Abordagem 

comunicativa e Formação crítico-reflexiva – assim como fará referências à Linguística 

aplicada. Abordaremos também estudos referentes a Crenças e ao Campo do discurso. 

No terceiro capítulo, Metodologia de pesquisa, apresentaremos os métodos de pesquisa 

que utilizamos para obtenção e análise de nossos dados, evidenciando os instrumentos 

de coleta utilizados e como se darão os procedimentos de análise. O Capítulo 4 consiste 

em apresentar a Análise e discussão dos dados. O quinto e último capítulo, 

Considerações finais, retomará as perguntas de pesquisa, assim como apresentará suas 

limitações e relevância para estudos na área de crenças sobre ensino/aprendizagem de 

LE. 
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Introdução 

Este capítulo tem por objetivo apresentar um levantamento bibliográfico 

referente ao tópico “crenças sobre ensino e aprendizagem de LE”, que seja capaz de 

esclarecer aspectos importantes para o que se pretende investigar neste estudo, e está 

subdividido em três seções. A primeira seção intitula-se Da formação de professores. 

Nesta, apresentaremos uma breve introdução à formação de professores, assim como 

introduziremos preceitos referentes ao ensino e aprendizagem de LE, discutidos nos 

cursos de licenciatura em Letras (LE). Tais princípios abordam temas ligados à 

linguística aplicada (LA) e sua relação com a formação de professores de língua 

estrangeira, à formação do professor crítico reflexivo e à utilização do letramento crítico 

e da abordagem comunicativa no ensino de línguas. O letramento crítico e a abordagem 

comunicativa são mencionados neste capítulo, uma vez que são perceptíveis em meio 

aos dados, apontando para a influência do curso de Letras na formação/transformação 

das crenças do sujeito. Na segunda parte, A significação das crenças, apresentaremos o 

conceito de crenças, sua relação com a LA e a relevância de se estudá-las. Na terceira e 

última seção, apresentaremos O campo do discurso, abordando conceitos sobre 

discurso, língua, linguagem e enunciado. Tais conceitos se apresentam como bases 

teóricas relevantes, tendo em vista que a nossa fonte primária de dados são as 

manifestações discursivas de professores em formação. 

 

2.2. Da formação de professores  

2.2.1. Uma introdução à formação de professores 
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É possível notar que a preocupação em conhecer mais e melhor o modo como 

funciona o processo de ensino/aprendizagem, assim como o modo de ver e as 

perspectivas utilizadas para analisar este processo, tem crescido de maneira significativa 

desde a década de 80 e vem evoluindo desde então. Inicialmente buscava-se responder 

apenas à pergunta: o que é um ensino eficaz?, porém, ao longo dos anos, percebeu-se a 

relevância em pesquisar também outros aspectos como o conhecimento do professor e 

quais conhecimentos seriam necessários para que houvesse um ensino eficiente 

(FENSTERMACHER, 1994). 

Percebeu-se, também, a partir do crescimento de pesquisas na área da educação, 

que, inicialmente, o foco dos estudos voltava-se principalmente para os professores em 

formação, porém, com o avanço das pesquisas, surgiram mais estudos tanto sobre 

professores em início de carreira quanto sobre os mais experientes. Desde então 

percebeu-se a importância de tais estudos e suas contribuições para “os processos de 

inovação e mudança, e suas implicações organizacionais, curriculares e didáticas” 

(GARCÍA, 1998, p. 51). 

Segundo García (1998), as pesquisas sobre formação de professores têm se 

dividido em 3 linhas: Aprender a ensinar; Conhecimento prático dos professores; 

Conhecimento didático do conteúdo. 

A pesquisa sobre aprender a ensinar evoluiu a partir dos questionamentos sobre 

os processos geradores de conhecimento advindos dos conhecimentos os quais o 

professor possui – conhecimento teórico adquirido no curso de formação de professores 

– e quais conhecimentos estes adquirem – conhecimentos baseados em sua experiência 

profissional –, o que se denominou "pensamento do professor" – a união de seus 

conhecimentos – cujo foco são os processos mentais que os professores realizam 
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quando identificam problemas e aspectos do ambiente da classe, elaboram planos de 

aula, tomam decisões e avaliam seus alunos (GARCÍA, 1998). 

O conhecimento prático dos professores “se refere, de forma ampla, ao 

conhecimento que os professores possuem sobre as situações de classe e os dilemas 

práticos que se propõem para levar a cabo metas educativas nessas situações" (Carter, 

1990, p. 299). Ainda no que se refere ao conhecimento prático do docente, Calderhead; 

Robson (1991) mostram que estudantes estagiários já possuem um certo conhecimento 

sobre ensino, uma vez que tiveram experiências com crianças em sala de aula. 

Entretanto, assegura que o conhecimento do estagiário pode não ser o ideal, uma vez 

que este pode estar munido de concepções equivocadas ou baseadas em modelos 

inadequados de ensino. Tais concepções (ou crenças) podem influenciar de maneira 

negativa no processo de conhecimento sobre ensino deste professor. Garcia (1998, p. 

52) descreve: 

Pesquisas realizadas mostram que os conhecimentos dos 

professores em formação estão associados a situações da 

prática, ainda que as relações entre pensamento e prática ainda 

sejam pouco claras e conhecidas. Demonstrou-se que pode 

ocorrer contradição entre as teorias expostas e as teorias 

implícitas, e que a mudança no conhecimento dos professores 

em formação não conduz necessariamente a mudanças em sua 

prática, evento que acontece também com suas crenças e a 

maneira implícita ou explícita que eles as colocam em sua 

prática pedagógica. 

 

 É nesta linha de pesquisa que se enquadra a relevância da formação crítico-

reflexiva do professor, que será descrita com mais detalhes na seção 2.2.3. deste 

trabalho. 

Carter (1990) cita as pesquisas sobre conhecimento didático do conteúdo, para 

referir-se “àqueles estudos em que se analisa especificamente o conhecimento que os 

professores possuem a respeito do conteúdo que ensinam, bem como a forma em que 

eles transpõem esse conhecimento a um tipo de ensino que produza compreensão nos 
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alunos.” (cf. MARCELO, 1997, p. 10), Através destas pesquisas, tornou-se evidente que 

o foco, para além do conhecimento do professor, se guiou também para os conteúdos 

ensinados. 

Com o avanço das pesquisas, percebeu-se a necessidade de se responder às 

seguintes questões: 

Como se produz o processo de transformação do conhecimento 

da matéria que o estudante possui em conhecimento ensinável? 

Em que medida o nível de compreensão que um professor 

tenha de uma disciplina afeta a qualidade dessa 

"transformação"? Em que medida a formação inicial do 

professor contribui para facilitar o desenvolvimento desses 

processos de transformação? Que diferenças existem nesses 

processos segundo as diferentes disciplinas e níveis 

educativos? (GARCIA, 1998, p. 53). 

 

As respostas que se buscam a estas perguntas acabaram por ampliar a quantidade 

de pesquisas desenvolvidas na área. 

O conhecimento didático do conteúdo constrói-se, portanto, baseado no 

conhecimento teórico e prático do professor, em sua prática pedagógica, assim como é 

também influenciado pelo conhecimento dos alunos (GARCÍA, 1998). 

Tais conceitos nos fazem compreender também a importância da análise das 

crenças dos professores, uma vez que estes agem de acordo não só com o conhecimento 

que possuem, mas também com o que acreditam estar adequado, tanto em relação à sua 

prática de ensino, quanto à adaptação de sua aula ao ambiente em que se encontra e ao 

perfil de seus alunos. 

No final da década de 70, com o surgimento da abordagem comunicativa, que 

propunha um ensino mais centrado no aluno, notou-se, portanto, que o ensino voltado, 

principalmente, para um conjunto de regras gramaticais não o capacitaria enquanto um 

cidadão que conseguisse aplicar seus conhecimentos da língua alvo em sua vida 

cotidiana. Por conseguinte, o ensino de LE passou a focar-se na utilização de 
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habilidades (escrita, fala, escuta e leitura). Assim, ao longo do tempo, com a união 

dessas habilidades a outras abordagens de ensino como o letramento crítico e a 

abordagem comunicativa, por exemplo, o aluno se tornaria um agente ativo de sua 

própria aprendizagem e teria maior possibilidade de aplicar a língua alvo em contextos 

reais de sua vida (NUNAN, 1998). Seria para este foco que se voltariam os estudos 

referentes à linguística aplicada no ensino de LE, que será abordada a seguir. 

 

2.2.2. Um breve panorama sobre a Linguística Aplicada (LA) 

A Linguística Aplicada (LA) surgiu em meados do século XIX e tinha o intuito 

de possibilitar a aplicação da linguística teórica à prática, não só em relação ao ensino 

de LE, mas em diversas áreas do conhecimento. Porém, a LA não se resumia em apenas 

aplicar os postulados da linguística teórica ao ato docente, mas era focada na elaboração 

e utilização de técnicas de ensino. Ela servia como base para a análise e identificação de 

questões relacionadas ao uso da linguagem, dentro ou fora do contexto escolar, e 

propunha meios de lidar com estas questões. Portanto, pode-se dizer que a LA surgiu 

para, dentre outros objetivos, buscar identificar, compreender e solucionar questões 

voltadas para a prática de ensino (CAVALCANTI, 1986). 

Celani (1992) descreve que os estudiosos da LA estão empenhados diretamente 

na solução de problemas relativos aos mais variados usos da linguagem. Além disso, a 

LA tem caráter humanista, pois lida diretamente com questões que envolvem alunos, 

professores em formação, professores atuantes e formadores de professores. 

O ensino de línguas está em constante transformação devido ao avanço de 

tecnologias e à própria globalização. Cada vez mais, professores e alunos assumem 

novos papeis no processo de ensino e aprendizagem, como, por exemplo, seguindo os 
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preceitos do letramento crítico e da abordagem comunicativa, o professor de LE tem, 

cada vez mais, desempenhado o papel de mediador, assim como os alunos têm tido 

maior participação em seu processo de aprendizagem, se tornando agentes de seu 

próprio conhecimento (PERINE, 2012). 

A linguística aplicada enfrenta desafios constantes para manter seus estudos 

atualizados frente a tamanhos avanços que tangem o ensino de uma LE. Portanto, 

Kumaravadivelu (2003) propõe que seu foco seja amplo, incluindo aprendizagem, 

ensino e planejamento de ensino de inglês, assim como de outras línguas.  A LA deve 

ser crítica, autônoma e transdisciplinar de modo que consiga explorar os desafios atuais 

iminentes aos estudos da linguagem. 

Esta postura transdisciplinar da LA é de caráter extremamente significativo e se 

constitui ao ultrapassar os limites disciplinares convencionais, com a finalidade de 

desenvolver ainda mais suas pesquisas: é estabelecer diálogos com outros campos de 

estudo buscando contribuições que possam ser interessantes (campos como, por 

exemplo, a Sociologia, Educação, Pedagogia, Psicologia, dentre outros), é ampliar sua 

área de atuação, estar aberta a novas sugestões e a visões diferenciadas sobre os estudos 

da linguagem. Tal ação engrandece os estudos na área da LA ao ensino-aprendizagem 

de LE e, consequentemente, contribui positivamente para o processo de ensino e 

aprendizagem de línguas (RAJAGOPALAN, 2004). 

 

2.2.2.1. A formação de professores na perspectiva da Linguística Aplicada (LA) 

Segundo Vieira-Abrahão (2010), a LA só passou a ser valorizada enquanto 

disciplina e foi inserida no currículo dos cursos de graduação no início dos anos 90, 
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período em que se acreditava que o sucesso da formação dos alunos de licenciatura 

estava diretamente ligado à constante atualização de seu conhecimento teórico. 

 A formação do professor deve ser pensada como a união entre os conhecimentos 

teóricos e práticos, além da experiência docente. O professor em formação não deve ser 

um simples agente passivo de todo o conhecimento que lhe é transmitido na 

universidade, mas deve desenvolver um pensamento crítico e reflexivo e ser capaz de 

avaliar os conhecimentos que possui para aplicá-los de forma satisfatória em sua 

carreira, além de avaliar situações e enfrentar os desafios que venham a surgir. Daí o 

papel da universidade em apresentar ao professor os conhecimentos teóricos, 

metodológicos e práticos, através das disciplinas oferecidas na universidade e dos 

estágios de observação e prática realizados em contextos reais (escolas regulares), de 

modo que se consiga formar um professor capacitado, crítico, seguro, consciente e 

comprometido enquanto profissional da educação (LEFFA, 2001). 

 Leffa (op. cit., p.340) sugere que, por outro lado, é uma ilusão pensar que a 

universidade por si só possa ser responsável por formar um professor de LE que seja tão 

consciente de sua prática, seguro e experiente. O autor acredita que “possivelmente não 

há tempo e nem condições para isso na universidade”. Almeida Filho (2001) acrescenta 

à ideia de Leffa que, no Brasil, ainda há uma grande discrepância entre os conteúdos 

abordados na universidade e o que se pratica no ensino de línguas nas escolas regulares. 

 Na busca de se fazer com que o professor não fique alheio às situações reais de 

ensino de LE, Kumaravadivelu (2003) propõe o que ele chama de pedagogia pós-

método, que considera três parâmetros: particularidade – o professor crítico atuante em 

um ciclo contínuo de observação, reflexão e ação no contexto de ensino; praticidade – a 

relação entre a teoria e a prática diária do professor em acordo com sua experiência e 
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teorias pessoais sobre o ensino; e possibilidade – a necessidade em aplicar teorias e 

conhecimentos que sejam condizentes com experiências que alunos e professores 

trazem consigo para o ambiente de aprendizagem, levando em consideração aspectos 

sociais e culturais ao invés de reduzir o curso ao material didático e matrizes 

curriculares. Nesta perspectiva, os professores são vistos como seres capazes de 

construir e refletir sobre suas teorias e ações, estando sensíveis ao contexto em que 

estão inseridos e cientes da atmosfera social, cultural, política e econômica que se 

reflete no contexto de sala de aula. 

 Precisamos ser conscientes de que há vários fatores sobre o ensino de línguas a 

serem considerados, que vão além de teorias e métodos voltados ao ensino de LE. 

Fatores históricos, sociais, culturais, dentre outros, devem ser abordados uma vez que 

estes estarão presentes na realidade profissional do professor e influenciarão em sua 

prática e em sua tomada diária de decisão no que diz respeito às atividades e abordagens 

que utilizará em sala de aula. 

 Barcelos (2004) descreve que a mudança no foco dos estudos da linguística 

aplicada, especificamente nos estudos relativos a ensino/aprendizagem de LE/L2, que 

passou da abordagem gramatical – o professor como detentor do saber, os alunos como 

aprendizes passivos e estudos voltados para a estrutura gramatical da língua, leitura e 

tradução de textos – para a abordagem comunicativa – o professor deixando de ser o 

centro das atenções e assumindo o papel de mediador e os alunos se tornando cada vez 

mais responsáveis por sua própria aprendizagem –, ou seja, a mudança do foco do 

produto para o processo foi o que impulsionou o interesse pelos estudos sobre crenças 

sobre ensino e aprendizagem de LE. 
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Nesse contexto, deve-se considerar a importância das crenças, a necessidade de 

conscientização sobre as mesmas e a relevância de um processo contínuo de reflexão, 

com o objetivo de desenvolver o pensamento crítico de professores e aprendizes de LE. 

 

2.2.3. A prática pedagógica crítico-reflexiva 

Em relação às práticas de ensino, Schön (1983, p. 26) as distingue entre o 

conhecimento-na-ação e a reflexão-na-ação:  

O conhecimento-na-ação é um tipo de conhecimento que as 

pessoas possuem, ligado à ação, e é um conhecimento sobre 

como fazer as coisas. É visto como um conhecimento dinâmico 

e espontâneo que se revela através da atuação do indivíduo, 

mas que há especial dificuldade em tornar verbalmente 

explícito. Diferentemente do conhecimento-na-ação, a 

reflexão-na-ação supõe uma atividade cognitiva consciente do 

sujeito, que se leva a cabo enquanto se está atuando.  

 

Schön (1983) acredita que a reflexão-na-ação leva o professor a pensar e a agir 

de forma específica em contextos específicos, podendo até improvisar, sair do que era 

previsto para uma dada aula, por exemplo. Tal atitude leva-o a uma reflexão que o 

direciona à solução de problemas e resulta na construção de um novo conhecimento. 

Schön (1997), por sua vez, sugere mais dois modelos de reflexão posteriores à 

reflexão-na-ação. São eles a reflexão-sobre-a-ação e a reflexão-sobre-a-reflexão-na-

ação. A reflexão-na-ação ocorre no momento em que o professor está no contexto de 

sala de aula, no momento em que atitudes e ações precisam ser tomadas, sendo que a 

reflexão-sobre-a-ação acontece fora do contexto escolar. É um ato natural de 

reformulação do pensamento em que o professor consegue perceber se as ações tomadas 

foram realmente as mais eficazes. Já a reflexão-sobre-a-reflexão-na-ação trata de 

perceber o significado que foi atribuído ao acontecimento e quais outros significados 

podem ser atribuídos a esses acontecimentos, ou seja, mesmo que o professor, ao sair do 
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contexto escolar, tenha tirado conclusões sobre atitudes e ações sobre os acontecimentos 

em sala de aula, pode haver outras conclusões diferentes das que ocorreram 

primeiramente e mais de uma medida a ser tomada além da que o professor havia 

pensado em primeira mão. 

No que diz respeito à ligação das crenças à prática reflexiva do professor e sua 

formação, Barcelos (2006) compreende que a tendência dos estudos sobre as crenças 

dos professores em formação é procurar uma compreensão maior da função destas na 

aprendizagem e no ensino através da análise do papel que as crenças exercem no ensino 

reflexivo, na tomada de decisão dos professores, na sua identidade ou em como elas 

interferem na relação professor-aluno. 

O contexto no qual o professor está inserido influencia, de modo significativo, 

suas ações, pois, ele lida constantemente com interesses contraditórios: de um lado ele 

possui suas crenças, acredita que sabe a maneira como deve agir para que o seu modo 

de ensinar seja efetivo; por outro lado, existem as teorias e pesquisas que dizem como 

ele deveria proceder; e ainda há um terceiro ponto, no qual há a realidade em que ele 

está inserido, podendo colocá-lo em conflito, ou seja, pode ser que o ambiente não lhe 

permita fazer o que ele acredita ser o certo, tampouco aplicar o que ele aprendeu com as 

pesquisas e métodos de ensino. O professor tende, assim, a agir dentro do que lhe é 

possível, não porque ele acredita ser a maneira mais eficaz, mas por ser, muitas vezes, a 

única possível de ser praticada (BARCELOS, 2006). 

Diante de uma situação em que o professor se depare com um ambiente onde ele 

perceba que não será possível agir coerentemente com suas crenças ou o que acreditava 

ser ou ideal, percebe-se uma necessidade de se pensar em uma prática crítico-reflexiva 
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em que o professor conseguirá verificar o ambiente a sua volta e tomar decisões para 

que o processo de ensino/aprendizagem em sala de aula de LE não seja comprometido. 

A prática crítico-reflexiva pode ser vista como uma formação continuada que se 

expandiu significativamente segundo os autores Silva, Rocha e Sandei (2005). 

A prática crítico-reflexiva do professor em serviço ocorre com 

programas de formação continuada, onde é necessária a criação 

de espaço para professores e educadores-pesquisadores 

refletirem sobre a heterogeneidade de sentidos que compõem 

as crenças, os valores, as intenções em agir e a própria ação 

(SILVA; ROCHA; SANDEI, 2005 apud NASCIMENTO, 

2011, p. 18). 

 

Dewey (1933) afrima que a reflexão do professor deve ser feita de forma 

cuidadosa, respeitando o contexto em que se está inserido. Tal reflexão deve ser 

consciente e partir do próprio professor, assim ele conseguirá perceber suas ações, 

raciocinar sobre as que devem ser mantidas e as que devem ser modificadas buscando 

compreender quais as ações o levarão a agir da melhor maneira possível em sala de 

aula. É necessário também refletir sobre suas crenças, pois estas se refletem diretamente 

em suas atitudes e pensamentos. Para Dewey (1933, p. 18), o ato de pensar 

reflexivamente leva o professor a “um ativo, prolongado e cuidadoso exame de toda 

crença ou espécie hipotética de conhecimento, exame efetuado à luz dos argumentos 

que a apoiam e das conclusões a que chega”. 

Por conseguinte, compreende-se que o professor crítico-reflexivo é aquele que 

está em constante reflexão sobre suas ações e busca sempre pensar criticamente sobre 

seu conhecimento teórico e prático a fim de fazer com que sua prática pedagógica 

funcione de maneira a contribuir efetivamente para a formação de seus alunos enquanto 

conhecedores da LE e enquanto cidadãos. 

As conclusões de tal reflexão podem ser compartilhadas com colegas de 

profissão, servindo como apoio, sugestão ou até mesmo como ponto de partida para a 
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reflexão de outrem. A conscientização sobre as crenças também se mostra relevante 

uma vez que a reflexão sobre estas pode contribuir para a compreensão do complexo 

processo de ensino/aprendizagem (NASCIMENTO, 2011). 

Vale lembrar que a atuação do professor acontece em um contexto peculiar em 

que ele irá se deparar com situações adversas. Ao se deparar com a complexidade do 

meio escolar, o professor poderá se sentir desmotivado e acabar se abatendo, deixando 

de atuar de forma coerente e eficiente, abrindo mão de levar para a sala de aula 

materiais interessantes e criativos e deixando de estimular a interação entre os alunos e a 

disciplina (matéria). Contudo, é exatamente neste contexto que ele poderá descobrir 

meios para encontrar soluções de problemas, alcançar seu próprio crescimento e 

conseguir aprimorar sua prática (PERRENOUD, 2001). 

Há também de se lembrar de que a prática do professor não depende única e 

exclusivamente dele mesmo. Existem também outros envolvidos como, por exemplo, o 

Estado, que dá bases legais à educação; os poderes organizadores, que gerenciam as 

escolas e contratam os professores; diretores e inspetores, que coordenam os 

professores; os próprios alunos e suas famílias, que têm expectativas quanto à escola. 

Perrenoud (2001, p. 126) destaca que estes setores colocam “a profissão cada vez mais 

presa a estratégias didáticas e meios de ensino e de avaliação pensados por especialistas 

e entregues “prontos” para uso.” (PERRENOUD, 2001). 

É de extrema relevância que o professor tenha uma postura crítico-reflexiva e 

busque, por meio de sua prática pedagógica, que seus alunos também sejam. Porém, não 

é suficiente que o professor consiga apenas pensar criticamente sobre suas ações no 

processo de ensino e aprendizagem e acontecimentos ocorridos no contexto escolar. É 

necessário que ele atue buscando aplicar os preceitos teóricos e práticos de que tem 
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conhecimento, levando em consideração o contexto em que está inserido, assim como 

considerando o contexto sociocultural de seus alunos, a fim de promover um ensino 

participativo, interativo e que estimule a autonomia dos aprendizes. É preciso também 

que o professor esteja em constante atualização em relação a novas abordagens, 

métodos e tecnologias que venham a surgir enquanto facilitadores do processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

2.2.4. O letramento crítico no ensino de língua estrangeira (LE) 

O letramento crítico é uma abordagem metodológica que permite ao professor 

trabalhar com diversos gêneros em sala de aula. A palavra letramento refere-se, 

principalmente, à habilidade de leitura e escrita, porém, inserida no contexto do 

letramento crítico, sua definição se amplia e seu objetivo passa a ser o de utilizar o texto 

(escrito, oral, visual) como um meio para a reflexão crítica. Portanto, o letramento 

crítico utiliza a linguagem como forma de levar o aluno a um posicionamento crítico 

através do “questionamento das relações de poder, das representações presentes nos 

discursos e das implicações que isto pode trazer para o indivíduo em sua vida ou de sua 

comunidade.” (MOTTA, 2008, p. 67). 

Luke (2004, p. 218) define o letramento crítico como uma série de princípios 

educacionais para o desenvolvimento de práticas discursivas de construção de sentidos. 

Tais práticas “incluem uma consciência de como, porque, e segundo os interesses de 

quem, textos em particular podem funcionar.”. O professor, ao desenvolver sua prática 

pedagógica baseada no letramento crítico, encoraja o aluno ao desenvolvimento de 

posições e práticas de leitura alternativas com o objetivo de questionar e criticar textos, 

além de suas formações sociais. O letramento crítico pressupõe, portanto, que o aluno 
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consiga desenvolver estratégias para falar a respeito de determinados temas, reescrever 

e contestar textos e contextos da vida cotidiana.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (2000), as Línguas 

Estrangeiras são disciplinas de extrema relevância, pois possibilitam ao aluno conhecer 

e se integrar a diferentes culturas: 

Assim, integradas à área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, as Línguas Estrangeiras assumem a condição de 

serem parte indissolúvel do conjunto de conhecimentos 

essenciais que permitem ao estudante aproximar-se de várias 

culturas e, consequentemente, propiciam suas integração num 

mundo globalizado (PCN, 2000, p. 25). 

 

Deste modo, o letramento crítico proporciona a aproximação dos alunos a 

diversos contextos culturais, levando-os a refletir criticamente sobre as representações 

presentes nos discursos estudados, assim como permite-lhes que levem essas reflexões 

para os mais diversos contextos sociais. A utilização do letramento crítico em sala de 

aula é não só relevante, como também essencial, uma vez que um dos objetivos de uma 

sala de aula de língua estrangeira é se tornar um espaço aberto à reflexão, onde os 

alunos possam pensar criticamente sobre o conteúdo presente nos discursos e nos 

diversos gêneros textuais que serão trabalhados (MOTTA, 2008). 

Os PCN (2000) descrevem que, ao se inserir o aluno no ambiente cultural da LE, 

este se torna cidadão crítico-reflexivo e passa a refletir não só a respeito da cultura do 

outro, mas a respeito de sua própria cultura, de suas ações e de seu ambiente social. 

Conceber-se a aprendizagem de Línguas Estrangeiras de uma 

forma articulada, em termos dos diferentes componentes da 

competência linguística, implica, necessariamente, outorgar 

importância às questões culturais. A aprendizagem passa a ser 

vista, então, como fonte de ampliação dos horizontes culturais. 

Ao conhecer outra(s) cultura(s), outra(s) forma(s) de encarar a 

realidade, os alunos passam a refletir, também, muito mais 

sobre a sua própria cultura e ampliam a sua capacidade de 

analisar o seu entorno social com maior profundidade, tendo 

melhores condições de estabelecer vínculos, semelhanças e 
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contrastes entre a sua forma de ser, agir, pensar e sentir e a de 

outros povos, enriquecendo a sua formação (PCN, 2000, p. 30). 

 

A abordagem proposta pelo letramento crítico propicia, no ambiente de sala de 

aula, esta atmosfera de reflexão crítica. O letramento crítico explora e negocia 

significados com o aluno partindo de situações que possam ser significativas para ele, 

levando-o a pensar com maior autonomia. Esta abordagem proporciona ao aluno 

expandir tanto seus horizontes, como suas habilidades linguísticas, além de levá-lo a 

negociar significados diante de diferentes situações de comunicação e possibilitar que 

ele intervenha e transforme a realidade (MOTTA, 2008). 

Nota-se que, embasado no letramento crítico, o ensino de língua estrangeira 

pode possibilitar a construção da visão crítica do aluno de modo que ele consiga ampliar 

a sua capacidade de observar e analisar o mundo a sua volta. Partindo de seu 

conhecimento adquirido da língua alvo, o aluno consegue construir diversos 

significados dos materiais trazidos para a sala de aula e expandir esses significados para 

seu ambiente sociocultural. 

A seguir, descreveremos brevemente princípios da abordagem comunicativa que 

proporciona meios para que alunos e professores interajam de forma dinâmica, 

objetivando uma aprendizagem mais autônoma e criando um ambiente favorável à 

formação do aluno enquanto conhecedor da LE e enquanto cidadão reflexivo. 

 

2.2.5. A abordagem comunicativa 

A abordagem comunicativa surgiu no final da década de 1970, porém foram nos 

anos 90 que começaram a se firmar teorias que mostravam que as habilidades de 

comunicação e interação na sala de aula de LE eram essenciais para o processo de 

aprendizagem do aluno. Esses métodos comunicativos são focados na interação entre o 
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sujeito e a língua alvo e são realizados através de atividades de interesse e/ou 

necessidade do aluno de modo que ele se capacite a utilizar a língua estrangeira 

(WIDDOWSON, 1990). 

Brown (1994) cita cinco características principais da abordagem comunicativa: 

a. utilização de textos autênticos; b. espaço para que os alunos tenham a oportunidade 

de usar a língua alvo; c. trazer elementos das experiências pessoais dos alunos para a 

sala de aula; d. tentar levar a aprendizagem da LE para experiências extraclasse; e. focar 

na comunicação utilizando a língua alvo. 

Nota-se, portanto, que a aplicação desta abordagem em sala de aula, em conjunto 

com outros construtos que colaboram com o processo de ensino e aprendizagem de LE, 

como proposições do letramento crítico e da linguística aplicada, por exemplo, vem 

demonstrando sucesso significativo. Isso porque o professor, ao levar para a aula 

elementos que se relacionem ao ambiente cultural do aluno, permite ao discente se 

sentir tanto mais à vontade, quanto mais motivado a participar de maneira efetiva de 

uma aula de LE e, o mais importante, utilizando-se da língua alvo. 

De fato, a abordagem comunicativa defende a aprendizagem focada no aluno, 

não apenas em termos de conteúdo, mas também de técnicas utilizadas em sala de aula. 

Os trabalhos em grupo são muito utilizados, pois proporcionam troca de experiências e 

conhecimento e o professor passa a exercer seu papel de acordo com as necessidades 

dos alunos, sem ser o centro da aula, dando atenção aos seus interesses, aceitando 

sugestões e incentivando a participação. O aluno acaba por se tornar responsável por sua 

própria aprendizagem, como aponta Almeida Filho (1998). 

Ser comunicativo significa preocupar-se mais com o próprio 

aluno enquanto sujeito e agente no processo de formação 

através da língua estrangeira. Isso significa menor ênfase no 

ensinar e mais força para aquilo que abre ao aluno a 

possibilidade de se reconhecer nas práticas do que faz sentido 
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para a sua vida do que faz diferença para o seu futuro como 

pessoa (p. 42). 

 

Portanto, produzir uma aula comunicativa é incentivar o pensamento crítico do 

aluno por meio de materiais que sejam interessantes e construtivos para ele enquanto ser 

social. É interessante a utilização de textos controversos que abordem temas relativos à 

sua vida e valores, por exemplo, para que o aluno seja levado a expor e discutir suas 

opiniões. Assim, gerando uma interação autêntica, o aluno se sente mais confortável em 

utilizar a LE e acaba percebendo-a de forma mais natural. 

Acredito que as características da abordagem comunicativa são desafiadoras, 

uma vez que, no ambiente escolar brasileiro, principalmente em escolas públicas, 

encontramos professores despreparados e/ou desmotivados, salas de aula com um 

número muito alto de alunos e alunos que não se interessam e/ou não veem aplicações 

práticas em se aprender uma LE. 

 

2.3. A significação das crenças 

2.3.1. Introdução 

Os estudos de crenças sobre ensino/aprendizagem de língua estrangeira (LE) têm 

crescido de forma significativa desde a década passada no Brasil (Barcelos, 2004, 2006; 

Conceição, 2004; Finardi, 2004; Garbuio, 2005; Lima, 2005; Silva K., 2005; dentre 

outros). Segundo Barcelos (2006), nunca se publicou tanto nessa área como no início 

dos anos 1990 e anos 2000, o que pode ser comprovado através de trabalhos publicados 

por Barcelos (2006) e Silva K. (2005), os quais trazem um panorama histórico da 

pesquisa de crenças sobre ensino/aprendizagem de línguas no nosso país. 

Estudiosos da linguística aplicada (cf. Barcelos, 2000; Vieira-Abrahão, 2001, 

2004) asseveram que professores em formação iniciam o curso de Letras, repletos de 
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conceitos, pressupostos e crenças construídos no decorrer de suas vidas e estes 

“funcionam como filtros de insumos recebidos por meio da exposição às teorias e 

práticas” (VIEIRA-ABRAHÃO, 2004, p. 131), apontando para a relevância de estudos 

sobre estas e o impacto que têm na formação do pensamento e da prática desses futuros 

professores. 

Nesta seção, buscamos apresentar o conceito de crenças e seu relevante papel no 

processo de formação de professores. 

 

2.3.2. Crenças sobre ensino/aprendizagem de língua estrangeira (LE) 

Para Barcelos (2004, p. 126), o “interesse por crenças surgiu de uma mudança 

dentro da linguística aplicada – mudança de uma visão de línguas com o enfoque na 

linguagem, no produto, para um enfoque no processo”, ademais, começou nos anos 

1970, embora não com esse nome, mas com o termo “mini teorias de aprendizagem de 

línguas dos alunos”, de Hosenfeld (1978).  

