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O saber tem mais formato de uma agulha do que uma esponja. O 

saber não pode apenas espalhar-se pela superfície como um perfume 

sobre a pele; precisa penetrar no organismo para provocar 

mudanças. Cada professor precisa ter o seu saber, diferenciado dos 

saberes dos outros. Uma sociedade em que todos soubessem a mesma 

coisa produziria tal fastio em seus membros que não teria condições 

de sobreviver. Meu conhecimento só soma com o conhecimento do 

outro se for diferente; se for igual, anula-se. 

 

(LEFFA, 2011, p.22) 
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RESUMO 

 

Ao salientar as implicações das crenças e das experiências na prática pedagógica e a 

relevância da formação do profissional de línguas estrangeiras para um ensino de qualidade, 

esta pesquisa surgiu da necessidade de verificar quais são as crenças que estudantes de 

Letras/Inglês, professores em formação, apresentam sobre a aprendizagem e o ensino de 

língua inglesa, bem como destacar de que maneira a formação docente auxilia na prática em 

sala de aula. O referencial teórico, abordado em três capítulos distintos, trata da formação do 

professor de língua inglesa no Brasil, das influências das crenças no ensino de línguas e sobre 

a relevância da pesquisa narrativa nos estudos sobre a aprendizagem e o ensino de uma língua 

estrangeira. A literatura utilizada para embasar e direcionar a pesquisa está fundamentada nos 

estudos de Barcelos (1995, 2003, 2006) e Dewey (2010), tratando da relação entre crenças, 

experiências e ensino de línguas; Leffa (2001), Volpi (2001), Celani (2001), Gimenez (2002), 

abordando aspectos referentes à formação docente; e os estudos de Clandinin e Connelly 

(2000) conduziram as considerações sobre pesquisa narrativa. Como metodologia utilizada, o 

estudo contempla uma pesquisa qualitativa interpretativista, que se configura enquanto estudo 

de caso, na qual foram utilizados como instrumentos de coletas de dados as narrativas dos 

estudantes e um questionário autoaplicado. Como sujeitos participantes, foram selecionados 

estudantes de semestres distintos do curso de Letras com Inglês de uma universidade pública 

estadual no interior da Bahia que já atuam como professores deste idioma. Os resultados 

indicam que a emergência de algumas crenças está intimamente associada aos tipos de 

experiência que os estudantes vivenciaram ao longo de sua trajetória de contato com a língua 

inglesa em instituições distintas. Os futuros professores apresentam a crença de que não é 

possível aprender inglês na escola pública, destacando o curso de idiomas como o lugar ideal 

para se alcançar este fim. Com relação ao curso de Letras e à formação docente, os estudantes 

demonstram a necessidade de maior exposição ao idioma, de forma que venham a vivenciá-lo 

em situações reais de comunicação. Os resultados salientam, uma vez mais, a necessidade de 

se estudar a influência das crenças e das experiências apresentadas e vivenciadas pelos 

sujeitos envolvidos no processo de ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras, ao longo da 

sua formação inicial. 
 

Palavras-chave: Crenças. Ensino e aprendizagem. Experiências. Formação docente.  Língua 

Inglesa.  
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ABSTRACT 

 

 

When highlighting the implications of the beliefs in practice pedagogic and the relevance of 

the professionals of foreign languages preparation for a quality teaching, this research arose 

from the need to verify what are the beliefs that students of Letras/Inglês, teachers in 

preparation, present on the learning and the teaching of English language, as well as pointing 

out how the teacher preparation aids in the teacher‟s practice in classroom. The theoretical 

framework discussed in three separate chapters, deals with the preparation of the English 

language teachers in Brazil, the influence of beliefs in language teaching and the relevance of 

narrative research studies about learning and teaching a foreign language. The literature used 

to support and direct the research is based on studies of Barcelos (1995, 2003, 2006) and 

Dewey (2010) discussing  about the relationship between beliefs, experiences and language 

teaching; Leffa (2001), Volpi (2001), Celani (2001), Gimenez (2002) approaching issues 

related to teacher preparation; and the studies of Clandinin and Connelly (2000) conducted the 

considerations about narrative research. As methodology the study adopted an interpretive 

qualitative research, configured as a case study, in which were used, as instruments of data 

collection, the students‟ narratives and a self-applied questionnaire.  As participant were 

selected students in different semesters from the course of Letras/Inglês of a state public 

university in Bahia, who already act as teachers of this language. The partial results indicate 

that the emergences of some beliefs are closely associated to the kinds of experiences that 

students have experienced throughout their history of contact with English language in 

different institutions. The future teachers have the belief that it is not possible to learn English 

in public schools, highlighting the languages courses as the ideal place to reach this objective. 

Regarding to the course of Letras/Inglês and the teachers‟ preparation, the students 

demonstrate the need of larger exposure to the language, so that they can experience it in real 

situations of communication. The results emphasize, once again, the need to study the 

influence of beliefs and experiences presented and lived by individuals involved in the 

teaching/learning process of foreign languages during their initial preparation. 

 

 
Key Words: Beliefs. Teaching and Learning. Experiences. Teacher Preparation. English 

Language. 
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INTRODUÇÃO 

 

A língua nos reflete exatamente como somos não 

permitindo que nos arvoremos de uma competência que 

não temos para parecer melhores aos outros. A língua nos 

potencializa se a conhecemos, mas nos trai se tentamos 

disfarçar um conhecimento dela que não temos. Tanto o 

sucesso quanto o fracasso na aprendizagem de uma língua 

estrangeira é imediatamente percebido.  

 

(LEFFA, 2011, p.16-17) 

 

O conhecimento da língua inglesa, no atual contexto globalizado no qual estamos 

inseridos, tem se constituído recurso relevante e necessário para comunicação e acesso aos 

meios científicos e tecnológicos. Ao ser adotado como língua franca, o idioma inglês passou a 

ser significativamente estudado e expandido, principalmente entre aqueles países que não 

possuem este idioma como língua materna. Segundo os estudos de Siqueira (2005), o inglês é 

atualmente a única língua a alcançar a proporção de número de falantes não nativos superior 

ao número de falantes que a possui como língua materna, sendo esta proporção de três 

falantes de inglês como língua estrangeira (LE) para cada falante nativo. 

 Frente a estas informações, observa-se que o conhecimento da língua inglesa (LI) 

destaca-se como um instrumento essencial para se obter informações de maneira mais rápida e 

ter acesso aos modernos e eficientes meios de comunicação, favorecendo uma interligação e 

comunicação entre diversos lugares do globo. Stenhouse
1
 (1975 apud MOITA LOPES, 1996) 

enfatiza a relevância do aprendizado de uma língua estrangeira ao afirmar que a ausência do 

acesso a este tipo de conhecimento incentiva a difusão de um modelo de educação opressor e 

exclusivo, visto que o acesso a uma LE é não somente uma obrigação das instituições, como 

também um direito do educando, devendo, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Língua Estrangeira, estar fundamentado em uma visão sociointeracional da linguagem. 

 Entretanto, sabe-se que a realidade do ensino de línguas no Brasil atualmente é 

permeada por fatores que impossibilitam o aprendizado significativo de idiomas como a 

carência de tempo, de material didático e pedagógico apropriado e, principalmente, de 

profissionais habilitados para o ensino efetivo do idioma (BRASIL, 1998) levando os alunos e 

                                                           
1
 As referências citadas em notas não estão inseridas na relação apresentada ao  final  do trabalho.  

STENHOUSE, L. An Introduction to Curriculum Research and Development. London: Heinemann 

Education, 1975. 
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também os professores a alimentarem crenças sobre a impossibilidade da aprendizagem da 

língua inglesa o ambiente da escola regular, seja esta pública ou privada.  

Ao perceber as crenças como as ideias e opiniões que alunos e professores têm a 

respeito do ensino e da aprendizagem de línguas, sabe-se que estas influenciam sobremaneira 

tanto docentes como discentes na construção do conhecimento em uma nova língua. Embora 

os estudos sobre crenças na Linguística Aplicada só tenham adquirido maior ênfase na década 

de 90, atualmente, muitos autores discutem sobre o conceito de crença e sua relevância no 

aprendizado de línguas destacando-se, dentre os primeiros estudos, os de Barcelos (1995) e 

Leffa (1991), evidenciando, na construção das crenças, o papel do outro, das relações sociais 

e do contexto nos quais os sujeitos se inserem. 

Considerando o caráter social das crenças e o professor como o principal mediador na 

construção dos referenciais em uma outra língua, a formação apropriada do profissional que 

leciona línguas estrangeiras faz-se fundamental para um trabalho de qualidade que favoreça o 

aprendizado efetivo do idioma. A capacitação docente contribui também para a construção de 

um profissional crítico, reflexivo, que conhece as dificuldades que permeiam o processo de 

ensino e a aprendizagem da LE, de maneira a colaborar para que esta aconteça de forma 

prazerosa e eficiente.  

Segundo os estudos de Fonseca (1999, p. 91-92), 

 

 A conscientização do professor vai permitir que ele conheça suas crenças, 

seus mitos, pressupostos culturais e ideias sobre como ensinar e aprender 

línguas, permitindo que se torne mais crítico na tarefa  a que se propôs.(...) a 

tomada de consciência possibilita uma maior discussão e possível 

entendimento dos fatos e consequentemente o início de tentativas de 

modificação de alguns aspectos  ligados à prática em sala de aula. Mesmo 

que o professor venha, a partir desse momento, a optar por uma solução 

anteriormente adotada, terá uma compreensão crítica de sua práxis e sua 

decisão ocorrerá por opção e não por falta de enxergar alternativas.  

 

 

Destaca-se, assim, a formação docente como fator relevante para um aprendizado crítico 

e significativo, sendo um referencial fundamental na construção do conhecimento na língua 

estrangeira estudada. 

Ao salientar as implicações das crenças na prática pedagógica, esta pesquisa surgiu da 

necessidade de verificar quais são as crenças que estudantes de Letras/Inglês, professores em 

formação, apresentam sobre a aprendizagem e o ensino de língua inglesa, bem como destacar 

de que maneira a formação docente auxilia a prática em sala de aula.  
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Justificativa 

 

Ao falar de ensino e aprendizagem de línguas, faz-se relevante salientar que os sujeitos 

envolvidos neste processo, os docentes e discentes, carregam consigo crenças sobre as formas 

de se aprender e ensinar o idioma trabalhado, fundamentando as metodologias e o processo de 

construção de conhecimentos nestas crenças (FÉLIX, 1999).  

Devido à influência do docente e das suas crenças na aprendizagem e construção do 

conhecimento dos discentes, é necessário que o profissional que lecione a língua inglesa tenha 

formação apropriada para execução desta tarefa caracterizada por Almeida Filho (2002) como 

complexa e constantemente reflexiva. Para os estudantes, o professor de língua inglesa é, em 

muitos casos, o referencial mais próximo, quando não o único, da língua estrangeira estudada, 

sendo atribuídos aos docentes novos papéis na sociedade globalizada, exigindo mais que a 

mera transmissão de conhecimentos (VOLPI, 2001). 

Dentre as novas atribuições do docente, além do conhecimento linguístico, estrutural, 

pedagógico e metodológico, este deve estar consciente de que a aprendizagem e o ensino de 

uma LE envolvem, também, aspectos culturais e fatores relativos às políticas linguísticas, 

extrapolando o ambiente da sala de aula. De acordo com os estudos de Celani (2001), o 

profissional de ensino de línguas estrangeiras no Brasil, deve ser percebido como 

  

[...] um ser humano independente, com sólida base na sua disciplina, ou seja, 

na língua que ensina, mas também com estímulo característico de pensar 

(visão de ensino), como desenvolvimento de um processo reflexivo, 

contínuo, comprometido com a realidade do mundo e não mera transmissão 

de conhecimentos (p.32). 

 
 

Volpi (2001) destaca que a responsabilidade para com a formação do professor deve ser 

da universidade, visto que esta é a instituição capaz de fornecer uma formação concreta que se 

adeque às necessidades de atuação dos docentes, permitindo uma integração entre teoria e 

prática e favorecendo subsídios para executar a docência com segurança e competência. 

Entretanto, a autora salienta que a formação deste profissional requer que os cursos de 

licenciatura abarquem três âmbitos distintos para que este satisfaça as necessidades da 

sociedade contemporânea: o linguístico, o pedagógico e o personalógico. 

No âmbito linguístico, destacam-se o desenvolvimento das competências teóricas e o 

conhecimento da língua que se pretende ensinar, salientando-se que o ensino de línguas deve 

ocorrer em um contexto que evidencie seu caráter intercultural, uma vez que, conforme 

destaca Oliveira (2009, p. 62) o desenvolvimento da competência comunicativa intercultural 
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“[...] permitirá que o aluno entenda o outro e a si próprio como seres que possuem 

semelhanças e diferenças que devem ser respeitadas”. 

O âmbito teórico abrange a interação de aspectos teóricos e práticos, ou seja, é o 

momento no qual o docente aplica de forma conveniente seus conceitos relativos ao idioma 

estudado. Neste âmbito, são destacados os fatores didáticos e metodológicos, sendo 

necessário o conhecimento da língua e também sobre a língua e as estratégias diversas de 

ensiná-la e aprendê-la de forma eficiente e prazerosa (VOLPI, 2001). 

O âmbito personalógico, por sua vez, enfatiza aspectos idiossincráticos da personalidade 

e da conduta do docente como aspectos morais, traços do caráter, aptidões, hábitos e valores, 

de forma que este possa não apenas ensinar, mas também educar os seus estudantes ajudando-

os a desenvolver suas habilidades. Este âmbito enfatiza, também, o aperfeiçoamento pessoal 

do docente, de maneira que este se torne sensível e consciente dos aspectos interculturais e 

das distinções que permeiam o processo de ensino e aprendizagem de línguas.  

Ao tratar da formação do professor, Leffa (2001) complementa os estudos de Volpi ao 

afirmar que este é um processo árduo, contínuo e constante que não deve se limitar apenas ao 

ambiente acadêmico. O autor destaca que a experiência e a prática não são experimentadas no 

ambiente da universidade e sim apenas ao concluir o curso de formação, sendo a conclusão da 

formação inicial apenas o início de uma nova jornada na vida do docente, na qual este irá se 

deparar com problemas reais do cotidiano escolar. 

 No entanto, o profissional que ainda em formação possui contato com a prática, por sua 

vez, tem a possibilidade de vivenciar situações distintas simultaneamente, associando teoria e 

prática como também a oportunidade de utilizar o curso de formação para auxiliar na 

superação das dificuldades e melhorar o seu trabalho. Nesta condição, é possível que o 

docente possa analisar se os conteúdos trabalhados nos cursos de formação se adequam ou 

não à realidade e verificar se estes fornecem subsídios significativos à pratica. 

 

Objetivos da pesquisa 

 

Objetivo geral 

 

Partindo de uma abordagem contextual, nesta pesquisa, pretende-se investigar quais são 

as crenças dos estudantes do curso de Letras/Inglês, professores em formação, sobre o 

processo ensino/aprendizagem da língua inglesa e verificar quais as implicações que o curso 

de Letras e a formação docente apresentam para a prática pedagógica destes futuros 

profissionais.  
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Objetivos específicos 

 

Com base nas leituras e estudos realizados sobre a influência das crenças na prática 

docente e a relevância da formação apropriada para o professor de língua inglesa, busca-se 

desenvolver um trabalho que vise prioritariamente (a) observar de que maneira as crenças dos 

estudantes influenciam e/ou direcionam suas abordagens de ensino, (b) verificar se há 

divergência entre teoria e prática ao associar a experiência do docente à sua formação 

profissional na universidade e (c) perceber se houve ou não o aparecimento de novas crenças 

ao longo do curso de formação ou modificações em crenças construídas anteriormente sobre o 

ensino e a aprendizagem de línguas.  

 

       Perguntas de pesquisa 

 

 

Para conduzir a investigação, neste estudo, parte-se dos seguintes questionamentos: 

1) Quais são as crenças apresentadas pelos estudantes do curso de Letras/Inglês sobre o 

processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa?   

2) Os professores em formação se fundamentam em suas crenças para direcionar suas 

metodologias de ensino?  

3) De que forma o curso de Letras/Inglês fornece subsídios para a prática destes 

docentes em sala de aula? 

 

    Organização da dissertação 

 

O estudo está organizado em quatro capítulos, além da seção introdutória (na qual se 

apresentam o problema da pesquisa, as perguntas, os objetivos e a justificativa) e das 

considerações finais. O primeiro capítulo, dividido em quatro seções, traz algumas 

considerações sobre os estudos de crenças na Linguística Aplicada e as distintas abordagens 

para se estudá-las. Neste capítulo, destacam-se também a relação existente entre crenças e 

experiências e a relevância do estudo destas para a compreensão de aspectos referentes à 

prática pedagógica do docente. 

No segundo capítulo, discorre-se sobre a formação docente e os cursos de Letras no 

Brasil, abordando questões referentes aos documentos legais que fundamentam as 

licenciaturas, trazendo também algumas informações relevantes sobre o perfil e o currículo do 

curso de Licenciatura em Letras/Inglês cursado pelos informantes da pesquisa. 
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Posteriormente, no terceiro capítulo, discorre-se sobre a pesquisa narrativa e sobre a 

relevância desta para os estudos em ensino e aprendizagem de línguas, sendo esta 

compreendida como um novo paradigma investigativo em Linguística Aplicada. São 

destacadas, também, as contribuições da pesquisa narrativa para os estudos de crenças e para 

análise das experiências. 

O quarto capítulo trata da metodologia utilizada no estudo, constando de uma descrição 

da natureza da pesquisa, do contexto de investigação e dos participantes, descrevendo também 

os instrumentos de coleta de dados e o processo de análise dos mesmos. Ainda neste capítulo, 

faz-se também a análise e a discussão dos dados. Por fim, nas considerações finais, retomam-

se as questões de pesquisa, apresentando-se, os resultados e implicações do estudo para a área 

de formação de professores e ensino e aprendizagem de línguas. 
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CAPÍTULO I 

 

 

CRENÇAS SOBRE O ENSINO E A APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS: CONCEITOS E ABORDAGENS 

 

[...] beliefs always reflect a certain point of view. Whatever 

individuals believe is a consequence of the series of interactions they 

have been involved in and discourses they have been exposed to. 

Accordingly, it is a mistake to analyze beliefs without considering the 

social and cultural context (past and present) they occur in. 

 

(DUFVA, 2003, p.135) 

 

Neste capítulo, discute-se sobre os conceitos de crenças na Linguística Aplicada e sua 

relevância em pesquisas sobre ensino e aprendizagem de línguas, apresentando estudos e 

autores que desenvolveram trabalhos relevantes envolvendo a investigação das crenças no 

ensino de línguas estrangeiras. Discorre-se sobre as principais abordagens de investigação das 

crenças, destacando a abordagem contextual que será utilizada neste estudo.  

Apresentam-se também informações sobre a influência das crenças na prática 

pedagógica, destacando-se a relevância de compreender e investigar as crenças dos docentes, 

uma vez que autores como Barcelos (1995, 2003,2004) e Abrahão (2004) acreditam que o 

docente age em sala de aula guiado por suas crenças. Na última seção do capítulo, discorre-se 

sobre a relação existente entre crenças e experiências, salientando a necessidade de se 

investigar as experiências para compreender a origem de determinadas crenças. 