O termo crenças apareceu inicialmente na LA no final dos anos 1980. Logo, 

com os artigos de Wenden (1986, 1987), o conceito de crenças ganhou ainda mais 

autonomia. No Brasil, o conceito de crença só ganhou forças na década de 90 com 

estudiosos como Leffa (1991), Almeida filho (1998) e Barcelos (1995). (BARCELOS, 

2004). Tal conceito se completou ao ser implantado nas teorias sobre ensino e 

aprendizagem de LE. No Brasil, Almeida Filho (1998) se refere à importância das 

crenças enquanto capazes de influenciar o processo de ensino e aprendizagem de uma 

LE. No exterior, Ellis (1994) apresenta as crenças como um pensamento particular do 

indivíduo capaz de influenciar o processo de aprendizagem como um todo 

(BARCELOS, 2004). 
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Em se tratando do surgimento das crenças do indivíduo, para Vygotsky (1987), o 

significado que atribuímos para as coisas vem da conversão de nossas experiências 

recentes e passadas. Desde os primeiros anos de vida, as atividades humanas adquirem 

um significado próprio em um sistema de comportamento social. É este sistema, criado 

coletivamente, que conforma nossas crenças, representações e percepções de mundo, as 

quais podem se modificar com o tempo através de novas experiências e conhecimentos, 

inclusive adquiridos na universidade enquanto alunos de licenciatura. 

Os estudos de Pajares (1992) e Freire & Lessa (2003) mostram que áreas do 

conhecimento têm demonstrado interesse na investigação de construtos complexos. 

Dependendo do quadro teórico tido como referencial, esses construtos podem ser 

nomeados de crenças (Dewey, 1933; Richardson, 1996; Barcelos, 2000, 2001, 2006), 

representações (Celani; Magalhães, 2002) ou representações sociais (Durkhein, 1898; 

Moscovis, 1961; Jodelet, 1984). 

O conceito de crenças, como muitos podem inferir através de pesquisas da área, 

não é exclusivo da linguística aplicada e está presente em outras áreas como a 

Antropologia, a Sociologia, a Psicologia, Educação, Filosofia, por exemplo. No Brasil, 

a investigação/discussão sobre o conceito de crenças vem crescendo e tornando-se 

campo fértil em pesquisas desde os anos 90 (JOHNSON, 1994). Pajares (1992) 

descreve que crenças têm sido descritas como um conceito confuso e complexo e, 

também, como a pedra sobre a qual nos apoiamos. 

Barcelos (2001, p. 73) define crenças como: 

Ideias, opiniões e pressupostos que alunos e professores têm a 

respeito dos processos de ensino/aprendizagem de línguas e 

que os mesmos formulam a partir de suas próprias 

experiências. 
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Para Barcelos e Vieira-Abrahão (2006, p. 18) as crenças são “interativas; 

dinâmicas; emergentes, socialmente constituídas e situadas contextualmente; 

experienciais; mediadas; paradoxais e contraditórias; relacionadas à ação de maneira 

indireta e complexa; não facilmente distintas do conhecimento”. Estas estão inseridas 

em um contexto social e cultural e são historicamente constituídas através da 

interação/afetividade do sujeito com o contexto. 

As crenças são interativas à medida que influenciam as ações e vice-versa; são 

dinâmicas, pois se modificam através de um período de tempo. Podem ser encorajadas 

por incidentes do passado, pessoas significativas na vida do sujeito, assuntos sobre os 

quais se lê ou ouve ou opiniões de professores; emergentes, socialmente constituídas e 

situadas contextualmente porque incorporam as perspectivas sociais, surgindo no 

contexto da interação/relação com estes grupos sociais. Mudam e se desenvolvem à 

medida que o ser humano interage e modifica suas experiências e, simultaneamente, o 

indivíduo é modificado por elas; são experienciais, pois são resultados das interações 

entre o indivíduo e o ambiente; mediadas uma vez que são meios de intercessão usados 

para regular aprendizagem e a solução de problemas; são paradoxais e contraditórias, 

pois podem agir como instrumento de ponderação ou como obstáculo para o processo 

de ensino/aprendizagem de línguas; relacionadas à ação de uma maneira indireta e 

complexa, pois não necessariamente influenciam as ações; não facilmente distintas do 

conhecimento uma vez que não se separam facilmente de outros aspectos como 

conhecimento, motivação e estratégias de aprendizagem (BARCELOS; VIEIRA-

ABRAHÃO, 2006) . 

No âmbito educacional, crenças podem ser compreendidas também como ideias 

e convicções a respeito de temas relacionados à educação que se revelam, 
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conscientemente ou não, nas ações dos professores. Essas crenças influenciam o 

processo de ensino-aprendizagem ao mediarem as decisões pedagógicas e as interações 

que os professores estabelecem com seus alunos, funcionando como um filtro que os 

leva a interpretar, a valorizar e a reagir de diferentes formas diante dos progressos e 

dificuldades dos seus alunos, podendo, até mesmo, induzir o comportamento real destes 

alunos em direção às suas expectativas (PAJARES, 1992). 

Segundo Borg (2003, p. 81), “as crenças e as práticas dos professores são 

mutuamente informativas com os fatores contextuais tendo um papel importante em 

determinar até que ponto os professores conseguem programar a instrução de acordo 

com suas crenças”.  

Os autores, Richards; Lockhart (1995), apresentam uma lista de quais seriam os 

fatores considerados determinantes na configuração das crenças dos professores em 

serviço e/ou em pré-serviço. São eles: (a) Experiência como aluno de línguas – refere-se 

à formação do professor, que passa mais tempo em sala de aula como aluno do que 

como professor de línguas, principalmente se forem incluídos os anos em que foi aluno 

do Ensino Fundamental e Médio; (b) prática estabelecida – envolve técnicas ou métodos 

impostos ou sugeridos por algumas escolas ou contextos de ensino, o currículo da 

escola pode ser incluído nesse item; (c) fatores de personalidade – determinam padrões, 

estilos ou atividades de ensino que o professor realizará; (d) princípios baseados na 

educação – são conhecimentos derivados da Psicologia, da aquisição de línguas ou da 

educação que os professores podem tentar aplicar em sala de aula; (e) princípios 

derivados de um enfoque ou método – refere-se à crença do professor na eficácia de um 

método e sua busca por colocá-lo em prática; (f) conhecimento do que funciona melhor 
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– constitui-se do conhecimento construído a partir do contato com outros professores e 

alunos que sugere quais práticas são mais efetivas. 

Pajares (1992) afirma também que as crenças influenciam o modo como as 

pessoas organizam e definem suas tarefas e são fortes indicadores de como elas agem, 

assim como acontece com os professores, sendo ainda em formação ou já em serviço. A 

importância das crenças no processo de ensino e aprendizagem está relacionada, 

principalmente, à sua influência na abordagem de aprender dos alunos. 

Silva I. (2000) defende que os indivíduos que entram em programas de formação 

de professores não vêm com mentes vazias esperando formar seus conceitos, crenças e 

teorias na universidade. Eles já carregam toda uma bagagem de crenças sobre ensino 

decorrente de suas experiências e valores pessoais que, de certa forma, guiam-nos no 

que se refere ao que deve ser realizado em sala de aula. 

Barcelos (1995) afirma haver uma relação entre crenças e comportamento, que 

depende de alguns fatores como, por exemplo, a experiência prévia de aprendizagem 

dos alunos, a abordagem de ensinar do professor, o seu nível de proficiência, a 

motivação e o contexto. Ainda segundo Pajares (1992), as crenças devem ser inferidas 

através das afirmações verbais dos participantes (de um contexto de ensino e 

aprendizagem) e também de suas intenções e ações. 

Para Araújo (2004), as crenças são consideradas uma das grandes forças que 

atuam na dinâmica da sala de aula e que as ações e decisões dos professores podem ser 

um reflexo de suas crenças a respeito de si próprios e de seus aprendizes, sobre 

linguagem e língua estrangeira, e sobre o processo de ensino e aprendizagem de uma 

língua estrangeira. 
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A abordagem sociocultural de Vygotsky (1987) enfatiza as crenças como sendo 

historicamente re/construídas nas relações humanas, através da linguagem. Nesse 

contexto, sendo as crenças também resultado das avaliações que fazemos de nossas 

experiências, podemos relacioná-las a diferentes valores atribuídos pelas pessoas aos 

eventos vivenciados por elas, às suas ações e às relações sociais experienciadas 

(DEWEY, 1933). 

Para Bakhtin (2006), as crenças podem ser conceituadas como as diferentes 

maneiras de se dar sentido ao mundo. Pode-se, então, dizer que estas são marcadas pela 

diversidade e pelos conflitos. As crenças, nesse ponto de vista, refletem e refratam o 

mundo, assumindo um caráter multifuncional, em uma sociedade marcada pelas 

contradições e confrontos de interesses e valores. 

Conclui-se que as crenças são como formas de pensamento e maneiras de ver e 

perceber o mundo expressas pela linguagem, surgindo no processo de interação social e 

se constituindo pelos discursos aos quais o sujeito foi exposto em sua vida em sociedade 

(BARCELOS, 2006, p. 18). Bakhtin compreende a linguagem como prática social, 

materializada através da língua e realizada através da interação entre os sujeitos. 

Portanto, crenças e linguagem se mostram conectadas uma vez que ambas surgem do 

processo de interação social, e a linguagem se torna o meio pelo qual as crenças do 

indivíduo podem ser expressas. Para compreendermos melhor o que é discurso, 

linguagem e como se dá sua relação com as crenças, apresentaremos sua conceituação 

no item a seguir. 

 

2.4. O campo do discurso 

2.4.1. Introdução 
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Não se pode dizer que Bakhtin tenha formalizado uma teoria para a análise do 

discurso, porém, é notável que seu pensamento contribua para os estudos da linguagem. 

O chamado Círculo de Bakhtin (Bakhtin, Voloshinov, Medvedev, dentre outros), apesar 

de não ter organizado preceitos para funcionar como efetivas teorias de análise, motivou 

a criação de uma teoria dialógica do discurso cuja influência é notável nos estudos 

referentes à Literatura, Linguagem e às Ciências Humanas em geral (BRAIT, 2010). 

Os conceitos propostos por Bakhtin apresentam uma ampla gama de definições e 

empregos. O autor não se preocupa em estudar a língua enquanto sistema, mas como 

interação social, ou seja, enquanto interação entre os sujeitos; ao mesmo tempo, 

compreende enunciação como tempo e espaço social em que os sujeitos interagem. As 

perspectivas de Bakhtin podem ser compreendidas como manifestações da 

heteroglossia, regida pelas diversas vozes em diversos contextos sociais (FARACO, 

2006). 

A situação social mais imediata e o meio social mais 

amplo determinam completamente e, por assim dizer, a 

partir de seu próprio interior, a estrutura da enunciação. 

Na verdade, qualquer que seja a enunciação considerada 

[...], é certo que ela, na sua totalidade, é socialmente 

dirigida (BAKHTIN, 2006. p. 115). 

 

Sob essa perspectiva, conseguimos visualizar a relação entre discurso e crenças, 

uma vez que Barcelos (2006, p. 18) as define como formas de pensamento e maneiras 

de ver e perceber o mundo expressas pela linguagem. As crenças surgem no processo de 

interação social e são constituídas pelos discursos aos quais foram expostas no ambiente 

social, ou seja, elas recebem a influência do contexto de sala de aula, que pode impactar 

em sua formação, assim como influenciam na formação de opiniões, ideias, atitudes e 

perspectivas dos indivíduos. 
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Portanto, percebemos que a sala de aula é um espaço heterogêneo e dinâmico, 

onde todos estão reunidos com diferentes realidades e, no conjunto de tantas vozes, tem 

por acaso significados para determinadas coisas que na individualidade podem ter 

diversos sentidos, revelando a natureza social da linguagem. Por diferentes realidades 

compreendemos que, em uma mesma sala de aula, pode haver indivíduos pertencentes a 

diferentes classes sociais, com diferentes interesses e variadas visões de mundo. Esses 

alunos podem ter percepções distintas sobre a relevância da aprendizagem de uma 

segunda língua, assim como a realização de atividades que despertem o interesse de 

alguns, podem não despertar de outros. O interessante é compreender a existência dessa 

diversidade e trabalhar com o grupo, porém, respeitando individualidades. 

 

2.4.2. Sobre língua e linguagem  

No que concerne a uma visão enunciativa da linguagem, Bakhtin (2003) percebe 

o homem como um sujeito social e histórico e a linguagem como formadora do 

pensamento, podendo ser esta interna e externa, individual (idiossincrática) e coletiva 

(universal). Desse modo, compreende-se aqui discurso como linguagem em uso, em um 

contexto sócio-historicamente situado. A aprendizagem, assim como as crenças do 

indivíduo, são co-construídas na interação social, que se co-constroem nas suas 

manifestações discursivas. 

A troca linguística só se torna possível quando os indivíduos que interagem 

pertencem a uma sociedade organizada, à mesma comunidade linguística. São nessas 

condições que a fala se tornará a linguagem (BAKHTIN, 2006). 
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O autor (op. cit.) compreende linguagem como prática social, materializada 

através da língua. A língua, por sua vez, é concebida como elemento da enunciação 

verbal, realizando-se através da(s) própria(s) enunciação(ções). 

Bakhtin (2006) afirma que o fundamento da língua, percebendo-a como toda e 

qualquer atividade de linguagem, surge da psicologia individual, está sempre em criação 

e possui evolução contínua. O autor define quatro proposições sobre a língua: 

1. A língua é uma atividade, um processo criativo ininterrupto 

de construção (“energia”), que se materializa sob a forma de 

atos individuais de fala. 

2. As leis da criação linguística são essencialmente as leis da 

psicologia individual. 

3. A criação linguística é uma criação significativa, análoga à 

criação artística. 

4. A língua, enquanto produto acabado (“ergon”), enquanto 

sistema estável (léxico, gramática, fonética), apresenta-se como 

um depósito inerte, tal como a lava fria da criação linguística, 

abstratamente construída pelos linguistas com vistas à sua 

aquisição prática como instrumento pronto para ser usado 

(BAKHTIN, 2006, p. 72). 

 

 A língua concretiza-se, portanto, através da enunciação. O centro gerador de 

toda enunciação é exterior, pois é produto da interação social. As formas de enunciação 

se tornam mais complexas devido às exigências do contexto social do meio de fala e aos 

interlocutores concretos. 

 
A estrutura da enunciação e da atividade mental a exprimir são 

de natureza social. A elaboração estilística da enunciação é de 

natureza sociológica e a própria cadeia verbal, à qual se reduz 

em última análise a realidade da língua, é social. Cada elo 

dessa cadeia é social, assim como toda a dinâmica da sua 

evolução (BAKHTIN, 2006, p. 106). 

 

 Deste modo, a base da realidade da língua é constituída pela interação verbal.  

Bakhtin (2006) ressalta que a comunicação verbal jamais poderá ser 

desvinculada da situação concreta – o contexto social que a constitui –, assim como não 

deve ser vista como um ato puramente verbal, pois há gestos, cerimônias, rituais em que 

o diálogo pode representar um papel meramente auxiliar. Porém, é através do diálogo, 
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da enunciação, que os elementos repletos de significado saem de nossas mentes em 

direção a um outro contexto responsivo e ativo, gerando a compreensão. Essa 

significação – compreensão – é vista como “o efeito da interação do locutor e do 

receptor produzido através do material de um determinado complexo sonoro” 

(BAKHTIN, 2006, p. 135). 

Em entrevista com Clarissa Menezes Jordão (SILVA & ARAGÃO, 2013), ao 

responder à pergunta O que é ensinar/aprender língua(gem)?, a pesquisadora descreve 

que ensinar e aprender língua (ou linguagem) vai além de uma simples transmissão de 

códigos linguísticos. Para ela, ensinar e aprender uma língua(gem) é:  

(...) construir sentidos do/para/no mundo e, neste processo, 

aprender a posicionar-se diante dos sentidos produzidos por si 

e por outros, a entender como eles são construídos, valorizados, 

distribuídos e hierarquizados nas comunidades interpretativas 

pelas quais nos constituímos enquanto sujeitos (JORDÃO, 

apud SILVA; ARAGÃO, 2013, p. 77). 

 

Portanto, aprender e ensinar línguas é ser capaz de produzir sentidos em meio a 

outros diversos sujeitos também construtores de sentido, percebendo, deste modo, “que 

os sentidos são construídos social, cultural e politicamente, e têm um grande impacto 

em quem nós somos e como nos representamos uns aos outros” (JORDÃO, apud 

SILVA; ARAGÃO, 2013, p. 78). 

 

2.4.3. Uma concepção bakhtiniana da enunciação 

 

Os enunciados, sejam eles escritos ou orais, são realizados pelo uso da língua; 

representam a unidade real do discurso sendo que a existência deste último depende da 

enunciação concreta dos falantes. O enunciado pode ser considerado o meio para o qual 

se alcance estudos sobre o homem em interação social e sua linguagem, pois é através 
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do texto que as ideias e pensamentos são concretizados, é nele que se constitui o homem 

social e sua linguagem (BAKHTIN, 2003). 

O enunciado é considerado como uma totalidade de sentido, não podendo ser 

limitado a constituições verbais, portanto, um texto só se mantém socialmente no 

contexto em que é realizado e percebido. O enunciado não é uma estrutura estagnada, 

seu autor sempre acaba por criar algo novo, produzindo ao construí-lo, um 

acontecimento linguístico, pois mesmo que o sistema linguístico possa ser visto como 

responsável pelo que seja recorrente e passível de reprodução no enunciado, seu sentido 

acaba por ser justamente o fato de ele ser sempre único e irreproduzível (PIRES, 2003). 

Todo ato de criação individual (enunciação) é único, porém, a cada enunciação, 

existem elementos idênticos a enunciações anteriores. São estes elementos que se 

repetem que garantem a unicidade de uma determinada língua e garantem sua 

compreensão dentro de uma mesma comunidade (BAKHTIN, 2006). 

Pires (op. Cit.) afirma que o enunciado é apenas um ponto de ligação entre uma 

infinidade de enunciados em que opiniões e percepções de mundo se encontram.  

 
Nessa rede dialógica que é o discurso, instituem-se sentidos 

que não são originários do momento da enunciação, mas que 

fazem parte de um continuum. O indivíduo não é a origem de 

seu dizer. (...) O fenômeno social da interação é, portanto, a 

realidade fundamental da linguagem, realizando-se como uma 

troca de enunciados, na dimensão de um diálogo e através da 

enunciação (PIRES, 2003, p. 39,40). 

 

Podemos apreender, portanto, que a linguagem é fundamentada pelo dialogismo, 

ou seja, pela relação do sujeito com o outro, pois não há uma fala inédita, o que esta 

sendo dito é coexistente ao que já foi dito anteriormente. O discurso se constitui 

verdadeiramente ao pensarmos no homem em sua relação humana, social e cotidiana, 

em interação contínua com os enunciados do outro. 
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2.4.4. Dialogismo: relação entre discursos 

O conceito de dialogismo de Bakhtin (2006) possui um sentido amplo e refere-se 

a toda e qualquer comunicação verbal de qualquer natureza, não se restringindo à ideia 

geral que se tem de comunicação face-a-face. 

As relações dialógicas são divididas em duas dimensões que não podem ser 

dissociadas: a) diálogo entre interlocutores – está relacionada à origem da linguagem, 

ou seja, se dá através da relação entre locutor e interlocutor. É esta relação que dá 

sentido ao texto e constrói os sujeitos enquanto criadores de discurso; b) diálogo entre 

discursos – diálogo constante entre os discursos diferentes que configuram uma 

sociedade, uma cultura. É o encontro de vários textos que se complementam, respondem 

uns aos outros, dialogam no interior dos discursos (BRAIT, 2005). 

A partir dessas duas dimensões descritas, é possível perceber o texto enquanto 

algo constituído pelo diálogo, produzido tanto pela relação entre os interlocutores, 

quanto pelo diálogo com demais textos. Desse modo, ao se considerar a análise de um 

texto, o momento de sua produção e o lugar em que seu enunciado foi produzido devem 

ser considerados; o discurso produzido por um texto deve ser observado, também, como 

um fato coletivo, uma vez que este não se constrói sem que haja ao menos dois 

interlocutores. Para que um texto seja produzido, é necessário haver relações entre esses 

seres sociais e relações com outros discursos (BARROS, 2005). 

No caso deste estudo, consideramos o discurso produzido pelos sujeitos por 

meio de seus relatórios de estágio, produzidos em momentos específicos de sua 

graduação. Sua relação dialógica se dá com os indivíduos envolvidos em sua graduação 

– professores, colegas –, professores e alunos envolvidos no estágio, assim como há 
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influências do momento de produção e do lugar em que foi produzido – união entre a 

universidade e as salas de aula observadas.  

 

2.4.5. Signo e ideologia 

Para Bakhtin (2006), um produto ideológico
2
 faz parte da realidade natural ou 

social do ser humano, que também reflete e refrata uma realidade exterior, pois possui 

um significado que está além da simples existência do ser, portanto, sem um signo não 

há ideologia. 

O signo é algo adquirido pelo produto natural, tecnológico ou de consumo, ao 

contrair um sentido que esteja além de suas particularidades. Os signos são parte de uma 

realidade, mas, além disso, eles podem alterá-la, distorcê-la ou simplesmente serem fiéis 

a ela, dependendo dos critérios de avaliação ideológica (isto é: se é verdadeiro, errado, 

correto, bom, ruim). Portanto, o que pronunciamos ou ouvimos não são meramente 

palavras, mas sim coisas boas ou más, coisas relevantes ou irrelevantes, pois a palavra 

sempre traz consigo um sentido ideológico ou vivencial (BAKHTIN, 2006). 

Signo e ideologia se correspondem mutuamente, portanto, “tudo que é 

ideológico possui um valor semiótico” (BAKHTIN, 2006, p. 30). Cada campo da esfera 

ideológica refrata a realidade de determinada situação de acordo com o meio em que 

está inserido. Uma mesma realidade pode ser interpretada de maneiras diferentes ao ser 

vista pelos pontos de vista religiosos, científicos, educacionais, estéticos ou jurídicos, 

por exemplo; cada campo tem sua interpretação de acordo com sua esfera social, com a 

função que lhe é devida. E essas interpretações advêm da consciência individual que se 

                                                 
2
 Para Bakhtin (2006), o signo ideológico tem um aspecto valorativo, não é apenas expressão de uma 

ideia, mas uma tomada de posição; ideologia da classe dominante, interessada em manter a divisão das 

classes sociais; pode referir-se ao que se acredita, ao julgamento de valor que advém de determinados 

contextos sociais, como, por exemplo, o conhecimento científico, a literatura, a religião, a moral. 
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enchem de valores ideológicos/semióticos a partir do processo de convívio social. 

Portanto, é na linguagem que o espaço semiótico e a comunicação social aparecem de 

modo mais completo e evidente; “a palavra é o modo mais puro e sensível de relação 

social” (BAKHTIN, 2006, p. 34). 

Todo signo, como sabemos, resulta de um consenso entre 

indivíduos socialmente organizados no decorrer de um 

processo de interação. Razão pela qual as formas do signo são 

condicionadas tanto pela organização social de tais indivíduos 

como pelas condições em que a interação acontece. 

(BAKHTIN, 2006, p. 43). 

  

Vale dizer que a palavra possui também uma outra propriedade: o domínio 

interior. Além do consenso que possa haver em torno dela, a palavra é, ao mesmo 

tempo, de caráter individual. Bakhtin (2006, p. 35) descreve o papel da palavra como 

“material semiótico da vida interior, da consciência (discurso interior)” que funciona 

como signo sem expressão externa, caracterizando a consciência individual. 

Cada signo é compreendido de acordo com a situação em que ele é formado, 

independente de ele ser exterior ou interior. A situação em que o signo se forma se 

define a partir dos fatos que compõem a experiência exterior – situação social –, que 

segue junto ao signo interior e o revela, mesmo no caso da introspecção – ato de 

compreensão (BAKHTIN, 2006). 

No que se refere à significação das crenças, Barcelos (2004) segue uma linha de 

pensamento similar a de Bakhtin (2006) ao afirmar que as crenças são (re) construídas 

no discurso, que o uso da língua é social e orientado para a ação, que a linguagem cria a 

realidade e que o conhecimento científico, bem como as concepções leigas, são (re) 

construções sociais do mundo. 

Acreditamos que Barcelos (2004) reafirma a concepção de Bakhtin (2006) ao se 

referir à significação das crenças como algo de caráter individual e social, ou seja, é 
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guiada pelo ambiente de interação em sociedade, refletindo seu conteúdo ideológico, ou 

seja, a sala de aula de língua inglesa, assim como das demais disciplinas, além do 

próprio ambiente universitário da graduação, estão repletos de pessoas diferentes 

pertencentes a diversos contextos sociais e que carregam uma bagagem ideológica cheia 

de conceitos, ideias e crenças. 

 

2.5. Conclusões deste capítulo 

 O capítulo teórico buscou esclarecer e conceituar temas relevantes a esta 

pesquisa. Inicialmente tratamos da formação de professores trazendo princípios da 

linguística aplicada, assim como do letramento crítico, da abordagem comunicativa e da 

formação do professor crítico-reflexivo (Cavalcanti, 1986; Celani, 1992; Vieira-

Abrahão, 2010; Leffa, 2001; Almeida Filho, 1998, 2001; Barcelos, 2004, 2006; Schön, 

1983; Nascimento, 2011; Motta, 2008; Brown, 1994; dentre outros), uma vez que em se 

tratando de uma pesquisa em que os dados estudados são provenientes de professores 

em formação e em serviço inicial, tal embasamento teórico-metodológico nos auxiliou 

na análise dos dados uma vez que se pode, através de sua conceituação, observar em 

que medida as bases teóricas e práticas providas pelo curso de Letras influenciaram nas 

manifestações pedagógicas, nas práticas discursivas e nas crenças desses indivíduos, 

assim como elas se influenciam mutuamente. 

 Em seguida, elucidamos a significação das crenças (Barcelos, 2000; 2004; 2006; 

Garbuio, 2005; Silva K., 2005; Pajares, 1992; Barcelos; Vieira-Abrahão, 2006; Silva I, 

2000; dentre outros), pois são estas o objeto deste estudo e, a partir de sua identificação 

em nossos dados, conseguimos notar seu processo de transformação nos períodos de 

graduação e de serviço inicial dos sujeitos que constituem o universo desta pesquisa. 
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Posteriormente, trouxemos noções sobre o campo do discurso (Bakhtin, 2006; 

Brait, 2010; dentre outros) que nos auxiliaram a compreender como este se materializa e 

quais são as influências internas e externas do indivíduo que o levam a expressar seu 

pensamento e suas concepções de mundo através da linguagem/discurso. Por intermédio 

das manifestações discursivas dos sujeitos participantes desta pesquisa, pudemos 

observar como eles perceberam a sua própria prática pedagógica e a prática do professor 

observado em estágio e como demonstraram uma postura crítico-reflexiva em relação a 

estas. Tais manifestações discursivas nos propiciaram, também, identificar as crenças 

dos indivíduos, assim como seu processo de reconstrução ao longo do período 

acadêmico. Portanto, a articulação entre discurso (manifestações discursivas), crenças e 

práticas pedagógicas pode ser observada e discutida através da fundamentação teórica 

aplicada à análise dos dados. 

 A seguir, apresentaremos o capítulo metodológico em que mostraremos como se 

dará o processo de análise dos dados, assim como estabeleceremos categorias de 

crenças e relacionaremos os dados ao nosso respectivo referencial teórico de forma a 

cumprir nossos objetivos e respondermos às nossas perguntas de pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

3.1. Introdução 

Este capítulo buscará apresentar os passos metodológicos a serem utilizados 

nesta pesquisa e está subdivido em sete seções. Na primeira delas, Métodos de 

investigação de crenças de professores de LE, apresentaremos o método qualitativo e 

explicaremos como esses foram aplicados nesta pesquisa. Na segunda seção, 

Abordagens utilizadas para a análise de nossos dados, serão apresentados conceitos 

sobre a abordagem contextual e a abordagem normativa e como nos utilizamos destas 

em nosso estudo. No terceiro item, Natureza da pesquisa, descreveremos como se deu 

neste estudo a pesquisa de base qualitativa-interpretativista. Logo após, evidenciaremos 

o Perfil dos Sujeitos participantes da pesquisa. Na quinta seção apresentaremos os 

Instrumentos de coleta de dados. No sexto item, Observações sobre a 

descrição/transcrição dos dados, detalhamos como os dados serão apresentados 

juntamente às análises. Finalmente, na sétima e última seção, Etapas da análise de 

dados, discutimos as etapas e os procedimentos que foram adotados para a análise dos 

dados. 

 

3.2. Métodos de investigação de crenças de professores de LE  

 

Em se tratando de pesquisa científica, há distintas formas de coletar e analisar 

dados, cabendo aqui destacar a oposição entre os métodos quantitativos e qualitativos. 

Um estudo quantitativo geralmente investiga uma hipótese por meio de análises 

estatísticas, numéricas (Larsen-Freeman; Long, 1991); e os métodos qualitativos 

consistem, principalmente, em entrevistas compostas por questões abertas que visam a 



60 

 

uma interpretação mais profunda das respostas, assim como podem ser consideradas a 

observação direta de determinado fenômeno/contexto e a análise de documentos escritos 

(Patton, 1990). Neste estudo, optamos pela utilização do método qualitativo, pois ele nos 

deu suporte suficiente para a identificação e inferência das crenças dos sujeitos.  

As pesquisas de base qualitativa têm como características principais: a) são 

realizadas em contextos naturais; b) seus dados são coletados por meio de palavras (e 

não de números, por exemplo); c) são baseadas no processo, ou seja, não há 

preocupação com resultados ou produtos; d) os dados são analisados de maneira 

indutiva, não havendo a necessidade de comprovar as hipóteses anteriormente 

formuladas; e) se direcionam para o modo em que os participantes constroem 

significados de suas ações e de suas vidas. A pesquisa qualitativa visa investigar as 

experiências dos participantes, como eles as interpretam e como estruturam seu 

ambiente social (VIEIRA-ABRAHÃO, 2006). 

A aplicação de questionários fechados, como o BALLI, e abertos, como meio de 

identificação de crenças, em se tratando de estudos de base qualitativa, é uma prática 

recorrente em pesquisas na área da linguística aplicada. Há diversos trabalhos com base 

metodológica similar, como os realizados por Paiva; Del Prette (2009), Barcelos (1995), 

Garbuio (2006), Pereira (2006), Silva K. (2005), entre outros. Deste modo, a utilização 

de questionários, sejam estruturados ou semiestruturados, como meio de levantamento 

de dados, é uma prática relevante para estudos com base qualitativo-interpretativista 

(Moita Lopes, 1994), uma vez que oferecem subsídios necessários para identificação 

das crenças, fornecendo meios para que os dados sejam estudados, analisados e 

comparados, contribuindo de forma positiva para a realização de pesquisas em torno da 

área de crenças. 
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3.3. Abordagens utilizadas 

Para a realização desta pesquisa, foram utilizados dois tipos de abordagem: (1) 

abordagem normativa (Barcelos, 2001) – infere as crenças por meio de um conjunto 

pré-determinado de afirmações utilizando um questionário com escalas do tipo Likert 

(escala de valoração) em que os sujeitos concordam ou discordam das afirmações em 

diferentes graus. Nesta perspectiva, utilizaremos, neste estudo, o questionário BALLI 

(Beliefs about Language Learning Inventory - Inventário de crenças sobre a 

aprendizagem de línguas) (Anexo 1), desenvolvido por Horwitz (1985), e o questionário 

QUALE (Questionário para Levantamento de Atitudes para com uma Língua 

Estrangeira) adaptado (Félix, 1998) (Anexo 2); (2) abordagem contextual (Barcelos, 

2001) – utiliza procedimentos que são adotados em pesquisas de caráter etnográfico 

(entrevistas estruturadas, semiestruturadas ou não estruturadas; relatórios, notas) para 

investigar as crenças através de afirmações e ações em um contexto específico. No caso 

desta pesquisa, além dos dois questionários descritos acima, também utilizaremos um 

questionário semiestruturado adaptado da pesquisa de Silva K. (2005) (Anexo 3) e os 

relatórios de estágio supervisionado (Anexo digital 5 (CD de dados)),  desenvolvidos 

durante o período de graduação dos professores observados como meio de identificação 

e análise das crenças destes. 

A abordagem normativa utiliza-se de questionários de escala de valoração, 

possui como vantagens a coleta de registros em diversos contextos, em épocas 

diferentes e pode gerar uma grande quantidade de amostras, e tem como desvantagem o 

fato das afirmativas serem pré-determinadas o que pode gerar múltiplas interpretações 

(BARCELOS, 2001). 
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Já a abordagem contextual, de base qualitativa, tem a vantagem de proporcionar 

a observação das crenças levando o contexto em consideração e, como desvantagem, 

caso o pesquisador se utilize de gravações de áudio ou vídeo, o número de participantes 

pode ser pequeno e a transcrição dos registros demanda muito tempo (BARCELOS, op. 

cit.). 