 

1.1 Conceituando crenças sob o olhar da Linguística Aplicada 

 

Os estudos sobre crenças no Brasil, embora sejam recentes, têm se expandido de 

maneira significativa, ampliando as contribuições para o entendimento da forma pela qual os 

alunos percebem o processo ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira (LE) e para 

compreender os fatores que direcionam e justificam as posturas adotadas pelo professor na 

sala de aula, principalmente com relação às metodologias utilizadas. 

Segundo Barcelos (2004), o interesse por crenças na Linguística Aplicada (LA) surgiu a 

partir de uma mudança de visão na aprendizagem de línguas que tinha, até então, como 

objetivo principal, estudar a linguagem enquanto produto, enfatizando os resultados obtidos. 

Porém, sob esta nova visão, a ênfase nos estudos da linguagem passa a ser no processo de 
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aprendizagem no qual o aprendiz possui papel relevante. Após esse novo olhar, a LA começa 

a perceber o aprendiz “como uma pessoa completa com dimensões comportamentais, 

cognitivas, afetivas, sociais, experimentais, estratégicas e políticas” (LARSEN-FREEMAN
2
, 

1998 apud BARCELOS, 2004). 

Embora sejam estudadas com nomenclaturas diversas na LA, as abordagens sobre 

crenças não são originárias da mesma. Os primeiros estudos sobre a influência das crenças no 

processo ensino/aprendizagem de língua estrangeira no Brasil, considerados por Silva (2007) 

como pioneiros, foram os de Leffa (1991), Barcelos (1995) e Almeida Filho (2002). Estes 

estudos, adotando diferentes nomenclaturas e abordagens para analisar o termo crença, 

alcançaram enfoque mais significativo a partir da década de 90 com a ampliação dos estudos 

da linguagem.  

 Uma das dificuldades apontadas pelos estudiosos de crenças é o fato de os conceitos 

apresentados perpassarem por vários campos de estudo, o que dificulta a adoção de uma 

definição. Para a LA, as conceituações mais utilizadas para se estudar crenças, apresentadas 

nos estudos de Silva (2007), são: “representações dos aprendizes” (HOLEC, 1987), “filosofia 

de aprendizagem de línguas” (ABRAHAM; VANN, 1987), “crenças culturais” (GARDNER, 

1988), “representações” (RILEY, 1994), “teorias folclórico linguísticas de aprendizagem” 

(MILLER; GINSBERG, 1995), “cultura de aprender” (ALMEIDA FILHO, 1993), “cultura de 

ensinar” (ALMEIDA FILHO, 1993), “cultura de aprendizagem” (RILEY, 1997), “concepções 

de aprendizagem” (BENSON; LOR,1999), “crenças e culturas de aprender línguas” 

(BARCELOS,1995). Esta diversidade de expressões adotadas em momentos diversos transita 

entre focos no aluno, no professor, no processo e no contexto. 

Segundo Silva (2007), as crenças sobre a aprendizagem de línguas possuem um 

componente afetivo denominado por Dewey (1933), citado em Barcelos (2003), de “pet 

believes” que são resultados dos sentimentos e das avaliações afetivas das experiências 

vivenciadas pelos sujeitos. Silva (2007), ao citar Nespor
3
 (1987), complementa ainda estas 

informações, associando a construção das crenças ao ambiente da sala de aula, afirmando que 

as mesmas são compostas de emoções, expectativas, sentimentos, valores e percepções que 

são expressas em atitudes e posturas do discente/docente frente ao processo de ensinar e/ou 

aprender uma LE. 

                                                           
2
 LARSEN-FREEMAN, D. Expanding the roles of learners and teachers in learner-centered instructions. In 

W.A. Renandya &M. Jacobs (Orgs.). Learners’ and language learning. Singapore: Seameo Regional Language 

Centre, p. 207-226, 1998. 
3
 NESPOR, J. The role of beliefs in the practice of teaching. Journal of Curriculum Studies, v.19, p. 75-99, 2002. 



20 
 

O conceito de crenças apresentado por Dewey (op. cit.) também enfatiza seu caráter 

dinâmico, bem como sua inter-relação com o processo de construção do conhecimento. De 

acordo com os estudos deste autor, as crenças 

 

cobrem todos os assuntos para os quais ainda não dispomos de conhecimento 

certo, dando-nos confiança suficiente para agirmos, bem como os assuntos 

que aceitamos como verdadeiros [...] que podem ser questionados no futuro 

(DEWEY
4
, 1933 apud BARCELOS, 2004, p.129). 

 

 

Kalaja (2003) propõe que as crenças sobre a aprendizagem de LE sejam investigadas 

sob uma abordagem discursiva, pois considera que estas são definidas a partir da sua 

intrínseca relação com a linguagem, sendo estas dinâmicas e socialmente construídas. Frente 

ao caráter dinâmico e social das crenças, a sala de aula, principalmente a de LI, constitui-se 

um ambiente propício para propagação das crenças de docentes e discentes diante da realidade 

do contato com o novo idioma, fazendo-se necessário o conhecimento das crenças de ambas 

as partes para uma melhor concretização da aprendizagem e significância atribuída ao ensino 

de uma LE. 

Barcelos (1999, p. 174) considera que  

 

(...) investigando suas crenças, os professores estariam mais preparados para 

ouvir com mais compreensão as crenças de seus alunos, pois muitas vezes os 

professores já partem do pré-conceito de que as crenças dos alunos são 

errôneas e surpreendem-se ao perceberem que eles mesmos pensam de 

maneira semelhante. 
 

 

Essas interpretações das crenças dos alunos como “maneiras errôneas” de perceber a 

aprendizagem podem ser alteradas, considerando-se a abordagem utilizada para estudá-las e 

analisá-las, destacando aspectos como contexto e interação. 

 

1.2 Contextos e abordagens na investigação das crenças  

 

 Barcelos (2003) divide os estudos de crenças em três abordagens, considerando-se as 

metodologias e instrumentos utilizados para a coleta e análise das crenças ao longo do 

processo de investigação: a abordagem normativa, a metacognitiva e a contextual. A autora 

destaca que este agrupamento das abordagens foi organizado tomando-se como referencial, 

                                                           
4
 DEWEY, J. How we think. Lexington, MA: D.C.Heath, 1933. 
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além das metodologias aplicadas aos estudos, as relações estabelecidas entre crenças e ações e 

as vantagens e desvantagens apontadas por cada uma das abordagens. 

 

Abordagem normativa 

 

 De acordo com os estudos de Halliday
5
 (1994 apud BARCELOS, 2003), a expressão 

abordagem normativa foi utilizada primeiramente para se referir a estudos culturais nos quais 

a cultura dos estudantes poderia ser interpretada como uma forma de justificar o 

comportamento dos alunos em sala de aula. Os estudos sobre crenças, nesta abordagem, 

apenas descrevem e classificam os tipos de crenças sobre o ensino de línguas estrangeiras que 

os estudantes trazem, fazendo algumas conexões com a incidência ou não da autonomia. Na 

abordagem normativa, trabalha-se com a utilização de questionários fechados e os dados são 

analisados a partir de estatísticas descritivas. As crenças são vistas sob a ótica do erro, ou seja, 

há o reconhecimento de que os alunos apresentam opiniões diversas sobre o aprendizado, 

entretanto, estes posicionamentos não são valorizados, pois divergem dos conceitos e teorias 

adotados pelos estudiosos e das abordagens científicas (BARCELOS, 2003). 

Riley
6
 (1997 apud BARCELOS, 2003) destaca que o objetivo nos estudos de crenças 

não é encontrar uma verdade científica e sim analisar a realidade subjetiva dos estudantes e 

suas verdades, visto que são as crenças dos estudantes que irão conduzir e influenciar de 

maneira relevante o seu processo de aprendizagem. 

Na abordagem normativa, as crenças são estudadas com a utilização de questionários e 

as características dos estudantes são percebidas a partir das informações apresentadas pelos 

mesmos nestes questionários. Entretanto, Woods (1996) critica este aspecto, visto que a forma 

que os alunos agem nem sempre coincidem com a maneira como eles pensam. O autor 

destaca que os estudantes podem fazer determinadas afirmações nos questionários e agir de 

maneira contraditória no ambiente da sala de aula, pois os comportamentos e pensamentos 

não se correspondem necessariamente, apontando assim os inconvenientes de se prever as 

ações a partir das afirmações sem observar e estudar o comportamento dos pesquisados. 

 

Abordagem metacognitiva  

 

                                                           
5
 HALLIDAY, A. Appropriate methodology and social context. Cambridge University Press, 1994. 

6
 RILEY, P. The guru and the conjurer: aspects of counseling for self-access. In: BENSON, P., & VOLLER, P. 

(Eds.). Autonomy and independence  in language learning. New York: Longman, 1997, p.114-131. 
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Na abordagem metacognitiva, as crenças são intimamente associadas à cognição 

enquanto processo mental e às estratégias de aprendizagem. Embora as opiniões dos alunos 

passem a ser mais relevantes durante o processo ensino/aprendizagem, desconsidera-se o 

contexto e a interação. Barcelos (2004, p.132) discorda desse caráter minimamente cognitivo 

das crenças, enfatizando que “as crenças não são somente um conceito cognitivo, mas 

também social, porque nascem de nossas experiências e problemas de nossa interação com o 

contexto e da nossa capacidade de refletir e pensar sobre o que nos cerca”. 

Alguns dos fatores que diferenciam a abordagem normativa da metacognitiva é a 

adoção de outros métodos de investigação além dos questionários como, por exemplo, o uso 

de entrevistas e a possibilidade de reflexão sobre o processo de ensino proporcionado ao 

estudante. As crenças são conceituadas como o conhecimento que os alunos trazem sobre seu 

aprendizado e sobre a análise das abordagens que melhor contribuem para seus estudos. 

Devido à ênfase reflexiva depositada no aprendiz, a abordagem metacognitiva, em alguns 

casos, está associada aos estudos sobre autonomia (BARCELOS, 2003). 

Nos estudos que utilizam esta abordagem, busca-se transformar os estudantes em 

aprendizes melhores, partindo da reflexão sobre suas experiências, criando uma imagem de 

aprendiz ideal. Entretanto, Hosenfeld (2003) pontua que estudos fundamentados em 

abordagens normativas e metacognitivas, tendem a perceber as crenças dos aprendizes de 

línguas estrangeiras como estáveis, não sendo possível a transformação proveniente da 

reflexão sem a consideração de um contexto que possibilite uma visão dinâmica das crenças.  

 

Abordagem contextual  

  

Na abordagem contextual, há uma nova visão sobre os estudos de crenças na qual o 

contexto faz-se de extrema relevância, pois é nele que a interação e as experiências dos 

estudantes acontecem. Nesses estudos, a triangulação de dados é utilizada para interpretar as 

crenças dentro de contextos particulares, sendo este um fator distintivo entre esta abordagem e 

as outras. Segundo Dufva (2003), as crenças sempre refletem um determinado ponto de vista, 

sendo consequências do processo de interação entre os indivíduos e dos seus discursos no 

ambiente em que estão expostos. Para a autora, é um erro estudar as crenças sem considerar o 

contexto social e cultural nos quais elas ocorrem. 

Salientando a relevância do contexto, Barcelos (2003) destaca que as crenças são parte 

das nossas experiências e estão associadas ao meio em que vivemos constituindo um elemento 
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essencial para o seu construto. A autora pontua ainda que os estudos anteriores (as abordagens 

normativa e metacognitiva) eram incompletos porque investigavam somente as afirmações 

dos pesquisados apresentadas nos questionários sem associá-las às ações, através da 

observação do comportamento, cabendo destacar que o contexto é um espaço dinâmico e não 

apenas geográfico.  

Devido a esta abrangência do contexto, a abordagem discursiva mencionada por Kalaja 

(2003) se insere na abordagem contextual na qual não só a interação e as relações discursivas 

entre professores e estudantes são valorizadas, como também as experiências anteriores, 

favorecidas pelo convívio em espaços e relações diferenciadas. De acordo com esta 

abordagem, o aprendiz é visto como um ser social que interage com o meio ao seu redor 

modificando o ambiente no qual está inserido, ao tempo em que este também o modifica 

(BARCELOS, 2003). 

Frente aos estudos aqui apresentados, percebe-se que o conhecimento das crenças dos 

docentes e discentes no processo ensino/aprendizagem de LE é fator significativo para se 

compreender a maneira que o professor ensina e os meios através dos quais os estudantes 

constroem o conhecimento em um novo idioma. Félix (1999) destaca o papel preponderante 

do docente no processo de aprendizagem do aluno, pois os professores de língua estrangeira 

carregam consigo crenças sobre como a língua estrangeira deve ser ensinada e também 

crenças de como esta deve ser aprendida. Diante da relevância do papel do docente, 

Kumaravadivelu
7
 (1991 apud BARCELOS, 2003) pontua que os docentes primeiramente 

devam se inteirar das crenças dos seus discentes, visto que este fato possibilita maiores 

oportunidades de sucesso nas intervenções que se queria fazer ao longo da aprendizagem. 

Cabe salientar que, embora haja uma sedimentação estrutural das abordagens nos 

estudos de crenças, Barcelos (2004) afirma que “esses momentos coexistem até hoje e não são 

estanques, como possa parecer. Uma fase de mudanças de paradigmas é caracterizada pela 

coexistência de diferentes maneiras de investigar o mesmo fenômeno” (p. 144). Ao se estudar 

crenças, portanto, as três abordagens podem ser utilizadas separadamente ou de forma 

associada, considerando-se os objetivos que se pretende alcançar e os aspectos que estiverem 

sendo focalizados. Estudos recentes dão maior ênfase à abordagem contextual por perceberem 

o sujeito inserido em uma atmosfera que contribui de forma relevante para a construção da 

sua subjetividade e, também, por considerarem que esta fornece informações significativas 

                                                           
7
 KUMARAVADIVELU, B. Language learning tasks: Teacher intention and learner interpretation. ELT Journal, 

45. (2), 98-107,1991. 



24 
 

para o entendimento das suas crenças não sendo, entretanto, descartadas a utilização das 

abordagens normativa e metacognitiva. 

Partindo destes esclarecimentos, nesta pesquisa, as crenças serão investigadas 

fundamentando-se na abordagem contextual, considerando os ambientes de aprendizagem dos 

estudantes, ou seja, a sala de aula, bem como colegas, professores e material didático, 

percebidos como instrumentos contextuais e interacionais, observando também o papel que as 

experiências anteriores de aprendizagem desempenham na construção das crenças. 

 

1.3As crenças como fator norteador da prática pedagógica 

 

 

Conforme pontuado anteriormente, o estudo sobre crenças na Linguística Aplicada (LA) 

passou a ser considerado de maior relevância para compreensão de como se dá o processo de 

aprendizagem de uma língua estrangeira (LE) com base em uma mudança de visão no ensino 

de línguas na qual o foco do processo deixa de ser os resultados obtidos e passa a ser o 

aprendiz. Entretanto, estudos mais recentes como os de Almeida Filho (2009), Barcelos 

(2003, 2004, 2006, 2007), Leffa (2001), voltados para a formação dos docentes de LE, 

demonstram que a prática pedagógica pode ser influenciada, quando não direcionada por 

crenças, destacando a relevância de se compreender não apenas as crenças que os estudantes 

trazem para o ambiente da sala de aula de línguas, mas também as crenças que os docentes 

apresentam sobre as formas de aprender e de ensinar uma LE. 

Segundo estes estudos, professores e estudantes trazem para o ambiente da sala de aula 

de língua inglesa (LI) crenças sobre como o idioma deve ser aprendido e ensinado, sendo 

estas concepções pré-elaboradas com base em suas vivências e contatos prévios com a língua. 

De acordo com Félix (1999), muitas destas crenças se originam fora do ambiente escolar, 

partindo de associações estabelecidas com seus hábitos e valores familiares e também com os 

papéis sociais que desempenham na sociedade.  

Desta forma, a prática pedagógica do docente pode ser fundamentada e direcionada com 

base em crenças adquiridas ao longo das suas experiências com a LI ainda na sua condição de 

estudante ou mesmo no curso de formação docente. Para Johnson
8
 (1999 apud BARCELOS, 

2004), muitas das crenças dos professores em formação inicial podem ser resistentes a 

mudanças e funcionar como lentes através das quais os alunos interpretam as novas 

                                                           
8
 JOHNSON, N. K. E. Understanding language teaching: Reasoning  in action. Boston: Heinle & Heinle, 1999. 
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informações recebidas durante sua formação direcionando os seus posicionamentos e 

metodologias frente ao ensino da LE. 

Segundo Van Fleet
9
 (1979 apud OLIVEIRA E., 2004), os professores adquirem 

conhecimentos e crenças sobre o ensino de línguas estrangeiras com base em três processos: 

aculturação, educação e escolarização. O processo de aculturação relaciona-se à 

aprendizagem que ocorre quando se é estudante e observa-se o grande número de professores 

que transmitem, às vezes, de forma inconsciente, suas ideias e crenças sobre como ensinar a 

LE. Já o processo de educação refere-se à aprendizagem que se obtém por meio da interação 

com outros profissionais de ensino dentro do próprio processo de ensinar. O terceiro processo, 

o da escolarização, trata sobre as experiências em instituições de ensino que fornecem aos 

professores os conhecimentos teóricos, didáticos e pedagógicos com relação ao ensino de 

línguas. 

Frente às informações pontuadas por Van Fleet (op.cit.), percebe-se que as crenças estão 

em constante processo de construção em momentos distintos ao longo da formação do 

docente, apresentando sempre um caráter flexível e mutável, conduzindo a prática 

pedagógica, seja para se aproximar de uma experiência considerada positiva ou para 

distanciar de uma abordagem de ensino que não surtiu os efeitos esperados. Este caráter 

mutável das crenças é proveniente de experiências distintas com o idioma, sendo possível 

interpretá-las e analisá-las de maneiras particulares considerando o momento em que se 

encontra o professor em formação. 

 

1.4 Crença e experiência: uma intrínseca relação 

 

Antes de iniciar as reflexões sobre a relação existente entre crenças e experiências, faz-

se aqui, primeiramente, algumas considerações sobre as pesquisas com base na análise da 

experiência em educação, apresentando também alguns conceitos, fundamentados na 

abordagem tridimensional de Dewey (2010)
10

. 

Estudos com foco na análise das experiências anteriores dos sujeitos têm salientado a 

relevância destas para a construção de referenciais e adoção de posturas em situações futuras 

e no momento presente. Ao tratar do ensino de línguas, autores como Clandinin e Connelly 

(2000) afirmam que as experiências constituem fator preponderante para um aprendizado 

                                                           
9
 VAN FLEET, A. Learning to teach: the cultural transmission analogy. Journal of Thought, v.14, p. 281-290, 

1979. 
10

 Cabe salientar que a primeira edição desta obra de Dewey é de 1938.  
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significativo. Esta influência mostra-se mais evidente ao se observar a análise tridimensional 

das experiências idealizada por John Dewey. 

Em sua obra Experiência em Educação, Dewey (2010) afirma que toda experiência 

educacional se constitui com base em três princípios interdependentes: o da continuidade, o 

da interação e o da situação. No princípio da continuidade, salienta-se que todas as 

experiências trazem algo de experiências passadas e contribuem para transformações em 

vivências
11

 futuras. O autor destaca que este princípio pode proporcionar mudanças na 

construção de referenciais e atitudes por parte dos sujeitos, uma vez que, ao serem 

modificadas pelas experiências anteriores, as pessoas se transformam de maneira tal que ao 

vivenciar uma nova experiência elas não serão as mesmas.  

Esta situação é possível devido ao fato da experiência anterior lhe proporcionar um 

novo olhar frente à realidade que lhe é apresentada. Sendo assim, com a ideia de 

continuidade, uma experiência vivenciada no passado, de alguma forma, permanecerá 

existindo em experiências subsequentes, mesmo que fundamentada em princípios de negação 

e não de concordância com as situações ocorridas no passado. 

Os princípios da situação e da interação são considerados, pelo autor, interdependentes, 

pois, para que haja interação, é necessário que haja também um contexto e que nele a situação 

ocorra. Segundo Dewey (op. cit.), uma experiência só ocorre quando há uma relação entre o 

sujeito e o ambiente, destacando ainda que “o princípio da interação deixa claro que a falha de 

adaptação tanto das matérias às necessidades e capacidades dos indivíduos quanto dos 

indivíduos às matérias, pode tirar o valor educacional de uma experiência” (p.48). Percebe-se 

aqui que o contexto situacional é fator decisivo para a análise e compreensão de uma 

experiência em educação. 

Ao tratar de experiências, Miccoli (2010) salienta também que estas possibilitam uma 

visão mais ampla do processo de aprendizagem por proporcionar que docentes e discentes 

tenham acesso a concepções e crenças pré-estabelecidas que influenciem na prática e na 

construção do conhecimento. Para a autora,  

 

o processo reflexivo sobre as experiências que vivenciam lhes permite tomar 

consciência de questões que restringem seu desenvolvimento, o que, por sua 

vez, lhes permite assumir sua responsabilidade pelo curso de suas trajetórias 

como aprendizes (MICCOLI, 2010, p.226).         

 

                                                           
11

 Neste trabalho, não se estabelece uma distinção para os termos vivências e experiências, sendo ambos 

utilizados com o mesmo sentido. 
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Miccoli
12

 (1997 apud CONCEIÇÃO, 2006) sedimenta as experiências de aprendizagem 

em duas categorias: as experiências diretas, que são as vivenciadas no ambiente escolar e as 

indiretas referentes às vivências do passado e aquelas extraescolares. A relação entre crenças 

e experiências faz-se de extrema relevância para se compreender como as experiências diretas 

e indiretas influenciam na construção das crenças uma vez que, grande parte das crenças que 

estudantes e docentes de língua inglesa (LI) apresentam, está relacionada às experiências 

anteriores de contato com o idioma por meio da exposição a formas distintas de ensino em 

contextos diversificados.  

Neste estudo, ao selecionar como informantes estudantes de Letras/Inglês que já atuam 

como professores, tenciona-se observar de que maneira as experiências educacionais, 

enquanto estudantes e também docentes, influenciaram ou não na construção das suas 

crenças. Busca-se perceber se estas têm provocado mudanças em crenças antigas e favorecido 

a adoção de novos posicionamentos, pois, para Coterall
13

 (1995 apud BARCELOS, 1999), as 

experiências anteriores de aprendizagem são de suma importância no desenvolvimento de 

crenças ao tempo em que também condicionam as expectativas do aprendiz frente ao seu 

desempenho linguístico no idioma estudado. 

Estudos como os de Almeida Filho (2002) demonstram que docentes trazem para a sala 

de aula crenças que influenciam na sua abordagem de ensino e interferem em sua prática 

pedagógica partindo sempre de experiências anteriores vivenciadas em uma esfera mais ampla 

que extrapola o cenário educacional. Desta maneira, faz-se necessário que o estudo das 

crenças e das experiências seja realizado sob um olhar contextual, uma vez que tanto as 

crenças quanto as experiências são resultados das vivências dos sujeitos com grupos distintos, 

dentro e fora do ambiente escolar. 

Em seus estudos Miccoli (2010) enfatiza ainda que toda experiência é experimentada de 

maneira singular, proporcionando sensações, atitudes e posicionamentos distintos de um 

sujeito para outro. Entretanto, apesar deste caráter idiossincrático, há muito a ser 

compartilhado nas experiências a partir da interação com o outro e com o ambiente, havendo 

uma sincronia entre o pessoal e o coletivo. Para a autora,  

 

todo ser humano é uma mistura complexa de características compartilhadas e 

hábitos comuns com qualidades individuais e particulares, que se traduz na 

intersubjetividade; numa interseção de vários fatores, em que a 

                                                           
12

 MICOLLI, L. S. Learning  English as a foreign language in Brazil: a joint investigation of learners‟ classroom 

experience. Unpublished Phd Thesis. University of Toronto, 1997. 
13

 COTERALL, S. Readiness for autonomy. Investigating learner beliefs. System, v.23,n.2, p.195-205,1995. 
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individualidade é apenas o lado pessoal ou a polaridade subjetiva da 

experiência. Dessa forma, é difícil precisar onde a experiência individual 

termina e onde começa a social ou coletiva (MICCOLI, 2010, p. 23). 

 

Considerando esta complexidade, Barcelos (2008) salienta que as experiências não são 

simples estados mentais, mas resultados da interação e adaptação dos indivíduos ao seu 

contexto educacional e, desta maneira, transformações nas experiências irão favorecer 

também mudanças em suas crenças e na forma de perceber o seu processo de 

ensino/aprendizagem. 

 Frente a estas informações, observa-se que identificar as crenças dos alunos, com base 

em suas experiências, constitui-se uma oportunidade de auxiliá-lo na percepção de crenças 

que podem interferir negativamente na aprendizagem e também estimular aquelas que podem 

conduzi-lo ao desenvolvimento da autonomia e aprimorar suas habilidades linguísticas. 

No próximo capítulo, são apresentadas informações sobre a formação docente no 

cenário brasileiro, enfatizando as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação como 

documento base para estabelecimento de objetivos e habilidades a serem desenvolvidas nos 

cursos de Licenciatura. Este capítulo apresenta também uma subseção na qual se discorre 

sobre o curso de Letras/Inglês frequentado pelos informantes, destacando os objetivos do 

curso, o perfil profissional desejado para o estudante concluinte bem como breves 

informações sobre a organização curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

CAPÍTULO II 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA NO CENÁRIO 

BRASILEIRO 

 

 

 

Formar um professor não é só capacitá-lo técnica e cientificamente 

para o exercício da profissão. É também criar condições para que ele 

se prepare para os papéis e as ações que irá desempenhar. Para 

tanto, serão necessárias aprendizagens sobre os diversos campos de 

conhecimento que possam auxiliá-lo nessa tarefa e do 

desenvolvimento de uma atitude crítico-reflexiva sobre o seu próprio 

processo de aprender a ensinar e a sua prática educacional. 

Sobretudo, é necessário o entendimento de que ele estará em 

constante processo de aprender, seja por meio dos cursos de 

formação pré e em serviço, do convívio com colegas de profissão, ou 

da própria prática pedagógica.  

 
(OLIVEIRA, E., 2004, p.57) 

 

2.1Um olhar sobre a formação docente: contextos e transformações  

 

Os estudos que abarcam as questões referentes à formação do docente de língua inglesa 

(LI) vêm sendo ampliados de maneira significativa nas últimas décadas, demonstrando, além 

de preocupação e inquietação com a qualidade da formação destes profissionais, a 

necessidade de constante revisão das práticas e abordagens de ensino e adequações às 

exigências da sociedade com relação ao ensino de línguas. Para Barcelos et al. (2004), o 

crescimento no número de estudos sobre a formação dos professores de línguas estrangeiras 

(LE) demonstra ainda um reconhecimento por parte de pesquisadores em educação, 

principalmente em Linguística Aplicada (LA), da necessidade de se compreender como o 

profissional que vai atuar nas salas de aulas está sendo preparado para assumir esta 

responsabilidade. 

Antes de destacar alguns dos dilemas presentes no processo de formação de professores, 

cabem aqui, primeiramente, alguns esclarecimentos sobre o conceito de formação que está 

sendo utilizado neste estudo. Almeida Filho (1997) destaca que a palavra formação na língua 

portuguesa caracteriza um processo dinâmico desenvolvido paulatinamente ao longo do 

tempo. Entretanto, o autor salienta que ao tratarmos da formação de professores e dizermos 

que concluindo a graduação o estudante está “formado”, não significa que o docente esteja 

pronto e seu processo esteja concluído. Quer dizer apenas que o profissional está oficialmente 
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habilitado para exercer o seu ofício, possuindo uma certificação emitida por instituição capaz 

de autorizá-lo e qualificá-lo para o exercício da atividade docente. 

Autores como Almeida Filho (1997) e Leffa (2001) enfatizam que ao concluir a 

graduação o docente inicia uma etapa de formação permanente que irá traçando o seu perfil 

profissional, partindo das particularidades experimentadas em sala de aula, no contato com os 

colegas de profissão e também pela sua participação em estudos, congressos, seminários e 

demais eventos que o auxilie na compreensão de particularidades que permeiam a sua 

atividade docente, aprimorando, assim, a competência profissional. 

Almeida Filho (op. cit.) ao tratar da formação de professores reconhece três 

modalidades básicas nas quais esta se estabelece: a formação básica inicial ou de certificação; 

a formação especializada e pós-graduada; e a formação continuada ou permanente. 

A formação básica trata da certificação adquirida ao final do curso de licenciatura na 

graduação sendo também conhecida como formação pré-serviço por acreditar que somente 

após a certificação o docente iniciará sua atuação profissional. Entretanto, o autor destaca que 

é comum que estudantes ainda em formação já exerçam atividades docente, como é o caso 

dos estudantes selecionados como informantes neste estudo. 

A formação especializada refere-se à pós-graduação latu sensu ou stricto sensu em 

cursos que apresentem no mínimo 360 horas de duração. A última modalidade, a formação 

continuada ou permanente é aquela que o docente constrói ao longo de sua atividade 

profissional com base na experiência e em atividades como encontros, seminários, congressos 

que proporcionem reflexões teóricas e subsídios para implementação da prática reflexiva. 

Oliveira E. (2004, p. 48) complementa afirmando que “a formação permanente, inclui todas as 

atividades planificadas pelas instituições ou até pelos próprios professores de modo a permitir 

o desenvolvimento profissional e aperfeiçoamento de seu ensino”. 

Embora seja evidente a relevância de cada uma das etapas da formação docente, neste 

estudo, trata-se apenas da formação inicial e dos dilemas que perpassam este processo 

introdutório, bem como suas influências nas atividades educacionais dos futuros docentes. 

De acordo com os estudos de Dutra (2004), pesquisas referentes à formação de 

professores alcançaram maior relevância na LA a partir da década de 90, quando o professor 

passou a ser percebido como um ser que atua influenciado por suas crenças, exigindo-se assim 

uma maior ênfase sobre a reflexão na prática pedagógica. Ao tratar da formação docente, 

Mateus (2010) salienta ainda que esta constitui um dos maiores desafios enfrentados por 

aqueles envolvidos em questões educacionais, uma vez que, diante do contexto social recente, 
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a formação está intimamente associada a noções de cidadania e mudanças em  esferas 

distintas da  sociedade. 

Com o acelerado desenvolvimento tecnológico e as consequentes transformações 

sociais, inclusive no âmbito educacional, o perfil do docente requer mudanças que venham 

habilitá-lo a se enquadrar no mundo globalizado. Frente a esta situação, a universidade 

enquanto instituição, “não apenas produtora e detentora do conhecimento e do saber, mas, 

também, como instância voltada para atender às necessidades educativas e tecnológicas da 

sociedade” (BRASIL, 2001, p.29), encontra-se em um momento de repensar a formação 

docente de forma que esta possa capacitar profissionais conscientes das suas novas atribuições 

frente ao processo de ensino /aprendizagem. 

 Ao tratar especificamente do professor de LI, Barcelos et al. (2004) destaca que há 

divergências entre o perfil do docente desta língua formado nos cursos de Letras e o perfil 

esperado pelo mercado de trabalho. Ao citar Moraes e Amarante (1984), a autora ressalta que 

o perfil profissional que atende ao mercado deve contemplar três âmbitos distintos que  

abarquem: o desempenho linguístico, o pedagógico e o interpessoal. O desempenho 

linguístico está comumente associado à fluência oral no idioma; o didático-pedagógico 

envolve habilidades de caráter metodológico sobre o ensino da língua e o desempenho 

interpessoal contempla aspectos associados ao relacionamento professor/aluno e suas 

dinâmicas de trabalho. 

 Tais aspectos tornaram-se relevantes na constituição do perfil do docente de línguas no 

contexto contemporâneo devido a transformações no ensino de LI que começaram a emergir a 

partir da década de 90. Sobre este aspecto, Assis-Peterson e Silva (2010, p. 145) salientam 

que  

 

Houve um tempo, no ensino de inglês em que se tributava tudo ao método. 

Contudo, na década de noventa, o império do método começou a ruir, e, 

então, inúmeros pesquisadores redirecionaram o olhar para o professor e o 

aluno, para as questões da linguagem, interação, identidade e crenças, 

aspectos inalienáveis da vida de pessoas de carne e osso na sala de aula real.  

 

Com a mudança de foco nos estudos de línguas percebe-se que, ao posicionar o 

método em segundo plano, evidencia-se o papel do professor e do aluno como os principais 

envolvidos na construção do conhecimento. Diante desta nova visão de ensino, aspectos como 

crenças, subjetividade e construção de identidades tornam-se extremamente relevantes para se 

compreender como se dá o processo de aprendizagem dos estudantes e os fundamentos que 

direcionam as abordagens de ensino do docente. No contexto de ensino de LI, essas 
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transformações exigem também mudanças no perfil do professor de línguas, percebido como 

o principal responsável por criar um ambiente no qual os estudantes possam interagir de 

maneiras distintas no idioma estudado, auxiliando-os também a se tornarem autônomos e 

promotores da sua aprendizagem. Sob esta perspectiva, o professor é percebido como 

mediador no processo de ensino/aprendizagem, sendo-lhe exigidas habilidades que 

extrapolem o simples conhecimentos do idioma que irá ensinar. Para Gimenez (2011), um 

desafio constante na formação de professores é a tentativa de equilibrar a dimensão humanista 

com a dimensão crítica no setor educacional. A autora discorre ainda sobre a responsabilidade 

dos Cursos de Letras frente à formação docente destacando a necessidade de uma formação 

ampla que contemple âmbitos diversificados. Para ela, 

 

Centrar a formação apenas no domínio das chamadas competências 

linguístico-comunicativas não basta. Mas isso não significa que seja 

desnecessária. Ao contrário, um dos conhecimentos imprescindíveis é 

justamente o conteúdo que se quer ensinar. O que está em jogo é que o 

“conteúdo” tem se alterado significativamente, assim como os sentidos que 

lhes são atribuídos (GIMENEZ, 2011, p.51). 

 

 

Neste sentido, nota-se que, além do necessário equilíbrio entre conhecimento da língua 

e conhecimento sobre a língua, os cursos de formação devem está atentos a questões 

contextuais e histórico-evolutivas, pois o professor que está em formação certamente irá atuar 

em um contexto social diferenciado, devendo este estar apto a executar as necessárias 

adaptações dos conteúdos ao público que irá lecionar. Leffa (2001, p. 356) salienta ainda a 

relevância de alertar o futuro professor que “o conteúdo que ele está recebendo agora através 

dos livros é um conteúdo de valor temporário, e que muito brevemente, como muitos outros 

produtos fabricados pelo homem, terá sua validade vencida”. Percebe-se, assim, que por ser 

um produto perecível, o conhecimento dos docentes deve estar constantemente sendo 

atualizados e adequados ao contexto social contemporâneo. 

Diante das exigências frente ao perfil do professor de LI esperado pelo mercado de 

trabalho e pela sociedade em caráter mais amplo, tornou-se evidente a necessidade de 

mudanças nos cursos de Letras e na qualidade da formação docente. Segundo Paiva (2004), a 

qualidade das licenciaturas e melhoria das condições de oferta dos cursos têm sido uma das 

preocupações do MEC nos últimos anos.  Uma das principais mudanças no sentido de 

colaborar para este fim foi a adoção das Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação. 

 No documento homologado pelo Ministério da Educação em agosto de 2001 lê-se que 

“[a] proposta de Diretrizes Curriculares leva em consideração os desafios da educação 



33 
 

superior diante das intensas transformações que têm ocorrido na sociedade contemporânea, no 

mercado de trabalho e nas condições de exercício profissional” (BRASIL, 2001, p. 29). 

Observa-se que as diretrizes foram elaboradas com intuito de promover determinadas 

alterações nos cursos de Letras, de forma que estes pudessem formar cidadãos capazes de 

executar a docência suprindo as necessidades sociais contemporâneas. 

Ao discorrer sobre o perfil dos graduandos em Letras, as Diretrizes Curriculares para 

os cursos de Letras objetivam capacitar o futuro professor, seja ele de línguas estrangeiras ou 

não, para que este se torne um profissional habilitado a trabalhar de forma intercultural e que 

seja capaz de utilizar as distintas linguagens em contextos orais ou escritos, possibilitando a 

sua inserção social, dotando-o de atributos para se relacionar com o outro e transitar por áreas 

diversificadas. O documento salienta ainda que  

 

Independentemente da modalidade escolhida, o profissional em Letras deve 

ter domínio do uso da língua ou das línguas que sejam objeto de seus 

estudos, em termos de sua estrutura, funcionamento e manifestações 

culturais, além de ter consciência das variedades linguísticas e culturais. 

Deve ser capaz de refletir teoricamente sobre a linguagem, de fazer uso de 

novas tecnologias e de compreender sua formação profissional como 

processo contínuo, autônomo e permanente (BRASIL, 2001, p. 30). 

 

Percebe-se que autonomia, conhecimento tecnológico e percepção intercultural do 

ensino constituem-se componentes cruciais da formação docente. Esta formação apresenta-se 

em constante estado de construção uma vez que, de acordo com Leffa (2001), ela é construída 

com base nas experiências diárias e nos conflitos em sala de aula, associados aos insumos 

teóricos do Curso de Graduação. 

Além dos atributos mencionados acima, as Diretrizes almejam ainda que, ao concluir o 

curso, o futuro profissional possa ser identificado por suas múltiplas habilidades e 

competência adquiridas ao longo da sua formação inicial em suas relações dentro e fora da 

universidade. Objetiva-se, assim, formar profissionais que ao final do curso possam ser 

capazes de atuar como “professores, pesquisadores, críticos literários, tradutores, intérpretes, 

revisores de textos, roteiristas, secretários, assessores culturais, entre outras atividades” 

(BRASIL, 2001, p.30). 

 Para se alcançar este objetivo, os cursos de Letras devem estimular o desenvolvimento 

de competências como o domínio da língua portuguesa ou de alguma língua estrangeira em 

situações orais e escritas, preparando os futuros docentes para atender as exigências do 

mercado de trabalho. O futuro profissional deve ter também o conhecimento básico dos 
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conteúdos que irá lecionar no ensino fundamental e médio, bem como o domínio das 

metodologias de ensino de línguas de forma a auxiliar o processo de aprendizagem dos 

estudantes em situações distintas (BRASIL, 2001). 