 

3.4. Natureza da pesquisa 

Como o objetivo deste estudo é analisar as crenças de professores em serviço 

inicial durante dois momentos específicos de sua formação e enquanto recém-formados, 

em serviço, consideramos a pesquisa qualitativa-interpretativista (Brown, 1988; Nunan, 

1992; Moita Lopes, 1994; entre outros), pois este tipo de pesquisa visa fornecer “uma 

descrição e um relato interpretativo-explicativo do que as pessoas fazem em um 

contexto (como a sala de aula, comunidade), o resultado de suas interações, e a maneira 

como entendem o que estão fazendo (o significado que as interações têm para elas)” 

(WATSON-GEGEO, 1988, p. 38 apud SILVA K., 2005, p. 40). 

Esta pesquisa é também de natureza documental e sociológica. Documental, na 

medida em que utilizamos relatórios de estágio como fonte primária de dados. May 

(2004) define documentos como textos escritos, seja em papel ou em mídia digital, que 

possuem seu conteúdo como propósito primário, ou seja, são documentos produzidos 

por seu autor com maior proximidade de tempo e espaço com o evento (pesquisa). A 

pesquisa de natureza sociológica, por sua vez, é aquela em que as relações sociais são 

levadas em consideração e não a análise do sujeito individualmente (Florestan apud 

Martins, 1998). Em nossa pesquisa lidamos com os sujeitos em contato com o ambiente 
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escolar e acadêmico, ou seja, as relações entre eles, a graduação, os professores e alunos 

observados em estágio e seu ambiente de trabalho são consideradas. 

Durante a análise dos dados, principalmente dos dados provenientes dos 

questionários, observou-se o caráter subjetivo desta apreciação, uma vez que as crenças 

dos sujeitos não se revelam de maneira explícita, mas as manifestações discursivas dos 

mesmos é que nos levam, subjetiva e interpretativamente, a identificar indícios que 

apontem para a identificação de suas crenças e das possíveis prática pedagógicas. 

 

3.5. Perfil dos sujeitos  

Os 4 sujeitos que constituem o universo desta pesquisa são brasileiros e se 

graduaram em Licenciatura em Língua Inglesa pela UFOP – Universidade Federal de 

Ouro Preto. Eles iniciaram sua graduação entre 2006.2 e 2007.1 e se graduaram entre 

2010 e 2012. 

Estes indivíduos realizaram ambas as disciplinas de estágio aqui abordadas – 

Estágio I e Estágio IV – juntos, em 2009.1 e 2010.2, respectivamente, e fizeram parte 

do currículo de transição
3
da Universidade. 

No quadro a seguir, identificaremos os sujeitos assim como a sua situação 

profissional e as razões que os levaram a ingressar no curso de Licenciatura em Língua 

Inglesa: 

 

PERFIL DOS SUJEITOS 

 

                                                 
3
 O currículo de transição foi uma reformulação na matriz curricular acadêmica do curso de Letras da 

UFOP que vigorou entre 2006/1 e 2008/1, apresentando alterações referentes a disciplinas teóricas e 

práticas, visando melhorias para o processo de ensino/aprendizagem. Este foi chamado de currículo de 

transição, pois havia uma matriz curricular anterior e, logo após a vigência deste, foi realizada uma 

segunda reformulação. 
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NOME
4
 IDADE SITUAÇÃO PROFISSIONAL 

QUAIS RAZÕES O 

LEVARAM A CURSAR 

LETRAS 

ANA 26 

 

Trabalha em curso livre de Inglês 

desde a graduação até o momento 

atual. 

 

Ter habilidade em Língua 

Inglesa. 

MARINA 27 

 

Trabalhou em curso livre de Inglês 

desde a graduação até 1 ano após 

formada. Não trabalha mais como 

professora. 

 

Ter habilidade em Língua 

Inglesa. 

LAURA 26 

 

Trabalhou na rede pública de 

ensino por 1 ano após a 

graduação. Não trabalha mais 

como professora. 

 

Ter habilidade em Língua 

Inglesa; Gostar de ler e 

escrever. 

CLARA 26 

 

Trabalha na rede pública de ensino 

desde que se graduou até o 

presente momento. 

 

Gostar de ler e escrever. 

 

 

3.6. Instrumentos de coleta de dados 

Com o intuito de observar o percurso de des/re/construção das crenças dos 

sujeitos participantes desta pesquisa, assim como a influência destas crenças nos relatos 

de sua prática pedagógica, no período de graduação, tomamos como base suas 

manifestações discursivas presentes em seus relatórios de Estágio I e Estágio IV, sendo 

que o Estágio I consistiu na observação de aulas do Ensino Fundamental em uma escola 

pública – municipal ou estadual – e no Estágio IV os professores em formação 

observaram e regeram aulas em duas escolas do Ensino Médio – uma escola federal e 

uma escola estadual. 

                                                 
4
 Pseudônimos. 
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A escolha pela análise dos relatórios provenientes destas disciplinas – Língua 

Inglesa: Estágio Supervisionado 1 e Língua Inglesa: Estágio Supervisionado 4 – se deu 

pelo fato de serem a primeira e a última disciplina de estágio previstas pela matriz 

curricular vigente no período. Portanto, devido ao intervalo de tempo que há entre elas, 

juntamente a toda experiência proporcionada também pelas disciplinas de Estágio 

Supervisionado 2 e 3, mais as demais disciplinas cursadas no período, acreditamos que 

haveria um intervalo de tempo significativo para a observação do processo de 

des/reconstrução das crenças dos sujeitos. 

A opção por utilizar os relatórios de estágio destes sujeitos, especificamente, 

deveu-se ao fato de que, ao se realizar uma busca nos arquivos dos Estágios de 

Licenciatura de Língua Inglesa da Universidade, encontramos um número relativamente 

reduzido de documentos referentes a professores que estivessem graduados no momento 

atual e que tivessem realizado, juntos, ambas as disciplinas de estágio. 

Durante as disciplinas de Estágio Supervisionado, tais professores em formação 

puderam não só observar e reger aulas para o Ensino Fundamental e Médio de escolas 

da região – Mariana e Ouro Preto –, mas tiveram aulas teóricas que abrangeram 

conteúdos em torno de teorias, metodologias e práticas pedagógicas. 

Acreditamos que o contato direto destes professores em formação com o 

ambiente escolar dos Ensinos Fundamental e Médio, assim como as aulas teóricas 

realizadas na Universidade, não só das disciplinas de estágio, mas de outras previstas 

pelo Currículo, ou seja, todo o percurso do aluno durante o curso de licenciatura tenha 

contribuído e impactado na modificação de suas crenças, o que buscamos mostrar ao 

analisarmos nossos dados, o que se apresentará no Capítulo 4 desta pesquisa. 
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Há dois pontos que valem ser observados: primeiramente, há que se pensar que, 

como relatórios de estágio elaborados para uma disciplina de graduação na qual os 

alunos serão avaliados pelo professor da disciplina e também pelo professor 

“estagiado”, é possível que os então estagiários tenham relatado sua experiência de 

forma a não expor ou depreciar as posturas ou práticas daquele professor, portanto, pode 

ser que tenham modificado, amenizado ou omitido determinadas crenças ou fatos 

observados em estágio e/ou tenham redigido trechos que não sejam fieis ao que 

realmente pensam, levando em consideração o julgamento que os professores fariam 

sobre seus relatórios para pontuá-los; em segundo lugar, vale lembrar que as disciplinas 

de estágio, na instituição de ensino superior em questão, foram ministradas por 

professores diferentes com diferentes exigências para a realização de seus relatórios de 

estágio. Os relatórios de Estágio I são mais diretos e descritivos. Os sujeitos pouco 

expuseram sua opinião, portanto, obtivemos um número menor de dados provenientes 

deste relatório. Os relatórios de Estágio IV são também descritivos, porém, os sujeitos 

expressaram mais claramente suas opiniões e demonstraram uma avaliação crítico-

reflexiva sobre as aulas observadas e sobre suas próprias aulas, o que nos forneceu uma 

quantidade mais significativa de dados. 

Portanto, utilizamo-nos dos relatórios de estágio para inferir as crenças dos 

sujeitos durante o período de graduação, a fim de identificar a modificação ou 

reconstrução dessas, e como suas manifestações discursivas, crenças, práticas 

pedagógicas e a fundamentação teórico-metodológica do curso de formação de 

professores se conectam e se influenciam. 

Com o intuito de evidenciarmos as crenças destes sujeitos enquanto professores 

em serviço inicial, utilizamo-nos da aplicação de três questionários: os questionários 
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constituídos por escalas de valoração BALLI (Horwitz, 1985) e QUALE (Félix, 1998) e 

um questionário semiestruturado desenvolvido por Silva K. (2005) e modificado para 

se adequar aos objetivos desta pesquisa.  

Ressaltamos que, neste estudo, o questionário QUALE foi reduzido devido a ter 

questões muito similares às do questionário BALLI. Optou-se pela retirada de algumas 

de suas afirmativas devido, também, a não intencionarmos realizar um levantamento 

muito extenso, uma vez que seriam aplicados três questionários simultaneamente – 

BALLI, QUALE e semiestruturado – e até o momento de sua aplicação não sabíamos 

como se daria a colaboração dos sujeitos em relação à pesquisa. 

Os questionários foram disponibilizados online por meio do site 

https://docs.google.com e o próprio site solicita o e-mail e/ou endereço do Facebook 

dos sujeitos e envia o link contendo os questionários. Vale observar que os e-mails dos 

participantes foram obtidos através dos registros cedidos pela Universidade. Foi 

enviado, simultaneamente, um e-mail aos sujeitos explicando os objetivos deste estudo, 

contendo um arquivo digital anexo com o TCLE (Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido) (Anexo 4), que deveria ser impresso e assinado pelos voluntários da 

pesquisa, dando-lhes a opção de aplicação presencial dos questionários. Após responder 

ao questionário online, o próprio site gera uma planilha do Excel contendo as respostas 

dos sujeitos. 

Tais instrumentos de coleta de dados nos proporcionaram condições para 

observar quais eram as expectativas dos sujeitos enquanto estudantes de Letras e 

identificar as crenças dos sujeitos enquanto professores em serviço inicial, como 

procuraremos demonstrar nas análises do próximo capítulo. 
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3.7. Observações sobre a descrição/transcrição dos dados 

Os nomes dos sujeitos da pesquisa foram substituídos por nomes fictícios com o 

intuito de preservar a privacidade e o anonimato destes, como garantido ao assinarem o 

TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). Os quatro professores 

participantes desta pesquisa, portanto, são tratados aqui como Ana, Marina, Laura e 

Clara. 

Os nomes das Escolas e Instituições onde os estágios foram realizados, assim 

como o nome dos professores observados, foram omitidos por questões éticas. 

Trataremos a escola observada no Estágio I como “Escola A” e as duas escolas 

observados no Estágio IV de “Escola B” e “Escola C”, respectivamente, para que 

possamos citá-las sem prejuízo da compreensão do leitor. 

A maioria dos relatórios de Estágio I não possui numeração de página, portanto, 

não há um padrão em suas referências. Buscamos identificar os trechos das 

manifestações discursivas dos sujeitos com elementos como, por exemplo, data da aula 

observada/regida; título da página como “Aula 1”, “Introdução”, “Conclusão”. 

Para a análise dos dados dos relatórios de estágio, foram destacados trechos da 

produção (discursiva) dos sujeitos como forma de corroborar a identificação e 

argumentação relativa às crenças, práticas pedagógicas e fundamentação teórico-

metodológica. Nestes trechos, em alguns casos, foram acrescentadas informações 

relevantes com o intuito de contextualizar o leitor desta pesquisa sobre o 

momento/contexto descrito pelos sujeitos em seus relatórios. Tais observações se 

apresentaram de forma breve e estão entre colchetes. 

As categorias de crenças dos sujeitos aparecerão nas análises na ordem em que 

aparecem nos relatórios, e não na ordem das categorias de crenças descritas a seguir (1 a 
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10), a fim de mantermos a ordem cronológica fidedigna do percurso de elaboração dos 

relatórios de estágio, e, consequentemente, mantendo o percurso de modificação das 

crenças. 

 

3.8. Etapas da análise de dados 

 Nesta seção, buscaremos elucidar os procedimentos adotados para realizar cada 

etapa da análise dos dados com vistas a alcançar nossos objetivos. 

  

3.8.1. Etapa 1: dos relatórios de Estágio I e Estágio IV 

 Buscou-se, nos relatórios de estágio, identificar e selecionar trechos das 

narrativas dos sujeitos em que fosse possível observar indícios de suas crenças em 

relação às experiências vivenciadas no ensino/aprendizagem de LE. Vale lembrar que 

esta fonte de dados possui caráter assistemático, subjetivo e, na maioria das vezes, não 

explícito, uma vez que as crenças se revelaram, na maioria das vezes, de maneira 

implícita nas manifestações discursivas destes sujeitos enquanto alunos de graduação. 

 Após a identificação destes fragmentos das manifestações discursivas dos 

sujeitos, as crenças foram categorizadas. Esta categorização partiu das afirmativas dos 

dois questionários (BALLI e QUALE) e foram, posteriormente, 

complementadas/alteradas com a observação inicial dos relatórios de estágio. Pode-se 

dizer que as crenças expressas nos questionários e nos dados analisados 

preliminarmente foram, também, traduzidas com base em minha vivência anterior – 

corredores do curso de Letras e experiência docente. 

Baseado nisso, as seguintes crenças foram inferidas, enumeradas e agrupadas 

dentro das seguintes categorias: 
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 CRENÇA 1 - Os alunos não se interessam em aprender a LE porque não veem 

utilidade prática desse aprendizado. 

 CRENÇA 2 - Se não houver motivação, não há disciplina e não há aprendizagem. 

 CRENÇA 3 - Os professores do ensino regular não usam a LE na maior parte do 

tempo, porque não a dominam ou porque acreditam que os alunos não darão conta 

de acompanhar a aula. 

 CRENÇA 4 - Quanto mais recursos (tecnológicos, principalmente), mas eficiente 

será a aprendizagem de LE. 

 CRENÇA 5 - É melhor concentrar a atenção e o esforço em uma habilidade 

somente que diluir entre as quatro e não obter um resultado satisfatório. 

 CRENÇA 6 - O estágio é uma atividade essencial para a formação do professor de 

LE. 

 CRENÇA 7 - Conhecer o perfil da turma leva o professor a desenvolver um 

trabalho de melhor qualidade. 

 CRENÇA 8 - É interessante incentivar o aluno à compreensão de 

textos/vocabulário sem recorrer imediatamente à tradução.  

 CRENÇA 9 - A avaliação deveria ser vista como um meio de mostrar ao professor 

e aos próprios alunos os conteúdos que aprenderam e os conteúdos em que ainda 

têm dificuldades. 

 CRENÇA 10 – Há uma influência negativa para o aprendizado de LE em contextos 

de grande número de alunos em sala de aula.  

 

 Posteriormente, buscamos relacionar essas crenças a teorias de base teórico-

metodológica (Item 3.6.1.1.), de maneira breve, a fim de mostrarmos que há, em certos 
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casos, fundamentos científicos por trás das crenças, ou seja, esta fundamentação pode 

apontar para a influência do curso de formação de professores no processo de 

construção e modificação de suas crenças. 

 A partir desta categorização e fundamentação, iniciou-se então a primeira seção 

de análises (Item 4.1.), em que buscamos identificar o processo de modificação das 

crenças dos sujeitos contrastando os dois períodos de estágio, relacionando-as ao 

referencial teórico previamente abordado, de forma que apontassem para o impacto do 

curso de Letras em seu processo de reconstrução.  Buscamos também observar se os 

então professores em formação relataram sua prática pedagógica durante o estágio em 

convergência ou divergência com as suas crenças. 

 Vale observar que as crenças analisadas do primeiro sujeito, Ana, foram 

realizadas com maior riqueza de detalhes. A análise dos demais foi um pouco mais 

sintética, tendo em vista que seguiu a proposta da primeira, abordando os mesmos 

aspectos, contudo de forma menos extensa, visando a não alongar demasiadamente a 

seção de análises. 

 

3.8.1.1. Contextualização teórica das categorias de crenças 

 

As 10 categorias de crenças utilizadas neste estudo foram contextualizadas, de 

forma breve, em relação a embasamentos teórico-metodológicos, com o intuito de 

mostrar que elas possuem respaldo teórico, uma vez que estamos lidando com dados 

provenientes de professores em formação que cursaram diversas disciplinas teóricas e 

práticas e puderam tirar suas próprias conclusões sobre o que acreditavam ser ideal em 

relação ao ensino/aprendizagem de LE. Ademais, esta fundamentação teórica pode 
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representar qual é o impacto do curso de licenciatura nas crenças desses sujeitos, assim 

como nos relatos de sua prática pedagógica e discursiva. 

 

CRENÇA 1 - Os alunos não se interessam em aprender a LE porque não veem 

utilidade prática desse aprendizado. 

Acredita-se que muitos alunos não veem utilidade prática em aprender uma LE, pois 

a percebem como um conteúdo isolado, sem relação com sua vida cotidiana. Se o aluno 

não tem motivação para aprender determinado conteúdo, dificilmente ele conseguirá 

perceber a utilidade que o aprendizado de uma LE possa ter em sua vida 

(LIVINGSTONE, 1983).  

Muitos relacionam a importância de se aprender uma LE a melhores oportunidades 

no mercado de trabalho. Alunos de ensino fundamental e, muitas vezes, do ensino 

médio, ainda não estão preocupados com este mercado, acreditando que este é um 

futuro distante e que podem se preocupar com isso “mais tarde”, daí a consequência de 

não valorizarem a aprendizagem de uma LE durante os ensinos fundamental e médio 

(FORGIARINI, 2008). 

Portanto, em se tratando de sala de aula, a utilização do Letramento Crítico surge 

como um instrumento que auxilia o professor no processo de conscientização e 

motivação dos alunos em relação à aprendizagem de LE. O Letramento Crítico propõe 

que o professor leve para a sala de LE materiais autênticos e utilize atividades 

diferenciadas e interativas que aproximem a realidade do aluno à realidade da LE, o que 

acaba mostrando ao aluno o quão interessante e aplicável é aprender uma segunda 

língua. 
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Esta crença que professores possuem, de que “os alunos não veem utilidade prática 

em aprender um LE”, se relaciona não só com a não conscientização dos alunos, mas 

também com o fator motivacional, essencial para que o aluno desperte o próprio 

interesse pela disciplina.  

 

CRENÇA 2 - Se não houver motivação, não há disciplina e não há aprendizagem. 

A palavra motivação, derivação do latim motus, designa na 

linguagem corrente, as reais dinâmicas do comportamento, isto 

é, aqueles fatores determinantes internos, mais do que os 

externos ao sujeito, que, de dentro para fora, o incitam à ação 

(PINILLOS, 1975, p.503). 

 

A motivação é um dos fatores mais importantes na aquisição de uma LE. Para o 

Qecr (Quadro Europeu Comum de Referência – documento fundamental para o ensino 

de línguas na Europa e países extra-europeus) (2001), a motivação leva o indivíduo a 

um envolvimento com a língua alvo. Ela é um impulso para a realização de tarefas e 

para o interesse na aprendizagem. 

Para Gardner e Lambert (1972) há dois tipos de motivação: 1. a motivação 

integrativa – caracterizada pelo interesse do aprendiz em estar inserido em um grupo em 

que os sujeitos sejam falantes da língua alvo (grupos de sujeitos pertencentes ao seu 

meio sociocultural); 2. a motivação instrumental – caracterizada pela motivação do 

aprendiz em ser aceito em determinados grupos sociais, ter reconhecimento ou 

aspirações financeiras, como a ascensão no trabalho, por exemplo. 

Após vários estudos, Gardner (1985) revisou seus conceitos chegando a um 

modelo sócio-educacional que se refere à motivação do aprendiz de línguas como 

produto das diferenças individuais no momento de aprender uma LE, ou seja, a 
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motivação não está necessariamente ligada nas razões que ele tem para estudar, mas é 

um fator interno que o leva a se envolver com a língua alvo. 

Keller (1983) distingue quatro fatores voltados à motivação ligada ao ensino e 

aprendizagem de línguas: 1. Interesse – resposta positiva a um estímulo baseada em 

atitudes e atividades que mantenham e despertem curiosidade e interesse do aluno; 2. 

Relevância – a percepção do aluno em relação à aprendizagem de LE ligada à sua vida 

cotidiana; 3. Expectativa – o julgamento do aluno sobre seu próprio rendimento; O 

acreditar que irá ter sucesso ou fracassar diante à realização de tarefas, por exemplo; 4. 

Recompensa, castigo ou resultado – a carga motivacional que ocorre após a realização 

de tarefas, por exemplo; o que poderá determinar que o aluno continue ou não motivado 

em relação ao seu processo de aprendizagem. A motivação está mais relacionada a 

fatores externos do que internos (resultados de avaliações, postura do professor 

mediante a correção de seus erros, dentre outros). 

A motivação é fator fundamental, uma vez que sem ela não há aprendizagem. 

Um indivíduo pode aprender uma LE sem professor, sem livro didático, sem frequentar 

escolas ou cursos. Um indivíduo pode ter tudo isso e mais inúmeros recursos, porém, se 

não tiver motivação, não alcançará um êxito satisfatório em seu aprendizado. (Gage, 

2009) 

 

CRENÇA 3 - Os professores do ensino regular não usam a LE na maior parte do 

tempo porque não a dominam ou porque acreditam que os alunos não darão conta de 

acompanhar a aula. 

No início dos anos 90, Almeida Filho (1992) descreveu que os professores de 

LE mal sabiam ler, escrever ou se comunicar na LE em que eram habilitados e que o 
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máximo que faziam era se esforçar para estudar determinado conteúdo gramatical e 

tentar apresentá-lo aos seus alunos. Porém, já se acreditava que a sala de aula de LE 

deveria ser um ambiente em que professor e aluno pudessem se engajar em interações 

sociais e culturais; a sala de LE deveria ser um lugar onde o professor criaria meios que 

proporcionassem aos alunos refletir sobre diversos aspectos da língua alvo, sem o foco 

exclusivamente gramatical (ALMEIDA FILHO, 1992). 

O professor de LE teria, portanto, o papel de facilitador, utilizando-se da LE 

pelo maior período de tempo possível e instruindo e incentivando os alunos a utilizá-la 

também. Através da interação autêntica, os alunos podem negociar sentidos, perceber 

estruturas linguísticas, receber e produzir enunciados na língua alvo, estando expostos à 

diversidade e à riqueza sociolinguística da LE (PICA, 1991). 

 

CRENÇA 4 - Quanto mais recursos (tecnológicos, principalmente), mas eficiente 

será a aprendizagem de LE. 

Com os avanços tecnológicos, o professor deve estar ciente dos recursos que 

pode ter à sua disposição e procurar utilizá-los a seu favor. A utilização de recursos 

tecnológicos em sala de aula de LE dá oportunidade para que sejam promovidas 

situações de interação e construção de significados, produção de habilidades na língua 

alvo (escrita, fala) e desenvolvimento de uma perspectiva crítica por parte dos alunos 

(PAIVA, 2008). 

 

CRENÇA 5 - É melhor concentrar a atenção e o esforço em uma habilidade somente 

que diluir entre as quatro e não obter um resultado satisfatório. 
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Para Miccoli (2007), existe uma grande dificuldade, por parte dos professores, 

em se trabalhar com as quatro habilidades (leitura, escrita, escuta e fala) em sala de aula 

de LE. A autora diz que a maior dificuldade concentra-se em trabalhar escuta e fala, e 

esta dificuldade é devida, principalmente, à quantidade de alunos em sala, o que gera 

uma inadequação das atividades. 

Para Brown (1994), o maior desafio é mudar a rotina da sala de aula, realizando 

um ensino criativo, em que as atividades sejam próximas da realidade do aluno, 

diferenciadas e que incluam as quatro habilidades, motivando os alunos a se 

expressarem e despertando seu interesse pela LE. 

 

CRENÇA 6 - O estágio é uma atividade essencial para a formação do professor de 

LE. 

Para Fávero (1992), uma das dificuldades do aluno de licenciatura é unir a teoria 

à prática e o estágio supervisionado é um meio que proporciona ao professor em 

formação observar o contexto escolar real, identificar estratégias, pensar em solução de 

problemas, além de desenvolver seu pensamento crítico e perceber a liberdade que tem 

para ser criativo. 

Através do estágio supervisionado, o futuro professor consegue analisar 

criticamente não só o ambiente escolar, mas também os conteúdos científicos 

aprendidos durante o curso de licenciatura e as falhas, teóricas e práticas, existentes no 

processo de ensino/aprendizagem de LE (FOGAÇA, 2015). 

 

CRENÇA 7 - Conhecer o perfil da turma leva o professor a desenvolver um trabalho 

de melhor qualidade. 
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Uma aula de LE deve ser focada nos interesses e expectativas do aluno de modo 

que este se torne agente de sua própria aprendizagem e que o objetivo de que aprenda 

por meio da comunicação na língua alvo seja alcançado (ROGERS, 1973). 

A abordagem comunicativa defende que este formato de aula seja realizado. 

Essa abordagem foca e favorece a criação de um ambiente adequado à interação em LE, 

no qual os alunos consigam produzir sentidos na língua alvo. Neste contexto, o 

professor deve agir como um agente facilitador, auxiliando os alunos a vencerem seus 

bloqueios e incentivando-os em relação à sua própria aprendizagem (HYMES, 1991). 

O professor deve se encarregar de levar materiais, fornecer subsídios e criar um 

ambiente de interação para que os alunos consigam se comunicar utilizando a LE. 

Conhecer o perfil da turma auxilia o trabalho do professor uma vez que ele consegue 

levar para a sala de aula materiais que estejam próximos à realidade e interesses dos 

aprendizes (HYMES, 1991). 

 

CRENÇA 8 - É interessante incentivar o aluno à compreensão de textos/vocabulário 

sem recorrer imediatamente à tradução. 

Para Malmkjaer (1998), a tradução deve ser vista como uma atividade 

facilitadora no processo de ensino de LE, e não como uma interferência negativa da 

língua materna. 

O uso da tradução em sala torna os alunos mais ativos e participativos. A 

tradução pode auxiliar na explicação de conteúdos e enunciados de exercícios, por 

exemplo. Porém, o uso da tradução deve ser restrito a determinadas situações. Ao 

traduzir palavras ou frases isoladas, ao invés de auxiliar, a tradução pode gerar falta de 

sentido e falha de comunicação (LUCINDO, 1997). “A tradução continua sendo um 
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componente significativo no ensino de línguas em vários países. Por esta razão, 

devemos utilizá-la da melhor maneira possível.”, descreve Malmkjaer (1998, p. 1). 

A tradução, hoje, é considerada como recurso, mas deve ser usada em momentos 

e com frequência limitada, e não de forma indiscriminada. Portanto, a crença de que não 

se pode usar a tradução em hipótese alguma parece equivocada, mas o outro extremo é, 

também, problemático. 

 

CRENÇA 9 - A avaliação deveria ser vista como um meio de mostrar ao professor e 

aos próprios alunos os conteúdos que aprenderam e os conteúdos em que ainda têm 

dificuldades. 

A avaliação não deve ser vista como algo frio e rígido, que consiste apenas na 

aplicação de provas em que o aluno só se preocupe com números (notas) e não se 

importe em avaliar o que ele realmente aprendeu. A avaliação pode ser também um 

fator motivacional e deve ser feita de diferentes maneiras. 

A avaliação pode ser feita de diversas formas que auxiliem professor e aluno a 

ficarem atentos ao dia a dia da sala de aula e ao seu progresso na aprendizagem da LE. 

Pontos que podem ser avaliados são: dedicação e/ou participação nas aulas; realização 

das atividades de casa; realização de provas com diferentes tipos de questão em que o 

aluno consiga ter a oportunidade real de mostrar o que ele aprendeu; criação de 

atividades diferentes como redações e apresentações sobre temas interessantes; 

realização de atividades que incluam diferentes habilidades para notar os pontos fortes e 

fracos dos alunos (ALVES, 2015). 
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A concepção de avaliação proposta pelos PCN (1997) é contraposta à avaliação 

tradicional, que é considerada restrita ao julgamento sobre sucessos ou fracassos do 

aluno. 

De acordo com o documento, a avaliação: 

- subsidia o professor com elementos para uma reflexão 

contínua sobre a sua prática, sobre a criação de novos 

instrumentos de trabalho e a retomada de aspectos - que devem 

ser revistos, ajustados ou reconhecidos como adequados para o 

processo individual ou de todo grupo; - para o aluno, é o 

instrumento de tomada de consciência de suas conquistas, 

dificuldades e possibilidades para reorganização de seu 

investimento na tarefa de aprender; - para a escola, possibilita 

definir prioridades e localizar quais aspectos das ações 

educacionais demandam maior apoio (ANDRADE, 2010, p. 2). 

 

Os PCN (1997) descrevem também que os meios de avaliação não devem ser de 

responsabilidade exclusiva do professor, mas sim que as ideias sobre avaliações sejam 

compartilhadas e discutidas com os alunos. 

 

CRENÇA 10 – Há uma influência negativa para o aprendizado de LE em contextos 

de grande número de alunos em sala de aula. 

O excesso de alunos em sala é um dos fatores que dificulta a participação dos 

alunos, gerando, muitas vezes, atrasos no desenvolvimento escolar. 

O excesso de alunos em sala faz com que o professor encontre dificuldades em 

atuar de forma satisfatória ao tentar criar um ambiente de interação, tirando as dúvidas 

dos aprendizes e encontrando, junto a eles, soluções para os problemas de ensino-

aprendizagem (OZÓRIO, 2003). 

A grande quantidade de alunos em sala de aula desencoraja e desmotiva o 

professor a realizar uma atividade diferenciada, que chame a atenção do aluno e motive 



80 

 

a sua interação com aula, em que seja possível que os alunos se movimentem pela sala 

sem que percam o foco na aula (OZÓRIO, 2003). 

 

3.8.2. Etapa 2: dos questionários de escala de valoração BALLI e QUALE 

Nesta etapa, buscou-se relacionar às crenças encontradas nos relatórios de 

estágio a categorias de crenças apresentadas nos questionários BALLI e QUALE que se 

relacionassem a estas, no intuito de observar se as crenças dos sujeitos foram 

modificadas após a graduação, em função de sua prática pedagógica atual. 

Foi a partir deste contraste que conseguimos observar o processo de 

reconstrução das crenças dos sujeitos participantes desta pesquisa durante o percurso da 

graduação até o período de serviço inicial. 

Nesta etapa, notou-se também uma das limitações de nossa pesquisa. As crenças 

levantadas a partir dos questionários se mostraram mais específicas ao professor em 

formação envolvido em um contexto autêntico de sala de aula com diversas expectativas 

sobre sua observação e regência de aulas e sobre um contexto que poderia ser seu 

ambiente de trabalho após a graduação. Por outro lado, as crenças presentes nos 

questionários se mostraram mais genéricas em relação ao ensino e aprendizagem de LE, 

sem estar relacionadas a um contexto específico, como a sala de aula no caso dos 

relatórios, por exemplo, fazendo com que as categorias de crenças dos relatórios e dos 

questionários, mesmo se referindo ao ensino e aprendizagem de LE, se apresentassem 

de forma distinta. Tal limitação se apresentou uma vez que não houve crenças dos 

questionários que se aproximassem ou se relacionassem, mesmo que minimamente, a 

determinadas categorias de crenças levantadas a partir dos relatórios, dificultando o seu 

contraste de forma a revelar seu processo de reconstrução durante e depois da 
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graduação. O que fizemos, portanto, foi buscar alternativas nos questionários que se 

aproximassem das categorias de crenças inferidas a partir dos relatórios de estágio e, 

assim, foi possível observar o percurso de manutenção e/ou modificação da maioria das 

crenças apresentadas. 

 

3.8.3. Etapa 3: da quantificação dos dados dos questionários BALLI e QUALE 

 Nesta etapa buscou-se observar qual a porcentagem dos sujeitos que estava em 

acordo, desacordo ou não tinha opinião a respeito das crenças apresentadas nos 

questionários BALLI e QUALE de forma a apontar para algum tipo de tendência de 

professores recém-formados em relação a compartilharem de determinadas crenças. 

Para tal construímos uma tabela em que constam as afirmativas dos 

questionários, o julgamento a respeito destas (BALLI: Strongly agree/agree; Neither 

agree or disagree; Strongly disagree/disagree. QUALE: Concorda plenamente; 

Concorda em parte; Não concorda; Não tem opinião a respeito) e qual a porcentagem 

dos sujeitos que partilharam do mesmo julgamento. Posteriormente, para facilitar a 

visualização dos resultados, fizemos, além de uma breve descrição destes, gráficos que 

demonstram a relação de quantidade de afirmativas (crenças) versus a porcentagem de 

sujeitos que as partilham. 