Frente ao exposto, é notável que formar um profissional capacitado, dotado de 

conhecimentos múltiplos, capaz de reconhecer o caráter intercultural que permeia o ensino de 

língua e habilitado a fazer uso dos recursos tecnológicos como elementos colaborativos da sua 

atividade docente, é o objetivo das instituições de ensino superior, estabelecidos com base em 

documentos legais como as Diretrizes Curriculares para os cursos de Letras, que juntamente 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de professores da Educação básica, 

em Nível Superior, fundamentam os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura.  

Sabe-se que, na prática, essas transformações e adaptações ocorrem de maneira lenta e 

gradativa, deixando algumas lacunas conforme evidenciado nas narrativas e entrevistas dos 

sujeitos informantes neste estudo, analisadas no capítulo V.  

Na seção seguinte, apresenta-se uma breve descrição do Curso de Letras com 

Habilitação em Língua Inglesa e Literaturas – Licenciatura, cursado pelos informantes, 

contexto no qual o presente estudo se insere. 

 

 

2.1.1 Perfil do Curso de Letras/inglês frequentado pelos informantes 

 

Segundo informações do Projeto Pedagógico do Curso de Letras da universidade onde a 

pesquisa foi realizada, o curso de Licenciatura com habilitação dupla em Língua Inglesa e 

Língua Portuguesa e suas Literaturas foi implantado no ano de 1994 e reconhecido em junho 

de 1997. No ano de 2003, entretanto, no intuito de atender às determinações das Diretrizes 

Curriculares para os Cursos de Graduação, alguns dos cursos iniciaram um processo de 

redimensionamento curricular. Frente às alterações realizadas, muitos dos cursos de 

Licenciatura da instituição foram reformulados dando origem a novas matrizes curriculares e, 

em alguns casos, novos cursos. 

É neste contexto que surge o curso de Licenciatura em Letras com Habilitação em 

Língua Inglesa e Literaturas, habilitação única, de matriz curricular e objetivos distintos do 

curso anterior que habilitava o formando a atuar como docente de língua inglesa e língua 

portuguesa e suas respectivas literaturas. Diante das alterações curriculares, os alunos que 

ingressaram no curso de Letras/Inglês nos anos de 2004, 2005 e 2006 foram frutos desse 

currículo denominado de Currículo Redimensionado (ver Anexo A). Porém, ao longo do 



35 
 

processo de adaptação, após um período de avaliações, este currículo sofreu novas alterações 

e só em 2007 instituiu-se o currículo vigente, atualmente denominado de Currículo 

Redimensionado com Ajustes (ver Anexo B) 

Segundo o Projeto Pedagógico, o Curso de Letras com habilitação em Língua Inglesa e 

Literaturas – Licenciatura, implantando na respectiva instituição 

 

[é] um Curso voltado para a compreensão de um fazer social que se reflete 

no uso linguístico. Um Curso que busca habilitar profissionais para a 

percepção das relações linguísticas como reflexo das relações sociais, 

históricas, políticas e culturais, entendendo-as não como um elemento 

isolado, mas como parte de um todo que constitui o universo globalizado (...) 

(p.16). 

 

 

O curso tem por finalidade formar não só docentes de Língua Inglesa e Literaturas, para 

atuar na Educação Básica (Ensino Fundamental – 5ª  à 8ª série – e Ensino Médio), mas 

também, conforme determinam as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras (2001), 

formar profissionais capazes de atuar como revisores de textos, redatores de jornais ou 

revistas, intérpretes e tradutores. A formação destes docentes objetiva ainda habilitá-los a 

interagir em demais situações envolvendo atividade bilíngue ou conhecimentos literários em 

língua inglesa, como também eventos que demandem o uso da linguagem e suas 

especificidades. Por compreender uma visão abrangente de ensino, a formação do profissional 

qualificado para atender a todas estas especificidades requer que esta ocorra não apenas no 

âmbito linguístico e literário, mas que leve em consideração também fatores pedagógicos e 

histórico-culturais. 

O Curso de Letras/Inglês espera ainda que o profissional formado possa ser capaz de 

perceber que as transformações linguísticas estão relacionadas aos acontecimentos sociais, 

históricos, político e culturais, havendo uma relação intrínseca entre linguagem, cultura e 

sociedade. No Projeto Pedagógico, lê-se que 

 

este profissional deve ser crítico, com competência para refletir sobre os 

conhecimentos que estão sendo adquiridos e para analisar as teorias 

linguísticas e literárias a que está sendo exposto, correlacionando-as  à sua 

realidade sócio-histórica e cultural, de modo a estabelecer a necessária 

interseção entre a teoria, a pesquisa e a prática pedagógica (p.17). 

 

Para se alcançar os objetivos propostos, o curso de Letras com habilitação em Língua 

Inglesa e Literaturas – Licenciatura apresenta um currículo fundamentando em quatro eixos 

temáticos, entendendo-se que, dessa maneira, torna-se possível estabelecer relações entre 



36 
 

áreas aparentemente distantes. Os quatro grandes eixos temáticos são: o Eixo de 

Conhecimentos de Natureza Científico-Cultural (CNCC); o Eixo de Formação Docente (FD); 

o Eixo Interdisciplinar (EI) e o Eixo das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

(AACCs). 

 No Eixo de Conhecimentos de Natureza Científico-Cultural, encontram-se os 

conteúdos considerados básicos no curso, subdivididos em Linguística e Literatura, sendo 

estes responsáveis pela habilitação teórica do profissional. O Eixo de Formação Docente 

compreende os componentes de Prática Pedagógica e Estágio Curricular Supervisionado, 

distribuído em quatro etapas a partir do quinto semestre. O Eixo Interdisciplinar abrange 

vários componentes das áreas de Letras, Leitura e Produção de Texto e ainda componentes de 

áreas distintas como Estudos Filosóficos, Sócio Antropológicos e Tópicos de Língua 

Brasileira de Sinais. Por fim, tem-se o Eixo das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

que é composto por atividades extracurriculares de natureza diversificada. 

Com esta proposta curricular o Projeto Pedagógico do curso de Letras afirma conseguir 

trabalhar tendo como foco a tríade ensino, pesquisa e extensão, bem como a articulação entre 

teoria e prática entre áreas distintas. Para uma visualização mais ampla da receptividade do 

novo currículo frente à prática pedagógica, apresenta-se a seguir a análise da narrativa de 

umas das professoras do curso de Letras que acompanhou a transição curricular e o 

surgimento do novo curso de Letras/Inglês. A docente destaca os dilemas e lacunas deixados 

pelo currículo anterior, principalmente ao se evidenciar a formação do professor de língua 

inglesa e o reflexo da transição curricular no novo perfil do futuro docente. 

 

2.2 Análise da narrativa da docente do curso de Letras/Inglês 

 

Segundo a narrativa da docente, sua atividade acadêmica na instituição teve início no 

ano de 2002, em turmas do curso de Letras com Habilitação em Vernáculas e em Língua 

Inglesa (LI), nomenclatura do curso com habilitação dupla que vigorava antes da reforma 

curricular. Nos primeiros contatos da docente com os estudantes do II e V semestres, esta 

percebeu o déficit de conhecimento destes no que diz respeito a aspectos relacionados à 

Linguística Aplicada e o processo de ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras, conforme 

pontuado no excerto que se segue. 

 

P1- Assustei-me quando perguntei aos alunos do III e do V semestre se eles 

já haviam estudado alguma coisa sobre as teorias que discutiram ao longo 

dos tempos os processos de ensino e aquisição/aprendizagem de línguas e 
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eles nada sabiam, porque tudo o que era estudado em Língua Inglesa girava 

em torno da Gramática da Língua.  

  

 

Conforme destacado pela docente, no curso antigo com habilitação dupla, o espaço 

reservado à aprendizagem da língua inglesa ficava limitado à abordagem de aspectos 

gramaticais do idioma, não havendo discussões sobre o processo de aquisição de línguas e as 

particularidades que permeiam este processo. Para a docente, a implantação de novos cursos, 

principalmente o curso de Letras com habilitação em Língua Inglesa e Literaturas, favoreceu 

mudanças significativas na formação do docente de LI, devido ao fato do novo currículo 

destinar um espaço mais amplo para se discutir e implementar melhorias em relação ao ensino 

da língua. A docente salienta ainda que houve transformações referentes à carga horária e 

período de estágio supervisionado, momento no qual os discentes iniciam seus primeiros 

contatos com instituições de ensino na condição de professores. 

 

 

P1- O Estágio Supervisionado em Língua Inglesa, como era intitulado, era 

feito no 8° semestre do curso e o estagiário escolhia se desejava estagiar no 

ensino fundamental II ou no ensino médio, lembrando que eram dois 

estágios: um em Língua Portuguesa e o outro em Língua Inglesa no mesmo 

semestre. Nesse tempo o aluno precisava concluir a etapa mais importante 

do Curso (o fechamento) no último semestre, com uma experiência que 

muitos nunca tinham passado que era a de estar em uma sala de aula. 

 

 

Com as mudanças curriculares no novo curso, o estágio supervisionado é distribuído em 

quatro etapas a partir do quinto semestre, proporcionando aos discentes mais tempo de 

contato com esferas distintas em relação ao ensino de línguas em oficinas e os estágios de 

docência em salas de aula da rede pública em turmas do ensino fundamental II e ensino 

médio. Desta maneira, os estudantes possuem mais tempo ao longo do curso para realizar seus 

estágios em etapas distintas, não ficando estes reservados apenas ao último semestre, como 

ocorria anteriormente. Ao tratar do estágio supervisionado no I ISEP - Seminário 

Interdisciplinar de Extensão e Pesquisa, Silva (2009) ressalta que  

 

os Componentes de Estágio Supervisionado em Língua Inglesa, a saber: 

Estudo Diagnóstico da Prática Docente em Língua Inglesa – Estágio 

Supervisionado I; Atividade Docente em Língua Inglesa – Estágio 

Supervisionado II; Orientação e Regência no Ensino Fundamental – Estágio 

Supervisionado III e Orientação e Regência no Ensino Médio – Estágio 

Supervisionado IV, cada um com a carga horária semestral de 100 

horas/aula, propõem um formato bem diferente do que era a experiência de 

Estágio Supervisionado no período anterior à reforma, quando somente nos 
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últimos semestres (7º e 8º), com duas habilitações – Letras Vernáculas, 

Inglês e respectivas Literaturas - era possível vivenciar as experiências de 

sala de aula, cumprindo devidamente as etapas de observação, co-

participação e a regência, no mesmo semestre
14

.  

 

 

Frente às mudanças no novo currículo, a docente ressalta que alguns problemas como 

falta de recursos, livros e demais materiais para utilizar nas aulas de LI eram constantes, 

exigindo maior desdobramento por parte dos professores formadores. Sobre este aspecto, 

Almeida Filho (1997) salienta que o professor exerce um papel preponderante no processo de 

ensino/aprendizagem ao se esforçar por criar caminhos que possibilitem a aprendizagem, 

suavizando os possíveis obstáculos e também ao promover desafios e novas experiências de 

aprender. Neste sentido, a docente entrevistada afirma que diante das limitações do currículo 

antigo ela adotava metodologias e atividades próprias de maneira a auxiliar os estudantes na 

construção do conhecimento, principalmente no que diz respeito à língua estrangeira. 

 

P1- Criei por diversas vezes metodologias muito próprias para vencer os 

obstáculos de ensino no Campus, nada muito novo, nem espetacular, porém 

eficaz. 

 

Apesar dos problemas ainda enfrentados, a docente percebe as transformações 

curriculares de maneira significativa, destacando, dentre outras melhorias, uma redução na 

fragmentação curricular e o aumento no diálogo entre as distintas áreas de conhecimento. 

 

 

P1- Poderia tecer uma série de comentários em diversos pontos comparando 

as realidades antes e pós mudança curricular, contudo prefiro pontuar o fato 

de que nunca tivemos um momento tão próprio para perceber a importância 

de uma abordagem holística do Curso, o que tem levado não só professores 

como, também, alunos a perceberem as fronteiras cada vez mais tênues que 

envolvem cada área de trabalho e quão crucial é o encadeamento delas sem 

fragmentações e sem superficialidades. 

 

 

Cabe salientar que, ao reconhecer e pontuar as melhorias alcançadas no curso de 

Letras/Inglês ao longo das transformações curriculares, a docente não desconsidera os 

problemas e falhas deixadas quando da implantação, principalmente com relação às primeiras 

turmas que enfrentaram o período de transição curricular com a carência de materiais e 

                                                           
14 SILVA, M. A. S. L. Impressões x Implicações x Reflexões em torno do ensino de inglês: o estágio 

supervisionado do curso de Letras/Inglês - UNEB em foco.  Texto apresentado no I ISEP- SEMINÁRIO 

INTERDISCIPLINAR DE EXTENSÃO E PESQUISA – UNEB/Campus VI – Caetité/BA, em novembro de 

2009. 
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profissionais para exercer a docência tendo como foco os objetivos e metas das Diretrizes 

Curriculares para os cursos de Letras e do Projeto de Redimensionamento Curricular da 

instituição. Neste sentido, a docente salienta que as mudanças foram necessárias para se 

alcançar o estado em que o curso se encontra atualmente e, consequentemente, caminhar para 

que as necessidades sejam supridas paulatinamente. 

 
 

P1- É óbvio que não se chegou a esta conclusão sem insucessos e prejuízos 

anteriores, pois as primeiras turmas ficaram teórico e metodologicamente 

comprometidas no início desta transição de cursos. (...) entretanto, digamos 

que o sucesso do Curso hoje deve-se, também, as dificuldades encontradas 

naquela época. Passamos por muitas e muitas etapas de amadurecimento dos 

Cursos: vários projetos com retificações e alterações até que se chegasse ao 

modelo atual e, por isso, lembro que ainda estamos em construção, sendo 

que existem hoje muito mais questões a serem resolvidas do que na fase de 

instalação dos Cursos de Vernáculas e Inglês, como por exemplo, o 

esvaziamento das turmas de Inglês, fato que alguns já teriam previsto, dada a 

singularidade das questões que envolvem o público formado para atuar na 

região e nas cidades circunvizinhas.  

 

 

 

A capacitação do profissional de língua inglesa, que antes era precária devido à ênfase 

limitada à abordagem de aspectos gramaticais, já tem sido percebida hoje sob um novo olhar, 

uma vez que estes profissionais recém-formados estão se dedicando de maneira mais 

significativa à sua formação continuada, investindo em  cursos de pós-graduação, publicações 

e estudo  na  área, havendo  também um reconhecimento da qualificação  profissional por 

meio da aprovação em  concursos públicos para docentes de LI. 

 

P1- [...] o momento é muito importante para o amadurecimento das decisões 

que vão ser tomadas agora e que vão repercutir em muitos anos, mas o 

principal é o fortalecimento do quadro de profissionais que foi uma das 

grandes conquistas para o Curso novo e a formação cada vez melhor do 

alunado que já começa a devolver para o Curso e para a sociedade os frutos 

de todo trabalho realizado com aprovações em Concursos públicos e em 

Cursos de Pós-graduação e trabalhos de destaque publicados, projetos de 

pesquisa reconhecidos, dentre outros.  

 

 

Percebe-se, com estas afirmações, que os problemas com os cursos de formação existem 

e este não seria uma exceção, visto que a formação docente é um processo que deve dialogar 

sempre com as necessidades e transformações sociais, estando sempre em estado de 

construção no intuito de alcançar o fim a que se propõe. A docente destaca ainda que muitas 

das decisões relativas ao curso de formação estão sendo discutidas e amadurecidas ao longo 
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de reuniões e debates, pois estas irão repercutir em vários semestres consecutivos. O objetivo 

que se pretende alcançar ao se propor mudanças e constantemente avaliar a qualidade do 

ensino nos cursos de Letras é buscar melhorias na formação docente de forma a atender às 

demandas da sociedade de maneira mais ampla. O Curso de Letras Inglês e Literaturas, com o 

novo currículo redimensionado e com ajustes, na opinião da docente, já tem mostrado alguns 

resultados positivos, e a expectativa é que este quadro se amplie cada vez mais, beneficiando 

a sociedade com profissionais devidamente capacitados para atuar como docentes de língua 

inglesa. 
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CAPÍTULO III 

 

 O PAPEL DA PESQUISA NARRATIVA NOS ESTUDOS SOBRE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

 

 

Na qualidade de seres humanos interpretamos e narramos 

nossas vidas e experiências seguindo nossos valores e 

crenças, os quais, por sua vez, variam de acordo com o 

tempo e o lugar que ocupamos na sociedade. As histórias 

que contamos são o meio pelo qual tentamos capturar e 

traduzir a complexidade e as múltiplas relações que 

atravessam nossas experiências. 

 

(FREITAS; FIORENTNI, 2007, p.64) 

 

A pesquisa narrativa tem se destacado, nos últimos anos, como um novo paradigma no 

fazer científico no qual os narradores desempenham papel preponderante. Frente a este 

aspecto e considerando que a narrativa foi um dos instrumentos selecionados para a 

investigação neste estudo, este capítulo pretende discutir  a utilização da pesquisa narrativa na 

Linguística Aplicada, especificamente com relação ao ensino e aprendizagem de língua 

inglesa. O capítulo está distribuído em duas seções, sendo que, na primeira, apresenta-se a 

pesquisa narrativa enquanto novo fazer científico e, na segunda, discorre-se sobre as 

contribuições da pesquisa narrativa no processo de ensino/aprendizagem da língua inglesa. 

 

3.1 A pesquisa narrativa como um novo paradigma investigativo em educação 

 

 Pesquisas recentes no campo educacional, principalmente aquelas voltadas para 

aspectos relacionados à aprendizagem de línguas estrangeiras (LE), têm enfatizado a 

utilização de narrativas e histórias de vida como instrumentos eficientes para se perceber 

como estudantes e professores se posicionam em relação ao ensino e à aprendizagem de uma 

nova língua. Apesar deste recente despontar da pesquisa narrativa no Brasil, de acordo com os 

estudos de Telles (2002), no campo educacional norte-americano, já se trabalhava com 

histórias de vida e biografias desde os anos 70, intensificando-se os estudos nas décadas de 80 

e 90. 

Segundo Brockmeier e Harré (2002), o interesse pelas narrativas nas ciências humanas 

foi ampliado no campo educacional, ao se perceber que as histórias em si, sejam elas orais ou 

escritas, apresentam parâmetros linguísticos, psicológicos, culturais e filosóficos 



42 
 

fundamentais ao tentar explicar as razões da existência humana. Para a Linguística Aplicada 

(LA), este interesse pelas narrativas enquanto instrumento e abordagem de pesquisa é ainda 

mais recente, tendo como objetivo de investigação mais amplo as experiências de estudantes e 

docentes que são expressas em suas narrativas e histórias de vida (BARCELOS; ABRAHÃO 

2006). 

Percebe-se com as narrativas uma possibilidade de aproximação entre o pesquisador e 

os sujeitos envolvidos no processo de investigação, sendo estes não mais considerados 

simples objetos de estudos, mas, sim, sujeitos dotados de voz que, através do contar e recontar 

das suas histórias, constroem também a pesquisa, proporcionando uma nova visão no fazer 

científico que, até então, alimentava uma lacuna entre pesquisador (ser dotado de saber) e o 

pesquisado (objeto de estudo passivo). Com a pesquisa narrativa, mudanças significativas 

começaram a ser adotadas no fazer científico em educação, apontando para o surgimento de 

um novo paradigma, conforme pontua Rajagopalan (2009, p.16-17). 

 

[...] a opção pelas narrativas de experiências pessoais sinaliza uma mudança 

e, porque não dizer, uma guinada paradigmática até há pouco tempo vigente 

e dominante nas pesquisas sobre os processos de aprendizagem [...] Estamos, 

afinal, lidando com pessoas de carne e osso e não com ideias soltas no ar a 

serem dissecadas e examinadas friamente [...]. 

 

Considerando que, para Kuhn (2009), um novo paradigma não emerge sem razão 

aparente, mas, sim, como resultado das exigências e necessidades das distintas gerações ao 

longo dos tempos, cabe salientar que adotar a pesquisa narrativa como um novo paradigma 

investigativo em estudos sobre o processo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, 

não é apenas uma tendência momentânea, mas uma mudança necessária no fazer científico, 

em resposta à necessidade de se ouvir a voz dos principais envolvidos no referido processo de 

ensino/aprendizagem de uma nova língua, os docentes e discentes. 

Para Clandinin e Connelly (2000), a pesquisa narrativa constitui-se uma das melhores 

alternativas para se compreender as experiências vivenciadas em educação, visto que a 

espécie humana está constantemente em processo de aprendizagem por meio da utilização de 

histórias. As pessoas vivem as histórias e, ao (re)contá-las, os sujeitos reafirmam, modificam 

e também criam novas histórias com base nas anteriores, sendo este processo de criação e 

recriação individual e também social. 

Ao se trabalhar com a pesquisa narrativa, Rajagopalan (2009) salienta que o narrador 

possui papel preponderante na investigação, pontuando também que as teorizações utilizadas 

para analisá-las nascem a partir das informações presentes nos próprios textos. 
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Diante dessas considerações, nota-se que a pesquisa narrativa traz em si o objeto e o 

método de investigação (CLANDININ; CONNELLY, 2000), sendo esta considerada a forma 

mais conveniente de se pesquisar em educação, principalmente quando objetiva-se analisar a 

formação do docente de língua inglesa, uma vez que,  

 

[...] o contar histórias pelos professores em uma Pesquisa Narrativa 

estabelece um contexto no qual o professor tem oportunidades de entrar em 

contato com seu conhecimento pessoal prático e de acessar suas imagens, as 

regras e princípios de sua prática pedagógica de ensino de línguas (TELLES, 

2002, p.28). 
 

 

Devido ao caráter (auto) reflexivo proporcionado pela escrita de histórias, a seleção da 

pesquisa narrativa, para este estudo, foi feita com o objetivo de compreender o processo de 

formação de futuros docentes de língua inglesa, bem como perceber as influências das suas 

experiências antigas na prática e na construção de crenças sobre o processo de 

ensino/aprendizagem desta mesma língua. Por se tratarem de textos subjetivos com seleções 

de memórias particulares, de certa maneira, marcantes para os informantes, os estudos de 

narrativas e histórias, permite, por meio da análise da experiência, a percepção de crenças e 

expectativas alimentadas pelos aprendizes frente ao novo idioma, permitindo uma 

visualização mais ampla da trajetória de formação dos futuros docentes desde os primeiros 

contatos com a LE. Maiores considerações sobre a Pesquisa Narrativa e sua utilização na 

investigação do processo de ensino/aprendizagem da língua inglesa e também na formação 

docente são feitas na seção seguinte. 

 

3.2 Contribuições da pesquisa narrativa para a compreensão do processo de 

ensino/aprendizagem da língua inglesa 

 

Apesar dos estudos sobre a aprendizagem e o ensino de língua inglesa (LI) estarem se 

intensificando nos últimos anos, ainda há muitos impasses dentro deste processo que desperta 

a atenção de pesquisadores que anseiam por compreender as nuances presentes na construção 

do conhecimento em uma nova língua. A Pesquisa Narrativa desponta como um elemento 

ideal para se refletir sobre tais fatores, destacando-se as influências das experiências como 

fatores condicionantes do fracasso ou sucesso na aprendizagem. 

Esta categoria de pesquisa, em estudos recentes, tem se constituído um instrumento 

valioso para se compreender como o processo de ensino/aprendizagem de uma língua 
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estrangeira (LE) ocorre, sendo também, um recurso utilizado para auxiliar na percepção da 

construção do conhecimento sobre a língua e dos fatores que conduzem os docentes à adoção 

de determinadas posturas e metodologias em detrimento de outras na sua prática de ensino. 

Lima D. C. (2009) afirma que a análise de narrativas têm sido um recurso relevante para 

se observar a eficiência ou não dos métodos e abordagens utilizados no ensino de línguas, 

possibilitando o conhecimento das expectativas e crenças dos estudantes e permitindo ao 

professor também uma auto avaliação da sua postura metodológica seja em processo de 

formação inicial ou continuada.  

De acordo com os estudos de Telles (2002), a área de formação de professores tem 

necessitado de estudos que proporcionem aos docentes espaços de reflexão sobre suas 

experiências e estórias vivenciadas em sala de aula, criando também oportunidades para que 

estes ressignifiquem suas vivências pessoais, pedagógicas e linguísticas. Para o autor, na 

escrita reflexiva das suas histórias, o próprio docente, enquanto parte integrante do processo 

de investigação, constrói este espaço de reconstrução da sua prática através da seleção das 

suas memórias e experiências. Telles (2002, p.18) destaca ainda que  

 

A pesquisa narrativa vem estabelecendo seu lugar como forma 

emancipatória de pesquisa em educação ao fornecer o contexto necessário 

para que os professores se tornem, ao mesmo tempo, agenciadores de suas 

reflexões e autores de suas próprias representações, em um processo no qual 

eles são convidados a reverem e organizarem suas experiências pedagógicas 

e de vida. 

 

Conforme pontuado anteriormente, o interesse maior pelos estudos das narrativas é a 

análise e reflexão das experiências dos informantes apresentadas em seus relatos e histórias de 

vida. Para Clandinin e Connelly (2000), a narrativa constitui o instrumento mais apropriado 

para se analisar as experiências humanas, visto que estas acontecem narrativamente e pelo 

fato de, ao narrarem as suas histórias, seja de forma oral ou escrita, os sujeitos reviverem e 

atribuírem novos sentidos a experiências marcantes em sua existência. 

Considerando que o ambiente escolar é influenciado, quando não controlado, por 

acontecimentos exteriores aos muros da escola, faz-se relevante salientar que as abordagens 

de ensino utilizadas pelo professor e as crenças que os estudantes trazem para a sala de aula 

sobre aprendizagem da LI são reflexos de crenças e experiências vivenciadas em suas relações 

sociais, culturais, familiares e na convivência com grupos distintos, fazendo-se conveniente a 

análise das experiências anteriores com intuito de compreender posturas e atitudes recentes. A 

escrita de estórias de vida, quando feita de maneira reflexiva, possibilita aos sujeitos a 



45 
 

oportunidade de regressar e retrilhar a sua trajetória, objetivando resgatar informações 

relevantes para a compreensão das suas crenças. 

As contribuições da reflexão sobre as experiências, partindo de histórias contadas ou 

escritas, são salientadas também por Freitas (2007). A autora afirma que as histórias que 

contamos são uma forma de tentar traduzir a complexidade das nossas experiências, 

destacando, assim, a relevância destes textos para o estudo e percepção das crenças 

apresentadas pelos narradores e também suas possíveis origens e influências.  

A autora destaca ainda que  

 

nada mais natural do que adotar as narrativas para tentar dar sentido a uma 

experiência educativa ou a uma prática social. As salas de aula podem ser 

vistas como uma prática social complexa em que professores, alunos e por 

vezes pesquisadores estão tentando compreender e construir significados 

(FREITAS, 2007, p.65). 

 

Outra característica relevante da pesquisa narrativa aplicada ao processo de 

ensino/aprendizagem de língua inglesa é a oportunidade que os narradores têm de expor 

livremente medos, anseios, expectativas, frustrações e opiniões, que nem sempre, são 

exteriorizadas nas relações diretas com o outro ou mesmo no ambiente da sala de aula. Neste 

tipo de texto, segundo Lima L. R. (2009), isso é possível, pois, apesar de haver o autor que 

seleciona os fatos a serem escritos ou o responsável pelo conteúdo registrado e pela história 

presente no texto, também há um narrador que assume o papel de entidade discursiva, criando 

assim na escrita um outro através do qual fala-se de si mesmo.  

Ao analisar os posicionamentos adotados pelos narradores na organização dos seus 

relatos, sejam orais ou escritos, é possível perceber as interpretações que os mesmos fazem do 

processo de construção do conhecimento de uma LE, como também é possível verificar na 

narrativa do professor os motivos que influenciam e/ou direcionam as suas metodologias no 

ambiente da sala de aula. Johnson e Golombek
15

 (2002 apud BARCELOS, 2006) 

complementam este pensamento afirmando que  

 

[...] a pesquisa narrativa permite que os professores organizem e articulem 

seus conhecimentos e crenças sobre o ensino, revelando assim, as 

experiências que guiam seu trabalho. Da mesma forma, pode-se afirmar que 

através das histórias de nossos alunos podemos compreender melhor as suas 

crenças sobre aprendizagem e o que eles são ou se tornaram como 

aprendizes. Suas histórias mostram sua luta, suas frustrações, sucessos e 

                                                           
15

 JOHNSON, K. E.; GOLOMBEK, P. R. Teachers’ narratives inquiry as professional development. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2002. 
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fracassos como aprendizes em seus contextos e experiências (JOHNSON e 

GOLOMBEK 2002 apud BARCELOS, 2006, p.150). 

 

 

  Cunha (1997) pontua que, ao relatar os fatos vividos por elas mesmas, as pessoas 

reconstroem as suas trajetórias, atribuindo-lhes novos significados. Frente a esta informação, 

a autora afirma que a narrativa não é a verdade literal dos fatos ocorridos e sim uma 

representação desta feita pelos sujeitos, ou seja, as pessoas interpretam e ressignificam as suas 

experiências sob uma visão particular da situação vivenciada. Em concordância com esta 

autora, Beattie
16

 (2000 apud BARCELOS, 2006) ressalta que as narrativas mostram as 

maneiras particulares dos sujeitos enfrentarem seus dilemas e desafios, sendo abordadas como 

um dos referenciais utilizados para refletir sobre as experiências e reconstruí-las com base em 

novas percepções e vivências. 

É importante salientar que tanto as experiências quanto a construção das crenças 

envolvem questões sociais e individuais, devendo-se atentar para aspectos provenientes do 

ambiente sociocultural do narrador e fatores intrínsecos conceituados como componentes 

identitários do aprendiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 BEATTIE, M. Narratives of professional learning: becoming a teacher in learning to teach. Journal of 

Education Inquiry, v.1, n.2, p.11-23,2000.  
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CAPÍTULO IV 

ETAPAS METODOLÓGICAS 

 

 

Neste capítulo, são apresentas as etapas metodológicas e os procedimentos de coleta de 

dados da pesquisa, estando este dividido em quatro seções. Na primeira seção, são feitas 

algumas considerações sobre a pesquisa qualitativa, enfatizando a modalidade estudo de caso, 

adotada para esta investigação. Na segunda seção, apresenta-se o contexto no qual o estudo se 

insere, trazendo também informações sobre os estudantes participantes da pesquisa. A terceira 

seção apresenta uma descrição dos instrumentos utilizados para coleta dos dados e, por fim, 

na quarta seção, são descritos os procedimentos de coleta e análise dos dados.  

 

4.1 Natureza e formato da pesquisa 

 

O processo de investigação, neste estudo, focaliza a formação do professor de língua 

inglesa e a aprendizagem de uma língua estrangeira. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de 

cunho interpretativista que se configura como estudo de caso, uma vez que este tipo de 

pesquisa tenciona investigar e compreender as experiências dos sujeitos nos grupos aos quais 

pertencem e nos contextos sociais em que estão inseridos.  

Em estudos recentes a pesquisa qualitativa tem se destacado pela sua relevância no 

estudo dos fenômenos que envolvem seres humanos e as diversas relações socais em que estes 

se encontram podendo ser conceituada como uma pesquisa que busca entender os 

sujeitos em suas distintas relações sociais.  Na perspectiva dos estudos 

qualitativos, o pesquisador detém a sua atenção de maneira mais restrita no 

processo em detrimento dos resultados obtidos, visando uma compreensão dos 

fatos em seu contexto natural e não a comprovação de hipóteses preestabelecidas.  

Neste estudo, ao se propor a investigação das crenças dos estudantes de Letras, 

professores em formação que já exercem a atividade docente, salienta-se o contexto natural no 

qual estas se originam, visando compreender não somente as crenças, mas as influências 

destas na formação dos docentes e na melhoria no ensino de línguas.  

Frente a estas informações, o estudo de caso é a forma mais conveniente de conduzir 

esta pesquisa e alcançar os objetivos propostos, pois, de acordo com Yin (2003), os estudos de 

caso são utilizados em situações distintas no intuito de contribuir para um conhecimento mais 

amplo das características de determinados indivíduos, grupos sociais, organizações políticas e 

demais fenômenos sociais complexos, inseridos em situações concretas da vida real. 
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Para André (2003, p.49), o estudo de caso trata-se de “[...] um estudo aprofundado de 

uma unidade em sua complexidade e em seu dinamismo próprio fornecendo informações 

relevantes para tomada de decisão”, sendo estes de extrema utilidade para auxiliar na 

compreensão dos problemas em educação. Esta autora ressalta ainda que os estudos de caso 

são destacados em relação a outras formas de pesquisa por fornecer insight e conhecimentos 

que possibilitem aos leitores observar o mesmo fenômeno estudado de maneiras distintas. Os 

insights constituem fator relevante no estudo de caso, uma vez que estes podem estimular a 

construção de hipóteses que possam estruturar novas pesquisas e a construção de teorias no 

campo estudado.  

Na próxima seção, será feita a descrição do contexto de investigação e do perfil dos 

participantes da pesquisa. 

 

4.2 Contexto de investigação e perfil dos participantes  

 

O contexto de investigação selecionado para este estudo foi uma universidade pública 

estadual no interior da Bahia, enfatizando o curso de Letras com habilitação em Língua 

Inglesa. Como informantes, foram selecionados sete estudantes do curso de licenciatura em 

Letras/Inglês de semestres distintos e uma das docentes do curso de Letras/Inglês que 

acompanhou a transição do curso de uma habilitação dupla (licenciatura em língua portuguesa 

e língua inglesa) para habilitação única (apenas língua inglesa). 

A seleção dos informantes foi feita considerado os critérios de, além de estarem 

devidamente matriculados em um dos semestres vigentes no curso de Letras/Inglês, 

apresentarem experiência profissional como docentes de LI e, mais especificamente, 

estivessem lecionando a língua no momento da pesquisa. 

 Apesar de ainda estarem na formação inicial, é comum que muitos estudantes de 

licenciatura comecem a atuar antes mesmo de concluir a sua graduação, conforme pontua 

Almeida Filho (1997). Com o estabelecimento destes critérios, foram selecionados sete 

estudantes, sendo um estudante do quinto semestre, três do sétimo e três do nono semestre, 

conforme apresentado no quadro abaixo, destacando também o tempo de experiência com o 

ensino de LI de cada um dos participantes, a idade e o sexo. A professora entrevistada iniciou 

a sua atividade docente na instituição no ano de 2002 em turmas do curso de Letras com 

Língua Vernácula e Língua Inglesa, acompanhando o processo de redimensionamento 

curricular e o surgimento dos novos cursos.  Por questões de ética, os estudantes serão 

nomeados como E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 e a professora como P1.  
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QUADRO 1- Descrição do perfil dos estudantes participantes da pesquisa 

Informante Sexo Idade Semestre Experiência com ensino 

da LI 

E1 M 24 VII 3 anos 

E2 M 21 VII 1 mês 

E3 M 24 V Aproximadamente 3 anos 

E4 F 23 IX 1 ano 

E5 M 24 IX 7 anos 

E6 M 24 IX 6 anos 

E7 M 26 VII 6 meses 

 

 

4.3 Descrição dos instrumentos de coleta de dados 

 

Na pesquisa qualitativa, devido à subjetividade que permeia o processo de investigação, 

a validade e a veracidade das informações são em muitos casos postas em questionamento, 

sendo a utilização da combinação de vários instrumentos de coleta e análise de dados, ou seja, 

a triangulação, sugerida como uma forma de atestar a veracidade da pesquisa. Com esta 

intenção, neste estudo, utilizam-se narrativas de aprendizagem dos alunos, narrativa de ensino 

da docente e questionários autoaplicados para se coletar as informações por meio das quais os 

dados serão selecionados.  Cabe salientar que o questionário utilizado foi adaptado do 

questionário aplicado por Oliveira A. (2009) em uma pesquisa realizada com estudantes de 

Letras de uma universidade pública estadual na Bahia. 

Tais instrumentos foram utilizados objetivando uma percepção mais ampla das crenças 

apresentadas pelos estudantes, bem como uma análise das formas que as experiências distintas 

com o idioma influenciaram na construção destas crenças. Buscou-se também observar as 

especificidades contextuais nos quais as experiências ocorrem e as crenças se originaram, 

visto que neste estudo, opta-se por uma abordagem contextual do estudo das crenças. 

Com relação à utilização das narrativas como instrumento de coleta de dados, estudos 

recentes têm enfatizado a utilização das mesmas por possibilitar ao estudante a oportunidade 

de se pronunciar de forma natural e crítica sobre seu aprendizado.  Por meio destes textos, o 

estudante pode demonstrar suas decepções, anseios e superações, enfatizando momentos que 

realmente marcaram seu processo positiva ou negativamente, visto que, segundo Oliveira 

(2009), a narrativa é uma forma de pensar e de estruturar a experiência humana, sendo  

também uma maneira de poder organizar e apreciar a nós mesmos, promovendo a 

autorreflexão. 
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A utilização de narrativas também insere o estudante na pesquisa de forma a considerá-

lo não apenas um sujeito que fornece dados a serem analisados, mas sim como parte 

fundamental do estudo, sinalizando para uma grande mudança nos paradigmas vigentes e 

dominantes nas pesquisas sobre processo de ensino e aprendizagem de línguas 

(RAJAGOPALAN, 2009). 

 

4.4 Procedimentos de coleta e de análise dos dados 
 

 

Os primeiros contatos com os informantes foram feitos no período compreendido entre 

novembro e dezembro de 2010 quando, primeiramente, após os devidos esclarecimentos sobre 

objetivos, temática e área de investigação da pesquisa foi feita a solicitação de consentimento 

para realização e participação no estudo. 

Após o devido consentimento dos participantes solicitou-se destes, como primeiro 

passo, a escrita de suas narrativas de aprendizagem. Esclareceu-se que seria um texto livre e 

informal no qual eles descreveriam livremente a trajetória de aprendizagem e ensino da língua 

inglesa desde os primeiros contatos até a atual condição de professor do idioma, destacando o 

papel da formação docente ao longo desta trajetória.  

Após análise das narrativas, partindo dos objetivos da pesquisa, foram selecionadas 

algumas categorias destacando as crenças dos estudantes conforme pontuado a seguir: a) 

Impressões sobre os primeiros contatos formais com a língua inglesa; b) O professor como 

elemento (des)motivador na aprendizagem; c) Experiências de contato com a língua inglesa 

em cursos de idiomas; d) Autoimagem do estudante/professor em sala de aula: opiniões sobre 

a experiência profissional; e) Posicionamentos e opiniões dos estudantes sobre o curso de 

letras e a formação docente. 