 

3.8.4. Etapa 4: do questionário semiestruturado 

 Na última etapa das análises, buscamos discutir de forma concisa as respostas 

dos professores participantes da pesquisa às questões abertas apresentadas no 

questionário semiestruturado. Por intermédio destas respostas pudemos ter uma noção 

das expectativas que estes sujeitos possuíam ao iniciarem o curso de Letras e se se 
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lembravam de ter discutido crenças durante a graduação e se consideraram relevante tal 

discussão. 
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

4.1. Introdução 

A seguir, faremos uma análise sobre as crenças encontradas através das 

informações (manifestações discursivas) presentes nos Relatórios de Estágio I e de 

Estágio IV dos sujeitos. É pertinente esclarecer que as disciplinas Língua Inglesa: 

Estágio Supervisionado 1 e Língua Inglesa: Estágio Supervisionado 4, das quais 

analisaremos os relatórios, foram ministradas por professores diferentes, portanto, com 

diferentes exigências para a realização de sua produção. Os relatórios referentes à 

disciplina de Estágio Supervisionado 1 possuem cerca de 15-20 páginas e o estágio foi 

realizado em apenas 1 escola, Escola A*. Vale lembrar que o Estágio I foi apenas de 

observação; os estagiários não ministraram aulas. Já nos relatórios da disciplina Estágio 

Supervisionado 4, os textos possuem cerca de 150-180 páginas e as observações e 

práticas de estágio foram realizadas em 2 escolas, sendo que na Escola B* foi realizada 

1 aula de observação e 1 aula prática, e na Escola C* foram realizadas várias 

observações e práticas até o final do semestre, motivo este que nos levou a levantar 

maior quantidade de dados nos relatórios de Estágio IV do que nos de Estágio I. 

Através desses dados, foi possível reconhecer as crenças destes professores e 

também analisar se estas foram mantidas, reconstruídas ou desconstruídas ao 

contrastarmos os dois diferentes períodos de estágio, além de conseguirmos observar se 

o professor em formação realizou sua prática pedagógica de forma congruente e 

coerente com suas crenças. 
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4.2. Levantamento e cruzamento dos dados levantados através dos relatórios de 

Estágio I e relatórios de Estágio IV 

 A seguir, apresentaremos as crenças inferidas a partir dos relatórios de Estágio I, 

seguidas pelas crenças identificadas através dos relatórios de estágio IV e, 

posteriormente, observaremos sua manutenção e/ou reconstrução ao contrastarmos estes 

dois diferentes períodos. 

 

4.2.1. Sujeito 1 - Ana 

Relatório de Estágio I 

 

CRENÇA 1 - Os alunos não se interessam em aprender a LE porque não veem 

utilidade prática desse aprendizado. 

Através da análise dos dados encontrados no Relatório de Estágio I da estagiária 

Ana, foi possível notar não propriamente a crença da estagiária, mas a crença dos alunos 

observados, levando Ana a perceber que os alunos acreditam na importância do 

aprendizado de uma segunda língua, mesmo sem conseguir explicar o porquê desta 

importância e sem conseguir citar aplicações práticas:  

  

Com relação à visão dos alunos sobre o aprendizado de uma Língua Estrangeira, 

percebi que a maioria deles sabe que é importante aprender uma outra língua, embora 

não saibam explicar exatamente o porquê disso, visto que não veem aplicação direta da 

Língua Inglesa no dia-a-dia. (relatório final. p. 14) 

 

 Não foram encontrados, no relatório da estagiária, indícios que possam nos levar 

a compreender o que ela própria acredita sobre a importância do ensino de uma LE. 

 

CRENÇA 2 - Se não houver motivação, não há disciplina e não há aprendizagem. 

 Um dos pontos de que sempre se ouve falar, principalmente em relação às 

escolas públicas, é a questão da indisciplina dos alunos (BARCELOS, 2006). Notamos 
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que Ana crê que a causa da indisciplina é a falta de motivação para o estudo de LE, 

ressaltando ainda que a consequência de tal comportamento por parte dos alunos 

dificulta, e muito, seu próprio aprendizado. 

 

Acredito que a questão principal a ser trabalhada é a motivação dos alunos para 

aprender Língua Inglesa, pois creio que a falta de motivação leva à indisciplina, o que 

dificulta completamente o aprendizado. (relatório final. p. 14) 

 

No momento dessa narrativa, a estagiária está em fase de observação de sala de 

aula. Ao analisarmos os relatórios de prática de ensino, buscaremos indícios que 

possam nos mostrar se esta crença é coerente com sua prática pedagógica e se esta 

crença se mantém ou se modifica. 

 Ana menciona diversas vezes durante sua narrativa o mau comportamento dos 

alunos em sala de aula. A indisciplina parecia ser algo recorrente, o que a levou a 

refletir sobre a prática do professor e chegar à conclusão de que a indisciplina decorre 

da falta de motivação. Ana relata: 

 

Quinze minutos após o início da aula, a professora começa a corrigir o dever de casa 

sobre nacionalidades, dado na última aula. Neste momento, os alunos apresentam certa 

agitação, dificultando a tarefa da professora. Um dos alunos é retirado da sala porque 

estava atrapalhando a disciplina da turma. Depois, a professora continua a correção 

do dever no quadro, juntamente com alguns alunos. (primeiro dia. p.4) 

 

A professora relata a nós, estagiárias, que são justamente os alunos que mais precisam 

de nota que mais faltam às aulas e não fazem os exercícios. (oitavo dia. p. 11) 

 

Enquanto os alunos copiam, a professora nos diz que os alunos que mais precisam de 

nota não foram à aula neste dia para poderem copiar o trabalho. Esta não foi a 

primeira vez que a professora nos relatou este fato de que os alunos que mais precisam 

se dedicar aos estudos são aqueles que menos o fazem. (nono dia. p. 12) 

 

Através da manifestação discursiva de Ana, presente em seu relatório de Estágio 

I, pudemos notar que os alunos possuem uma crença genérica sobre a importância de 

aprender uma LE, porém, não sabem identificar o porquê desta importância. Já no que 
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diz respeito às crenças da própria estagiária, pôde-se notá-la como uma professora em 

formação crítico-reflexiva, que se preocupa em manter a sala de aula disciplinada e os 

alunos motivados visando contribuir para uma melhor qualidade do processo de 

ensino/aprendizagem de LE. Por meio das marcas discursivas de Ana, podemos notar os 

atos de reflexão-sobre-a-ação e reflexão-sobre-a-reflexão-na-ação (Schön, 1983), pois, 

mesmo que a reflexão não tenha sido realizada sobre sua própria prática, as ações do 

professor observado levaram Ana a se colocar em seu lugar e refletir sobre as melhores 

atitudes e posicionamentos a serem tomados no ambiente escolar. 

 

Relatório de Estágio IV 

 

CRENÇA 2 - Se não houver motivação, não há disciplina e não há aprendizagem. 

Como discutido acima, durante a realização do estágio de observação de sala de 

aula (Estágio I), Ana cita a falta de motivação como uma das possíveis causas da 

indisciplina em sala de aula da Língua Inglesa. Já em sua narrativa referente à prática 

de estágio, Ana não chega a focar seu discurso na questão da indisciplina, porém, é 

possível depreender que sua prática pedagógica seja coerente com sua crença de que a 

motivação é muito importante para o processo de aprendizagem de LE. 

 

Perguntávamos aos alunos o nome de cada figura e a maioria respondia. 

Procurávamos elogiá-los por terem acertado, para que se sentissem motivados, o que 

de fato pareceu acontecer, pois os alunos participaram bastante. (p. 30- Escola C) 

 

Depois de realizarem a atividade, os elogiei bastante, dizendo que eles falavam Inglês 

muito bem, o que os deixou muito motivados. (p. 30 - Escola C) 

 

[No homework, foi pedido aos alunos que citassem palavras relacionadas ao Halloween. 

Durante a correção:] Alguns foram dizendo e percebemos que havia alunos que 

escreveram palavras em Inglês e outros que escreveram em Português. Neste momento, 

incentivamos a participação de todos, embora nem todos os alunos quisessem 

participar. Colocamos as palavras faladas pelos alunos no quadro para que todos 

pudessem ver. (p. 44 - Escola C) 
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É possível notar que Ana utiliza-se de estratégias pedagógicas para impulsionar 

a participação dos alunos – levando suas respostas em consideração, escrevendo-as no 

quadro. Um aluno, ao notar que o outro que está apresentando suas respostas de um 

determinado exercício está sendo elogiado, pode se sentir mais a vontade para participar 

da aula.  

Quando digo estratégias para despertar o interesse dos alunos, penso em atividade 

lúdicas, possíveis de serem usadas não apenas nas aulas de Língua Inglesa, mas em 

todas as disciplinas, como vídeos, quizzes, jogos, músicas, etc. Em nosso estágio, não 

tivemos tempo hábil para trabalhar muito com estes elementos, mas se fossemos 

professores da turma durante um ano, certamente tentaria ao máximo explorar estas 

estratégias. (p. 51 - Escola C) 

  

Durante a realização desta atividade, procuramos não desvalorizar nenhuma resposta 

dos alunos, apenas guia-los à relação correta entre figuras e texto. (p. 54 - Escola C) 

 

O fato de não desvalorizar ou criticar o aluno também se torna relevante, uma 

vez que, por exemplo, se o professor disser em frente a toda turma que o aluno não 

respondeu algo corretamente, isso poderá inibi-lo de forma que ele não se sinta mais à 

vontade para participar da aula. Assim, a forma com que o professor faz esta correção é 

que vai ditar o que o aluno poderá sentir. É necessário que o aluno seja corrigido para 

que não permaneça repetindo os erros. Há um momento específico para que os erros 

sejam corrigidos. O professor deve refletir sobre o momento ideal de correção e mostrar 

ao aluno que esta correção é algo natural. O professor deve, também, utilizar-se de 

meios para que o aluno não seja, de fato, constrangido, como, por exemplo, não o 

corrigir sistematicamente, não o comparar negativamente a outros mais “inteligentes” 

(KUDIESS, 2005). 

Davidoff (2001) compreende a motivação como processo responsável pela 

direção, intensidade e persistência dos esforços de um indivíduo que busca alcançar 

uma meta determinada. Pode ser vista também como o conjunto de fatores psicológicos 
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conscientes e inconscientes referentes à ordem intelectual, fisiológica ou afetiva, que 

agem pela determinação do comportamento do sujeito. Pode ser tratada como uma 

energia/força que impulsiona o indivíduo para algo, tornando-se resultado da interação 

entre esse indivíduo com a situação, no caso deste estudo, a situação motivacional parte 

da relação professor-aluno no ambiente de sala de aula de Língua Inglesa. 

Se eu fosse professora desta turma, tentaria trabalhar com a Língua Inglesa a partir do 

que os alunos gostam, pois acredito que assim eles se interessariam muito mais pela 

aula. Digo isto porque nesta aula em que discutimos questões culturais, os alunos 

puderam falar sobre si mesmos, percebi um interesse muito grande da maioria dos 

alunos. (p. 64 - Escola C) 

 

Em diversos momentos, Ana se coloca em uma posição crítico-reflexiva 

demonstrando que, em determinados pontos, agiria de forma diferente da do professor 

observado. Tal postura da estagiária vem se refletindo tanto através de seu discurso de 

observação de sala de aula quanto ao descrever sua prática pedagógica realizada durante 

o período de estágio. Sua preocupação em desenvolver um ensino crítico e participativo 

é clara e seu empenho em utilizar mídias e realizar atividades diferenciadas que 

despertem o interesse do aluno na LE é notável.  

Depreendemos que, desde o início da realização das atividades de estágio, Ana 

assume um posicionamento favorável à atitude motivacional por parte do professor 

como meio de incentivar os alunos à participação efetiva das atividades em sala. 

Podemos notar que Ana manteve sua crença a favor da motivação e tenha, em sua 

prática pedagógica, agido em conformidade com o que acreditava ser o melhor para o 

processo de ensino/aprendizagem de Língua Inglesa. 

 

CRENÇA 3 - Os professores do ensino regular não usam a LE na maior parte do 

tempo porque não a dominam ou porque acreditam que os alunos não darão conta de 

acompanhar a aula. 
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[...] senti-me um pouco desapontada, pois, a partir do que nos foi transmitido pela 

professora da Universidade, com relação à experiência dos estagiários do semestre 

passado (2010/1) na Escola B, criei uma imagem sobre as aulas deste campo de estágio 

que, pelo que observei, não correspondia ao que presenciei. Imaginei que as aulas 

fossem mais produtivas, de modo que o professor pudesse falar apenas em Inglês na 

sala e que os alunos correspondessem de modo positivo às atividades realizadas. É 

claro que não podemos generalizar, afinal, observei a aula de apenas uma turma, 

portanto, a única à qual posso me referir. Notei que há, sim, o uso da Língua 

Portuguesa e que a maioria dos alunos não fala em Inglês durante a aula e, aqueles 

que o fazem, geralmente não dizem mais do que uma frase contínua. (p. 10 - Escola B) 

  

Já nas primeiras páginas da narrativa de estágio, Ana constata que “os 

professores de escolas públicas não utilizam a língua inglesa minimamente ou 

suficientemente”. No trecho abaixo é possível notar que Ana acredita na capacidade dos 

alunos de compreender a Língua Inglesa, assim como crê que é possível que o professor 

utilize a LE durante a maior parte do tempo da aula. 

 

Geralmente apenas um dos alunos respondia as perguntas feitas pelo professor, que 

ora falava em Inglês, ora em Português, em momentos que achava oportuno. Creio que 

o professor
5
 fazia uso das duas línguas pelo fato de que, se falasse apenas em Inglês, 

muitos alunos não compreenderiam o que ele diria. Porém, penso que seria possível 

ampliar um pouco mais o uso da Língua Inglesa, ainda que isto custasse um pouco 

mais de tempo, pois percebi que através de gesticulações e exemplos, os alunos são 

capazes de fazer associações e compreender o que está sendo dito em Inglês. (p. 8- 

Escola B) 

 

É possível inferir que Ana se utiliza de estratégias pedagógicas – realizar 

anotações no quadro, exemplificar antes de pedir o mesmo aos alunos – para incentivá-

los a utilizar o inglês em sala de aula e, como consequência, teve um retorno positivo ao 

perceber que os alunos se esforçaram e se sentiram motivados a realizar as tarefas 

usando a língua inglesa. 

 

Para auxiliá-los, escrevemos no quadro três parâmetros: name, age, hobbies, e demos 

nosso exemplo. [...] alguns se mostraram um pouco receosos neste momento, creio que 

seja devido ao fato de não praticarem muito a Língua Inglesa na sala de aula. Então, 

ajudamos os alunos. Pareceu-me que, embora este momento de se apresentar em inglês 

                                                 
5
 O nome do professor observado em estágio foi omitido por questões éticas. 
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fosse algo novo, eles gostaram muito de falar, pois não se recusaram a fazê-lo e, se não 

sabiam falar o numero correspondente à sua idade (que foi a principal dificuldade), 

eles nos perguntavam, pois queriam falar em Inglês. (p. 29 - Escola C) 

 

Primeiramente, perguntamos aos alunos se eles haviam feito o homework. [Neste dia, 

houve uma alteração de horário na escola e os alunos foram liberados mais cedo, porém, 

dois deles mostraram interesse em permanecer na escola para assistir à aula de Inglês] 

Ambos haviam feito, sendo que um deles o fez em Inglês, o que nos deixou bastante 

felizes. (p. 35 - Escola C) 

 

No momento de contar a história, misturei um pouco das línguas Inglesa e Portuguesa, 

pois se contasse apenas em Inglês, eles não entenderiam. (p. 55 - Escola C) 

 

Estão presentes no discurso de Ana trechos que evidenciam que ela acredita que 

a utilização do Inglês em sala de aula, tanto por parte do professor quanto por parte do 

aluno, não é só necessária como é possível. E ressalta ainda que a utilização da “prática 

oral” em sala de aula é muito limitada, acreditando que a realização de atividades 

focadas na fala deveriam ser mais recorrentes. 

 

Percebemos que neste momento [em que o estagiário, durante a aula, pede para os 

alunos repetirem palavras em inglês a fim de que aprendam a pronúncia] muitos alunos 

demonstraram receio ao repetir as palavras, alguns diziam que tinham vergonha. Daí, 

podemos supor que a prática oral é muito pouca nas aulas de Língua Inglesa, ficando 

limitados ao uso da Língua Portuguesa e ao aprendizado da gramática. Justamente por 

esse motivo, tentávamos ao máximo fazer com que os alunos falassem a Língua Inglesa, 

ainda que fossem palavras isoladas e não frases completas, pois já estariam 

estabelecendo um contato com a língua que estão aprendendo. (p. 44 - Escola C) 

 

Nesta atividade [em que os alunos deveriam criar frases no passado, seguindo um 

modelo no quadro], percebemos que os alunos ficaram com certo receio de dizer, talvez 

pela falta de costume em praticar a produção oral da Língua Inglesa nas aulas de 

Inglês. Mesmo assim, incentivamos e ajudamos os alunos a fazer a atividade. (p. 58 - 

Escola C) 

 

Há uma grande recorrência no discurso de Ana de evidências que mostram sua 

crença de que, não só os professores, mas, consequentemente, também os alunos não 

utilizam a língua inglesa de forma minimamente suficiente. No entanto, ela demonstra 

crer que sua utilização seja não só possível, mas essencial. A estagiária mais uma vez 

demonstra agir em acordo com sua crença, assim como em acordo com os preceitos 
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teóricos da linguística aplicada que propõem que a utilização da LE deva acontecer na 

maior parte do tempo da aula para que o aluno esteja imerso no contexto de utilização 

do inglês. Ana busca meios para que a utilização da LE, tanto na prática oral quanto na 

prática escrita, seja um exercício habitual em sala de aula. 

 

CRENÇA 4 - Quanto mais recursos (tecnológicos, principalmente), mas eficiente 

será a aprendizagem de LE. 

Ana, ao descrever sua surpresa com a quantidade de recursos à disposição do 

professor na Escola B, acredita que estes contribuem de maneira significativa para a 

qualidade da aula. Esta também é uma crítica recorrente, “as escolas não fornecem aos 

professores recursos ou materiais suficientes para que estes realizem uma aula de 

melhor qualidade”. De maneira explícita, a estagiária diz que fez uma análise desta 

experiência, evidenciando novamente sua postura crítico-reflexiva diante do ambiente 

observado.  

 

Após assistir esta aula, fiz uma análise desta experiência. Primeiramente, admirada 

com a variedade de recursos e aparelhos eletrônicos à disposição do professor e dos 

alunos, o que certamente contribui para um aumento na qualidade das aulas, claro, se 

devidamente utilizados. (p. 10 - Escola B) 

 

 Já em se tratando do material didático adotado pela instituição de ensino, as 

discussões vão desde a revisão de seus conteúdos até a sua proposta de abordagem de 

ensino de LE. Ana mostra concordar com os construtos do Letramento Crítico, assim 

como fica claro que a estagiária acredita na abordagem não só de itens textuais e 

gramaticais, mas acredita nas contribuições que temas que tratam de aspectos sociais e 

culturais possam trazer para a formação do aluno. 

 

Com relação ao material didático utilizado pela instituição, achei-o muito bom, pois 

traz diversos gêneros textuais, muitas imagens e oferece oportunidade para se 
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trabalhar temas transversais como ética, cidadania, cultura, meio ambiente. Ou seja, o 

livro didático permite plenamente a abordagem baseada nos construtos do Letramento 

Crítico. A partir de então, demos início à preparação de nossa aula, tendo como base 

tudo que observamos, além de nossa carga teórica. (p. 10 - Escola B) 

 

Ana, ao descrever suas aulas, demonstra que não se prende apenas ao livro 

didático, mas recorre a outras estratégias, como a utilização de vídeos e imagens, 

apoiando-se nas mídias e recursos disponíveis na escola para o enriquecimento de sua 

aula. 

Quando ele [o professor] compreende que a tecnologia é uma 

parceira no desenvolvimento de novas potencialidades, seu 

trabalho se firma em apresentar aos alunos os efeitos que essa 

tecnologia pode causar nos indivíduos. Utilizar as mídias na 

escola com o objetivo de criar ambientes de aprendizagens gera 

a compreensão sobre porque essa exigência em utilizá-las no 

contexto educacional (SILVA L., 2013, p.123). 

 

[...] expliquei aos alunos que eles iriam assistir a um vídeo de 4 minutos, que consistia 

em uma animação sobre o Halloween, e que deveriam prestar atenção nas imagens e 

relacionar as figuras que aparecem no vídeo com o vocabulário aprendido na ultima 

aula [...].  (p. 50 - Escola C) 

 

A inserção de atividades que busquem discussões/comparações culturais entre 

países da língua materna e da língua alvo – atividades diferenciadas – parece despertar a 

atenção e interesse dos alunos, proporcionando maior interação destes nas aulas. 

Gee et al. (1996, p.16) afirmam que “o letramento é uma questão de práticas 

sociais, associado às relações culturais e institucionais e, portanto, qualquer texto pode 

ser entendido apenas quando situado dentro dos contextos sócio-histórico-culturais.” 

 

Esta demora para entrar na sala é algo que, ao que me pareceu, ocorre em todas as 

turmas da escola, o que é um problema, pois atrapalha o andamento da aula. Acredito 

que esta é uma questão que pode e deve-se ao menos tentar mudar. Imagino que, se os 

professores usassem de elementos ou estratégias as quais despertassem o interesse dos 

alunos na aula, provavelmente eles não se atrasariam tanto na aula seguinte, pois 

ficariam estimulados e interessados para a próxima aula. (p. 50 - Escola C) 

 

Até o momento, Ana parece agir em conformidade com suas crenças e estar 

satisfeita com os resultados relativos ao empenho dos alunos durante suas aulas, apesar 



93 

 

de explicitar que o período de realização do estágio é insuficiente para aplicar todos os 

tipos de atividades e estratégias as quais considera ideal. 

 

Ficamos muito satisfeitas com o desempenho da turma nesta aula, o que nos leva a 

concluir que este tipo de atividade desperta o interesse dos alunos e deveria, sem 

dúvida, fazer parte dos planos do professor aplicá-la mais vezes. (p. 67 - Escola C) 

[Nesta aula os alunos deveriam montar cartazes com recortes de jornais e revistas com 

elementos que contrastassem a cultura brasileira à cultura dos Estados Unidos] 

 

 

CRENÇA 5 - É melhor concentrar a atenção e o esforço em uma habilidade somente 

que diluir entre as quatro e não obter um resultado satisfatório. 

 No que diz respeito ao caminho percorrido para se alcançar métodos “ideais” de 

ensino, Celani (2012) descreve: 

 
Primeiro, tivemos aquela baseada em gramática e tradução. 

Depois, caminhamos para o método audiolingual, embasado na 

repetição oral e com orientação behaviorista. Daí em diante, 

apareceram iniciativas soltas: método funcional (conteúdo 

determinado por funções, como pedir desculpas e 

cumprimentar), método situacional (conteúdo pautado por 

eventos como "no aeroporto", "na loja" etc.). Todos, no fundo, 

se tratavam de audiolinguais disfarçados, já que a condução em 

sala também se dava pela repetição. Mais tarde, surgiu a 

abordagem comunicativa, por meio da qual não se pode usar a 

primeira língua, só a estrangeira. Essa foi a grande revolução 

do fim do século 19. (CELANI, 2012. Disponível em: 

<http://revistaescola.abril.com.br/lingua-

estrangeira/fundamentos/nao-ha-receita-ensino-lingua-

estrangeira-450870.shtml>). 

 

Ao narrar sua prática, Ana deixa transparecer que possui conhecimento teórico 

sobre a prática pedagógica, por exemplo, quando diz que fez algumas perguntas aos 

alunos, com o objetivo de ativar o conhecimento prévio deles, e que acredita em um 

método de ensino participativo, que abrange o uso de imagens, áudio, retomando o 

princípio didático de que diferentes mídias auxiliam na compreensão da língua inglesa 

por parte dos alunos, assim como as crenças de que as quatro habilidades (leitura, 

escrita, escuta, fala) devem ser inseridas no contexto de sala de aula de LE. 
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Primeiramente, mostrei a eles um slide [...] com os símbolos presentes no livro didático 

e fiz algumas perguntas aos alunos, com o objetivo de ativar o conhecimento prévio 

deles. Em seguida, pedi que os alunos tentassem associar cada símbolo ao seu 

significado em inglês. Depois trabalhei com a pronúncia destes significados, em que 

passei uma faixa do CD de áudio para que os alunos escutassem a pronúncia e 

repetissem. (p. 15 - Escola B) 

 

Logo após, entregamos a cada um deles uma folha contendo figuras e vocabulário 

relacionado ao Halloween [...] e, em seguida, dissemos a eles que iriamos ler as 

palavras e gostaríamos que eles repetissem para que pudessem saber a pronúncia 

daquelas palavras contidas na folha. (p. 44 - Escola C) 

 

 

CRENÇA 7 - Conhecer o perfil da turma leva o professor a desenvolver um trabalho 

de melhor qualidade. 

O professor, ao adentrar a sala de aula, irá se deparar com turmas diferentes e 

heterogêneas e cabe a ele desenvolver estratégias para tentar desvendar os interesses de 

sua turma com o objetivo de realizar atividades que envolvam e despertem a atenção 

dos alunos ao conteúdo a ser desenvolvido. 

Ana acredita que, ao se conhecer a turma, o processo de ensino/aprendizagem 

será muito mais proveitoso para ambos, professor e aluno. 

 

Não pudemos observar a segunda aula devido a um imprevisto relacionado à própria 

escola. Acredito que teria sido mais proveitoso se tivéssemos mais informações prévias 

sobre a turma na qual ministraríamos, pois achei o tempo de observação muito pouco. 

Afinal, para se realizar um trabalho proveitoso em uma turma, é preciso primeiramente 

conhecer os alunos com os quais você irá lidar (p. 18 - Escola B) 

 

CRENÇA 8 - É interessante incentivar o aluno à compreensão de textos/vocabulário 

sem recorrer imediatamente à tradução. 

Jakobson (2000), ao descrever o ato tradutório no ensino de uma LE, sugere que 

um dos modos de tradução ocorra dentro da mesma língua com uso de paráfrase, por 

exemplo. A utilização de figuras e expressões faciais também são possibilidades de 

tradução. Já a tradução entre línguas materna e língua alvo (tradução interlingual), que é 
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a qual Ana se refere em seu discurso, pode ocorrer em situações e atividades 

específicas, sem causar prejuízo ao desenvolvimento do trabalho de sala de aula, desde 

que bem preparada e com objetivos claros, tanto para o professor quanto para o aluno. O 

autor acredita que a função cognitiva da língua não depende apenas de padrões 

gramaticais, mas sim de operações metalinguísticas. 

É possível notar através do discurso de Ana que ela acredita que haja outros 

meios para ensinar a língua inglesa aos alunos sem recorrer a uma tradução imediata de 

determinado vocabulário ou texto. Notamos que a estagiária utiliza-se de diversas 

estratégias para induzir o aluno a compreender o significado de determinada expressão 

como uso de, por exemplo, perguntas indutivas – que ativassem o conhecimento prévio 

do aluno –, uso de imagens e vídeos relacionados ao tema da aula, perguntas pessoais 

que envolvessem os alunos no tema, além de tomar iniciativas para que a aluna fluísse 

de forma interativa e dinâmica. 

 

Alguns nos perguntaram o que era a figura do Thanksgiving, então tentávamos explicar 

sem falar a resposta. Por exemplo: “Esta é uma celebração na qual as pessoas 

agradecem, sendo assim, como se fala obrigado em Inglês?”. Assim, eles 

compreendiam e marcavam da maneira certa. (p. 30 - Escola C) 

 

No momento de correção, fazíamos perguntas para ativar o conhecimento prévio dos 

alunos e buscar a participação de todos [...]. (p. 30 - Escola C) 

 

Percebemos que os alunos conseguiram perceber claramente a correspondência entre o 

vocabulário mostrado e os elementos que apareciam no vídeo. [...] Um fato 

interessante é que um aluno percebia coisas que o outro não percebia e vice-versa, 

então, após checarmos a atividade, passamos o vídeo mais uma vez para que os alunos 

pudessem perceber o que o outro colega havia percebido. (p. 36 - Escola C) 

 

Nesta atividade de leitura de palavras, os alunos se demonstraram bastante 

empolgados, pois comentavam cada uma das figuras. Procuramos incentivá-los ainda 

mais, fazendo com que nos revelassem um pouco de suas experiências. Por exemplo, 

após lermos a palavra ghost, perguntávamos aos alunos se eles já haviam assistido 

filmes com fantasmas e se acreditavam na existência dos mesmos. (p. 44 - Escola C) 
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[A estagiária conta uma história a respeito do Halloween de forma parafraseada, sem 

traduzir o texto.] Percebi que neste momento os alunos ficaram bastante interessados, o 

que significa que eles se interessam em ouvir histórias e contos, o que é uma descoberta 

positiva, pois esta pode ser mais uma estratégia para despertar o interesse dos alunos: 

contar histórias de maneira interessante. (p. 55 - Escola C) 

 

Nota-se que há um esforço por parte de Ana em dar suas aulas em conformidade 

com os preceitos teóricos e metodológicos desenvolvidos na sua formação. Vale 

observar que a estagiária consegue perceber um retorno positivo por parte da maioria 

dos alunos que interagem e participam ativamente na aula. Acredito que tal retorno, 

além de gratificante, seja algo que reforce ainda mais a ideia que Ana tem de que é ideal 

e possível ensinar inglês recorrendo-se cada vez menos à tradução. 

Não é possível identificar claramente qual é o posicionamento de Ana em 

relação à utilização da tradução no contexto escolar, mas notamos que ela recorre a 

recursos relativos à inferência de significados e não relata que tenha se utilizado da 

tradução em algum momento das aulas que ministrou. 

 

CRENÇA 9 - A avaliação deveria ser vista como um meio de mostrar ao professor e 

aos próprios alunos os conteúdos que aprenderam e os conteúdos em que ainda têm 

dificuldades. 

 
Os alunos têm sua atenção centrada na promoção. [...] 

Procuram saber as normas e os modos pelos quais as notas 

serão obtidas e manipuladas em função da promoção de uma 

série para outra. [...] O que predomina é a nota: não importa 

como elas foram obtidas nem por quais caminhos. São 

operadas e manipuladas como se nada tivessem a ver com o 

percurso ativo do processo de aprendizagem. (LUCKESI, 

1997, p.18) 

 

Compreende-se que o objetivo da avaliação não seja somente a atribuição de 

notas, mas esta deve ser um meio através do qual o professor consiga ter tanto um 

feedback da aprendizagem dos alunos, quanto perceber se sua prática pedagógica tem 

alcançado os objetivos a que se propôs ao planejar suas aulas. 
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Uma grande dificuldade encontrada pelos professores, quando nos referimos à 

avaliação, consiste no estabelecimento do compromisso dos alunos com a 

aprendizagem independentemente da atribuição de notas, pois eles já se encontram 

fortemente condicionados a estudar com o objetivo de fazer provas. 

 

Ao entregarmos a folha aos alunos, falamos que esta atividade seria avaliada com 2,5 

pontos. Então, todos os alunos demonstraram um súbito interesse em fazer a atividade 

somente por causa dos pontos. Isso deixa claro para nós como os alunos preocupam-se 

muito mais em obter pontos para passar de ano do que em realmente aprender, o que 

interfere diretamente no processo de aprendizagem deles. (p. 59 - Escola C) 

 

Ana acredita que tal pensamento por parte dos alunos influencia em seu processo 

de aprendizagem. Não é possível notar, através dos dados, como Ana avaliaria seus 

alunos, pois durante o estágio foram seguidas apenas orientações do professor 

observado, mas nota-se que a estagiária gostaria que os alunos fossem mais conscientes 

da grande importância de sua própria aprendizagem. 

 

CRENÇA 10 – Há uma influência negativa para o aprendizado de LE em contextos 

de grande número de alunos em sala de aula. 

A realização deste estágio na Escola B* foi uma experiência interessante, pois se 

tratava de um contexto escolar que eu até então não conhecia. Uma diferença que 

percebi ao comparar as aulas na Escola B* às aulas das escolas públicas regulares, 

tanto estaduais como municipais, é que a disciplina dos alunos se mostrou muito 

melhor na Escola B*. Talvez pelo fato de que a quantidade de alunos na Escola B* seja 

muito menos do que das outras escolas, ou talvez por eles alunos que optaram por uma 

formação técnica terem a consciência de que o conhecimento da Língua Inglesa será 

uma necessidade no futuro deles. (Conclusão – rel. Estágio IV) 

Neste trecho da narrativa de Ana, é evidente a crença 10, porém, invertida. A 

estagiária percebe que alunos inseridos em um ambiente onde são oferecidos cursos 

técnicos, os aprendizes tendem a ser mais conscientes da importância de se aprender 
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uma língua estrangeira em função de seu futuro profissional e, consequentemente, se 

dedicam mais às aulas. 