Após esta categorização, no intuito de complementar as informações, foi solicitado o 

preenchimento dos questionários com questões referentes ao contato com a língua inglesa na 

escola regular e também aspectos relativos ao curso de Letras e as opiniões dos informantes 

sobre a formação docente. De posse das informações de ambos os instrumentos foi feita a 

triangulação e a seleção das principais crenças que emergiram nos textos dos informantes. 

Para melhor visualização dos aspectos referentes ao curso de formação, solicitou-se 

também a narrativa de ensino de umas das docentes da instituição, na qual esta pudesse 

descrever o perfil do curso de Letras/Inglês e suas impressões sobre o processo de 

redimensionamento curricular. Esclareceu-se que na narrativa poderiam ser salientadas as 
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transformações ocorridas no currículo do curso com a mudança deste para uma licenciatura 

com habilitação única e não mais dupla, destacando os fatores que impulsionaram esta 

transformação bem como a receptividade dos estudantes frente ao novo curso. 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

 

Enfim, tudo que eu vivi na faculdade me ajudou quando 

me tornei professor, não só a parte acadêmica, mas a 

parte humana onde eu aprendi a entrar numa sala e não 

só me sentir um professor, mas também um aluno. 

 

(E7-Narrativa de aprendizagem) 

 

5.1 Considerações preliminares 

 

Para análise e discussão dos dados, nesta pesquisa, optou-se por fazer uma triangulação 

com os dados obtidos a partir das narrativas de aprendizagem e ensino e com as respostas do 

questionário aplicado aos estudantes. A utilização de instrumentos distintos para coletar os 

dados da pesquisa faz-se necessária para atestar a veracidade dos fatos, pois, de acordo com 

os estudos de Muijs (2004), a validade da pesquisa está intimamente associada à utilização de 

instrumentos apropriados que garantam o alcance dos objetivos propostos. 

Souza (2006) complementa esta afirmação ao apontar que uma das formas de 

comprovar a validade da pesquisa qualitativa é a utilização de vários métodos de coleta de 

dados. Para ele, esta é uma maneira de “[...] minimizar a possibilidade de que concepções e 

preferências do pesquisador sejam excessivamente preponderantes nas conclusões dos dados” 

(p.177). Este autor ainda enfatiza que a triangulação favorece o exame comparativo das 

diversas informações, permitindo a correção de possíveis equívocos na interpretação dos 

dados. 

Frente a estes esclarecimentos, apresenta-se a seguir a discussão dos dados da pesquisa, 

gerados a partir das narrativas e dos questionários aplicados aos estudantes. Para uma melhor 

visualização, o capítulo está dividido em duas seções, sendo que, na primeira, apresenta-se a 

análise das narrativas e, na segunda, são feitas as análises dos questionários. 

 

5.2Análise das narrativas dos estudantes 

 

A análise das narrativas dos estudantes possibilitou um acompanhamento do processo 

de aprendizagem e ensino da língua, revelando as expectativas, frustrações e superações, 



53 
 

permitindo também a identificação das crenças e a percepção da forma que as mesmas 

influenciaram na aprendizagem dos estudantes. Tomando como fundamento o estudo de 

Cunha (1997), no qual a autora afirma que o trabalho com a pesquisa narrativa envolve a 

desconstrução das experiências dos indivíduos e a construção de novos conceitos com base na 

análise das experiências vivenciadas, esta análise permitiu também observar os 

posicionamentos dos futuros docentes frente ao seu curso de formação e as opiniões destes 

sobre a atividade docente. 

Partindo do pressuposto de que a análise de narrativas constitui-se também uma forma 

de olhar e investigar as experiências e as crenças dos sujeitos, conforme pontuado por 

Barcelos (2006), a análise das narrativas será realizada com base em três aspectos: crenças, 

experiências e a construção da própria narrativa como unidade de transformação. Tomam-se 

por fundamento os estudos de Clandinin e Connelly (2000) sobre pesquisa narrativa, a 

metodologia tridimensional de análise das experiências de Dewey (2010) e a abordagem 

contextual de estudos de crenças destacada por Barcelos (2003). 

Ao analisar as informações presentes nas narrativas dos informantes partindo de alguns 

excertos, percebeu-se que estes apresentam crenças sobre a aprendizagem e o ensino de língua 

inglesa (LI) com base em suas experiências anteriores como aprendizes do idioma, sendo 

estas também influenciadas pelas posturas adotadas por antigos professores.  

Apesar de algumas experiências negativas com a aprendizagem da LI, observou-se 

também que a formação acadêmica tem favorecido a emergência de uma postura reflexiva por 

parte dos informantes sobre a sua prática pedagógica, auxiliando-os na condução dos 

trabalhos em sala de aula. Para melhor visualização desses aspectos, as informações das 

narrativas dos participantes foram organizadas em seções temáticas com base nos objetivos do 

estudo, tencionando também responder às questões propostas nesta pesquisa que são: a) Quais 

são as crenças apresentadas pelos estudantes do curso de Letras / Inglês sobre o processo de 

ensino e aprendizagem de língua inglesa? b) Os professores em formação se fundamentam em 

suas crenças para direcionar suas metodologias de ensino? c) De que forma o curso de Letras 

/Inglês favorece subsídios para a prática destes docentes em sala de aula? d)Houve mudanças 

nas crenças dos estudantes ou na forma de conduzir o ensino do idioma após o ingresso no 

curso de letras? Quais foram estas mudanças? 

Partindo destes questionamentos objetiva-se destacar as crenças apresentadas pelos 

informantes sobre a aprendizagem e o ensino de línguas salientando as influências destas na 



54 
 

prática diária do professor e apresentar alguns posicionamentos dos estudantes sobre a 

formação docente. 

Nesta primeira seção, percebe-se que os informantes vivenciaram experiências distintas 

enquanto aprendizes da língua, sendo estas em grande parte de caráter negativo conforme 

pontuado abaixo. 

 

a)Impressões sobre os primeiros contatos formais com a língua inglesa  

 

Nos excertos que se seguem, os informantes discorreram sobre os seus primeiros 

contatos com a língua inglesa e as impressões que tiveram sobre os professores e as 

metodologias adotadas. De acordo com os relatos, todos foram frustrados neste primeiro 

momento pelo fato de o ensino não ter preenchido as expectativas dos estudantes, seja pela 

adoção de uma abordagem de ensino por parte do docente ser incompatível com a abordagem 

de aprendizagem do estudante ou pela carência de recursos que possibilitassem maior 

dinamismo nas aulas. 

 

E1-[...] na 5ª série a primeira impressão que tive ao ver a professora falar em 

inglês na sala foi ela não sabe, pois era diferente do que ouvia na TV. Mas 

independente disto ao longo daquele ano letivo fui criando apatia para com a 

metodologia da professora, pois não saía do verb to be, mesmo se não fosse 

isso, ela sempre repetia as mesmas coisas tipo greeting, adjectives, etc. O 

fato é que terminei a 5ª série tendo certeza que a língua inglesa não passava 

de algo bonito na TV e que na sala de aula era diferente. 

 

E2- No ensino fundamental não aprendi muita coisa de LI, apenas algumas 

coisas básicas como nomes de animais, frutas, frases bem simples e só. E 

isto foi uma situação que continuou no ensino médio, mas no ensino médio 

aprendi também presente, passado e futuro do verbo be. Assim como no 

ensino fundamental, no ensino médio não havia dinâmica nas aulas, não 

havia motivação por parte do professor e assim nós alunos não sabíamos 

qual seria a serventia de uma segunda língua na nossa vida. 

 

E4- Antes de entrar na [universidade] não havia tido contato algum com a 

língua inglesa, salvo na minha formação na rede pública no ensino 

fundamental e médio, porém o conhecimento que adquiri nesse período não 

foi válido devido aos problemas [...] que ocorrem no ensino de idiomas em 

escolas públicas. 

 

E6- Bem, meu primeiro contato com a língua inglesa aconteceu de forma 

bem estranha, pois foi quando minha irmã me deu um curso no CCAA digo 

o primeiro contato, pois atribuo o meu aprendizado a esse curso. Assim 

passei a cursar o básico I, foi horrível meus colegas de escola particular com 

professores altamente preparados enquanto eu de escola pública com 

professor que não estava nem ai pra mim, mas aos poucos fui aprendendo e 

mudando de modalidade no curso[...].   
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Ao discorrer sobre as primeiras impressões sobre o ensino de línguas o estudante E1 

destaca que suas expectativas foram frustradas por perceber que sua docente ensinava algo 

diferenciado do idioma que ele tencionava aprender, distante do que ouvia na televisão, 

chegando a perceber a aprendizagem como algo impossível de se alcançar. A metodologia e a 

postura da docente também não preenchiam suas expectativas conduzindo-o ao desinteresse 

pelas aulas de língua inglesa. 

Esses aspectos de incompatibilidade entre as abordagens de ensino do professor e as 

abordagens de aprendizagem dos estudantes são mencionados também pelos outros 

informantes. E2 salienta que as suas aulas não eram dinâmicas, não havendo motivação por 

parte do professor uma vez que as aulas enfatizavam o aspecto estritamente gramatical ou o 

ensino vocabular descontextualizado. E5 percebe os professores deste período escolar como 

despreparados para execução do ensino de línguas e E4 chega a considerar seu aprendizado na 

escola regular como algo inválido.  

Em seus estudos, Almeida Filho (2002) discorre sobre a importância de se conhecer as 

formas pelas quais os estudantes consideram que sua aprendizagem ocorre de maneira mais 

significativa, ou seja, a sua cultura de aprendizagem, pois para ele, 

 

 [...] pode ocorrer de uma cultura de aprender a que se prende um aluno para 

abordar uma língua estrangeira não seja compatível ou convergente com 

uma abordagem de ensinar de um professor, de uma escola, ou de um livro 

didático. O desenvolvimento seria assim fonte básica de problemas, 

dificuldades, fracasso e desânimo no ensino e na aprendizagem da língua 

alvo (ALMEIDA FILHO, 2002, p.13). 

 

O autor destaca ainda que para que não ocorram estes contratempos, é preciso que a 

abordagem de ensinar do professor seja compatível com a abordagem de aprender dos alunos, 

cabendo ao docente a adoção de metodologias distintas visto que os objetivos e  preferências 

dos discentes são diferenciados. Um recurso para auxiliar no equilíbrio entre as expectativas 

de ensino do professor e os objetivos de aprendizagem dos alunos é o compartilhar das 

crenças de ambas as partes como o primeiro contato, antes da adoção de abordagens e 

metodologias por parte do docente e de preconcepções e julgamentos por parte dos 

estudantes. 

A respeito da falta de interesse dos aprendizes e a apatia pontuada por E1 frente à 

aprendizagem de uma LE, Almeida Filho (2002) pontua que, principalmente no cenário das 

escolas públicas brasileiras, os alunos podem mostrar-se indiferentes perante o desafio de 
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aprender outro idioma ou mesmo apresentar expectativas de aprendizagem baixas ou distintas 

dos objetivos propostos pelo professor, podendo tais fatores contribuir para a inviabilidade da 

aprendizagem e consequente desvalorização da disciplina. Jorge (2009) complementa ainda 

afirmando que, em muitas situações, o descaso por parte dos estudantes é uma forma de 

resistir às práticas pedagógicas que não lhes são satisfatórias e de reivindicar mudanças na 

educação. 

Considerando que os informantes são provenientes da rede pública de ensino, conforme 

informação presente em seus questionários, Coelho (2006) pontua que o ensino na rede 

pública está intimamente associado a acontecimentos políticos distintos e determinadas 

ideologias que envolvem e conduzem o sistema educacional.  

Frente a essa informação, percebe-se que uma mudança apenas na postura docente não é 

algo suficiente para proporcionar uma mudança no sistema de ensino de línguas, é preciso que 

essas transformações comecem a ocorrer em uma esfera mais ampla, que resulte em 

transformações estruturais, curriculares, didáticas e pedagógicas, visando alcançar um ensino 

de qualidade. 

 

 

b) O professor como elemento (des)motivador na aprendizagem 

 

Um fator relevante destacado pelos informantes foi o papel do professor no processo de 

aprendizagem da língua estrangeira (LE). Segundo Dufva (2003), o docente pode contribuir 

significativamente para o sucesso ou fracasso dos estudantes a partir das suas posturas, 

metodologias e comportamentos adotados. Em seus textos, os estudantes destacaram 

características das abordagens de ensino de seus primeiros professores atribuindo aos mesmos 

a responsabilidade da aprendizagem (ou não) do idioma. 

 

E1-Tive a mesma professora de inglês da 6ª à 8ª série, e diferente da 

professora da 5ª, nesta eu pude perceber o quanto ela buscava ensinar com 

dinamismo e maestria. As aulas eram cheias de dinâmicas, oralidade, 

músicas, jogos que possibilitavam a melhor aprendizagem, alguns colegas 

temiam a professora lembro-me disto por conta dos testes de oralidade que 

ela fazia na sala. Era muito divertido. Ela adotou um material que todos os 

alunos adquiriram durante os três anos, este continha textos, exercícios, 

piadas em língua inglesa, além de dicas de pequenas peças teatrais, que a 

professora sempre fazia questão que encenássemos, pra dor de cabeça da 

maioria, e pra minha alegria é claro. Foram os três anos da época do colégio 

que mais aprendi inglês. 

 

E3-Eu nunca tive do que reclamar quanto às metodologias dos professores 

de LI, pois o meu foco era sempre o idioma, e não o professor. Assim, 
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sempre aproveitava bem os conhecimentos transmitidos pelos professores, 

aos quais eu procurava (procuro) recorrer quando com dúvidas. 

 

E4-Eu decidir fazer o Curso de Letras com Inglês devido a curiosidade que 

eu tinha quanto a língua e queria aprender para poder ensinar  da forma que 

eu queria ter aprendido  quando fazia o ensino fundamental e médio. 
 

 

Após um primeiro contato com a língua inglesa, considerado frustrante por E1, este 

afirma que por três anos consecutivos teve uma professora dedicada que preparava aulas 

dinâmicas e produtivas, com o estímulo ao desenvolvimento de habilidades orais. Para o 

estudante, estes três anos tendo aulas diferenciadas, com material didático diversificado e 

professor que estimulava os alunos a verdadeiramente se comunicarem no idioma estudado 

foi o período no qual ele mais aprendeu inglês. 

Para E3, as metodologias e abordagens de ensino dos professores que teve pouco 

influenciaram em sua aprendizagem, uma vez que, o importante é se apropriar dos 

conhecimentos transmitidos estando sempre atento e disposto a questionar o docente quando 

surgirem eventuais dúvidas.  

A estudante E4, por sua vez, expressa aqui o seu desejo de adentrar o curso de Letras 

para se tornar uma profissional capaz de ministrar as aulas que ela gostaria de ter assistido ao 

longo do período que esteve no ensino regular, demonstrando o desejo de vir a se tornar uma 

profissional apta a proporcionar uma mudança no ensino de línguas. 

Diante dessas opiniões dos estudantes sobre as metodologias e posturas adotadas pelos 

professores, Dufva (op.cit) destaca que o professor pode acabar completamente com o 

interesse dos estudantes com relação ao aprendizado de idiomas, como também pode ser 

lembrado como um exemplo a ser seguido ou uma influência positiva em seus estudos.  

Cruz (2009) também ressalta a relevância do papel do docente nas decisões futuras dos 

estudantes partindo das impressões que os momentos em sala de aula deixam em suas vidas. 

Para a autora, 

[...] professores deixam marcas positivas ou negativas nos alunos [...]. A 

postura dos professores na sala de aula e o seu relacionamento com os alunos 

vão indicar de que modo serão lembrados e a importância que terão na vida 

deles. Essas marcas que deixamos, muitas vezes de forma inconsciente, 

podem servir como incentivo ao aprendizado e à continuação dos estudos 

depois que nos afastamos desses alunos. Do mesmo modo marcas negativas 

podem provocar uma reação inversa de desincentivo (CRUZ, 2009, p. 65). 

 

 

Ao discorrer sobre o papel do professor, Oliveira L. A. (2009) ressalta a hipótese do 

filtro afetivo de Stephen Krashen, na qual elementos emocionais podem impedir a aquisição 
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de uma segunda língua. De acordo com os estudos de Krashen
17

 (1982 apud Oliveira, 2009), 

quanto menor for a filtragem afetiva menor será o bloqueio na aprendizagem e vice versa. 

Fundamentando-se nesta hipótese, Oliveira (op. cit.) enfatiza que uma das 

responsabilidades do professor é criar um ambiente favorável à aprendizagem, cabendo a ele, 

também, estimular um inter-relacionamento amigável entre discentes e docentes. Entretanto, o 

mesmo autor sinaliza para a complexidade que permeia o ambiente de aprendizagem de uma 

LE e dos inúmeros aspectos que influenciam neste processo como, por exemplo, as 

experiências pessoais dos discentes fora do ambiente escolar, ressaltando que não se deve 

depositar no docente toda a responsabilidade da alternância no filtro afetivo dos alunos. 

Esta responsabilidade da aprendizagem do idioma atribuída ao docente, embora seja 

apenas parcial, uma vez que a autonomia do estudante é fator preponderante na aquisição de 

novos conhecimentos, leva-nos a refletir ainda mais sobre a qualidade da formação do 

professor de LI, conduzindo-nos também a questionamentos sobre a preparação deste para 

lidar com as crenças dos estudantes que, em determinadas situações, contradizem suas 

abordagens de ensino. 

 

c) Experiências de contato com a língua inglesa em cursos de idiomas 

 

Em suas narrativas, todos os informantes afirmaram terem tido experiência de 

aprendizagem da língua inglesa (LI) em cursos de idiomas, seja antes ou após o ingresso no 

curso de letras. O curso de idiomas se apresenta aos estudantes como o lugar mais apropriado 

para um aprendizado efetivo da LI, principalmente ao se destacar o estímulo das habilidades 

orais. Os estudantes atribuem essa superioridade do curso de idiomas em relação aos outros 

espaços de aprendizagem de línguas (escola regular e universidade) devido ao fato daqueles, 

em suas opiniões, apresentarem professores qualificados, material didático eficiente e 

valorização da expressão oral em detrimentos da modalidade gramatical. 

 

E1-No fim do 1º ano do ensino médio por meio de um amigo consegui uma 

bolsa de um semestre em um curso de idiomas bem conceituado na minha 

cidade [...] eu me mantive no curso por dois anos e meio, chegando ao nível 

avançado 1, da metodologia deles[...]. Foi no curso de idiomas que tive 

certeza que queria cursar letras, já havia pensando durante o ensino 

fundamental isso na 8ª série, mas o curso de idiomas e o último ano do 

ensino médio ajudaram muito. 

 

E2-Antes de entrar na universidade, quando tomei conhecimento do 

resultado do vestibular, procurei fazer um curso de idiomas, pois eu só tinha 
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uma noção bem básica de inglês e após um semestre neste curso iniciei a 

faculdade. 

 

E4-Nesse curso (de idiomas) foi trabalhado o que esperávamos adquirir na 

[universidade] como, por exemplo, a parte oral e auditiva da língua inglesa. 

 

E5- Estudei no FISK, fiz um semestre no CCAA e um semestre no EI – 

essenciall, também fiz curso pelo SENAC e cursei o NEC (núcleo de estudos 

canadenses da UNEB). Sempre, desde a minha adolescência tive a 

oportunidade de lecionar inglês (minha mãe sendo diretora isso ajudava), 

mas nunca achava que poderia ser algo para minha vida toda. 

 

E6- Com essa falta de preparo que a faculdade não nos dava resolvi entrar 

em um outro curso que foi o NEC(Núcleo de Estudos Canadenses)e 

consegui realizar minhas atividades dentro e fora da universidade 

principalmente ao meu ambiente de trabalho  pois atuo na rede particular e 

pública de ensino. 

 
 

Conforme pontuado nos excertos, o curso de idiomas é percebido como um lugar que 

não apresenta problemas com relação ao ensino, tendo sempre materiais e profissionais bem 

qualificados, capazes de fazer com que os objetivos de aprendizagem dos estudantes sejam 

efetivamente alcançados. Em estudos realizados sobre aprendizagem e ensino de LI, Barcelos 

(2011) também observou o papel que os discentes atribuem ao curso de idiomas, destacando 

que para muitos deles 

 

O curso de idiomas funciona como aquele que vai remediar as „falhas‟ não 

somente da escola pública, mas de um curso que tem como objetivo formar 

professores de inglês e que, em muitos casos, para boa camada da população, 

ainda é o local em que muitos chegam para aprender a língua (BARCELOS, 

2011, p. 154). 

 

 Percebe-se aqui uma dicotomia entre o ensino de LI na escola regular e nos cursos de 

idiomas, na qual tanto a escola, seja esta de caráter público ou privado (E5 cursou o ensino 

fundamental em instituição particular), como também a universidade, são percebidas como 

espaços não possíveis de se aprender o idioma, recorrendo-se sempre aos cursinhos privados. 

A principal razão em se recorrer aos cursos de idiomas é a emergência em aprender a 

comunicar no idioma, uma vez que, de acordo com os informantes, na escola a prioridade é a 

abordagem gramatical e, em alguns casos, são trabalhadas algumas expressões de caráter 

vocabular não havendo a oportunidade de praticarem o idioma em situações reais de 

comunicação. 

A expectativa dos estudantes de aprender e a se comunicar na língua estrangeira que 

estão estudando e que, em muitas situações, vem sendo frustrada, expressa a necessidade de 
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se rever a forma que o ensino de língua inglesa vem sendo conduzido e as habilidades mais 

enfatizadas em sala de aula. Para Almeida Filho (2002), “[...] quando o objetivo é adquirir um 

desempenho de uso real da nova língua a questão do ensino comunicativo se torna ainda mais 

necessário de ser compreendida pelo professor” (p.45), tornando-se relevante a ênfase da 

habilidade comunicativa, visto que os estudantes esperam poder falar o idioma. 

Em obra recente intitulada Inglês em escolas públicas não funciona? Uma questão 

múltiplos olhares
18

, com base na análise da narrativa de aprendizagem de um professor de 

língua inglesa, lança-se a discussão sobre as (im)possibilidades de aprendizagem da língua  

inglesa no ambiente das escolas públicas, destacando-se também o papel dos institutos de 

idiomas frente ao ensino da LI. 

 A obra apresenta a dicotomia existente entre o ensino de inglês nas escolas regulares e 

nos cursos de idiomas, destacando que é possível aprender inglês na escola pública e em 

qualquer outro ambiente, contanto que sejam oferecidas as condições necessárias desde 

estrutura física à qualificação profissional e materiais didáticos convenientes a um 

aprendizado efetivo do idioma, sendo o papel do discente, o seu desejo de aprender e o 

desenvolvimento da sua autonomia, fatores fundamentais para se alcançar este fim.  

 

d) Autoimagem do estudante/professor em sala de aula: opiniões sobre a 

experiência profissional.  

 

Após a experiência docente e o estudo de teorias de LE ao longo dos semestres no curso 

de Letras/Inglês, os informantes demonstraram uma maior compreensão dos aspectos que 

marcaram os seus primeiros contatos com o idioma e com a postura de antigos professores, 

reconhecendo as dificuldades que permeiam o processo de ensino/aprendizagem de uma LE, 

buscando também adotar uma prática que auxilie seus estudantes a superar essas dificuldades. 

 

E1-Agora enquanto graduando e já professor de LI em escola pública vejo o 

que é você, às vezes se deparar com uma metodologia que os aprendizes não 

entendem e ter de mudar ali na sala o mais rápido possível traçar uma outra 

estratégia[...]Enquanto professor não vejo o meu aluno como incapaz de 

produzir algo em LI, tanto que busco a todo momento buscar no aluno 

exemplos para a aula para que desta forma ele compreenda melhor o 

conteúdo que se está sendo apresentado. E busco sempre aprender com eles e 

com os possíveis erros cometidos, pois sempre fazem parte de uma boa 

aprendizagem. Penso no aluno como alguém que necessita de um pequeno 
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“empurrão” uma palavra de confiança para que ele deslanche na 

aprendizagem de modo geral. 

 

E2-Atualmente estou na fase dos estágios, o que conseguimos provar que o 

ensino de L2 pode ser diferente, pois o nosso trabalho foi bem dinâmico os 

alunos e todos gostaram, apesar de ter sido rápido. Pretendo continuar na 

profissão de professor, agora antes de terminar a faculdade já tentei o 

concurso para professor do estado, consegui passar e estou gostando da 

experiência em sala de aula, acho que dá pra ser diferente, se tentarmos.   
 

E3- No ano passado (2010) tive a experiência de ser professor-estagiário 

numa escola pública [...]. A princípio eu estava com a expectativa de fazer 

um belíssimo trabalho, mas eu só dava aula uma ou duas semanas por mês – 

o que significa apenas um ou dois encontros mensais com as turmas, além 

disso, a grande maioria dos alunos não se interessava; o meu consolo era que 

isso não ocorria só em inglês, assim eu não me sentia tão “culpado”. 

Finalmente, agora estou com turmas próprias [...]. Ainda estou me adaptando 

aos alunos e eles a mim (ou à minha metodologia?). Procuro sempre “dar 

comandos” e falar muitas coisas em inglês, a fim de que aprendam de modo 

natural [...]. Mas a verdade é que tenho encontrado muitas dificuldades, 

especialmente nas turmas de EJA, em que os alunos temem a disciplina de 

LI. Por isso estou pensando em como prosseguir [...]. 

 

E4- Eu iniciei ano passado a trabalhar com o ensino de língua inglesa. Tive 

dificuldade é claro, por não dominar bem a língua, mas creio que meu 

trabalho foi 70% bom devido as habilidades de como ensinar  que adquiri 

durante o Curso de Letras da [universidade]. As principais dificuldades que 

encontrei ao lecionar foi não ter como trabalhar a parte oral e auditiva com 

meus alunos, isso acabou fazendo com que o ensino de Inglês fosse 

trabalhado, por mim apenas pelo aspecto gramatical da língua.  

 
 

A experiência de ensino em sala de aula, seja esta de estágio ou de regência, 

proporcionou aos informantes uma reflexão sobre o ensino de LI e sobre sua própria atuação 

docente, salientando-se a relevância da intrínseca relação teoria/prática. Para Shön
19

 (1979 

apud REIS, 2009), o conhecimento profissional extrapola o conhecimento recebido nas 

universidades, sendo este construído na prática diária ao se deparar com problemas reais e 

buscar meios de tentar solucioná-los. Para o autor, é através da reflexão na ação que o 

profissional reestrutura seu conhecimento e constrói a sua formação. Sobre a relevância da 

experiência profissional Barcelos (2004) destaca ainda que “antes de atuar, as preocupações 

parecem bastante abstratas e parecem ser baseadas em crenças comuns que já fazem parte do 

imaginário da sociedade sobre o ensino de línguas. Depois de atuar, a reclamação se refere a 

algo concreto que os alunos vivenciaram na prática” (BARCELOS, 2004, p. 23). Estes 

aspectos podem ser observados nos excertos retirados das narrativas dos estudantes. 
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De acordo com E1, a experiência profissional em sala de aula possibilitou a ele perceber 

as divergências entre as abordagens de ensino e de aprendizagem adotadas por professores e 

alunos, destacando a necessidade do docente adotar estratégias distintas para que o 

aprendizado afetivamente ocorra. 

Para E2, a prática docente no estágio supervisionado foi uma oportunidade de trabalhar 

de maneira dinâmica e descontraída, na qual os discentes se envolveram de forma agradável 

levando o futuro professor a acreditar na possibilidade de um ensino de línguas diferenciado, 

dinâmico e eficiente. Percebe-se, assim, a prática como um espaço de confronto amistoso 

entre teorias possibilitando a análise e aplicação das mesmas em contextos distintos. 

O informante E3 afirma que a carga horária reduzida aliada à falta de interesse dos 

estudantes pela disciplina tornaram-se obstáculos para a execução de um bom trabalho. Sobre 

a falta de interesse dos estudantes, o futuro professor afirma que não se sentia muito 

“culpado”, pois esta característica está presente também em outras disciplinas e não apenas 

nas aulas de LI.  

De acordo com os estudos de Leffa (2011), muitos dos problemas enfrentados no ensino 

de línguas, inclusive o insucesso, também estão presentes em outras disciplinas. A principal 

distinção é que a ineficiência no ensino de língua é mais facilmente perceptível que em outros 

componentes curriculares. Considerando que o aluno estuda a língua por anos e sai da escola 

sem conhecer o idioma, ou sem ser capaz de se expressar nele, a situação é percebida como 

fracasso que é diretamente associado ao professor mesmo que este justifique os resultados 

pelo fato de ter trabalhado o idioma de forma instrumental, conforme orientação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).  

Segundo Leffa (op.cit.), 

 

No caso da língua estrangeira, no entanto, a mudez é irrecuperável; o sujeito 

não fala porque não sabe, deixando sempre bem claro para o interlocutor que 

bastaria falar para provar o contrário. Uma consequência imediata, portanto, 

dessa impossibilidade de disfarçar o que não se sabe, no caso da 

aprendizagem de língua estrangeria, é a imediata visibilidade do fracasso. O 

insucesso também permeia outras disciplinas, mas lá talvez seja mais fácil 

para o professor fingir que ensina e para o aluno fingir que aprende (LEFFA, 

2011, p.17). 

 
 

Percebe-se, assim, que apesar de o informante E3 se sentir “consolado” por não ser o 

único que não tem a atenção e participação dos estudantes em suas aulas, o professor de 
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línguas estrangeiras será de algum modo responsabilizado ou lembrado pelos estudantes como 

responsável ou mesmo colaborador do sucesso ou do fracasso da sua aprendizagem. 

Com relação à informante E4, antes de analisar o relato sobre sua experiência docente, 

cabe relembrar que na seção anterior esta estudante afirma que seu interesse pelo curso de 

Letras partiu da oportunidade de se tornar uma professora capaz de ensinar da forma que ela 

gostaria de ter aprendido, ou seja, da possibilidade de se tornar uma professora que fizesse a 

diferença. Em seu questionário, que será analisado posteriormente, a estudante destaca que 

seus professores eram tradicionais com aulas que focalizavam a exposição do conteúdo 

gramatical no quadro negro. 

Ao observar a sua prática, embora afirme que teve um bom resultado devido às 

abordagens de ensino de línguas trabalhadas no curso de Letras, E4 salienta que teve 

dificuldades em trabalhar com as habilidades orais e auditivas, centrando suas aulas em 

aspectos gramaticais. Nota-se que, apesar de acreditar no ensino além da gramática, 

enfatizando os aspectos comunicativos da linguagem, a estudante vê-se impossibilitada, por 

motivos não esclarecidos, de agir com base em suas crenças.  

Sobre este aspecto, Barcelos; Abrahão (2006) pondera que nem sempre é possível 

agirmos de acordo com nossas crenças podendo surgir conflitos entre o que se faz e o que se 

pensa. Essa situação vivenciada por E4 demonstra que o desejo de mudança por parte do 

docente é fator relevante quando se trata de construir um novo perfil para o ensino. 

Entretanto, sabe-se que as transformações no cenário educacional estão condicionadas a 

fatores políticos e ideológicos que extrapolam o contexto linguístico e escolar, não sendo 

possível que o docente, por si só, provoque transformações no ensino de línguas. 

Um último aspecto pontuado nas narrativas dos estudantes são opiniões a respeito do 

curso de Letras/Inglês e da relevância deste e da universidade para sua formação docente e 

para a prática pedagógica. 

 

e) Posicionamentos e opiniões dos estudantes sobre o curso de Letras e a formação 

docente  

 

Nos excertos a seguir, os alunos discorreram sobre o papel da universidade na sua vida 

profissional, afirmando que esta contribuiu para a percepção de aspectos no ensino de LI que 

até então não lhes haviam sido apresentados, colaborando para a adoção de posturas e 

metodologias mais dinâmicas e produtivas que favoreçam um ensino crítico e efetivo do 
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idioma. Entretanto, alguns dos informantes objetivavam aprender a se comunicar em língua 

inglesa ao longo do curso e muitos tiveram este objetivo frustrado. 

 

E1-Agora já na graduação percebo que o ensino de línguas não é muito 

complicado como me foi apresentado na 5ª série e no 1º e 2º ano do ensino 

médio, entendo agora que as professoras das referidas séries nos tinha como 

INCAPAZES de produzir algo em outro idioma [...] Na graduação os 

professores sempre têm me dito o que deve ser feito e o que não deve em 

uma sala de LI, além das literaturas que vêm sempre norteando as aulas. 

 

E2-Logo que entrei vi que o foco da faculdade não era exatamente a língua, 

como eu pensava, mas o ensino dessa língua. A universidade me abriu os 

olhos para o mundo. Pois só estando dentro da universidade enxerguei os 

vários caminhos que podemos tomar com o curso e tendo proficiência no 

inglês. Na faculdade vi que as minhas aulas de inglês na escola poderiam ter 

sido diferente, pois na universidade vimos uma infinidade de coisas que 

podemos trabalhar na sala de aula. Assim como vimos sobre a língua e sua 

história, a parte da fonética e tantas outras coisas penso que, já deveria ter 

consciência disto, desde o ensino fundamental e médio. 

 

E3-O que eu percebi na universidade é que quem não tiver segurança quanto 

à LI, fica, inevitavelmente, perdido quando as aulas são assim ministradas. 

Muitos recorrem aos cursos particulares, mas, conforme percebi também, 

estes não suprem as necessidades imediatas do Curso de Letras com Inglês. 

De fato, é preciso que já se ingresse na universidade com muita coisa de 

inglês na bagagem. 

 

 

E4-Ao iniciar o Curso de Letras na [universidade] confesso que fiquei um 

tanto quanto decepcionada, pois, achei que iria aprender o idioma na 

faculdade, mas o que tanto eu como meus colegas não esperávamos era que 

deveríamos ter entrado no curso tendo proficiência na língua. Devido a isso 

ocorreram alguns transtornos, tais como alguns professores ignorarem o fato 

de nós alunos não sabermos falar inglês e acabaram por atropelar muitas 

coisas. No nosso curso, infelizmente, foi muito visado a parte metodológica 

e pedagógica de ensinar línguas e o ensino de inglês foi completamente 

instrumental. Esses problemas fizeram com que eu e alguns colegas 

recorrêssemos a um curso à parte de idiomas. 

 

E6- [...] na faculdade não aprendi grandes coisas não. Era ilusão minha, pois 

achei que a universidade preparava o profissional para o mercado de 

trabalho, enfim, não foi nada disso. 

 

E7-[...] tudo que eu vivi na faculdade me ajudou quando me tornei professor, 

não só a parte acadêmica, mas a parte humana onde eu aprendi a entrar numa 

sala e não só me sentir um professor, mas também um aluno. 

 
 

Ao observar os excertos dos estudantes, percebe-se que as opiniões sobre o curso de 

formação são bem distintas e, em alguns casos, controversas, observando-se uma falta de 

conhecimento frente ao perfil do curso que iriam fazer ao optarem pelo curso de letras. Ao 

tempo em que alguns dos estudantes (E3, E4, E6) sentem-se desapontados por não terem 
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aprendido mais sobre aspectos da língua, principalmente a se comunicar em inglês, outros 

(E1, E2, E7) demonstram contentamento frente ao conhecimento de aspectos referentes às 

abordagens de ensino da mesma que até então não lhes haviam sido apresentadas. 

Com relação à necessidade de um conhecimento prévio do idioma ao ingressar no curso 

de licenciatura pontuado por (E3, E4), autores como Oliveira A. P. (2009) e Oliveira L. A. 

(2009) defendem a adoção de um teste de proficiência para se ingressar nos cursos de Letras 

com línguas estrangeiras. De acordo com os estudos destes autores, o teste de habilidade em 

língua inglesa aplicado ainda na fase do vestibular asseguraria que os estudantes que 

ingressassem no curso de Letras apresentassem ao menos as habilidades mínimas para 

participar das aulas e discussões em sala. Os autores propõem, ainda, um teste de proficiência 

ao final do curso, visando analisar o nível de proficiência do docente que estaria adentrando o 

mercado de trabalho, sendo esse uma espécie de certificação, comprovando que o estudante 

está apto a lecionar o idioma.  

Para Oliveira A. P. (2009) e Oliveira L. A. (2009), estas seriam formas não somente de 

melhorar o perfil dos cursos de Letras/Inglês uma vez que todos os estudantes apresentariam 

um nível de proficiência mínimo na LI que possibilitasse o acompanhamento das aulas, como 

também asseguraria que profissionais que desconhecem o idioma que ensinam fossem 

oficialmente autorizados para executar a docência. 

Os estudantes E3 e E4 afirmam terem se decepcionado com o curso de Letras, pois não 

imaginavam que teriam que entrar no curso de formação tendo conhecimento da língua. 

Autores como Oliveira L. A. (2009) defendem este conhecimento prévio do idioma antes do 

ingresso nos cursos de formação, uma vez que 

  

[...] o objetivo dos cursos de letras com línguas estrangeiras não é ensinar a 

língua para os estudantes, mas, sim, ensinar o aluno a ensinar aquela língua. 

São dois objetivos completamente distintos. Esse esquecimento resulta em 

duas situações surreais: a primeira é o fato de as universidades licenciarem 

formalmente muitos professores de línguas estrangeiras que não dominam a 

língua que ficam oficialmente habilitados a lecionar (OLIVEIRA, L.A 2009, 

p.41). 

 

 

No entanto, o que se percebe no texto das Diretrizes Curriculares para os cursos de 

Letras é a necessidade de um equilíbrio entre o domínio das habilidades linguísticas e as 

habilidades pedagógicas, uma vez que deverá ser de conhecimento do profissional não apenas 

como ensinar, mas também o que ensinar. 
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Ao salientar a relevância de outros aspectos no ensino de línguas que não meramente os 

linguísticos, como também o papel das literaturas e das características históricas do idioma 

(E1, E2), percebe-se um caminhar em direção ao que Celani (2001) denomina de professor de 

línguas estrangeiras do futuro, ou seja, um profissional que não se isole em elementos 

mínimos da sua área de ensino, mas que dialogue com outras áreas em sua comunidade 

acadêmica, questionando e pesquisando a sua própria prática em busca de transformações em 

seu trabalho enquanto docente, que conduza a uma atuação relevante na e para sociedade. 