 

Discussão sobre as crenças encontradas nos relatórios de Estágio I e Estágio IV de 

Ana 

 

Das crenças reveladas através dos dados do relatório de Estágio IV de Ana, apenas a 

crença sobre a importância do fator motivacional havia sido citada anteriormente, no 

relatório de Estágio I. A questão da motivação é amplamente discutida pela estagiária 

durante suas manifestações discursivas em ambas as disciplinas de estágio. Em seu 

estágio de observação, ela cita a falta de motivação dos alunos e, em sua prática, ela 

deixa claro que se utiliza da motivação em suas aulas, o que nos leva a crer que Ana, de 

fato, realizou sua prática pedagógica em conformidade tanto com sua crença, quanto 

com o embasamento teórico presente em disciplinas do curso de licenciatura que mostra 

que o fator motivacional é muito relevante na sala de aula de LE, pois, o professor, ao 

apresentar atividades diferenciadas, levar materiais que façam parte do contexto social e 

cultural do aluno e utilizar palavras de incentivo, motiva o aluno ao aprendizado 

fazendo com que as aulas sejam interativas e produtivas. O curso de Letras oferece 

instrumental teórico e metodológico em relação ao ensino e aprendizagem, portanto, 

depreendemos que este arcabouço teórico tenha impacto tanto na formação das crenças 

do professor em formação quanto em sua prática pedagógica. 

As demais crenças revelaram que a estagiária realizou suas aulas em 

conformidade com o que acreditava ser o ideal, mesmo dentro das limitações do tempo 

para realização do estágio, assumindo, além disso, um posicionamento crítico-reflexivo, 

tanto em relação à prática do professor observado, quanto em relação à sua própria 

prática pedagógica. 
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 Ao final de sua narrativa de Estágio IV, Ana relata: 

 

[...] para que esta experiência pudesse ter uma maior influência e contribuição em meu 

processo de formação, acredito que teria sido melhor ministrarmos um número maior 

de aulas nesta instituição, pois o fato de termos ministrado apenas uma aula, somado 

ao fato de que esta aula foi uma revisão daquilo que os alunos já haviam aprendido, 

limitou um pouco nossa experiência, embora não tenha reduzido sua importância em 

nosso processo de formação. (p. 16) 

 

Neste trecho, a própria estagiária evidencia a diferença notada sobre uma maior 

indisciplina dos alunos de escolas públicas do que dos alunos da Escola B, deixando 

transparecer que crê que uma quantidade menor de alunos em sala favorece o ambiente 

de ensino/aprendizagem de LE e que há uma possibilidade de os alunos que optaram 

por uma formação técnica sejam mais conscientes da necessidade de se aprender a 

língua inglesa devido a já estarem mais concentrados no que pode fazer diferença em 

seu futuro profissional. Ana aponta ainda o fato de que ministrar apenas 1 aula na 

disciplina de estágio é válido, porém, não é suficiente para adquirir o grau de 

experiência desejado, fato muito discutido no que se refere aos cursos de licenciatura. 

Acredita-se que quanto maior o contato com o ambiente de sala de aula, maior a 

experiência a ser levada pelo professor em formação. Em 2006, por determinação da lei, 

as matrizes curriculares das universidades foi reformulada e as disciplinas de estágio 

supervisionado do curso de Letras que eram anteriormente realizadas em 1 semestre, 

estendeu-se para 4 semestres. Tal alteração demonstra ser relevante à formação destes 

futuros professores, mesmo que, por algumas vezes, a realização de apenas 1 aula na 

instituição observada seja criticada. Contudo, devemos considerar o fato de que há 

muitos alunos para realizar estágios semestralmente e a rotina, tanto da escola em 

observação, quanto do plano de aula a ser seguido pelo professor em exercício, não 

pode ser radicalmente alterada em função dos estagiários. 
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Portanto, notamos que, na primeira fase da análise (Relatório de Estágio I), a 

estagiária pouco expõe suas crenças, porém, evidenciou que os alunos têm a crença de 

que o ensino de Inglês é importante, mesmo sem conseguir explicar o porquê, e deixou 

claro sua posição sobre a falta de motivação como causa para maior incidência da 

indisciplina. Na segunda fase da análise (Relatório de Estágio IV), as crenças de Ana se 

mostraram mais evidentes e, através de outras pesquisas e artigos acadêmicos (Barcelos, 

2006; Garbuio, 2006; Vieira-Abrahão, 2006), percebemos que tais crenças são 

compartilhadas por muitos dos professores em formação. O que ficou evidente é que a 

estagiária Ana mostrou um posicionamento crítico-reflexivo durante todo o percurso do 

estágio, refletindo sobre suas ações, as ações do professor, as ações do aluno, e buscou, 

na realização de suas aulas, aplicar o que acreditava ser o melhor para o processo de 

ensino/aprendizagem de LE em concomitância aos fundamentos teóricos e pedagógicos 

aprendidos na universidade. 

Percebemos também que as crenças sobre ensino/aprendizagem de LE de Ana 

parecem ter grande influência de bases teóricas e metodológicas sobre o ensino de 

línguas, o que é natural uma vez que Ana foi aluna de licenciatura, cursou diversas 

disciplinas que abordaram temas relacionados a teorias e prática de ensino, além de, 

durante a graduação, ter trabalhado em cursos livres e ter tido a oportunidade de 

observar como professores e alunos se portam em relação ao ensino e aprendizagem de 

uma segunda língua. 

As crenças de Ana referentes à motivação, utilização da LE no contexto escolar, 

utilização de recursos para enriquecer as aulas, conhecer o perfil da turma para levar 

atividades que despertem interesse dos alunos, a importância da utilização das quatro 

habilidades em sala de aula e métodos avaliativos, têm conexão com embasamentos 
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teóricos referentes à abordagem comunicativa (Widdowson, 1990; Brown, 1994; 

Almeida Filho, 1998), letramento crítico (Motta, 2008; Almeida Filho, 2001; Freire, 

1970), formação crítico-reflexiva (Schön, 1983; Barcelos, 2006; Dewey, 1933) e a 

linguística aplicada (Cavalcanti, 1986; Celani, 1992; Barcelos, 2004; Moita Lopes, 

1996; Leffa, 2001). Pudemos observar, portanto, nos relatórios de estágio de Ana, 

através de suas manifestações discursivas, que a então estagiária demonstra ter realizado 

sua prática pedagógica em convergência com suas crenças e com os embasamentos 

teóricos que orientam sua formação como professora. 

No que se refere à utilização da tradução em sala de aula, não fica claro se Ana 

tem uma postura favorável ou contrária ao seu uso. Através do que pudemos inferir, a 

professora parece ter tentado tirar as dúvidas dos alunos e explicar vocabulários da 

língua alvo de uma maneira indutiva/interpretativa, explicando os conteúdos através de 

atividades contextualizadas, com a utilização de figuras, ativando o conhecimento 

prévio dos alunos, dentre outros. Não há indícios, em suas manifestações discursivas, de 

que Ana tenha se utilizado da tradução interlingual em sua prática pedagógica. 

Vale lembrar que Barcelos (2006) defende que os estudos voltados para as 

crenças do professor em formação têm a função de buscar compreender como se dá esse 

processo de aprendizagem no curso de licenciatura. É através do estudo dessas crenças 

que conseguiremos enxergar qual é sua função no que diz respeito à prática reflexiva do 

professor, em sua tomada de decisão, na formação de sua identidade e como interferem 

na relação professor-aluno. 

Um dos principais objetivos do curso de Letras é a formação de um professor 

que possui um embasamento teórico e metodológico consistente e que seja consciente 

da utilização deste em sua prática pedagógica. Porém, o professor leva para a sala de 



102 

 

aula não apenas o que aprendeu na universidade, mas também sua experiência em 

relação à sua própria prática e a de outrem (como o que foi observado em estágio, por 

exemplo) assim como sua bagagem de crenças sobre ensino e aprendizagem de LE. O 

que se pôde observar através da análise das manifestações discursivas de Ana é que a 

união das crenças à fundamentação teórica que ela possui se reflete em sua prática em 

diversos aspectos. Primeiramente, ela se mostra uma professora crítico-reflexiva, pois 

não só tem consciência da importância de refletir sobre suas ações, como sua prática 

mostra a si mesma que a reflexão é um ato necessário para que suas aulas fluam da 

maneira como ela espera. Em segundo lugar, inferimos que suas crenças e fundamentos 

teóricos influenciam em sua tomada de decisão, uma vez que seus atos em sala de aula 

são guiados pelas teorias implícitas (crenças, por exemplo) e pelas teorias conscientes 

(fundamentação teórica sobre ensino e aprendizagem de LE) que possui. E, finalmente, 

a união destas teorias leva à formação de sua identidade enquanto professor, uma vez 

que observamos que crenças e embasamento teórico se misturam tornando-se, muitas 

das vezes, difícil a distinção entre um e outro, ou seja, a relação crenças, embasamento 

teórico e prática pedagógica é facilmente notada nas manifestações discursivas de Ana. 

Tal relação entre crenças e referencial teórico e metodológico não é específico à 

Ana, mas inferimos que esta relação se reflita na prática pedagógica do professor de LE, 

esteja ele em serviço inicial ou com vários anos de experiência. 

 

4.2.2. Sujeito 2 - Marina 

Relatório de Estágio I 

 

 

CRENÇA 1 - Os alunos não se interessam em aprender a LE porque não veem 

utilidade prática desse aprendizado. 
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Marina demonstra, através de seu discurso, que acredita que o Inglês seja uma 

língua mundialmente falada e utilizada nos mais diversos meios sociais. Ela acredita 

que o acesso à Língua Inglesa pode ampliar a visão de mundo dos alunos. 

O ensino de Língua Inglesa nas escolas é importante, pois ela está presente na vida 

social dos alunos. A globalização, tão falada nos meios intelectuais e sociais e 

políticos, cria a necessidade de se romper as barreiras linguísticas, e isso se dá através 

do estudo de um idioma. O inglês se transformou numa língua mundial, e com o 

domínio dessa, o aluno será capaz de ter uma visão de mundo diferenciada e contribuir 

com o meio social. (Introdução do relatório) 

 

 Vale lembrar que o letramento crítico propõe a utilização da linguagem, em se 

tratando do ensino de uma LE, como meio de levar o aluno não só a adquirir a língua 

alvo, mas a questionar e refletir sobre temas que ele possa trazer para sua vida cotidiana 

(MOTTA, 2008). Portanto, podemos inferir que Mariana acredita que a importância de 

se aprender uma LE está ligada, principalmente, às experiências e visões de mundo que 

serão proporcionadas ao aluno enquanto cidadão. O aprendizado de uma LE pode abrir 

portas para os mais diversos meios, ampliando, não só a visão de mundo do aluno-

cidadão, mas proporcionando que ele seja um agente participativo na sociedade. 

 

CRENÇA 5 - É melhor concentrar a atenção e o esforço em uma habilidade somente 

que diluir entre as quatro e não obter um resultado satisfatório. 

 Na Escola A*, o ensino de Língua Inglesa é ministrado em uma sala normal e 

cheia o que impossibilita a professora de trabalhar as quatro modalidades da língua, 

que são “listening, writing, reading and speaking” e que são fundamentais para o 

aprendizado da mesma. Assim, a professora, com a ajuda de alguns textos e o uso de 

dicionário, se limita ao ensino da gramática. (Conclusão do relatório) 

 

É interessante notar que a estagiária, ao dizer que as aulas de Inglês são 

ministradas em uma sala normal e cheia, parece ter a ideia de uma sala de aula 

convencional, sem recursos audiovisuais, que seja compostas por carteiras e pelo 
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quadro, além de possuírem uma grande quantidade de alunos. Ao continuar com sua 

narrativa, ela deixa transparecer que este fator impossibilita o professor de trabalhar as 

essenciais quatro habilidades da Língua Inglesa. 

A grande quantidade de alunos em sala é prejudicial ao processo de ensino e 

aprendizagem de LE uma vez que a interação dos alunos com a língua alvo (OZÓRIO, 

2013), assim como a negociação de significados e o contato dos alunos com atividades 

de áudio e fala, ou seja, uma aula em que sejam utilizados princípios da abordagem 

comunicativa e do letramento crítico, por exemplo, se torna um desafio para o professor. 

(ALMEIDA FILHO, 1998; BARCELOS, 2004). Não cabe dizer aqui que as turmas 

cheias impossibilitam completamente que o professor realize um modelo comunicativo 

de aula, porém, cabe a ele pensar em meios em que consiga organizar melhor os alunos 

de forma a ser bem sucedido em sua prática pedagógica. 

 

Relatório de Estágio IV 
 

CRENÇA 5 - É melhor concentrar a atenção e o esforço em uma habilidade somente 

que diluir entre as quatro e não obter um resultado satisfatório. 

 

 Nos dados levantados a partir do relatório de Estágio I Marina declarou, a partir 

de sua observação, que como a sala de aula observada era muito cheia, ela acreditava 

que o professor não conseguiria desenvolver as quatro habilidades da Língua Inglesa. 

No trecho abaixo, é possível perceber que a estagiária fica admirada por observar uma 

aula, também no contexto de escola pública, em que o professor não só consegue 

utilizar tais habilidades, mas consegue incluí-las em uma única aula.  

Do meu ponto de vista, essa aula observada foi muito interessante, pois pude perceber 

como a professora consegue trabalhar com seus alunos as quatro habilidades da língua 

inglesa (writing, reading, speaking, listening) e, por muitas vezes tratar de temas 

interessantes para aplicar essas habilidades, ela consegue fazer com que os alunos se 
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interessem pela aula. Quando conheci a professora, percebi que ela se esforça e 

acredita em seu trabalho, pois as aulas são bem elaboradas e a professora consegue 

trabalhar com seus alunos todas as habilidades em uma aula só [...]. (p. 8 - Escola B) 

 

 Como fonte de tal feito, ela destaca a dedicação do professor em acreditar em 

seu trabalho e planejar suas aulas. É possível que, neste momento, Marina possa ter 

desconstruído sua crença de que não seria possível utilizar as quatro habilidades em 

uma sala de aula de escola pública. 

 

CRENÇA 10 – Há uma influência negativa para o aprendizado de LE em contextos 

de grande número de alunos em sala de aula. 

 Assim como, inicialmente, Marina acreditava que não era possível aplicar as 

quatro habilidades da Língua Inglesa na escola pública devido à grande quantidade de 

alunos por turma, notamos que ela acredita que uma turma muito cheia pode dificultar o 

processo de ensino/aprendizagem de uma LE, portanto, em uma sala de aula com menos 

alunos, o professor consegue chamar mais a atenção em relação ao tema da aula. 

[...] mas pelas minhas experiências anteriores, acredito também que ela [a professora] 

tem mais facilidade em manter a disciplina e prender a atenção dos alunos devido à 

pequena quantidade de pessoas na sala. (p. 9 - Escola B) 

 

[...] o trabalho rende muito devido aos poucos alunos presentes na sala de aula. (p. 13 - 

Escola B) 

 

 

CRENÇA 1 - Os alunos não se interessam em aprender a LE porque não veem 

utilidade prática desse aprendizado. 

A experiência de trabalhar na Escola B* por um dia foi muito interessante, pois é 

perceptível que os alunos têm uma consciência de que o aprendizado de uma língua 

estrangeira é muito importante para conseguirem um emprego, terem acesso a muitas 

informações, ou seja, proporciona um crescimento profissional. (p. 13 - Escola B) 

 

 Assim como em seu relatório de Estágio I, Marina, mais uma vez, reforça o fato 

de acreditar na grande importância de se aprender a Língua Inglesa. Além de destacar 
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esta importância, cita o fato de os alunos desta escola terem maior consciência da 

relevância desse aprendizado, talvez por ser uma escola focada em cursos técnicos onde 

os professores já direcionem o pensamento dos alunos às possibilidades do mercado de 

trabalho. 

Esta consciência por parte dos alunos pode nos remeter também ao fator 

motivacional uma vez que Gardner e Lambert (1972) citam como um dos tipos de 

motivação a motivação instrumental, que se caracteriza pela aspiração que o indivíduo 

tem em relação a anseios financeiros, como uma promoção no emprego ou conseguir se 

inserir com maior facilidade no mercado de trabalho, por exemplo. 

É interessante notar que o fato do então estagiário, demonstrando uma relação 

positiva sobre a importância da aprendizagem de inglês, seja também um motivador 

para ele, ou seja, haveria uma cadeia de reforços – quanto mais o professor acredita e 

faz os alunos acreditarem nessa crença, mais motivação por parte de ambos. 

 

 

CRENÇA 2 - Se não houver motivação, não há disciplina e não há aprendizagem. 

 Marina deixa transparecer que a falta de organização do professor em exercício 

pode ser uma das causas da falta de motivação entre os alunos. 

[...] ela [a professora] nos disse que a turma não era muito boa, que os alunos não se 

interessavam por inglês e que eles não eram participativos, o que acabou deixando 

minha colega de estágio e eu muito desanimadas. [...] 

Pude perceber que a professora não estava muito organizada quanto às suas 

atividades, o que em minha opinião é uma das principais razões para o desinteresse dos 

alunos. (p. 17 - Escola C) 

 

A desorganização do professor era tamanha que os exercícios ficavam 

inacabados e, muitas vezes, sem correção. 

Ao meu ponto de vista, as aulas não rendiam nada. Na aula anterior a professora já 

tinha passado uma atividade e não corrigiu todos os exercícios, não tirou as dúvidas 

com os alunos. Na aula de hoje, ela entregou uma nova atividade, que também não foi 
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corrigida, ou seja, os alunos não tiveram oportunidade de mostrar onde tinham 

dúvidas, onde erraram, e não tiveram a oportunidade de corrigir o erro. (p. 19- Escola 

C) 

 

 Nota-se que Marina acredita que a motivação é um fator de grande importância 

em uma sala de Língua Inglesa e que o professor é um grande responsável por manter a 

turma interessada nas atividades, ao mesmo tempo em que este pode, também, acabar 

por ter atitudes que levam à desmotivação dos alunos. 

Keller (1983) cita como fatores ligados à motivação do aluno: o interesse nas 

atividades realizadas; a relevância de se aprender uma LE; a expectativa que ele tem 

sobre seus próprios resultados em relação à aprendizagem da língua estrangeira; e a 

recompensa, castigo ou resultado, que está relacionado a qual será o nível motivacional 

do aluno ao perceber seu sucesso/fracasso após a realização de atividades. 

Se o aluno não realiza atividades relevantes/interessantes e não tem um feedback 

sobre seu rendimento, ele não conseguirá ver aplicações práticas em aprender uma LE e 

poderá se desmotivar em relação ao seu aprendizado. 

[...] acredito que faltou um pouco de organização da professora em relação à 

elaboração das atividades, em relação ao objetivo e o propósito que ela tinha com 

essas atividades, pois elas foram simplesmente passadas aos alunos e eles não tiveram 

o retorno de nada. (p.19 - Escola C) 

  

 Ao narrar a prática da professora observado em estágio, Marina destaca como 

fator positivo o fato dela estar sempre em contato com os alunos e apresentar atividades 

coerentes com a idade deles.  

[...] ela [a professora] tenta sempre manter um diálogo com eles [os alunos], e sempre 

trabalhar com assuntos que são do interesse dessa faixa etária. (p. 13 - Escola B) 

 

 Ao descrever as atividades realizadas em sua prática pedagógica, a estagiária 

deixa transparecer que acredita que os alunos tenham interesse em conhecer culturas 
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diferentes. As atividades diferenciadas são vistas pela estagiária como algo positivo que 

atrai a atenção dos alunos e são de fácil acesso ao professor. 

Brown (1994) cita como aspectos da abordagem comunicativa a utilização de 

textos reais, a criação de um ambiente favorável à utilização da LE, a utilização de 

elementos que se aproximem da realidade do aluno e a conscientização de que a LE 

pode ser levada para fora do contexto escolar. É possível notar, portanto, que Mariana 

se preocupou com os interesses dos alunos e buscou utilizar-se de materiais autênticos 

que atraíssem a atenção destes e os fizessem interagir com o tema durante a aula. 

Escolhemos o tema diversidade cultural, focado em celebrações e festivais, pois 

acreditamos que a maioria das pessoas tem interesse em conhecer diferentes culturas e 

seria um tema simples de se abordar devido à grande quantidade de informações que 

conseguimos retirar da internet. (p. 22 - Escola C) 

 

Posteriormente, ao narrar sua prática, Mariana realizou o que acreditava ser 

necessário para motivar os alunos, dando atenção e acompanhando-os durante a 

realização das atividades. 

Acredito que a nossa postura em sala de aula fez com que os alunos se sentissem mais 

motivados e seguros para a apresentação [que seria realizada em inglês], já que 

estávamos ali à disposição do que eles precisassem. (p. 28 - Escola C) 

 

É possível notar que a prática pedagógica de Marina tenha sido convergente com 

sua crença de que a motivação é essencial para o processo de ensino e aprendizagem de 

LE, assim como acredita Gage (2009), ao afirmar que sem motivação não há 

aprendizagem. 

O nosso objetivo foi alcançado na aula de Letramento Crítico [foram realizadas 

atividades que mostravam o carnaval de Veneza]. Os alunos conseguiram refletir a 

respeito das diferenças culturais existentes entre um país e outro, e perceber que 

nenhum é melhor ou pior, são apenas diferentes. (p. 45 - Escola C) 

 

 O letramento crítico visa levar ao aluno a aproximação de diversos contextos 

culturais, proporcionando uma reflexão crítica sobre as representações presentes nos 
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elementos levados à sala de aula, fazendo que o aluno leve estas reflexões, de fato, para 

a sua vida (MOTTA, 2008). 

Marina conclui que o resultado de sua aula foi positivo. Acredito que ela tenha 

reforçado ainda mais sua crença de que as atividades que se aproximem do ambiente 

social e cultural dos alunos os atraem, além de firmar o pensamento de que a utilização 

de um método baseado no letramento crítico surtiu, de fato, um efeito positivo em sua 

prática pedagógica. 

 

CRENÇA 6 - O estágio é uma atividade essencial para a formação do professor de 

LE. 

Marina acredita que o estágio é relevante, mesmo que o contato com a sala de 

aula não tenha sido por um período muito longo de tempo. Ela diz que a regência de 

aulas é importante não só para aplicar as teorias aprendidas no curso de licenciatura, 

mas serve também como instrumento para reafirmar ou desconstruir suas crenças. 

As crenças são uma das grandes forças que atuam em sala de aula, influenciando 

decisões e ações. Elas se refletem na observação e na prática do professor e podem ser 

construídas e desconstruídas a partir de si próprio, da observação de outrem e do que se 

sabe sobre ensino/aprendizagem de língua estrangeira (ARAÚJO, 2004). 

A observação tem o propósito de nos preparar para a regência. Presenciando o dia-a-

dia dentro da sala de aula podemos ter um contato, mesmo que mínimo, com a turma, 

com o ambiente de sala de aula, com o professor e com tudo que engloba o ambiente 

escolar. Já a regência, nos proporciona colocar em prática todo o aparato teórico que 

vimos durante a graduação, consolidar ou não as crenças que temos sobre o 

ensino/aprendizagem de Língua Inglesa na escola pública, adquirir experiência ao dar 

aula. (p. 4 - Escola B) 

 

A observação dessa aula foi de grande valia, pois percebi que o professor pode fazer 

um trabalho válido, interessante e aplicável com os alunos mesmo seguindo um livro 

didático o ano inteiro. (p. 9 - Escola B) 
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Para Fávero (1992), o estágio supervisionado é um dos meios pelos quais o 

professor em formação consegue observar e agir unindo às teorias de ensino à prática, 

observando um contexto escolar autêntico, percebendo estratégias e desenvolvendo seu 

pensamento crítico. 

Marina relata que, através do estágio, pode perceber que é possível realizar um 

trabalho de qualidade mesmo com as adversidades encontradas nas escolas públicas.  

 

Com certeza esse foi o melhor estágio que já realizei em toda a minha trajetória 

acadêmica, e a partir dessa experiência que tive, cheguei à conclusão de que quando se 

tem vontade de fazer um trabalho interessante, quando se tem amor pela profissão, não 

é o salário baixo, não é a indisciplina, não é a falta de recurso que faz o professor 

desanimar. Ou seja, quando se tem empenho, disposição e amor, é possível realizar um 

bom trabalho mesmo em uma escola pública com todas as dificuldades que possui. (p. 

47 - Escola C) 

 

 Ela descreve que o professor precisa se empenhar bastante, mas o trabalho é 

recompensador. 

 

Com as aulas de estágio pude aprender que para ser um bom professor é preciso muita 

dedicação, trabalho nos finais de semana e feriados, mas acima de tudo é preciso 

acreditar no seu trabalho e ter amor ao que faz. [...] Me senti completamente realizada 

e fico feliz em dizer que o meu objetivo foi atingido. (p. 50 - Escola C) 

 

 Ao mesmo tempo, a estagiária descreve que uma aula de observação e a única 

regência realizadas na Escola B* não pareceram ter um objetivo claro em relação a sua 

contribuição ao estágio, lembrando que houve, na Escola C*, várias observações e 

regências. 

 

Com sinceridade, em relação ao estágio na Escola B*, acreditamos que uma aula 

somente não é o suficiente para que tenhamos uma experiência positiva e produtiva. 

[...] Não conseguimos enxergar um propósito na realização desse trabalho. (p. 52) 
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 Nota-se que Marina acredita no trabalho do professor e, mesmo que haja 

diversos obstáculos no dia-a-dia de sala de aula, ele consegue, com muita dedicação, 

realizar um trabalho produtivo.  

Discussão sobre as crenças encontradas nos relatórios de Estágio I e Estágio IV de 

Marina 

 

Em um primeiro momento (relatório de Estágio I), Marina descreve o que ela 

própria acredita sobre a importância da aprendizagem da língua inglesa. Ela descreve 

que seu uso vai além de compreensões linguísticas, que rompe barreiras sociais, 

intelectuais e possibilita ao aluno ampliar sua noção de mundo. 

Já no relatório de Estágio IV, Marina cita o fato dos alunos terem a consciência do 

quão importante é aprender uma LE. Eles conseguem perceber que o acesso à língua 

inglesa pode abrir portas no mercado de trabalho, além de proporcionar acesso a 

diversos tipos de informação. 

Apesar de, inicialmente, Mariana expor suas crenças e posteriormente descrever a 

crença que ela pôde observar por parte dos alunos, conclui-se que ela acredita que a 

aprendizagem de uma LE é de extrema importância e que é essencial que os alunos 

tenham consciência desta relevância. 

A crença sobre os alunos não perceberem a relevância de se aprender uma segunda 

língua, está, muitas das vezes, relacionada à crença referente à motivação, pois o fato do 

professor apresentar materiais interessantes, que mostrem aos alunos que a LE pode ser 

levada para além da sala de aula, assim como propõe a abordagem comunicativa 

(Brown, 1994; Almeida Filho, 1998), por exemplo, está diretamente ligado à motivação 

que é o que impulsiona o aluno a se envolver com a LE (Gardner, 1985; Keller, 1983). 
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Se o aluno não conseguir ver utilidade prática em aprender uma língua estrangeira, 

consequentemente não se sentirá motivado a aprendê-la. 

No relatório de Estágio I, a então estagiária descreve que a sala da escola pública é 

tradicional (composta por carteiras e um quadro à frente) e possui uma grande 

quantidade de alunos e acredita que este fator impossibilita ao professor desenvolver 

simultaneamente de forma satisfatória as quatro habilidades da língua inglesa em sua 

aula. 

Através das manifestações discursivas de Marina, presentes no relatório de Estágio 

IV, ela se vê surpresa ao perceber, que em um ambiente de escola pública assim como o 

da primeira escola observada, o professor consegue não só utilizar as quatro habilidades, 

como utilizá-las simultaneamente em uma única aula. Marina destaca o empenho da 

professora não só em utilizar estas habilidades, como também em levar temas que 

despertam o interesse e a participação dos alunos nas aulas. 

Vale lembrar que o letramento crítico leva o aluno não só a criar significados se 

expressando na língua alvo, mas torna-o ativo e crítico quanto ao seu próprio 

aprendizado. O letramento crítico faz com que ele consiga desenvolver estratégias para 

se comunicar na segunda língua, se sinta próximo a diversos contextos culturais e que 

leve suas reflexões e conclusões para seu próprio contexto cultural (LUKE, 2004). Ao 

notar que as quatro habilidades da LE estão sendo utilizadas em sala de aula, e observar 

tal utilização como um aspecto positivo, Marina, mesmo que de forma inconsciente, 

demonstra ter ciência dos construtos propostos pelo letramento crítico e concordar com 

a efetividade de sua aplicação. 

Nota-se que a crença que Marina tinha sobre ser impossível aplicar as quatro 

habilidades em uma sala de aula de Língua Inglesa de uma escola pública, tenha sido 
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desconstruída ao assistir as aulas do professor observado em seu último semestre de 

estágio. 

Por outro lado, não fica totalmente claro nos dados levantados se Marina realizou 

sua prática pedagógica em convergência com sua crença, porém, em suas manifestações 

discursivas ela descreve que se utilizou do letramento crítico como base para as suas 

aulas ministradas, além de citar que levou temas que acreditava ser interessantes e que 

levaram à possibilidade de discussões culturais, com a utilização da língua alvo, em sala 

de aula. Tal manifestação discursiva revela também a influência do curso de Letras na 

formação e reconstrução das crenças de Marina, assim como as bases teórico-

metodológicas vistas na graduação puderam ser notadas nas marcas discursivas do 

relatório de estágio de Marina ao descrever sua prática didático-pedagógica. 

Além destas crenças, Marina cita algumas das dificuldades encontradas pelo 

professor como questões salariais, falta de materiais, dentre outros. 

O trabalho se torna mais difícil, devido à falta de apoio do governo, que não 

disponibiliza material didático aos alunos, e que não paga aos professores um salário 

justo. (Estágio I - Conclusão) 
 

 Porém, Marina relata ao longo de todo o seu relatório que, independentemente 

de qualquer dificuldade ou adversidade, o professor precisa ter uma postura crítico-

reflexiva e ser consciente de sua importância enquanto mediador do processo de 

ensino/aprendizagem de Língua Inglesa. Marina descreve também que o professor deve 

ser dedicado e ter amor à profissão em prol de se sentir realizado profissionalmente 

partindo dos bons resultados da aprendizagem de seus alunos, porém, esta é uma crença 

antiga, de que o professor é um profissional que trabalha por amor e que não é preciso 

que seja qualificado e bem remunerado. Ser professor é uma profissão tão relevante 

como qualquer outra e estar em constante atualização, assim como receber um salário 
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digno e compatível com seus esforços, são tão necessários quanto trabalhar com amor e 

dedicação. 

 

4.2.3. Sujeito 3 - Laura 

Relatório de Estágio I 

 

CRENÇA 8 - É interessante incentivar o aluno à compreensão de textos/vocabulário 

sem recorrer imediatamente à tradução. 

 

 Nota-se, através do discurso de Laura, que ela se vê admirada ao notar a postura 

do professor observado, que se utiliza de estratégias de leitura para induzir o aluno à 

compreensão de vocabulário. 

 

Achei interessante uma estratégia de leitura que professora usou que foi, pediu para os 

alunos que eles olhassem as figuras do texto e a partir delas, tentassem adivinhar qual 

seria o tema do texto. Logo depois, pediu que juntamente com a leitura silenciosa, eles 

circulassem as palavras cognatas, usando o termo “Friend Words”. E ainda falou 

sobre os “False Friends” e escreveu a diferença de ambos no quadro. (relatório de 

28/05/09) 

 

 Por outro lado, se decepciona ao perceber que, mesmo usando pouco a língua 

inglesa durante a aula, os alunos não se esforçam para compreender o vocabulário sem a 

utilização imediata da tradução. 

 

Muitos alunos pediram para que ela [a professora] traduzisse as palavras, e ela chegou 

até a fazer mímicas para não dar diretamente as traduções. A professora ao explicar 

essa nova matéria, mal usava o inglês, e mesmo assim muitos alunos insistiam em dizer 

que não estavam entendendo nada. Ela sabe que os alunos têm dificuldades, mas 

também sabe da preguiça que eles têm em tentar entender a matéria. (relatório de 

02/06/09) 

 

 A utilização da tradução da língua alvo para a língua materna no ambiente de 

sala de aula leva a uma gama de opiniões diferentes por estudiosos da área de Letras. A 



115 

 

abordagem comunicativa, por exemplo, acredita que a tradução direta não seja ideal 

para ser utilizada em sala de aula de LE (BROWN, 1994; ALMEIDA FILHO, 1998). 

Teóricos como Ladmiral & Costa (1988) descrevem que a tradução pode ser um meio 

eficaz de se estar atento, de forma permanente, em relação às diferenças linguísticas e 

culturais da LE. 

 Algo interessante a se notar é o fato de Marina descrever que os alunos não 

querem tentar entender os enunciados em inglês porque são preguiçosos. Tal fator pode 

apontar para uma tendência de que os alunos enxerguem a tradução como “o caminho 

mais fácil”, um meio facilitador pelo qual eles não precisem se esforçar para 

compreenderem enunciados na LE. 

Para Malmkjaer (1998), a tradução deve ser percebida com uma estratégia 

facilitadora no ensino de uma segunda língua, que deve ser utilizada em situações 

contextualizadas, de maneira restrita e em que seu uso não acabe gerando um caso de 

falha de comunicação ou de sentido. Cabe ao professor refletir sobre as situações que 

venham a surgir em sala de aula e perceber quando a utilização da tradução será, de 

fato, facilitadora ao invés de interferir no processo de aprendizagem de LE. 

São muitas as opiniões a respeito do uso da tradução em sala de aula, porém, 

admite-se, hoje, que a tradução é uma ferramenta facilitadora. O ideal é que a tradução 

seja pouco utilizada; seu uso deve ser feito de forma consciente e em momentos 

específicos (LUCINDO, 1997; MALMKJAER, 1998). 

Através das manifestações discursivas de Laura, notamos que ela acredita que a 

utilização da tradução não é o meio ideal de explicar algo na língua alvo aos alunos. A 

estagiária confia que há estratégias de leitura e outras, como a utilização de linguagem 
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corporal, por exemplo, que auxiliam o aluno e levam à compreensão da língua inglesa 

de maneira indutiva, sem precisar, de imediato, recorrer à tradução. 

 

CRENÇA 4 - Quanto mais recursos (tecnológicos, principalmente), mas eficiente 

será a aprendizagem de LE. 

Durante a realização da atividade a professora disponibilizou dicionários suficientes 

para todos os alunos, o que é muito interessante, mas infelizmente muitos não sabiam 

nem mesmo como procurar as palavras no dicionário. (relatório de 04/06/09) 

 

 Laura se refere à utilização do dicionário em sala de aula como um recurso 

positivo, mas se decepciona ao perceber que alguns alunos não sabiam como utilizá-lo. 

Para Paiva (2008), a utilização de recursos diferenciados no contexto escolar é 

relevante, pois auxilia na promoção de interação entre os alunos e o tema da aula, na 

utilização de habilidades na LE e na construção do pensamento crítico. 

 

CRENÇA 3 - Os professores do ensino regular não usam a LE na maior parte do 

tempo porque não a dominam ou porque acreditam que os alunos não darão conta de 

acompanhar a aula. 

 Laura descreve que o professor utiliza o inglês minimamente e os alunos, mesmo 

assim, insistem em que o professor se utilize da tradução. 

A professora ao explicar essa nova matéria, mal usava o inglês, e mesmo assim muitos 

alunos insistiam em dizer que não estavam entendendo nada. (relatório de 02/06/09) 

 

 A estagiária descreve achar positivo o fato de o professor escrever no quadro 

utilizando-se da língua inglesa. 

Após a correção dos exercícios a professora passa a matéria da prova no quadro, em 

inglês. Achei interessante porque isso incentiva os alunos a saberem sobre o que eles 

estão realmente estudando. Acho relevante firmar, que a matéria passada pela 

professora no quadro também é escrita em inglês. (relatório de 23/06/09) 
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 Através das manifestações discursivas de Laura, é possível perceber que ela 

considera relevante o uso do inglês em sala de aula. 

 Almeida Filho (1998) descreve que o professor atual deve agir como um sujeito 

facilitador de processo de ensino e aprendizagem de LE. Ele tem a função de utilizar a 

língua alvo na maior parte do tempo da aula e incentivar os alunos a utilizá-la de modo 

que eles percebam e produzam significados na LE. 

 

CRENÇA 2 - Se não houver motivação, não há disciplina e não há aprendizagem. 

Até nas atividades em que apesar de ótimas, não estivessem adequadas a esta turma, 

ela tentava contornar a situação tentando fazer com que os alunos se sentissem 

interessados e motivados. (Relatório sobre a macro realidade da escola) 

 

Apesar de achar que as atividades propostas pela professora não eram adequadas 

à turma, Laura observou como um aspecto positivo o fato da professora lidar com os 

desafios que ocorriam durante a aula e de ela conseguir deixar os alunos motivados. 

Krashen (1981), ao descrever a abordagem comunicativa, ressalta que o aspecto 

afetivo do aluno influencia diretamente em seu processo de aprendizagem, daí a 

importância do professor deixar o aluno motivado de forma que ele se interesse e 

participe das aulas. 

 

Relatório de Estágio IV 

 

 

CRENÇA 3 - Os professores do ensino regular não usam a LE na maior parte do tempo 

porque não a dominam ou porque acreditam que os alunos não darão conta de 

acompanhar a aula. 

 

 Gostei muito da maneira que a professora regeu a aula. Em quase todos os momentos 

ela utilizou a Língua Inglesa como meio de comunicação, e se mostrou sempre 

atenciosa aos alunos. Os alunos apesar de terem estado um pouco inquietos durante as 
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aulas se mostraram participativos. Diria que as minhas expectativas quanto à aula não 

foram atendidas, mas sim superadas. (p. 7 - Escola B) 

 

 Inicialmente, Laura ressalta o fato de que o professor utiliza bastante a língua 

inglesa em sala de aula, fato que é visto por ela como algo muito positivo. 

Em um primeiro momento acreditei que a maioria dos alunos teria uma resistência 

muito grande com o uso da Língua Inglesa e me surpreendia por eles a terem usado, e 

mais ainda por terem pedido a nossa ajuda quando não sabia a pronúncia com alguma 

palavra. Isso já foi muito importante para ajudar a dissolver a minha crença de que é 

praticamente impossível usar a língua inglesa em uma escola pública. (p. 20 - Escola 

C) 

 

[As estagiárias fizeram um atividade em que os alunos deveriam apresentar, em inglês, 

determinados temas para a turma.] Ansiei bastante por esta aula, porque durante a 

preparação do plano de curso já tinha dúvidas se esta aula funcionaria. Isso se deveu 

ao fato de saber que apresentações orais em Língua Inglesa em escolas públicas são 

quase nulas. [...] 

O primeiro grupo já me surpreendeu positivamente, porque as alunas se 

esforçaram bastante e mesmo com suas dificuldades e limitações conseguiram se 

apresentar muito bem. (p. 29 - Escola C) 

 

Em um segundo momento, Laura descreve o empenho dos alunos em utilizar o 

Inglês, o que a surpreendeu positivamente. E o mais importante: a estagiária revela, 

claramente, que tinha a crença de que é praticamente impossível usar a língua inglesa 

em uma escola pública. Crença esta que foi desconstruída após a sua observação e 

regência de aula durante a realização do estágio supervisionado. 

Notamos que a então estagiária, mesmo ainda imaginando que os alunos não 

conseguiriam acompanhar uma aula em inglês, percebia que o uso da LE deveria ser 

empregado em sala de aula. Laura esforçou-se para utilizar a língua alvo nas aulas que 

ministrou e ainda sugeriu uma atividade desafiadora para os alunos, na qual eles 

deveriam se apresentar para a turma em inglês. Laura realizou sua prática pedagógica 

em acordo com sua crença de que a utilização da LE é extremamente relevante e, 

simultaneamente, de acordo com a resposta dos alunos às atividades, Laura desconstruiu 
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sua crença de que seria praticamente impossível ensinar utilizando a LE em uma sala de 

aula de escola pública. 

 

CRENÇA 6 - O estágio é uma atividade essencial para a formação do professor de 

LE. 

Depois da aula tive tempo para refletir sobre o que havíamos feito durante a aula e não 

me senti muito satisfeita. [...] Essa reflexão foi boa para que eu percebesse que nem 

sempre as experiências são da maneira que esperamos, mas que elas irão sempre nos 

ensinar algo de novo. (p. 12 - Escola B) 

 

 Neste trecho do discurso de Laura, ela demonstra ter um pensamento crítico-

reflexivo em relação à sua prática pedagógica. Ele reflete sobre sua aula e chega à 

conclusão de que suas tomadas de decisões não foram as mais eficazes e descreve que 

aprendeu com essa experiência. 

A estagiária expressa, portanto, ao refletir sobre sua aula ministrada, a reflexão-

sobre-a-ação, que é aquela que ocorre fora do contexto escolar, onde o professor 

consegue refletir se as tomadas de decisões que realizou em sala de aula foram, de fato, 

as ideais (SCHÖN, 1997). 

 

Achei muito positivo a atitude da professora, porque como ela não nos esperava podia 

muito bem pedir que voltássemos para observar a sua aula outro dia. Para mim é 

gratificante, pois já bati de porta em porta de escolas tentando fazer os meus estágios 

de observação, e sei como é difícil achar uma escola, e um professor que tenha boa 

vontade de nos ajudar a completar a nossa graduação. (p. 14 - Escola C) 

 

Essa experiência [de estágio] foi importante, porque pude reafirmar a minha crença de 

que o mesmo professor age, ensina e pensa diferente, dependendo da situação na qual 

está inserido, adequando-se a essas situações vivenciadas por ele. [...] 

Hoje, me sinto muito mais psicologicamente preparada para enfrentar os 

desafios da profissão. [...] 

Acredito então que os dois estágios [Escola B e Escola C] foram muito bem 

realizados por mim e por isso, trouxeram uma contribuição enorme para a minha 

experiência e carreira profissional. (p. 49) 
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Laura descreve sobre a dificuldade de encontrar portas abertas em escolas da 

região para a realização do estágio, porém destaca a importância do estágio para sua 

carreira. É interessante notar que Laura deixa claro que acreditava antes do estágio, e 

reafirmou após este, que um mesmo professor age, ensina e pensa diferente, 

dependendo da situação na qual está inserido, adequando-se a essas situações 

vivenciadas por ele. Compreende-se que a estagiária acredita que o professor possa ser 

reflexivo diante das situações e desafios encarados no dia-a-dia de sala de aula e que 

possa mudar sua maneira de agir e pensar em detrimento de sua experiência, ou seja, o 

professor pode mudar seu comportamento para se adequar melhor às situações 

encaradas por ele. 

Vale lembrar que, segundo Almeida Filho (1998), a abordagem comunicativa 

tem foco não só no aluno, mas nas técnicas utilizadas pelo professor. Este passa a agir 

de acordo com as necessidades da turma, dando atenção a seus alunos e motivando a sua 

participação. 

 

CRENÇA 2 - Se não houver motivação, não há disciplina e não há aprendizagem. 

Acabei construindo a minha própria crença de que qualquer turma de qualquer escola 

pública enfrentava problemas muito sérios de indisciplina. Agora a minha crença está 

sendo desfeita, porque já demos a quinta aula, e até hoje não tivemos nenhum momento 

de indisciplina, e ou de falta de respeito, para com as estagiárias e entre os próprios 

alunos. (p. 33 - Escola C) 

 

Nota-se que Laura possuía uma crença forte de que os alunos de escolas públicas 

eram muito indisciplinados, porém, depois de sua quinta aula prática, revela que sua 

crença foi desconstruída, pois os alunos se comportaram bem, o que a deixou surpresa. 

Discussão sobre as crenças encontradas nos relatórios de Estágio I e Estágio IV de 

Laura 
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No relatório de Estágio I, Laura relata que a professora utiliza pouco o inglês e 

os alunos, mesmo assim, insistem em cobrá-la a tradução. Logo ela ressalta que a 

professora utilizou-se da língua alvo para fazer explicações no quadro, o que acreditou 

ser muito positivo. É possível notar, então, que a estagiária acredita que a utilização do 

inglês em sala de aula seja realmente importante, porém, de maneira geral alunos e 

professores não o utilizam minimamente. 

Durante o Estágio IV, Laura fica surpresa ao perceber que o professor utiliza a 

LE em grande parte da aula e deixa claro que, anteriormente, acreditava que era 

praticamente impossível utilizar a língua inglesa em sala de aula de escolas públicas, 

fator este que aponta para uma possível desconstrução de sua crença. 

É possível notar também que Laura ficou ansiosa em ministrar sua primeira aula 

em estágio e descreve ter se utilizado da LE a maior parte possível do tempo. Portanto, a 

crença reconstruída de Laura, de que é sim possível utilizar a segunda língua no 

contexto de uma escola pública, foi convergente com sua prática pedagógica e é 

também um indicativo da influência do curso de Letras em suas crenças e ações. 

Outra observação relevante observada nas manifestações discursivas de Laura é 

que, anteriormente, baseada apenas nas aulas observadas no Estágio I, ela acreditava 

fortemente que as turmas de escolas públicas eram muito indisciplinadas e que o ensino 

de uma LE era ainda mais desafiador por encontrar este obstáculo. Porém, ao realizar 

sua prática pedagógica durante o Estágio IV, a então estagiária descreve que sua crença 

foi desconstruída, pois os alunos se comportaram bem e ela não teve problemas em 

relação à indisciplina. 
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4.2.4. Sujeito 4 - Clara 

Relatório de Estágio I 

 

 O relatório de Estágio I de Clara foi bem breve e descritivo, portanto, não foram 

encontrados nele nenhuma categoria de crença. Tal fato pode nos levar a supor que, pelo 

modo como seu relatório foi redigido, ou seja, pelo modo como foi cobrado pelo 

professor da disciplina, não havia especificações em relação ao estagiário expor suas 

opiniões ao relatar sua observação de sala de aula de Língua Inglesa. 

 

Relatório de Estágio IV 

 

 

CRENÇA 2 - Se não houver motivação, não há disciplina e não há aprendizagem. 

A turma X* se caracterizou por ser uma turma um pouco indisciplinada, muitos alunos 

chegam atrasados, alguns conversam entre si, incomodando o professor e outros 

alunos. (Item 2.1. Turma X* - Escola B) 

 

Essa turma [turma Y*] é indisciplinada, muitas vezes não fazem as tarefas que lhes são 

pedidas [...]. [...]  

Os alunos claramente têm dificuldades para entender a língua e a indisciplina 

aumenta essa dificuldade. (Item 2.2. Turma Y* - Escola C) 

 

 Nota-se que Clara, ao observar duas turmas distintas, de escolas distintas, 

descreve que o fator da indisciplina é um agravante para a aprendizagem do aluno, pois 

prejudica o andamento da aula e o fato dos alunos estarem agitados influencia na 

dificuldade de compreensão da língua inglesa. 

 Ozório (2003) descreve que um grande número de alunos em sala de aula pode 

desmotivar o professor e, consequentemente, os próprios alunos. A falta de motivação 

pode fazer com que ele deixe de se utilizar de estratégias que seriam interessantes ao 

processo de ensino/aprendizagem de LE, se sentindo desencorajado a realizar atividades 

interessantes com o pensamento de que, devido à indisciplina, elas não terão sucesso. 
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CRENÇA 9 - A avaliação deveria ser vista como um meio de mostrar ao professor e 

aos próprios alunos os conteúdos que aprenderam e os conteúdos em que ainda têm 

dificuldades. 

 Clara cita o fato dos professores utilizarem provas e avaliações como meio de 

punir o aluno e deixa claro que acredita que os alunos deveriam ser conscientizados 

quanto à importância da avaliação e que passem a enxergá-la como algo que meça seu 

desenvolvimento, ou seja, algo que os mostre o que conseguiram aprender e o que ainda 

precisam desenvolver.  

 

O professor volta a chamar a atenção dos alunos [que conversam durante uma 

atividade de listening] e diz que vai dar prova oral se eles não pararem de conversar. 

Vemos aí um exemplo de uso da avaliação como punição, o que dificulta o aluno de ver 

algum lado bom nas avaliações. [...] O ideal é que os alunos possam enxergar o lado 

bom da avaliação, no sentido de terem noção do que desenvolveram e do que ainda 

precisam desenvolver no processo de aprendizagem de língua inglesa. (relatório de 

aula 14/09/10 - Escola B) 

 

 De acordo com os PCN (1997), as avaliações tem o intuito de levar o professor a 

refletir sobre sua prática pedagógica buscando ser sempre crítico, criativo, e reflexivo 

quanto à solução de problemas. Prezam que a avaliação é o meio no qual o aluno possa 

observar suas conquistas e dificuldades, levando-o a refletir sobre seu processo de 

aprendizagem. Descrevem ainda que as avaliações auxiliam a escola a perceber quais 

aspectos de suas ações educacionais precisam de maior apoio. 

 

CRENÇA 4 - Quanto mais recursos (tecnológicos, principalmente), mas eficiente 

será a aprendizagem de LE. 

 A estagiária explicita em sua narrativa que o tema da aula deva ser previamente 

contextualizado de modo a chamar a atenção do aluno e deixá-lo ciente do que será 
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visto em seguida, e que esta contextualização serviria também para diminuir a 

indisciplina da turma. 

 

Se o texto tivesse um “warm up” que pudesse chamar a atenção deles nesse sentido [o 

texto comparava os teatros do Brasil aos teatros de Roma], talvez haveriam menores 

problemas com disciplina. Como sabemos, e de acordo com os PCN, é preciso 

contextualizar o conteúdo aos interesses e à realidade dos alunos. (Item 2.2. Turma Y* 

- Escola C) 

 

 Segundo os PCN (2000), a aprendizagem de uma LE está relacionada à 

ampliação de horizontes culturais. Ao conhecer a cultura do outro, o aprendiz começa a 

refletir sobre sua própria e passa, portanto, a criar significados, perceber semelhanças e 

diferenças sobre o modo de agir e pensar em culturas diferentes e estabelece vínculos 

entre sua própria cultura e a cultura de outrem. 

 Vi que quando usamos o quadro eles sempre perguntavam se deveriam copiar, e 

vi que o quadro lhes chamava mais atenção do que outros atrativos que levamos, como 

o data-show, por mais estranho que isso possa soar. (Item 2.2. Turma Y* - Escola C) 

 

Clara se vê surpresa ao notar que a utilização do quadro chama mais a atenção 

do que o data-show, o que nos leva a notar que ela percebia a utilização deste recurso 

tecnológico como um instrumento realmente mais efetivo do que o uso do quadro. Vale 

observar que o uso de recursos tecnológicos somente, sem estar fundamentado em uma 

prática pedagógica consistente em termos teóricos e didáticos, pode não ser efetivo no 

que diz respeito ao ensino de uma LE. O uso de recursos tecnológicos deve ser um 

suporte, um meio facilitador do processo de aprendizagem, e estar agregado a um plano 

de aula embasado e consistente. 

A crença de Clara pode ter sido um pouco abalada neste momento, mas não há 

indícios nos dados que indiquem que ela tenha se mantido ou sido desconstruída. 

 Clara acredita também que o contato visual com o aluno seja algo positivo em 

uma sala de LE. Brown (1994), ao tratar da abordagem comunicativa, cita como uma de 
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suas características, a abertura espaço por parte do professor para que os alunos tenham 

a oportunidade de usar a LE em sala de aula. O fato citado pela estagiária, do professor 

colocar as carteiras em meia lua, pode ser considerado um tipo de estratégia para 

favorecer a interação professor-aluno e alunos entre si de forma a contribuir com a 

utilização da língua alvo.  

 

As carteiras estavam organizadas em forma de meia lua, o que facilita a comunicação, 

foco de um curso de língua estrangeira. [...] No âmbito de uma língua estrangeira, o 

contato visual me parece essencial para desenvolver a comunicação na língua alvo. 

(relatório de aula 14/09/10 - Escola B) 

 

 

CRENÇA 1 - Os alunos não se interessam em aprender a LE porque não veem 

utilidade prática desse aprendizado. 

Talvez eles [os alunos] se comportassem daquela maneira por não verem algum sentido 

no tema das aulas, ou em aprender o Inglês. (Item 2.2. Turma Y* - Escola C) 

  

Quando Clara diz se comportassem daquela maneira, inferimos que os alunos 

não estavam envolvidos na aula, poderiam estar dispersos, por exemplo. Depreendemos 

que Clara acredita que uma das possibilidades da falta de envolvimento dos alunos era 

os temas das aulas, que pareciam não estar próximos ou relacionados à realidade deles. 

Tal dispersão pode dever-se a falta de conhecimento teórico e didático do professor ou 

ao fator da motivação, uma vez que os alunos podem se desmotivar em relação à LE por 

não perceberem o porquê de se estudar algo que não seria aplicável em suas vidas. 

 Para Livingstone (1983) a postura do professor, ou seja, a maneira com que ele 

realiza sua prática pedagógica – as abordagens que ele utiliza, as atividades levadas para 

a turma, os temas das aulas – pode levar o aluno a se sentir mais ou menos motivado em 

relação ao aprendizado de uma LE. Se os alunos perceberem a língua alvo como um 

conteúdo isolado, sem conexão com sua vida cotidiana, eles não conseguirão perceber 
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as aplicações práticas que uma LE possa ter em suas vidas e, portanto, se desinteressam 

pelo conteúdo. 

 

 

CRENÇA 7 - Conhecer o perfil da turma leva o professor a desenvolver um trabalho 

de melhor qualidade. 

 A estagiária está certa de que conhecer o perfil da turma é essencial para que o 

professor consiga realizar atividades que despertem o interesse dos alunos, assim como, 

acredita também que é válido levar temas interessantes para sala de aula sem se prender 

apenas a tópicos gramaticais. 

 

Outra coisa que me fez refletir e que levarei comigo como experiência, é que devemos 

procurar conhecer a turma o melhor possível, antes de introduzir algum tema e 

atividade, pois só assim saberemos o que lhes chama e poderia chamar atenção e 

despertar assim o interesse pela língua alvo. Dessa forma, é possível contextualizar o 

tópico e os conteúdos à realidade dos alunos e assim, tornar mais real a experiência 

com a língua estrangeira. E não apenas ensinar gramática. (Item 2.2. Turma Y* - 

Escola C) 

 

 Motta (2008) descreve que, em uma sala de aula de LE, a utilização do 

letramento crítico é de extrema relevância, pois essa se torna um ambiente onde os 

alunos podem refletir, criticar e ao mesmo tempo aprender e utilizar a língua alvo 

partindo dos temas levados pelo professor. 

 

CRENÇA 6 - O estágio é uma atividade essencial para a formação do professor de 

LE. 

Com esta última aula que concluiu nosso estágio, me sinto muito mais segura para 

ministrar uma aula, assim como planejá-la, e lidar com os alunos. Enfim pude colocar 

em prática muitas coisas que aprendi nesse tempo e continuo aprendendo, posso dizer 

sim, que foi uma experiência válida, que nunca pensei que pudesse me identificar tanto. 
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[...] agora, após a experiência dos Estágios I, II, III, e IV, sei que sou capaz de exercer 

minha profissão com competência [...]. (Auto-avaliação) 

Ao olharmos para o passado do estágio, na Escola B*, concluímos que tivemos uma 

ótima oportunidade de vivenciar a realidade enfrentada nas escolas públicas, pois 

antes o estágio se baseava em apenas uma aula dada em todo o curso, o que como já 

sabemos, não é o bastante para validar essa experiência de elaborar e ministrar um 

mini-curso. (Item 5. Considerações finais) 

Percebi várias mudanças em relação à minha postura como professora, desde as 

observações, até a última regência no estágio IV, na qual tive autonomia para fazer 

mudanças no plano de aula, pois percebi que não haveria tempo para uma atividade, e 

então priorizei a última, que era a principal. Sei que se fosse há algum tempo atrás, nas 

primeiras aulas, eu não teria esse controle, mas agora tenho. (Auto-avaliação) 

 

Nota-se que Clara apresenta uma postura crítico-reflexiva em relação às 

observações realizadas no estágio, assim como à sua própria prática pedagógica. Por 

meio das manifestações discursivas de Clara, percebemos a reflexão-na-ação, no 

momento em que a estagiária descreve ter alterado seu plano de aula, durante a 

realização desta, devido ao tempo que lhe restava para finalizar as atividades. Notamos 

também a reflexão-sobre-a-ação, uma vez que, após a aula ministrada, Clara consegue 

avaliar as atitudes que tomou e concluir que a ação que realizou foi, de fato, a mais 

adequada ao momento.  

 É possível notar que Clara se sente muito segura enquanto professora após a 

realização das disciplinas de estágio supervisionado.  Ela acredita que, após observar e 

reger todas essas aulas, ela está preparada para elaborar e ministrar as suas próprias 

aulas, além de conseguir lidar com possíveis contratempos que possam vir a acorrer em 

sala de aula. 

Discussão sobre as crenças encontradas nos relatórios de Estágio I e Estágio IV de 

Clara 
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 Por meio das marcas discursivas de Clara, pudemos notar que há mais narrativas 

referentes às aulas observadas do que de sua prática pedagógica. Ao adotar uma postura 

crítico-reflexiva relacionada às observações e práticas de ensino, a então estagiária 

demonstra estar ciente de teorias de ensino/aprendizagem como o letramento crítico 

(Motta, 2008; Almeida Filho, 2001; Freire, 1970), a abordagem comunicativa 

(Widdowson, 1990; Brown, 1994; Almeida Filho, 1998) e o que consta nos PCN (1997, 

1998, 2000). Tais conhecimentos se mostram aparentes no discurso da estagiária, ao 

narrar que o professor ameaçou utilizar a avaliação como punição, enquanto ela 

acreditava na avaliação enquanto método através do qual os alunos consigam perceber o 

que desenvolveram e do que ainda precisam desenvolver. Clara cita os PCN ao 

descrever que as aulas de LE deveriam apresentar atividades contextualizadas, próximas 

à cultura dos alunos e as carteiras deveriam estar dispostas de modo que os alunos 

conseguissem manter contato visual e assim interagir entre si, usando a língua alvo. Tais 

marcas discursivas são também indícios da ciência de Clara sobre teorias de ensino e 

aprendizagem, ou seja, demonstram o impacto do curso de formação de professores em 

seu discurso, suas crenças e sua prática pedagógica. 

 Em relação aos recursos tecnológicos, Clara diz ter ficado surpresa ao notar que 

a utilização do quadro negro atraiu mais a atenção dos alunos do que o data-show. Clara 

realizou sua prática pedagógica em convergência com sua crença sobre a utilização de 

tal recurso, porém, é possível que esta crença tenha sido abalada devido à reação dos 

alunos, mas não há indícios, nas manifestações discursivas da então estagiária, de que 

esta crença tenha se mantido ou se reconstruído. 

Para Pajares (1992), as crenças estão presentes, de maneira consciente ou não, na 

prática dos professores. Estas podem guiá-lo frente às suas ações, às atividades que 
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propõe, à tomada de decisões, à solução de problemas e levá-lo a reagir de formas 

diferentes mediante as dificuldades e avanços de seus alunos. As crenças podem 

também fazer com que o professor induza o aluno a agir da maneira que ele espera em 

relação à sua interação com a aula. 

 

4.2.5. Conclusões desta seção 

Pudemos notar, por meio da observação dos relatórios de estágio dos sujeitos 

que compõem o universo desta pesquisa, manifestações discursivas que refletiram suas 

crenças, sua prática pedagógica e seu conhecimento teórico, prático e metodológico 

referentes ao ensino e aprendizagem de LE. Daí observou-se também o impacto do 

curso de Letras sobre suas crenças e atuações em sala de aula e evidenciou-se sua 

postura crítico-reflexiva mediante a observação da prática do professor assistido em 

estágio e de sua própria prática. É interessante observar como as crenças, as práticas 

pedagógicas e as manifestações discursivas se entrelaçam e se influenciam, assim como 

giram em torno da sustentação teórico-metodológica subsidiada pelo curso de formação 

de professores. 

 

4.3. Cruzamento das crenças presentes nos relatórios de Estágio I e Estágio IV aos 

dados dos questionários 

Nesta seção relacionaremos as crenças encontradas através das manifestações 

discursivas dos relatórios de estágio I e estágio IV dos sujeitos às crenças que se 

apresentaram nas respostas dos questionários (BALLI e QUALE) a fim de observar sua 

manutenção ou transformação durante estes três diferentes momentos do percurso 
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acadêmico e pós-acadêmico dos sujeitos – primeira disciplina de estágio 

supervisionado; última disciplina de estágio supervisionado; e graduados, em serviço 

inicial. 

As crenças depreendidas através dos relatórios de estágio estão mais ligadas ao 

ensino e aprendizagem de LE no contexto de sala de aula, ou seja, são crenças de 

estagiários descritas sob seu ponto de vista enquanto futuros professores, 

experienciando um contexto real de sala de aula no qual eles poderiam, de fato, estar 

inseridos após a graduação. 

As crenças presentes nos questionários são crenças gerais sobre a aquisição de 

uma LE. Essas crenças são mais relacionadas ao pensamento individual do sujeito e o 

que se acredita sobre ensino e aprendizagem de LE – senso comum –, portanto, suas 

categorias são diferentes daquelas encontradas nos relatórios, que são crenças mais 

específicas a professores em formação inseridos no meio universitário e em período de 

realização de estágio – observando criticamente um contexto escolar que pode refletir 

seu futuro ambiente de trabalho. 

 Nos questionários não ocorreram categorias de crenças que se relacionassem às 

seguintes categorias dos relatórios: CRENÇA 3 - Os professores do ensino regular não 

usam a LE na maior parte do tempo porque não a dominam ou porque acreditam que os 

alunos não darão conta de acompanhar a aula; CRENÇA 6 - O estágio é uma atividade 

essencial para a formação do professor de LE; CRENÇA 7 - Conhecer o perfil da turma 

leva o professor a desenvolver um trabalho de melhor qualidade; CRENÇA 10 - Há 

uma influência negativa para o aprendizado de LE em contextos de grande número de 

alunos em sala de aula.  
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Como dito anteriormente, supomos que tais categorias de crenças não se 

apresentem nos questionários devido ao fato de estarem diretamente ligadas ao contexto 

de sala de aula de LE, que não é foco principal dos questionários. 

Ao realizarmos esta discussão, unimos a categoria de crença 1 a 2 devido a 

acreditarmos, mesmo que nas análises dos relatórios as tenhamos colocado 

separadamente, devido a forma em que apareceram nos dados, que o fato dos alunos não 

verem utilidade prática em aprender uma LE, assim como a questão da indisciplina em 

sala de aula, giram em torno, muitas das vezes, da questão da motivação para o 

aprendizado desta. 

Para que as crenças dos relatórios e questionários não fiquem repetitivas ao 

longo da discussão e para facilitar a compreensão das mesmas, mantivemos a 

numeração das categorias de crenças (1 a 10) e colocamos letras (“a.” a “t.”) para 

identificar as afirmativas dos questionários. Vale lembrar que o questionário BALLI é 

em inglês e o questionário QUALE é em português. Aqui, optamos por manter cada 

uma das afirmativas dos respectivos questionários em sua língua de origem para não 

haver perda ou alteração de seu significado original. 

Relacionamos as seguintes afirmativas dos questionários às categorias de 

crenças: 

 

Crenças 1 e 2 - Os alunos não se interessam a aprender a LE porque não veem utilidade 

prática; Se não houver motivação, não há disciplina e não há aprendizagem: 

a. People in my country feel that is important to speak English. 

b. If I learn English very well, I will have better opportunities for a good job. 

c. It’s always a boring process to learn a foreign language. 
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d. A aprendizagem de língua estrangeira deve ser divertida. 

e. A motivação para o aluno continuar estudando a língua está diretamente relacionada 

ao seu sucesso em falar a língua. 

f. A inclusão de material cultural nas aulas de inglês aumenta a motivação do aluno para 

falar a língua. 

 

Crença 4 - Quanto mais recursos (tecnológicos, principalmente), mais eficiente será a 

aprendizagem de LE: 

g. Um bom professor de língua estrangeira não precisa de recursos audiovisuais para 

construir um programa de curso eficaz. [Crença relacionada, porém, oposta.] 

h. Textos ouvidos em CD ou mp3 geralmente não prendem a atenção do aluno. [Crença 

relacionada, porém, oposta.] 

i. O laboratório de línguas é um recurso indispensável para ensino e aprendizagem de 

LE. 

 

Crença 5 - É melhor concentrar a atenção e o esforço em uma habilidade somente que 

diluir entre as quatro e não obter um resultado satisfatório: 

j. It’s easier to read and write English than to speak and understand it. 

k. The most important part of learning a foreign language is vocabulary words. 

l. O sistema de sons da língua estrangeira deve ser ensinado separadamente logo no 

início da instrução juntamente com a transcrição fonética. 

m. Um dos problemas de se enfatizar competência oral é que não há maneira objetiva de 

se testar tal competência. 
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n. O professor deveria dar mais ênfase a atividades que estimulem o aluno a falar e 

ouvir nas aulas de LE. 

 

Crença 8 - É interessante incentivar o aluno à compreensão de textos/vocabulário sem 

recorrer imediatamente à tradução: 

o. The most important part of learning English is translating for my language. [Crença 

relacionada, porém, oposta.] 

p. It’s ok to guess if you don’t know a word in English. 

 

Crença 9 - A avaliação deveria ser vista como um meio de mostrar ao professor e aos 

próprios alunos os conteúdos que aprenderam e os conteúdos em que ainda têm 

dificuldades: 

q. Geralmente, a nota que o aluno de LE recebe em suas avaliações reflete de forma fiel 

seu desempenho. [Crença relacionada, porém, oposta.] 

 

CRENÇAS 1 E 2 - Os alunos não se interessam a aprender a LE porque não veem 

utilidade prática; Se não houver motivação, não há disciplina e não há aprendizagem. 

 

ANA 

Estágio I: Ana descreve que os alunos não veem utilidade prática em aprender uma LE, 

pois não veem aplicações de uma segunda língua em seu dia-a-dia. Ela descreve 

também que acredita que a indisciplina da turma observada seja gerada pela falta de 

motivação. 
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Estágio IV: Ana não foca sua narrativa na indisciplina, mas continua a considerar de 

extrema relevância o fator motivacional do aluno em aprender uma segunda língua.  

Serviço inicial (questionários)
6
: a. agree; b. strongly agree; c. strongly disagree; d. 

Concorda em parte; e. Concorda plenamente; f. Concorda plenamente. 

É possível notar, através das manifestações discursivas de Ana, assim como das 

respostas aos questionários, que ela manteve sua crença a favor da motivação e ainda se 

refere à utilização de materiais culturais e próximos da realidade do aluno como 

ferramentas que o estimule à aprendizagem de uma LE. A utilização de materiais que 

envolvam o aluno com a aula de LE proporciona que eles percebam a utilidade real da 

língua e os mantém motivados quanto à sua aprendizagem e uso intra e extra sala de 

aula. 

 

MARINA 

Estágio I: Marina descreve a importância do aprendizado de uma LE, mas não deixa 

claro sua crença sobre a questão dos alunos terem ou não consciência dessa importância. 

Estágio IV: Neste estágio, Marina revela que os alunos observados na Escola B* têm a 

consciência da importância de se aprender uma LE, possivelmente por estarem inseridos 

em um contexto focado em cursos técnicos. A então estagiária descreve também que a 

postura do professor observado pode desmotivar os alunos e ao descrever sua prática, 

demonstra ter se utilizado de atitudes motivacionais visando à interação saudável entre o 

aluno e a Disciplina. 

                                                 
6
 a. People in my country feel that is important to speak English; b. If I learn English very well, I will 

have better opportunities for a good job; c. It’s always a boring process to learn a foreign language; d. A 

aprendizagem de língua estrangeira deve ser divertida; e. A motivação para o aluno continuar estudando a 

língua está diretamente relacionada ao seu sucesso em falar a língua; f. A inclusão de material cultural nas 

aulas de inglês aumenta a motivação do aluno para falar a língua. 
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Serviço inicial (questionários): a. agree; b. strongly agree; c. strongly disagree; d. 

Concorda em parte; e. Concorda plenamente; f. Concorda plenamente. 

É possível notar que Marina é a favor da utilização de abordagens que estimulem 

a motivação do aluno e sua interação com a aula de LE. Percebe-se que Marina mantém 

sua crença de que a motivação seja muito relevante no ensino de línguas, porém, não se 

pode inferir a crença que Marina possui sobre a consciência que os alunos possuem 

sobre a relevância de se aprender uma LE, a não ser por acreditar que alunos inseridos 

em um contexto voltado para o ensino tecnológico, com foco maior no mercado de 

trabalho, tenham maior consciência sobre tal importância. 

 

LAURA 

Estágio I: Nota-se que Laura aponta para o fator da motivação como algo positivo nas 

aulas de LE. 

Estágio IV: Percebemos que, durante seu relatório de Estágio IV, Laura não descreve 

sobre o fator motivacional, mas relata que acreditava que as turmas de escolas públicas 

eram sempre muito indisciplinadas e diz que, após a realização de sua prática 

pedagógica, esta crença foi desfeita, pois os alunos se comportaram muito bem. 

Serviço inicial (questionários): a. agree; b. agree; c. strongly disagree; d. Não tem 

opinião a respeito; e. Concorda em parte; f. Concorda plenamente. 

Nota-se que Laura permanece acreditando que a motivação seja um fator 

relevante ao se aprender uma LE, assim como acredita que a utilização de material 

cultural motiva os alunos. No momento do Estágio IV, é possível perceber que Laura 

reconstruiu sua crença de que as turmas fossem sempre indisciplinadas e passou a crer 

que a disciplina é sim possível nas aulas de LE de uma escola pública. 
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CLARA 

Estágio IV: Clara descreve que a indisciplina dos alunos prejudica sua aprendizagem de 

LE. Ela demonstra acreditar também que a indisciplina pode ser causada pelo fato dos 

alunos não se interessarem pelos temas da aula e não verem aplicações da LE em suas 

vidas. 

Serviço inicial (questionários): a. disagree; b. strongly agree; c. strongly disagree; d. 

Concorda plenamente; e. Concorda em parte; f. Concorda plenamente. 

Nota-se que Clara acredita que os alunos não percebem a utilidade de uma LE 

em sua vida cotidiana e, por isso, não se interessam pelas aulas e que aulas que 

desenvolvam temas culturais despertam a motivação no aluno. É interessante notar que 

Clara acredita, hoje, que as pessoas de nosso país não sentem que é importante falar 

inglês. Podemos inferir que Clara possa ter mantido esta crença de que, não só alunos, 

mas a população brasileira em geral não percebe a importância de saber uma segunda 

língua. 

 

CRENÇA 4 - Quanto mais recursos (tecnológicos, principalmente), mais eficiente será 

a aprendizagem de LE. 

 

ANA 

Estágio IV: Ana demonstra acreditar que os recursos tecnológicos e audiovisuais são de 

grande importância para a aprendizagem do aluno. Tais recursos contribuem para a 

explicação dos temas a serem discutidos na aula e chamam a atenção do aluno, 

consequentemente, auxiliam na interação do aluno com a aula de LE. 
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Serviço inicial (questionários)
7
: g. Não concorda; h. Não concorda; i. Não concorda. 

Por meio das afirmações de Ana, notamos que ela permanece com a crença, não 

só sobre a importância, como também sobre a necessidade da utilização de recursos 

diferenciados em sala de aula. 

 

LAURA 

Estágio I: Até este momento, não encontramos nas manifestações discursivas de Laura 

indícios que apontem para o que ela crê sobre a utilização de recursos tecnológicos, mas 

ela aponta como positivo a utilização do dicionário como um recurso que auxilie o 

processo de aprendizagem de LE. 

Serviço inicial (questionários): g. Não concorda; h. Não concorda; i. Concorda 

plenamente. 

Percebemos que Laura tem uma postura favorável à utilização de recursos 

tecnológicos em sala de ala de LE. Mesmo que em um primeiro momento (Estágio I) 

sua crença não tenha ficado clara, agora, é possível notar que Laura acredita que a 

utilização de recursos, assim como o uso de um laboratório de línguas sejam essenciais 

no plano de curso do professor. 

 

CLARA 

Estágio IV: Clara relata ter se utilizado de recursos tecnológicos na aula que ministrou, 

pois acreditava em sua contribuição para o processo de ensino e aprendizagem de LE, 

porém, ao ver que a utilização do quadro chamou mais a atenção dos alunos do que o 

                                                 
7
 g. Um bom professor de língua estrangeira não precisa de recursos audiovisuais para construir um 

programa de curso eficaz; h. Textos ouvidos em CD ou mp3 geralmente não prendem a atenção do aluno; 

i. O laboratório de línguas é um recurso indispensável para ensino e aprendizagem de LE. 
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uso do data-show, a então estagiária pode ter abalado sua crença, porém, através de seu 

discurso não há indícios de que esta crença tenha se mantido ou se reconstruído. 

Serviço inicial (questionários): g. Não concorda; h. Não concorda; i. Concorda em 

parte. 

Por meio das respostas dos questionários, é possível notar que Clara mantém sua 

crença de que recursos audiovisuais são relevantes no ensino de LE, mesmo que em sua 

prática pedagógica realizada no Estágio IV ela tenha se surpreendido ao notar que o uso 

do data-show não chamou tanto a atenção dos alunos quanto ela esperava. 

 

CRENÇA 5 - É melhor concentrar a atenção e o esforço em uma habilidade somente 

que diluir entre as quatro e não obter um resultado satisfatório. 

 

ANA 

Estágio IV: A crença identificada através das manifestações discursivas de Ana é que, 

na verdade, ela acredita que as quatro habilidades da língua inglesa (listening, speaking, 

reading, writing) podem e devem ser utilizadas na sala de aula de LE. 

Serviço inicial (questionários)
8
: j. disagree; k. agree; l. Não concorda; m. Não 

concorda; n. Concorda em parte. 

As afirmações de Ana nos levam a perceber que ela mantém sua crença sobre a 

importância da promoção e desenvolvimento de todas as habilidades da língua alvo e 

acredita na possibilidade de sua utilização no contexto escolar. 

                                                 
8
 l. It’s easier to read and write English than to speak and understand it; m. The most important part of 

learning a foreign language is vocabulary words; o. O sistema de sons da língua estrangeira deve ser 

ensinado separadamente logo no início da instrução juntamente com a transcrição fonética; p. Um dos 

problemas de se enfatizar competência oral é que não há maneira objetiva de se testar tal competência; q. 

O professor deveria dar mais ênfase a atividades que estimulem o aluno a falar e ouvir nas aulas de LE. 
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MARINA 

Estágio I: Marina deixa transparecer que acredita que o fato das turmas de escolas 

públicas serem cheias impossibilita o professor de realizar atividades focadas nas quatro 

habilidades da LE. 

Estágio IV: Neste período de estágio, ao assistir a prática pedagógica da professora 

observada e notar que ela utilizou atividades que abrangeram as quatro habilidades da 

língua alvo em uma única aula, Marina parece ter desconstruído sua crença sobre a 

impossibilidade de se utilizar as quatro habilidades em sala de aula. 

Serviço inicial (questionários): j. neither agree or disagree; k. neither agree or 

disagree; l. Concorda plenamente; m. Não tem opinião a respeito; n. Concorda em 

parte. 

Marina diz concordar em parte a respeito do professor priorizar atividades de 

listening e speaking em sala de aula, mas não fica claro sua posição em relação a 

possibilidade de utilização das quatro habilidades em sala de aula de LE. Percebe-se que 

sua crença tenha sido, no mínimo, abalada ao realizar o Estágio IV, mas não se pode 

inferir qual é a crença de Marina no momento atual. 

 

CRENÇA 8 - É interessante incentivar o aluno à compreensão de textos/vocabulário 

sem recorrer imediatamente à tradução. 

 

ANA 

Estágio IV: Não fica claro, na narrativa de Ana, sua posição a respeito da tradução 

ligada ao ensino de LE, mas pudemos notar, através da descrição de sua prática 
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pedagógica, que ela se utiliza de estratégias que estimulem a compreensão/interpretação 

por parte do aluno e não cita ter-se utilizado da tradução em momento algum das aulas 

que ministrou. 

Serviço inicial (questionários)
9
: o. disagree; p. agree. 

Em uma das afirmações do questionário aplicado Ana diz discordar de que a 

parte mais importante de aprender Inglês seja a tradução para a língua materna, o que 

também não significa que ela seja a favor da abolição da tradução ligada ao ensino de 

LE, portanto, podemos concluir que ela evita utilizar a tradução imediata, mas não é 

possível identificar claramente sua crença através das afirmativas dos questionários, o 

que aponta para uma das limitações de nossa pesquisa que será descrita com mais 

detalhes no item 5.3. 

 

LAURA 

Estágio I: É possível notar que Laura, mesmo apontando para o fato de que o professor 

observado mal se utiliza da LE, não concorda com a postura dos alunos em não se 

esforçar para compreender os conteúdos e solicitarem ao professor a tradução todo o 

tempo. 

Serviço inicial (questionários): o. strongly disagree; p. agree. 

Laura descreve discordar completamente de que a parte mais importante de se 

aprender uma LE seja a tradução, porém, não é possível identificar claramente o que 

Laura acredita sobre a utilização da tradução no ensino de uma segunda língua, o que, 

mais uma vez, nos remete a um problema metodológico de nossa pesquisa em relação à 

utilização destes questionários para os fins de nosso estudo. (Ver item 5.3.) O que 

                                                 
9
 o. The most important part of learning English is translating for my language; p. It’s ok to guess if you 

don’t know a word in English. 
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podemos notar é uma convergência em relação as manifestações discursivas de Ana às 

suas respostas do questionário. Ao dizer que concorda com que o aluno tente 

compreender uma palavra em inglês que ele não saiba, a professora vai ao encontro de 

seu relato de que os alunos devem buscar a compreensão de vocabulário antes de 

solicitar a tradução ao professor. 

 

CRENÇA 9 - A avaliação deveria ser vista como um meio de mostrar ao professor e 

aos próprios alunos os conteúdos que aprenderam e os conteúdos em que ainda têm 

dificuldades. 

 

ANA 

Estágio IV: No relatório Ana não deixa clara sua posição em relação à avaliação, mas 

descreve seu desapontamento em perceber que os alunos se preocupam mais com 

números (notas) do que em verificar o que realmente aprenderam. 

Serviço inicial (questionários)
10

: q. Não concorda. 

 Ana diz não concordar que a nota do aluno seja fiel ao seu desempenho, porém, 

não sabemos dizer qual o sistema de avaliação Ana inferiu por meio da afirmativa do 

questionário. Há uma crença negativa em relação ao método de avaliação tradicional, 

com a utilização de provas como meio principal de avaliação e até mesmo como meio 

de punição, mas não há como saber se esta foi a interpretação da professora ao 

responder ao questionário. O que podemos notar é que Ana acreditava que a avaliação 

deveria ser um meio no qual os alunos consigam observar seus pontos fortes e fracos em 

                                                 
10

 q. Geralmente, a nota que o aluno de LE recebe em suas avaliações reflete de forma fiel seu 

desempenho. 
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relação à sua aprendizagem de LE, mas não se pode inferir sobre sua opinião atual a 

respeito.  

 

CLARA 

Estágio IV: O professor observado em estágio ameaça utilizar-se da avaliação como 

punição e Clara relata que tal atitude prejudica o aluno, fazendo-o ver a avaliação como 

algo negativo. 

Serviço inicial (questionários): q. Não concorda. 

Clara diz discordar de que a nota dos alunos nas avaliações seja fiel ao seu 

rendimento. O que podemos notar é que Clara acreditava que a avaliação é algo positivo 

e que não deveria ser utilizada em forma de ameaça ou punição por parte do professor, 

porém, não percebemos por meio dos dados se esta crença de Clara se mantém. 

É possível notar que a crença relatada por Clara em seu relatório de estágio se 

converge à sua resposta da afirmativa do questionário, uma vez que, se ela acredita que 

os professores utilizem a avaliação como punição e ela não vê tal atitude com bons 

olhos, consequentemente não percebe a nota do aluno como algo fiel ao seu 

desenvolvimento, pois se a utilização da avaliação não está ocorrendo de forma correta, 

seus resultados podem da mesma forma, não estarem corretos. 

 

Nesta seção, pudemos perceber o percurso de algumas das crenças dos sujeitos – 

sua conservação e/ou reconstrução – em suas experiências acadêmicas e suas 

experiências profissionais. Nem todas as categorias de crenças se manifestaram no 

discurso dos sujeitos nos três períodos analisados e em várias delas não foi possível 

identificar se se mantiveram ou se reconstruíram, mas foi de grande valia identificar 



143 

 

estas crenças e notar como a experiência acadêmica e pós-acadêmica influenciaram nas 

práticas discursivas e pedagógicas destes professores, assim como em suas crenças 

sobre ensino e aprendizagem de LE. 

 

4.4. Relação crenças x recorrência  

A seguir, apresentaremos uma tabela mostrando afirmações (crenças) dos 

questionários BALLI e QUALE relacionando-as à porcentagem dos sujeitos desta 

pesquisa que confirmaram ou negaram tais crenças. O intuito desta tabela é de mostrar 

se há uma tendência, entre sujeitos participantes desta pesquisa – enquanto professores 

graduados – em relação a determinadas crenças. 

O objetivo, nesta seção, foi, portanto, o de observar se há, entre professores em 

serviço inicial, uma disposição a aceitar determinadas crenças, ou seja, notar quais 

crenças são mais recorrentes entre os sujeitos. 

As categorias do questionário BALLI (Anexo 1) foram reunidas em três escalas 

devido à proximidade de suas afirmações: 1. Strongly agree/agree; 2. Neither agree or 

disagree; 3. Strongly disagree/disagree. 

As categorias do questionário QUALE (Anexo 2) foram mantidas em quatro 

escalas: 1. Concorda plenamente; 2. Concorda em parte; 3. Não concorda; 4. Não tem 

opinião a respeito. 

  

QUESTIONÁRIO BALLI 

CATEGORIAS DE CRENÇAS 
AFIRMAÇÃO 

RECORRENTE 
% 
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It’s easier for children than adults to learn a 

foreign language. 
Strongly agree/agree 100% 

Some people have a special ability for learning 

foreign languages. 
Strongly agree/agree 75% 

People from my country are good in learning a 

foreign language. 

Neither agree or 

disagree 
75% 

If you already know a foreign language, it’s easier 

to learn another one. 
Strongly agree/agree 75% 

I have a special ability for learning a foreign 

language. 
Strongly agree/agree 75% 

Everyone can learn to speak a foreign language. Strongly agree/agree 100% 

Some languages are easier to learn than others. Strongly agree/agree 100% 

English is a/an _______________ language to 

learn. 
Easy; medium difficult 

50% 

50% 

I believe that I will learn to speak English very 

well. 
Strongly agree/agree 75% 

Studying 1 hour per day, how long does it take to 

learn a language? 
1-2 years 75% 

It’s easier to read and write English, than to speak 

and understand it. 

Strongly agree/agree; 

Neither agree or 

disagree 

50% 

50% 

It’s best to learn English in a English-speaking 

country. 
Strongly agree/agree 50% 

The most important part of learning a foreign 

language is vocabulary words. 
Strongly agree/agree 50% 

Learning a foreign language is different than 

learning other subjects. 
Strongly agree/agree 75% 

The most important part of learning English is 

translating from my language. 

Strongly 

disagree/disagree 
100% 

It’s important to speak English with excellent 

pronunciation. 

Strongly 

disagree/disagree 
50% 

You shouldn’t say anything in English until you can 

say it correctly. 

Strongly 

disagree/disagree 
100% 
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I enjoy practicing English with the English 

speakers I meet. 
Strongly agree/agree 100% 

It’s ok to guess if I don’t know the word in English. Strongly agree/agree 100% 

It’s important to repeat and practice a lot. Strongly agree/agree 100% 

It’s important to understand every word you hear 

or read. 

Strongly 

disagree/disagree 
75% 

I feel timid speaking English with other people. 
Strongly 

disagree/disagree 
75% 

People in my country fell that is important to speak 

English. 
Strongly agree/agree 75% 

If I learn English very well, I will have better 

opportunities for a good job. 
Strongly agree/agree 100% 

I want to learn to speak English well. Strongly agree/agree 100% 

I would like to have English speaking friends and 

acquaintances. 
Strongly agree/agree 100% 

It’s always a boring process to learn a foreign 

language. 

Strongly 

disagree/disagree 
100% 

 

QUESTIONÁRIO QUALE 

CATEGORIAS DE CRENÇAS 
AFIRMAÇÃO 

RECORRENTE 
% 

A aprendizagem de língua estrangeira deve ser 

divertida. 
Concorda em parte 50% 

Proficiência significa aplicação correta das quatro 

habilidades – listening, speaking, reading, writing. 
Concorda plenamente 75% 

A motivação para o aluno continuar estudando a 

língua está diretamente relacionada ao seu sucesso em 

falar a língua. 

Concorda em parte 75% 

Um bom professor de língua estrangeira não precisa 

de recursos áudio-visuais para construir um programa 

de curso eficaz. 

Não concorda 100% 
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É importante que os alunos aprendam regras 

gramaticais. 
Concorda plenamente 75% 

O professor deve sempre exigir que as respostas na 

língua alvo sejam linguisticamente perfeitas. 

Concorda em parte; 

Não concorda 

50% 

50% 

O sistema de sons da língua estrangeira deve ser 

ensinado separadamente logo no início da instrução 

juntamente com a transcrição fonética. 

Não concorda 75% 

Textos ouvidos em CD ou mp3 geralmente não 

prendem a atenção do aluno. 
Não concorda 75% 

Um dos problemas de se enfatizar competência oral é 

que não há maneira objetiva de se testar tal 

competência. 

Não concorda 50% 

A inclusão de material cultural nas aulas de inglês 

aumenta a motivação do aluno para falar a língua. 
Concorda plenamente 100% 

A aprendizagem de uma outra língua exige auto 

disciplina. 
Concorda plenamente 100% 

A prática padrão não fornece contexto significativo 

para se aprender a usar a língua alvo. 
Não concorda 50% 

Os alunos não aprendem inglês atualmente porque não 

estudam. 

Concorda em parte; 

Não concorda 

50% 

50% 

O laboratório de línguas é um recurso indispensável 

para ensino e aprendizagem de LE. 
Concorda plenamente 50% 

O ensino de LE deveria começar no primário. Concorda plenamente 100% 

Geralmente, a nota que o aluno de LE recebe em suas 

avaliações reflete de forma fiel seu desempenho. 
Não concorda 75% 

Situações simuladas da vida real deveriam ser usadas 

para ensinar conversação. 
Concorda plenamente 100% 

Os professores de LE não precisam ser fluentes para 

ensinar comunicativamente. 

Concorda em parte; 

Não concorda 

50% 

50% 

Os alunos deveriam sempre responder às perguntas na 

LE com respostas completas. 
Concorda em parte 50% 

O professor deveria dar mais ênfase a atividades que 

estimulem o aluno a falar e ouvir nas aulas de LE. 
Concorda em parte 75% 

Quando o aluno comete um erro de natureza sintática, 

tal fato deveria ser encarado como parte natural da 

aquisição de línguas. 

Concorda plenamente 75% 
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Se a gramática fosse ensinada de maneira adequada, a 

aprendizagem de LE ocorreria de maneira mais fácil. 
Não concorda 75% 

 

 

Conforme podemos notar no Gráfico 1, abaixo, das 25 categorias de crenças 

apresentadas no questionário BALLI, 12 delas, a maioria, são compartilhadas por 100% 

dos sujeitos, 9 das categorias são compartilhadas por 75% dos sujeitos, 3 delas são 

compartilhadas por 50% dos sujeitos e apenas em 1 delas as opiniões se dividem, sendo 

que 50% tem uma opinião contrária dos outros 50%. Portanto, das 25 afirmativas, 21 

são compartilhadas pela maioria dos sujeitos (acima de 75%). Há também 2 afirmativas 

diferenciadas: em 1 delas 75% dos sujeitos acreditam que estudando 1 hora por dia, o 

individuo levaria entre 1 e 2 anos para aprender a LE, e na outra as opiniões se dividem 

sendo que 50% dos sujeitos acreditam que o inglês é uma língua fácil de se aprender e 

50% acreditam que ele é mais ou menos difícil de se aprender. Podemos visualizar mais 

claramente estas porcentagens observando o gráfico abaixo: 

 

Das 22 afirmativas presentes no questionário QUALE, conforme aponta o 

Gráfico 2, abaixo, a maioria delas, 9, são compartilhadas por 75% dos sujeitos, 5 das 

categorias são compartilhadas por 100% dos sujeitos, assim como outras 5 categorias 

12 

9 

3 
1 

100% 75% 50% 50% x 50%

Gráfico 1 - Tendência 
Questionário BALLI - 25 afirmativas 
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são compartilhadas por 50% dos sujeitos e em apenas 3 delas as opiniões se dividem, ou 

seja, 50% dos sujeitos da pesquisa possuem opiniões diferentes dos outros 50%.  

 

Ao unirmos as informações de ambos os questionários, percebemos, no Gráfico 

3, abaixo, que a maioria das afirmações, 18, são compartilhadas por 75% dos sujeitos, 

mas também uma grande quantidade, 17 categorias de crenças, são compartilhadas por 

100% dos sujeitos; 8 categorias são compartilhadas por 50% dos sujeitos e apenas em 4 

delas as opiniões divergem (50% x 50%). 

 
 

 

 Conclui-se, portanto, que das 47 afirmativas presentes na união dos dois 

questionários, 35 delas (74,5%) são compartilhadas pela maioria dos sujeitos (acima de 

9 

5 5 

3 

75% 100% 50% 50% x 50%

Gráfico 2 - Tendência 
Questionário QUALE - 22 afirmativas 

18 
17 

8 

4 

75% 100% 50% 50% x 50%

Gráfico 3 - Tendência 
Questionários BALLI e QUALE - 47 afirmativas 
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75% deles) o que nos leva a crer que grande parte das crenças apresentadas sobre ensino 

e aprendizagem de LE é partilhada por professores em serviço inicial, ou seja, há, de 

fato, uma tendência entre os sujeitos de compartilharem crenças semelhantes sobre o 

que gira em torno da aprendizagem de uma segunda língua. 

 

 

4.5. A voz do professor: uma breve discussão 

Nesta seção apresentaremos uma breve discussão sobre as questões apresentadas 

no questionário semiestruturado (Anexo 3) a fim de mostrar como os sujeitos desta 

pesquisa se sentem enquanto professores em serviço inicial, quais foram suas 

expectativas ao iniciar o curso de Letras, se se recordam de ter discutido crenças 

durante a licenciatura e o que acreditam serem fatores importantes na profissão de 

professor. 

Nas questões “a” e “b” os sujeitos responderam a questões fechadas com 

múltiplas opções em que poderiam marcar mais de uma alternativa e acrescentar outros 

comentários. As questões de “1” a “4” eram abertas, nas quais os sujeitos da pesquisa 

poderiam discorrer livremente sobre o tema da pergunta. 

 

QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO 

Questões de múltipla escolha 

1. Quais as razões que o levaram a cursar Letras - Licenciatura em Língua Inglesa? 

 

75% Ter habilidade em Língua Inglesa. 

50% Gostar de ler e escrever. 

0% Desejo de ser professor. 
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2. O que você acredita ser necessário fazer para ter sucesso na sua profissão como 

professor de Língua Inglesa? 

 

50% Participar de congressos. 

100% Fazer leituras extras. 

100% Frequentar cursos de atualização. 

75% Frequentar cursos de pós-graduação (lato e/ou stricto sensu). 

75% Fazer leituras sobre teorias de ensino. 

75% Participar de cursos de formação de professores. 

75% Seguir sua intuição. 

75% Contar com sua experiência anterior de ensino. 

Outros: 

Ana – Praticar dando aulas também é essencial. 

Marina – Gostar de ser professor, pois uma vez que você sente satisfação em realizar 

o seu trabalho, irá sempre procurar uma forma de se atualizar e melhorar cada dia 

mais o seu desempenho em sala de aula. 

Clara – Ter oportunidade de fazer intercâmbio. 

 

 Nota-se, por meio das questões fechadas, que a maioria dos sujeitos (75%) 

declara que a razão principal que os levou a cursar Letras foi ter habilidades na Língua 

Inglesa, sendo que metade deles também descreveu gostar de ler e escrever. 

 Sobre ter sucesso enquanto professor de inglês, a maioria dos sujeitos da 

pesquisa revelou concordar com praticamente todas as alternativas descritas. É 

interessante observar que todos são a favor da continuidade de estudos, 

independentemente de ser por uma iniciativa individual (leituras, por exemplo) ou pela 

busca de eventos e cursos que objetivem o aperfeiçoamento profissional (cursos de pós-

graduação, congressos). Eles parecem concordar que a formação continuada é de 

extrema relevância na profissão de professor. Alguns, inclusive, destacaram a 

importância de aprender com a prática de ensino, ter satisfação com a profissão e ter a 

oportunidade de contato com países da LE. 

 Podemos concluir que os professores participantes desta pesquisa possuem uma 

postura crítica frente a sua profissão e revelam estar cientes de que a constante 
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atualização de conhecimentos em sua área está diretamente relacionada ao seu sucesso 

profissional. 

 

QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO 

Questões abertas 

1. Quais foram suas expectativas ao começar o curso de Letras? O que você esperava 

encontrar? 

 

Ana – Ao iniciar meu curso esperava aprender muito sobre a Língua Inglesa e sobre o 

fazer do professor (como dar aulas excelentes). Aprendi mais sobre como dar aulas do 

que sobre a própria língua em si, apesar de já ter entrado no curso tendo uma boa 

fluência na Língua Inglesa. 

Marina – Quando comecei o curso de Letras estava bem perdida sobre o que queria 

fazer, mas comecei porque sempre gostei muito de línguas estrangeiras e queria muito 

saber falar inglês muito bem. 

Clara – Ser fluente em Inglês. 

Laura – Não tinha certeza se era o curso correto. Por vir de uma família em que mãe 

e tias são/eram professoras sabia das dificuldades que o professor encontra na sua 

carreira. 

2. Na sua opinião, qual é a imagem que os alunos de Letras possuem sobre como ser 

professor? 

 

Ana - Esta é uma questão complexa, pois cada aluno entra no curso com uma visão 

diferente do fazer do professor. Alguns entram com muita expectativa e se desapontam 

e outros entram acreditando pouco na formação como professor e se motivam com a 

profissão ao longo do curso. Acho que uma pergunta interessante a fazer seria: "A sua 

formação como professor o capacitou para enfrentar a realidade como professor de 

Língua Inglesa como segunda língua?". Ou ainda "As suas expectativas sobre ser 

professor foram correspondidas ao começar a trabalhar como professor de língua 

Inglesa?". 

Marina - Bom, não posso dar uma opinião sobre o que outras pessoas pensam, mas 

sim o que eu penso do que é ser professor. Hoje em dia, para mim, ser professor, NO 

BRASIL, é uma das piores profissões. Totalmente desvalorizada, trabalha-se muito, 

não tem bom salário e não tem boas condições de trabalho, uma vez que os próprios 

alunos não conseguem perceber a importância de ir à escola e de estudar. 

Clara - Só depois da prática efetiva em sala de aula é possível aprender a dar aulas. 

Laura - Não sei dizer por outros. Posso dizer que para mim sempre vi o professor 

como uma pessoa de grande impacto na vida de seus alunos. E essa influência pode 

ser tanto positiva quanto negativa. 
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3. Quando você começou a estudar inglês, houve alguém que lhe deu conselhos sobre 

como aprender essa língua? Se você se lembra, quais conselhos foram esses? Relate-

os. 

 

Ana - Não fui aconselhada. 

Marina - Não me recordo muito bem, mas uma coisa que me lembro que eu fazia 

muito quando criança, era ouvir músicas em inglês acompanhando as letras e tentava 

cantar com a mesma pronúncia, mesmo sem entender nada do que estava sendo dito. 

Clara - Ver filmes em Inglês, ler livros em Inglês, fazer intercâmbio para aperfeiçoar 

a fluência. 

Laura - Me lembro que muitos professores diziam que era importante perder a 

timidez. Se permitir errar. 

4. Em alguma disciplina da graduação você chegou a discutir com o professor e com 

os companheiros de classe sobre suas crenças sobre ensino/aprendizagem de Língua 

Estrangeira e/ou sobre as possíveis crenças que seus alunos poderiam ter a este 

respeito? Se sim, você considerou esta discussão como algo positivo e relevante? 

 

Ana - Sim. Considerei muito importante as discussões que tive durante o curso com 

relação a crenças. 

Marina - Não me recordo. 

Clara – Sim, foi extremamente relevante. 

Laura - Sim. Discussões pacíficas sobre o aprendizado de uma língua estrangeira são 

sempre positivas. Professores também são pessoas, ou seja, possuem ideias, ideais e 

princípios diferentes. 

 

 Quando questionados sobre as expectativas ao iniciar o curso de Letras notamos, 

através das manifestações discursivas dos sujeitos, uma crença comumente observada 

entre recém-chegados ao curso de licenciatura em inglês: “O curso de Letras me levará 

a ser fluente em Inglês” ou “Vou fazer Letras para ser fluente em Inglês”. Digo que esta 

é uma crença recorrente, pois a vi compartilhada pela maioria de meus colegas quando 

iniciei a graduação. É interessante observar que esta é uma visão compartilhada por 

muitos e que é uma das “principais expectativas” entre iniciantes do Curso. 

Ana foi a única que descreveu ter expectativas sobre “aprender a ensinar” e cita 

que não aprendeu muito sobre a LE em si, o que pode apontar para uma expectativa que 

ela possuía sobre o Curso apresentar uma abordagem mais ampla em relação à língua 
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inglesa. Já Laura se mostrou reflexiva desde o início da graduação sobre os desafios em 

se tornar um professor. Marina e Clara deixam claro que esperavam fazer o curso de 

Letras para ser fluentes em Inglês, o que é uma observação interessante, pois percebo 

que a maioria das pessoas tem consciência, ao iniciarem um curso de graduação, de 

pensar nas possibilidades de sua atuação profissional. É interessante conectar estas 

respostas dos sujeitos às suas repostas à pergunta “Quais as razões que o levaram a 

cursar Letras - Licenciatura em Língua Inglesa?”, em que 75% descreveram “ter 

habilidade em Língua Inglesa”, 50% disseram “gostar de ler e escrever” e ninguém 

manifestou o “desejo de ser professor”, ou seja, essas respostas podem apontar para um 

pensamento equivocado do curso de Letras, em que os alunos o iniciam buscando 

fluência na LE, porém, encontram um curso mais voltado para a formação de 

professores. 

 Em relação à imagem que alunos de Letras possuem a respeito da profissão, Ana 

descreve que alunos diferentes ingressam no curso com expectativas diferentes e 

adotam uma postura crítica frente ao tema da pergunta, sugerindo que seria interessante 

questionar se a realidade encontrada na atuação do professor correspondeu às suas 

expectativas e se o curso de licenciatura realmente o preparou para o exercício da 

profissão. Marina descreve que ser professor no Brasil é ser desvalorizado e não ter 

boas condições de trabalho, o que, infelizmente, é uma realidade, principalmente em se 

tratando do ensino público regular (Ensino básico). Para Clara, só se aprende a dar aulas 

depois da prática em sala de aula. Tal posicionamento pode demonstrar um certo 

descontentamento ou decepção com o curso de Letras que pode não ter correspondido 

às suas expectativas. Laura descreve que o professor exerce grande influência sobre 

seus alunos (positivas ou negativas). Esta afirmação pode nos levar a inferir que Laura 
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percebe a importância do papel do professor na vida do aluno e acredita que este deva 

estar ciente de sua prática pedagógica e da influência que ela exercerá sobre os 

aprendizes. 

Sobre serem aconselhadas em relação ao aprendizado do Inglês, Marina e Clara 

descrevem algumas dicas que comumente se ouve: Ouvir música internacionais, assistir 

a filmes legendados, além de fazer intercâmbio. Sobre a questão do intercâmbio, uma 

das alternativas do questionário BALLI respondida pelos sujeitos foi: “É melhor 

aprender Inglês em um país onde a Língua Inglesa seja a língua nativa”
11

. As opiniões 

foram bem distintas entre os participantes: Ana disse que não concorda e nem discorda, 

Marina diz discordar plenamente e Clara e Laura concordam. Outro fator relevante foi 

citado por Laura: perder a timidez e se permitir errar, o que deve ser parte natural do 

processo de aprendizagem de uma LE. 

Quando questionadas sobre a ocorrência de discussões sobre crenças durante a 

graduação, Ana, Clara e Laura descreveram que tais discussões e debates em sala, de 

fato, aconteceram e as consideraram muito relevantes e positivas para sua formação. 

Por meio das manifestações discursivas dos sujeitos desta pesquisa, concluímos 

que, como qualquer estudante em início de graduação, eles trouxeram consigo crenças e 

expectativas que foram sendo reforçadas ou reconstruídas ao longo de seu percurso 

acadêmico e, quando depois de formados, em serviço, partindo de cada experiência 

vivenciada em seu dia-a-dia de sala de aula, estas crenças continuaram a ser transformar 

e ainda continuarão. É interessante perceber que estes indivíduos conseguem ter um 

olhar crítico sobre sua profissão e ser conscientes da importância de seu trabalho 

enquanto educadores, formadores de cidadãos. 

                                                 
11

 Tradução minha, do original: It is best to learn English in an English-speaking country. 
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CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1. Introdução 

 Este capítulo apresentará, primeiramente, a retomada das perguntas de pesquisa 

visando apresentar como elas foram respondidas após a análise dos dados. 

Posteriormente apresentaremos as limitações e desafios que surgiram ao longo deste 

estudo e, por fim, descreveremos as últimas considerações, buscando mostrar a 

relevância desta pesquisa, assim como suas contribuições para os estudos em torno de 

crenças sobre ensino e aprendizagem de LE. 

 

5.2. Retomada das perguntas de pesquisa 

 Sobre as duas primeiras perguntas de pesquisa: Quais são as crenças do 

professor de Língua Inglesa em formação e como se dá seu processo de modificação 

em diferentes momentos de seu percurso acadêmico – durante e após a realização do 

estágio? As crenças estabelecidas ao longo da graduação se mantêm até quando estes 

professores estão em exercício? A análise dos dados nos permitiu observar que os 

então professores em formação possuíam as seguintes crenças sobre 

ensino/aprendizagem de LE: 1. Os alunos não se interessam em aprender a LE porque 

não veem utilidade prática; 2. Se não houver motivação, não há disciplina e não há 

aprendizagem; 3.Os professores do ensino regular não usam a LE na maior parte do 

tempo porque não a dominam ou porque acreditam que os alunos não darão conta de 

acompanhar; 4. Quanto mais recursos (tecnológicos, principalmente), mas eficiente 

será a aprendizagem de LE; 5. É melhor concentrar a atenção e o esforço em uma 

habilidade somente que diluir entre as quatro e não obter um resultado satisfatório; 6. O 
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estágio é uma atividade essencial para a formação do professor de LE; 7. Conhecer o 

perfil da turma leva o professor a desenvolver um trabalho de melhor qualidade; 8. É 

interessante induzir o aluno à compreensão de textos/vocabulário sem recorrer 

imediatamente à tradução; 9. A avaliação deveria ser vista como um meio de mostrar 

ao professor e aos próprios alunos os conteúdos que aprenderam e os conteúdos que 

ainda têm dificuldades; 10. Há uma influência negativa devido ao grande número de 

alunos em sala de aula. 

 Os dados nos permitiram observar também a postura crítico-reflexiva adotada 

pelos sujeitos mediante as aulas observadas e regidas, assim como se identificou que, na 

maioria dos casos, a prática pedagógica destes indivíduos convergiu em relação às suas 

crenças e aos embasamentos teórico-metodológicos providos pelo curso licenciatura. 

Com base nas manifestações discursivas identificadas nos relatórios e questionários, não 

foi possível notar dentre os sujeitos a realização de práticas pedagógicas contrárias às 

suas crenças. Todas estas observações apontam, concomitantemente, à influência do 

curso de Letras no percurso de manutenção ou modificação das crenças do indivíduo, ou 

seja, durante a observação de suas manifestações discursivas, foi possível identificar a 

bagagem teórico-metodológica carregada pelos sujeitos, como: dar aulas seguindo os 

construtos do letramento crítico; a utilização da LE durante maior parte do percurso da 

aula; o uso das quatro habilidades em sala de aula; a contribuição positiva dos recursos 

tecnológicos; o incentivo à compreensão do aluno sem a recorrência imediata à 

tradução; a questão de manter o aluno motivado, entre outros. Por meio desses fatores, 

notamos que os dados nos propiciaram perceber que as crenças dos sujeitos, sua prática 

pedagógica, suas manifestações discursivas e as influências de base teórico-prático-

metodológica estão interligadas e se influenciam mutuamente.  
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 Sobre o percurso de manutenção e reconstrução das crenças desde os dois 

diferentes períodos da graduação – Estágios I e IV – e após estarem em serviço inicial, 

foi possível notar que o maior impacto de modificação das crenças dos sujeitos se deu 

entre os períodos de Estágio I e Estágio IV. Pouco se percebeu sobre uma possível 

reconstrução das crenças dos professores em serviço inicial em relação às crenças que 

possuíam ao final da graduação. Observou-se que a maioria de suas crenças se manteve 

e outras se reconstruíram após esses sujeitos analisarem e descreverem a prática 

pedagógica do professor observado e sua própria prática, como podemos observar 

através do quadro a seguir:  

 

 

PERCURSO COMPARATIVO DAS CRENÇAS - 

GRADUAÇÃO X SERVIÇO INICIAL 
 

 

Categorias de crenças 

 

Situação de manutenção ou 

reconstrução da crença 

 

1 - Os alunos não se interessam em 

aprender a LE porque não veem utilidade 

prática desse aprendizado.; 2 - Se não 

houver motivação, não há disciplina e não 

há aprendizagem. 

 

3 sujeitos mantiveram até o momento 

atual, 1 reconstruiu durante o estágio IV. 

 

3 - Os professores do ensino regular não 

usam a LE na maior parte do tempo 

porque não a dominam ou porque 

acreditam que os alunos não darão conta 

de acompanhar a aula. 

 

2 sujeitos mantiveram até o estágio IV; 

não foi possível notar a crença atual. Os 

demais não expressaram essa crença. 

 

4 - Quanto mais recursos (tecnológicos, 

principalmente), mas eficiente será a 

aprendizagem de LE. 

 

 

3 sujeitos mantiveram até o momento 

atual, o outro restante não expressou essa 

crença. 
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5 - É melhor concentrar a atenção e o 

esforço em uma habilidade somente que 

diluir entre as quatro e não obter um 

resultado satisfatório. 

 

1 sujeito manteve [invertida] até o 

momento atual, 1 sujeito reconstruiu 

durante o Estágio IV e manteve até o 

momento atual, os demais não 

expressaram essa crença. 

6 - O estágio é uma atividade essencial 

para a formação do professor de LE. 
Os 4 sujeitos mantiveram até o estágio IV. 

 

7 - Conhecer o perfil da turma leva o 

professor a desenvolver um trabalho de 

melhor qualidade. 

 

2 sujeitos mantiveram até o estágio IV; 

não foi possível notar a crença atual. Os 

demais não expressaram essa crença. 

 

8 - É interessante induzir o aluno à 

compreensão de textos/vocabulário sem 

recorrer imediatamente à tradução. 

 

2 sujeitos mantiveram até o estágio IV; 

não foi possível notar a crença atual. Os 

demais não expressaram essa crença. 

 

9 - A avaliação deveria ser vista como um 

meio de mostrar ao professor e aos 

próprios alunos os conteúdos em que 

aprenderam e os conteúdos que ainda têm 

dificuldades. 

 

2 sujeitos mantiveram até o estágio IV; 

não foi possível notar a crença atual. Os 

demais não expressaram essa crença. 

 

10 - Há uma influência negativa devido ao 

grande número de alunos em sala de aula. 

 

 

1 sujeito manteve até o estágio IV, 1 

sujeito manteve até o estágio IV 

[invertida]; não foi possível notar a crença 

atual. Os demais não expressaram essa 

crença. 

 

 

Infelizmente, a situação de manutenção ou reconstrução de algumas das crenças 

dos sujeitos não puderam ser contrastadas entre o período de realização dos estágios ao 

período de serviço inicial devido a uma limitação de nossos instrumentos de pesquisa 

que será melhor descrita no item a seguir. 
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 Em relação à terceira pergunta de pesquisa: Há uma tendência, entre professores 

em serviço inicial, de apresentarem crenças semelhantes? Observou-se que há sim uma 

possível tendência entre professores graduados, em serviço inicial, de compartilharem 

determinadas crenças. Os dados nos mostraram que 74,5% das afirmativas (categorias 

de crenças) totalizadas pela união dos dois questionários aplicados são compartilhadas 

pela maioria dos sujeitos (entre 75% e 100% deles). 

 

5.3. Limitações da pesquisa 

 Em relação aos relatórios de estágio, uma das limitações encontradas foi, 

principalmente, a quantidade/qualidade dos dados que foram possíveis de levantar 

através dos relatórios de Estágio I. Inicialmente, esperava-se que o relatório contivesse 

mais a expressão dos então estagiários. Porém, nos deparamos com textos muito 

sucintos e sem aprofundamento descritivo, o que não nos permitiu levantar uma 

quantidade mais significativa de dados que permitisse contrastar com os dados dos 

relatórios de Estágio IV e dos questionários. 

 Outra dificuldade encontrada foi referente à colaboração dos professores em 

responder aos questionários. Inicialmente, havíamos levantado dados de 7 sujeitos 

(dados referentes aos relatórios de estágio), porém, apenas 4 se dispuseram a participar 

da pesquisa respondendo aos questionários, sendo que 2 deles não responderam aos e-

mails e 1 respondeu informando que não tinha interesse em participar da pesquisa. 

Acreditamos que com um número maior de sujeitos seria possível observar com mais 

propriedade e confiabilidade as tendências relativas aos aspectos em foco nesta 

pesquisa. 
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 Uma terceira dificuldade deveu-se à utilização dos questionários BALLI e 

QUALE, uma vez que, apesar de ambos possuírem uma quantidade considerável de 

afirmações (crenças), algumas das crenças levantadas por meio dos relatórios de 

estágios não tiveram correspondência com as crenças presentes nos questionários, o que 

acabou limitando um pouco o processo de comparação de sua modificação entre o 

percurso durante e após a graduação.  

  

5.4. Últimas considerações 

Esta pesquisa, tendo em vista o objeto de estudo em tela, buscou articular 

diferentes aportes teóricos relacionados ao seu tema de investigação, buscando ecoar a 

contribuição de trabalhos relevantes, principalmente, acerca da área de crenças sobre 

ensino/aprendizagem de LE (Barcelos, 1995; 2000; 2006; Silva I. 2000; Silva L. 2001; 

Silva K. 2005; 2011; Barcelos; Vieira-Abrahão, 2006; Pajares, 1992), linguística 

aplicada e formação de professores (Almeida Filho, 1998; Motta, 2008; Nascimento, 

2011; Barcelos 2004; 2006; Schön, 1997; Leffa, 2001), com vistas a relacionar crenças, 

as manifestações discursivas e práticas pedagógicas. 

Buscou, portanto, colaborar, através das discussões e reflexões desenvolvidas, 

com subsídios teóricos e práticos, para o aprimoramento de cursos, iniciativas pessoais 

de formação de professores de LE (Inglês), alunos do curso de Letras, profissionais em 

serviço que busquem uma formação continuada e pesquisadores envolvidos com os 

temas aqui abordados, além de trazer contribuições para as pesquisas aplicadas e, 

também, em menor medida, para as abordagens discursivas. 

Para tal, foram trazidas questões teóricas que tratam das manifestações 

discursivas, linguagem, crenças, formação de professores, linguística aplicada. Além 
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da discussão de tais referências, foi possível identificar como estas se inter-relacionam a 

partir do objeto de pesquisa trazido neste estudo: as crenças de professores de Língua 

Inglesa em formação e em serviço inicial. 

A análise dos dados desenvolvida neste estudo se mostrou relevante uma vez 

que nos permitiu identificar as crenças do estudante de licenciatura em dois momentos 

diferentes de seu curso de graduação e evidenciar as crenças que possuem após 

graduados, em exercício da profissão. O levantamento das crenças destes três diferentes 

momentos proporcionou dados relevantes que nos levaram a compreender como as 

crenças destes professores se modificam através destas experiências, assim como a 

influência mútua entre estas, o discurso dos sujeitos, sua prática de ensino e o 

embasamento teórico do curso de formação de professores. 

Ao lembrarmos que o professor em formação já ingressa no curso de licenciatura 

com uma bagagem de valores, aprendizados, conhecimentos, crenças (VIEIRA-

ABRAHÃO, 2004), podemos concluir que esta bagagem poderá ter influência em seu 

processo de formação. Tais construtos emergirão de forma mais ou menos evidente 

durante a graduação e serão levados para sua prática pedagógica ao iniciarem sua 

atuação docente, de forma que estas crenças poderão influenciar em sua prática. 

A ciência de suas próprias crenças, assim como a dos construtos teóricos e 

metodológicos, sua bagagem cultural e linguística podem levar o professor, seja em 

formação ou em serviço, a ser reflexivo em sua prática pedagógica e estar sempre em 

busca de um ensino participativo e dinâmico que vise o melhor para o processo de 

ensino e aprendizagem de LE. 

Quando professores em formação usam de modo ativo e 

livremente a bagagem linguística, cultural e pedagógica que 

eles trazem consigo para sala de aula e quando formadores de 
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professores reconhecem os valores, crenças e conhecimento 

dos professores em formação como parte integral do processo 

de aprendizagem, então, todo o processo de formação do 

professor se torna reflexivo e proveitoso. (Woods, 1996, p. 

532) 

 

 Deste modo, este trabalho buscou contribuir para a formação do profissional que 

atua com o ensino de LE e também para o aprofundamento das reflexões sobre crenças 

no processo de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras e suas relações com as 

respectivas manifestações discursivas e práticas pedagógicas. 

Este estudo nos levou, portanto, a compreender o relevante papel das crenças no 

processo de formação e de atuação de professores de LE, uma vez que estas influenciam 

na prática pedagógica experienciada por estes profissionais e pela sua contribuição no 

processo de formação do conhecimento teórico-prático do professor. Os estudos sobre 

crenças se mostram extremamente relevantes e devem fazer parte do ensino de línguas, 

uma vez que se ligam intensamente à formação de professores e à sua prática 

pedagógica. 
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ANEXO 1 - Questionário BALLI 

 

 

BALLI - What do you believe about language learning? 

Below are some beliefs people have about language learning. Read each belief and 

circle the number that shows your opinion. 

1 = strongly 

agree 
2 = agree 

3 = neither 

agree or 

disagree 

4 = agree 
5 = strongly 

disagree 

Foreign Language Ability 

It’s easy for children than adults to learn a foreign language. 1 2 3 4 5 

Some people have a special ability for learning foreign languages. 1 2 3 4 5 

People from my country are good in learning a foreign language. 1 2 3 4 5 

If you already know a foreign language, it’s easier to learn another 

one. 
1 2 3 4 5 

I have a special ability for learning a foreign language. 1 2 3 4 5 

Everyone can learn to speak a foreign language. 1 2 3 4 5 

The Difficulty of Language Learning 

Some languages are easier to learn than others 1 2 3 4 5 

Circle the number showing your opinion. English is a (1 = very 

difficult, 2 = difficult, 3 = medium difficult, 4 = easy, 5 = very 

easy) language to learn. 

1 2 3 4 5 

I believe that I will learn to speak English very well. 1 2 3 4 5 

Studying 1 hour per day, how long does it take to learn a language? 

1 = less than a year, 2= 1-2 years, 3 = 3-5 years, 4 = 5-10 years, 5 = 

you can’t learn a language in 1 hour a day. 

1 2 3 4 5 

It’s easier to read and write English, than to speak and understand 

it. 
1 2 3 4 5 

The Nature of Language Learning 

It’s best to learn English in a English-speaking country. 1 2 3 4 5 

The most important part of learning a foreign language is 

vocabulary words. 
1 2 3 4 5 

Learning a foreign language is different than learning other 

subjects. 
1 2 3 4 5 

The most important part of learning English is translating from my 

language. 
1 2 3 4 5 

Learning and Communication Strategies 

It’s important to speak English with excellent pronunciation. 1 2 3 4 5 

You shouldn’t say anything in English until you can say it 

correctly. 
1 2 3 4 5 

I enjoy practicing English with the English speakers I meet. 1 2 3 4 5 
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It’s ok to guess if I don’t know the word in English. 1 2 3 4 5 

It’s important to repeat and practice a lot. 1 2 3 4 5 

It’s important to understand every word you hear or read. 1 2 3 4 5 

I feel timid speaking English with other people. 1 2 3 4 5 

Motivation 

People in my country fell that is important to speak English. 1 2 3 4 5 

If I learn English very well, I will have better opportunities for a 

good job. 
1 2 3 4 5 

I want to learn to speak English well. 1 2 3 4 5 

I would like to have English speaking friends and acquaintances. 1 2 3 4 5 

It’s always a boring process to learn a foreign language. 1 2 3 4 5 
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ANEXO 2 - Questionário QUALE 
 

Leia cada sentença e decida se (1) Concorda plenamente; (2) Concorda em parte; (3) 

Não concorda; (4) Não tem opinião a respeito. 

1. (   ) A aprendizagem de língua estrangeira deve ser divertida. 

2. (   ) 
Proficiência significa aplicação correta das quatro habilidades – listening, 

speaking, reading, writing. 

3. (   ) 
A motivação para o aluno continuar estudando a língua está diretamente 

relacionada ao seu sucesso em falar a língua. 

4. (   ) 
Um bom professor de língua estrangeira não precisa de recursos áudio-visuais 

para construir um programa de curso eficaz. 

5. (   ) É importante que os alunos aprendam regras gramaticais. 

6. (   ) 
O professor deve sempre exigir que as respostas na língua alvo sejam 

linguisticamente perfeitas. 

7. (   ) 
O sistema de sons da língua estrangeira deve ser ensinado separadamente logo 

no início da instrução juntamente com a transcrição fonética. 

8. (   ) Textos ouvidos em CD ou mp3 geralmente não prendem a atenção do aluno. 

9. (   ) 
Um dos problemas de se enfatizar competência oral é que não há maneira 

objetiva de se testar tal competência. 

10. (   ) 
A inclusão de material cultural nas aulas de inglês aumenta a motivação do 

aluno para falar a língua. 

11. (   ) A aprendizagem de uma outra língua exige auto disciplina. 

12. (   ) 
A prática padrão não fornece contexto significativo para se aprender a usar a 

língua alvo. 

13. (   ) Os alunos não aprendem inglês atualmente porque não estudam. 

14. (   ) 
O laboratório de línguas é um recurso indispensável para ensino e 

aprendizagem de LE. 

15. (   ) O ensino de LE deveria começar no primário. 

16. (   ) 
Geralmente, a nota que o aluno de LE recebe em suas avaliações reflete de 

forma fiel seu desempenho. 

17. (   ) 
Situações simuladas da vida real deveriam ser usadas para ensinar 

conversação. 

18. (   ) 
Os professores de LE não precisam ser fluentes para ensinar 

comunicativamente. 

19. (   ) 
Os alunos deveriam sempre responder às perguntas na LE com respostas 

completas. 

20. (   ) 
O professor deveria dar mais ênfase a atividades que estimulem o aluno a falar 

e ouvir nas aulas de LE. 

21. (   ) 
Quando o aluno comete um erro de natureza sintática, tal fato deveria ser 

encarado como parte natural da aquisição de línguas. 

22. (   ) 
Se a gramática fosse ensinada de maneira adequada, a aprendizagem de LE 

ocorreria de maneira mais fácil. 
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ANEXO 3 - Questionário semiestruturado 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Idade: ________________________________________________________________ 

Naturalidade:___________________________________________________________  

Endereço Completo: _____________________________________________________  

Endereço Eletrônico (e-mail): ______________________________________________  

Curso:_________________________________________________________________ 

Habilitação: ____________________________________________________________ 

Ano de matrícula: _______________________________________________________ 

Ano de conclusão: _______________________________________________________ 

Você trabalha? Onde?____________________________________________________ 

Por quanto tempo?_______________________________________________________ 

 

Quais as razões que o levaram a cursar Letras – Licenciatura em língua Inglesa?  

(   ) Gostar de ler e escrever 

(   ) Desejo de ser professor 

(   ) Ter habilidade em Língua Inglesa 

Outros:________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

O que você acredita ser necessário fazer para ter sucesso na sua profissão como 

professor de Língua Inglesa?  

(   ) Participar de congressos.  

(   ) Fazer leituras extras.  

(   ) Frequentar cursos de atualização.  

(   ) Frequentar cursos de pós-graduação (lato e stricto senso).  

(   ) Fazer leituras sobre teorias de ensino.  

(   ) Participar de cursos de formação de professores  

(   ) Participar de treinamento de professor  

(   ) Seguir minha intuição  

(   ) Contar com minha experiência anterior de ensino  

(   ) Outros: _____________________________________________________________ 

 

 

Na sua opinião, quais foram suas expectativas ao começar o curso de Letras 

(Português/Inglês)? O que você esperava encontrar? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

Na sua opinião, qual a imagem que os alunos de Letras possuem sobre como ser 

professor? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
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Quando você começou a estudar inglês, houve alguém que lhe deu conselhos sobre 

como aprender essa língua? Se você se lembra, quais conselhos foram esses, relate-os 

no espaço abaixo.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Em alguma disciplina da graduação você chegou a discutir com o professor e com a 

turma sobre suas crenças sobre ensino/aprendizagem de LE e/ou sobre as possíveis 

crenças que seus alunos poderiam ter a este respeito?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO 4 - Modelo do TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: Crenças sobre ensino/aprendizagem de Língua Estrangeira (Inglês) 

do professor em formação e em serviço inicial. 

Pesquisadora: Ana Carolina Silva de Oliveira  

Orientador: Prof. Dr. José Luiz Vila Real Gonçalves (UFOP) 

Coorientador: Prof. Dr. Kleber Aparecido da Silva (UNB) 

 

Prezado(a) aluno(a):  

Você está convidado(a) a participar da pesquisa Crenças sobre ensino/aprendizagem de 

Língua Estrangeira (Inglês) do professor em formação e em serviço inicial. 

 

1. Natureza da pesquisa: esta pesquisa tem por objetivo analisar as crenças do professor 

em formação, identificando estas crenças em dois diferentes momentos do curso de 

licenciatura em Língua Inglesa através da análise de relatórios de estágio e, 

posteriormente, contrastando-as às crenças que estes ex-alunos possuem após estarem 

graduados, estando ou não em serviço. 

 

2. Participantes da pesquisa: a população alvo desta pesquisa são profissionais que 

encontram-se graduados em Licenciatura em Língua Inglesa.  

 

3. Envolvimento na pesquisa: sua participação na pesquisa ocorrerá através de respostas 

aos questionários de escala de valoração BALLI (Beliefs about language learning) e 

QUALE (Questionário para Levantamento de Atitudes para com uma Língua 

Estrangeira) e a um questionário semiestruturado, contendo questões de múltipla 

escolha e abertas. 

Sua colaboração para o desenvolvimento desta pesquisa é voluntária. Você pode 

escolher não responder a qualquer uma das perguntas apresentadas no questionário a 

qualquer momento. Seu anonimato será garantindo e as informações que fornecer não 

serão associadas ao seu nome em nenhum documento, relatório e ou artigo que resulte 

desta pesquisa. Você terá em mãos uma cópia deste termo e poderá tirar dúvidas quando 

necessário juntamente com a pesquisadora responsável através do e-mail 

carolufop05@gmail.com ou pelo celular (31) 87770975. 

 

4. Sobre os instrumentos de coleta de dados: os questionários BALLI e QUALE contam 

com afirmativas em que o participante da pesquisa marcará na escala de valoração se 

concorda plenamente, concorda em parte, não concorda ou não tem opinião a respeito. 

No questionário semiestruturado, o participante responderá a duas questões de múltipla 

escolha e a quatro questões abertas. Os questionários serão enviados e respondidos on-

line de modo a dar agilidade ao processo e levam cerca de 10 a 20 minutos para serem 

respondidos por completo. 

 

5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os 

possíveis desconfortos gerados durante a pesquisa dizem respeito à adequação do seu 

tempo para responder aos questionários. Nenhum dos procedimentos usados oferece 

riscos à sua dignidade. 
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6. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente a pesquisadora, seu orientador e coorientador terão 

conhecimento dos mesmos e seu anonimato será garantido como descrito no item 3. 

 

7. Benefícios: esperamos que este estudo traga informações relevantes sobre a 

formação/transformação das crenças do professor em formação e em serviço, de forma 

que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa possa contribuir para 

estreitar as relações entre alunos e professores do curso de licenciatura, professores em 

serviço e demais pesquisas na área das práticas discursivas por meio da divulgação dos 

resultados obtidos. 

 

8. Pagamento: você não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem 

como não terá qualquer tipo de remuneração por sua participação. 

 

9. Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem. 

 

 

P.S.: Apenas a última folha deste documento deve ser enviada à pesquisadora através do 

e-mail carolufop05@gmail.com. O documento assinado pode ser escaneado, 

fotografado ou enviado como arquivo de Word ou PDF desde que contenha assinatura 

eletrônica. O documento enviado será assinado pela pesquisadora e seu orientador e 

uma cópia será enviada de volta a você. 
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CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIMENTO 

 

 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto 

meu consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de 

consentimento e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos 

neste estudo. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora Ana Carolina Silva de Oliveira 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

 

Assinatura do orientador Prof. Dr. José Luiz Vila Real Gonçalves 

 

 

 

 

 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS 

Programa de Pós Graduação em Letras: Estudos da Linguagem 

Rua do Seminário, S/N, Centro 

35420-000 - Mariana - MG - Brasil 

Fone: (31) 3557-9400 
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ANEXO 5 – Relatórios de estágio 

 

 Estão presentes neste CD, as páginas dos relatórios de estágio dos sujeitos que 

apresentaram os trechos de suas manifestações discursivas em que foi possível a 

identificação de suas crenças e de suas práticas pedagógicas. 

 Devido à grande quantidade de dados levantados, a impressão destas se mostrou 

inviável, portanto, tais páginas foram digitalizadas (fotografadas) e anexadas a esta 

mídia digital (CD de dados). 
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ANEXO 6 – Respostas dos sujeitos aos questionários BALLI e QUALE 
 

BALLI - What do you believe about language learning? 

Below are some beliefs people have about language learning. Read each belief and circle 

the number that shows your opinion. 

1 = strongly 

agree 
2 = agree 

3 = neither 

agree or 

disagree 

4 = agree 5 = strongly disagree 

                                                                            ANA MARINA CLARA LAURA 

Foreign Language Ability 

It’s easy for children than adults to learn a 

foreign language. 
2 1 1 1 

Some people have a special ability for 

learning foreign languages. 
1 2 4 1 

People from my country are good in 

learning a foreign language. 
3 3 2 3 

If you already know a foreign language, it’s 

easier to learn another one. 
1 3 2 2 

I have a special ability for learning a 

foreign language. 
2 2 3 1 

Everyone can learn to speak a foreign 

language. 
2 2 1 2 

The Difficulty of Language Learning 

Some languages are easier to learn than 

others 
1 2 2 2 

Circle the number showing your opinion. 

English is a (1 = very difficult, 2 = difficult, 

3 = medium difficult, 4 = easy, 5 = very 

easy) language to learn. 

4 3 4 3 

I believe that I will learn to speak English 

very well. 
2 1 3 1 

Studying 1 hour per day, how long does it 

take to learn a language? 1 = less than a 

year, 2= 1-2 years, 3 = 3-5 years, 4 = 5-10 

years, 5 = you can’t learn a language in 1 

hour a day. 

2 3 2 2 

It’s easier to read and write English, than to 

speak and understand it. 
4 3 4 3 

The Nature of Language Learning 

It’s best to learn English in a English-

speaking country. 
3 5 2 2 

The most important part of learning a 

foreign language is vocabulary words. 
2 3 2 4 

Learning a foreign language is different 

than learning other subjects. 
2 3 2 2 

The most important part of learning English 

is translating from my language. 
4 5 5 5 
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Learning and Communication Strategies 

It’s important to speak English with 

excellent pronunciation. 
4 4 3 2 

You shouldn’t say anything in English until 

you can say it correctly. 
5 4 5 5 

I enjoy practicing English with the English 

speakers I meet. 
1 1 1 1 

It’s ok to guess if I don’t know the word in 

English. 
2 2 1 2 

It’s important to repeat and practice a lot. 2 2 2 1 

It’s important to understand every word you 

hear or read. 
4 4 2 4 

I feel timid speaking English with other 

people. 
4 5 3 5 

Motivation 

People in my country fell that is important 

to speak English. 
2 2 4 2 

If I learn English very well, I will have 

better opportunities for a good job. 
1 2 1 2 

I want to learn to speak English well. 1 1 1 1 

I would like to have English speaking 

friends and acquaintances. 
2 1 1 1 

It’s always a boring process to learn a 

foreign language. 
5 5 5 5 

 

Questionário - QUALE 

Leia cada sentença e decida se: 

1 = Concorda 

plenamente 
2 = Concorda em 

parte 
3 = Não concorda 

4 = Não tem opinião 

a respeito 

 ANA MARINA CLARA LAURA 

1. A aprendizagem de língua estrangeira 

deve ser divertida. 
2 2 1 4 

2. Proficiência significa aplicação correta 

das quatro habilidades – listening, 

speaking, reading, writing. 

1 2 1 1 

3. A motivação para o aluno continuar 

estudando a língua está diretamente 

relacionada ao seu sucesso em falar a 

língua. 

1 2 2 2 

4. Um bom professor de língua estrangeira 

não precisa de recursos audiovisuais para 

construir um programa de curso eficaz. 

3 3 3 3 

5. É importante que os alunos aprendam 

regras gramaticais. 
1 1 3 1 

6. O professor deve sempre exigir que as 3 2 3 2 
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respostas na língua alvo sejam 

linguisticamente perfeitas. 

7. O sistema de sons da língua estrangeira 

deve ser ensinado separadamente logo no 

início da instrução juntamente com a 

transcrição fonética. 

3 1 3 3 

8. Textos ouvidos em CD ou mp3 

geralmente não prendem a atenção do 

aluno. 

3 4 3 3 

9. Um dos problemas de se enfatizar 

competência oral é que não há maneira 

objetiva de se testar tal competência. 

3 4 3 2 

10. A inclusão de material cultural nas 

aulas de inglês aumenta a motivação do 

aluno para falar a língua. 

1 1 1 1 

11. A aprendizagem de uma outra língua 

exige auto disciplina. 
1 1 1 1 

12. A prática padrão não fornece contexto 

significativo para se aprender a usar a 

língua alvo. 

3 3 4 2 

13. Os alunos não aprendem inglês 

atualmente porque não estudam. 
2 2 3 3 

14. O laboratório de línguas é um recurso 

indispensável para ensino e aprendizagem 

de LE. 

3 1 2 1 

15. O ensino de LE deveria começar no 

primário. 
1 1 1 1 

16. Geralmente, a nota que o aluno de LE 

recebe em suas avaliações reflete de forma 

fiel seu desempenho. 

3 2 3 3 

17. Situações simuladas da vida real 

deveriam ser usadas para ensinar 

conversação. 

1 1 1 1 

18. Os professores de LE não precisam ser 

fluentes para ensinar comunicativamente. 
2 2 3 3 

19. Os alunos deveriam sempre responder 

às perguntas na LE com respostas 

completas. 

3 1 2 2 

20. O professor deveria dar mais ênfase a 

atividades que estimulem o aluno a falar e 

ouvir nas aulas de LE. 

2 2 1 2 

21. Quando o aluno comete um erro de 

natureza sintática, tal fato deveria ser 

encarado como parte natural da aquisição 

de línguas. 

1 2 1 1 

22. Se a gramática fosse ensinada de 

maneira adequada, a aprendizagem de LE 

ocorreria de maneira mais fácil. 

3 3 3 1 
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