Entretanto, a autora salienta que este não é um processo fácil e, sim, um árduo percurso que 

requer preparação para enfrentar constantes riscos e incertezas. 

Na próxima seção, apresenta-se a análise dos questionários dos estudantes, 

complementando informações presentes nas narrativas e adicionando outros aspectos sobre o 

ensino e a aprendizagem da língua inglesa que não foram mencionados nos textos dos 

informantes. 

 

5.3 Análise do questionário dos estudantes  
 

O questionário aplicado aos estudantes, conforme pontuado anteriormente na descrição 

dos instrumentos utilizados para coleta de dados, foi adaptado do questionário utilizado por 

Oliveira (2009) em sua pesquisa. Trata-se de um questionário misto, autoaplicado, constando 

de questões abertas e descritivas. Para melhor visualização e sedimentação das informações, o 

questionário consta de duas partes que serão analisadas separadamente. 

A primeira parte trata de questões pessoais e também informações referentes ao período 

escolar dos estudantes e contatos distintos com a língua inglesa antes da entrada na 

universidade e no curso de Letras. A segunda parte está associada à formação docente, 

trazendo opiniões sobre o curso de Letras/Inglês e tratando também da atividade docente dos 

informantes. 

 

PARTE 1 

 

As três primeiras questões apresentadas no questionário estão relacionadas a dados 

pessoais dos informantes como idade, sexo e semestre atualmente cursado. 

 

QUESTÃO 1- Sexo (   ) M       (   ) F                                

QUESTÃO 2- Idade 

QUESTÃO 3- Semestre 
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 As informações referentes às questões um, dois e três podem ser visualizadas no quadro 

abaixo. 

 

QUADRO 2- Dados pessoais dos estudantes participantes 

Informante Sexo Idade Semestre 

E1 M 24 VII 

E2 M 21 VII 

E3 M 24 V 

E4 F 23 IX 

E5 M 24 IX 

E6 M 24 IX 

E7 M 26 VII 

 

 

QUESTÕES 4 Escola primária frequentada              (  ) pública                        (  ) privada 

QUESTÕES 5 Escola secundária frequentada           (  ) pública                        (  ) privada 

 

Nas questões quatro e cinco, perguntou-se aos estudantes sobre as instituições que 

frequentaram no ensino fundamental e no ensino médio. Com relação ao ensino fundamental, 

apenas o estudante E5 fez o ensino fundamental em instituição privada. Todos os informantes 

fizeram o ensino médio em instituições públicas de ensino.  

No sexto questionamento, perguntou-se aos alunos sobre as aulas que tiveram ao longo 

do ensino fundamental e médio. Solicitou-se uma breve descrição destas aulas, destacando as 

metodologias e materiais utilizados, bem como a língua na qual estas aulas eram ministradas e 

o perfil do professor de inglês. 

 

QUESTÃO 6 

Que tipo de professor de inglês/aula de inglês você teve na escola? (Comente sobre as aulas, 

o tipo de material, a língua usada em sala de aula, os resultados obtidos). 

 

 

Ao descreverem as aulas que presenciaram ao longo do ensino fundamental e médio na 

escola regular, cinco entrevistados (E2, E3, E4, E5, E6) afirmaram que os professores não 

dominavam o idioma, ministrando aulas com foco gramatical e em língua portuguesa. 

Entretanto, dois dos entrevistados (E1 e E7) salientam que tiveram aulas dinâmicas com 

músicas, vídeos e jogos, ministradas por professores didáticos que possuíam conhecimento da 
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íngua inglesa (LI).  As informações dos textos dos estudantes foram selecionadas e 

distribuídas no quadro abaixo.  

 

QUADRO 3 Posicionamentos dos estudantes sobre as aulas que tiveram no ensino  regular 

 

 

Informante 

Opiniões sobre as aulas de inglês que tiveram na escola regular 

Perfil do docente Metodologias adotadas 

 

E1 

 

Na 5ª série o professor não dominava a LI, 

após este momento a professora tinha 

conhecimento do idioma. 

 

Aulas dinâmicas com jogos, mímicas, e 

apresentação teatral. 

E2 Professores que não se importavam com a 

qualidade do ensino. 

Aulas em português, de forma 

sistemática. 

E3 Professores com perfil tradicional que 

valorizavam o ensino da gramática. 

Exposição de conteúdo gramatical e 

uma vez ou outra fazia atividade com 

tradução de texto e música. 

E4 Professores com perfil tradicional Aulas em português, com utilização do 

quadro negro e exposição do conteúdo 

gramatical. 

E5 Em grande parte, professores de outras áreas 

que completavam sua carga horária com 

aulas de inglês. 

Aulas tradicionais com foco no estudo 

gramatical, aulas em inglês. 

E6 Professores de outras áreas, sem 

conhecimento do idioma, que 

complementava a carga horária com aulas de 

inglês. 

Aulas em português com exposição de 

conteúdo gramatical. 

E7 Professores dinâmicos e didáticos Aulas dinâmicas com vídeos, músicas e 

ferramentas distintas que faziam da 

aula algo prazeroso. 

 

 

Devido ao fato de muitos dos estudantes terem destacado em suas narrativas a 

necessidade de recorrer aos cursos de idiomas para preencher algumas das lacunas deixadas 

pela escola regular e por necessitarem de um aprendizado rápido para acompanhar as aulas na 

universidade, na questão sete, perguntou-se aos informantes se eles já haviam feito cursos de 

idiomas antes do ingresso no curso de Letras e por quanto tempo. 

 

QUESTÃO 7 

Você frequentou cursos de idiomas antes de ingressar no curso de Letras? (  )Sim     (  )Não 

 Se sim, por quanto tempo? 

 

QUADRO 4- Informações sobre estudantes que frequentaram cursos de idiomas e por quanto tempo 

Informante Sim/Não Período 

E1 Sim 2 anos e meio 

E2 Sim 6 meses 

E3 Não -------- 

E4 Não -------- 
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Antes de ingressarem no curso de Letras, quatro dos estudantes (E1, E2, E5 e E6) já 

haviam feito curso de idiomas por períodos de tempo distintos. Entretanto, após iniciarem o 

curso, conforme pontuado em suas narrativas de aprendizagem, todos recorreram a centros de 

idiomas privados para complementar ou adquirir novos conhecimentos, principalmente 

aqueles referentes às habilidades comunicativas. 

Tencionando analisar o nível de proficiência dos estudantes de Letras, futuros 

professores de língua inglesa, na questão oito, procura-se saber como os estudantes 

classificam o seu conhecimento da LI antes de ingressarem na universidade considerando as 

quatro habilidades: ler, ouvir, falar e escrever. 

 

QUESTÃO 8 

Como você classificaria o seu nível de proficiência em língua inglesa quando ingressou no 

curso de Letras? 

 

QUADRO 5-Nível de habilidade em língua inglesa ao entrar na universidade
20

 

 

 

Informante 

Nível de habilidade em língua inglesa ao ingressar na universidade 

Ler Ouvir Falar Escrever 

E1 Iniciante Iniciante Iniciante Iniciante 

E2 Iniciante Iniciante Iniciante Iniciante 

E3 Iniciante Iniciante Iniciante Iniciante 

E4 Iniciante Iniciante Iniciante Iniciante 

E5 Intermediário Intermediário Intermediário Intermediário 

E6 Intermediário Iniciante Intermediário Intermediário 

E7 Iniciante Iniciante Iniciante Iniciante 

 

Dos estudantes entrevistados, cinco afirmaram que, antes de iniciar a graduação em 

Letras, o nível de proficiência nas quatro habilidades era apenas iniciante apresentando 

conhecimentos básicos do idioma. Os estudantes E5 e E4, por sua vez estavam no nível 

intermediário sendo que E4 considerava suas habilidades auditivas ainda iniciantes. 

                                                           
20

 Cabe salientar que não foi utilizado nenhum instrumento teórico que avaliasse o nível nas habilidades dos 

entrevistados, sendo esta realizada pelos próprios estudantes em caráter autoavaliativo. 

 

E5 Sim 5 anos 

E6 Sim 1 ano 

E7 Não -------- 
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Após o ingresso no curso de licenciatura, muitos dos estudantes buscaram melhorar os 

conhecimentos associados a cada uma dessas habilidades com base nos conhecimentos 

adquiridos ao longo da formação, em cursos de idiomas e também de forma autônoma.  

Frente a essas informações, na questão nove, tenciona-se saber como os entrevistados 

classificam o nível das suas habilidades atualmente (no momento em que se estava realizando 

a pesquisa), objetivando-se também analisar o nível de proficiência do estudante que em 

breve estará executando sua docência na área de ensino de LI. 

 

QUESTÃO 9  

Como você classificaria o seu nível de proficiência em língua inglesa atualmente? 

 

QUADRO 6-Nível de habilidade em língua inglesa atualmente 

 

 

Informante 

Nível de habilidade em língua inglesa atualmente 

Ler Ouvir Falar Escrever 

E1 Intermediário Avançado Intermediário Intermediário 

E2 Avançado Avançado Avançado Avançado 

E3 Intermediário Intermediário Intermediário Intermediário 

E4 Intermediário Intermediário Intermediário Intermediário 

E5 Intermediário Intermediário Intermediário Intermediário 

E6 Avançado Iniciante Avançado Intermediário 

E7 Avançado Intermediário Intermediário Intermediário 

 

Com base na análise do quadro acima, nota-se que os estudantes buscaram ampliar os 

seus conhecimentos na língua inglesa aumentando o nível de proficiência nas quatro 

habilidades. O estudante E1que apresentava nível iniciante em todas as habilidades, conforme 

pontuado no quadro anterior, atualmente está em nível avançado de compreensão auditiva e 

no nível intermediário nas outras habilidades. 

Os informantes E2, E3 e E4 que, antes do ingresso no curso de Letras estavam no nível 

iniciante, em todas as habilidades, agora estão no nível avançado. De acordo com a análise 

que E5 fez da sua aprendizagem, não houve mudança uma vez que antes de ingressar na 

universidade seu nível de proficiência era intermediário e atualmente continua da mesma 

maneira. O estudante E6 que antes tinha níveis de proficiência nas habilidades de leitura e fala 

intermediário hoje está no nível avançado, mas para as habilidades de audição e escrita os 

níveis não mudaram. E7 que antes estava no nível iniciante em todas as habilidades hoje está 

no nível avançado em leitura e intermediário nas demais. 
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Esta análise demonstra que, mesmo que alguns estudantes não tenham avançado de 

nível em algumas habilidades, todos procuraram, de alguma maneira, ampliar os seus 

conhecimentos e, de certa forma, capacitar-se para que possam se tornar profissionais aptos a 

lecionarem a LI. 

Considerando que um dos fatores utilizados como critério de seleção dos informantes 

foi o de estarem atuando como docentes do idioma no momento da pesquisa, a questão dez é 

referente ao tempo de experiência como professor de inglês que cada um apresenta e os tipos 

de instituições onde exercem a docência. 

 

QUESTÃO 10 

Há quanto tempo você leciona a língua inglesa? E em que tipo de instituição você atua como 

professor de língua inglesa? 

 

QUADRO 7- Período de atuação e perfil das instituições que os informantes atuam como docentes 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Conforme apresentado no quadro acima, todos os informantes apresentam experiências 

em instituições públicas de ensino, sendo que dois também trabalham como docentes em 

instituições privadas e apenas um tem experiência em cursos de idiomas.  

Em questões anteriores, ao tratar do tipo de escola frequentada pelos estudantes ao 

longo do ensino fundamental e médio, observou-se que todos passaram pela escola pública 

em algum momento como aprendizes, apresentando experiências de ensino distintas nestas 

instituições que, de alguma forma acabaram marcando de maneira significativa a sua opção 

profissional. Muitos optaram por retornar a instituições públicas, como docentes, objetivando 

proporcionar um ensino diferenciado do que tiveram, devido à necessidade de profissionais 

qualificados nestas instituições, ao tempo em que outros optaram por trabalhar na rede 

privada por considerarem que esta oferece uma maior gama de recursos para o ensino de 

línguas. Este aspecto será discutido na última pergunta do questionário. 

Informante Período 

 

Instituição que atua  

E1 3 anos Pública 

E2 1 mês Pública 

E3 3 anos Pública 

E4 1 ano Pública 

E5 7 anos Pública, particular e 

cursos de idiomas 

E6 6 anos Pública e particular 

E7 6 meses Pública 
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PARTE 2 

 

Na segunda parte do questionário, apresentam-se questões direcionadas à formação 

acadêmica e às expectativas de atividade docente dos entrevistados. No primeiro 

questionamento, objetivou-se saber quais foram os motivos que conduziram os futuros 

professores ao ingresso no curso de licenciatura em Letras/Inglês.  

 

QUESTÃO 1 

 

O que levou você a optar pelo curso de Letras Inglês? 

 

E1 Pelo fato de já estar inserido no meio, por conta dos professores do curso de 

idiomas cursarem letras /inglês e, além disso, o gosto pela LI em si. 

E2 Por gostar de músicas em inglês, e perceber um charme na língua para 

música e por achar interessante. 

E3 O gosto pelo idioma e os conhecimentos que já tinha. 

E4 A curiosidade acerca do idioma. 

E5 Satisfação pessoal. 

E6 Devido o meu trabalho inicial, pois fui atuar como professor e precisava de 

uma formação. 

E7 O grande fator da escolha foi a afinidade com idiomas e isso  me levou a 

escolher o curso . 

 

 

Os estudantes apresentaram motivos distintos que os influenciaram na opção pelo curso, 

como o gosto por músicas em inglês, o interesse em aprender o idioma, curiosidade, 

satisfação pessoal, afinidade e ainda a necessidade de uma formação acadêmica para poder 

continuar lecionando a LI. No entanto, em nenhuma das respostas é salientada a vontade de 

adentrar a vida docente, uma vez que o objetivo central de uma licenciatura em Letras é a 

formação de professores (OLIVEIRA, L. A., 2009).  

Esta diversidade de objetivos esperados frente ao ensino no curso de Letras e a notável 

dissociação destes com a atividade docente pode, de certa forma, justificar as críticas que os 

estudantes apresentaram em suas narrativas sobre a ênfase dada pelo curso de Letras aos 

aspectos metodológicos e pedagógicos do ensino de línguas e não ao ensino de línguas em si. 

Muitos dos estudantes se decepcionaram com o curso de Letras pelo fato de, ao desconhecer o 

currículo deste, terem atribuído à sua aprendizagem objetivos que não seriam plenamente 

alcançados. 
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Na questão dois, ao perguntar aos estudantes se já possuíam informações prévias sobre 

o curso de Letras antes do seu ingresso, apenas os informantes E1 e E5 disseram conhecer 

qual seria o perfil da licenciatura que iriam fazer através de conversas com professores e da 

consulta ao ementário do curso.  

 

QUESTÃO 2 

 

Ao decidir fazer o curso de Letras Inglês, você sabia que tipo de curso (matérias que faria, 

etc.) seria?  Se sim, como tomou conhecimento disso? 

 

E1 Sim. Já tinha buscado me informar com os professores do 

curso de idiomas que cursaram o curso de Letras. 

E2 Não 

E3 Não 

E4 Não 

E5 Sim. Análise de ementário e conversas com profissionais da 

área. 

E6 Não 

E7 Não 

        

Percebe-se, assim, que muitos dos estudantes que adentraram o curso de Letras não 

tinham conhecimentos das disciplinas que iriam cursar e qual o perfil adotado pelo curso 

frente o ensino de línguas e a formação de professores. Diante desta ausência de informação, 

na questão 3, busca-se compreender se o curso tem preenchido as expectativas alimentadas 

pelos discentes ao iniciarem a sua graduação ou se estes esperavam por algo diferenciado.  

 

QUESTÃO 3 

 

Como o curso tem preenchido as suas expectativas até o momento no que se refere a 

disciplinas/currículo, qualidade do ensino, aulas de inglês, outras disciplinas dadas em 

inglês, recursos etc.? 

 

E1 Bom, muitos professores contribuem com indicação de leituras, orientando sobre 

como dar aula de língua na rede pública. Quanto ao currículo, tem atendido as 

expectativas sim. 

E2 O curso preenche nas áreas de literatura, ensino, na área social, apenas houve 

falhas no que diz respeito ao aprendizado de língua. 

E3 No que se refere à LI, não tenho do que reclamar, pois acredito ter desenvolvido 

bem [...]. 

E4 Até o momento o curso tem sido insatisfatório, pois faltam professores 

qualificados e o currículo não abrange ao idioma em si. 
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E5 Decepcionante, pois tenho convivido com uma realidade diferente da que 

idealizei. 

E6 O curso tem preenchido um pouco no meu ambiente de trabalho, mas o pouco que 

consegui  nessa troca de experiência eu coloquei em prática. 

E7 Com certeza sim, a coisa que mais atrapalhou foi sem dúvida a bagunça do 

calendário o qual dificultou todo o aprendizado. 

 

Três dos informantes (E2, E4 e E5) apresentaram algum tipo de insatisfação com o 

curso de Letras e a sua formação acadêmica. Esta insatisfação está voltada principalmente 

para as falhas apresentadas quanto ao aprendizado da língua inglesa. Em suas narrativas, os 

estudantes também destacam este aspecto, afirmando que a ausências de estímulo às 

habilidades orais e comunicativas levaram-nos a preencher esta lacuna em cursos de idiomas 

que lhes forneceram resultados satisfatórios. Os outros informantes, por sua vez, afirmaram 

estar satisfeitos com a sua formação, principalmente no que se refere às questões 

metodológicas e pedagógicas. 

Na questão quatro, foi proposta aos estudantes que tiveram suas expectativas frustradas 

a sugestão de mudanças, consideradas por eles como aspectos relevantes para melhorar a 

qualidade do curso. 

 

QUESTÃO 4 

 Se não preenche suas expectativas, que mudanças gostaria que houvesse? 

 

E3 Gostaria que as aulas não se resumissem a entrega de um texto e ao pedido de 

um resumo. 

E4 Gostaria que o curso desse oportunidade de praticarmos com mais frequência a 

fala e a audição do idioma. 

E5 Valorização do profissional pelo governo e órgãos privados. 

E6 Professores que trabalhassem com a prática e o real aprendizado da língua. 

 

Como sugestão de mudança, mais uma vez, é destacada a necessidade de se trabalhar a 

prática comunicativa do idioma. Os estudantes apresentam a necessidade de estarem aptos a 

se comunicar no idioma que estarão oficialmente habilitados para lecionar, sem, no entanto, 

perceberem no curso insumos satisfatórios para se alcançar este fim. Outro fator pontuado 

como mudança relevante é a valorização do profissional pelos distintos setores 

governamentais.  

Por desconhecerem os objetivos de uma licenciatura em Letras ou por ingressarem neste 

por necessidades, muitos dos estudantes, não alimentam o desejo de, ao concluir o seu curso 

de formação, tornar-se professor do idioma. Considerando aqui, aqueles que possuem o 
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interesse de abraçar a docência como profissão, questiona-se em que dimensões o curso de 

Letras/Inglês tem contribuído para que eles possam alcançar este fim.  

  

QUESTÃO 5 

Se você se inscreveu no curso com o objetivo de ser um professor de inglês, como o curso tem 

ajudado/atrapalhado a você atingir esse objetivo? 

 

E1 Os professores têm ajudado dando dicas sobre como trabalhar determinado 

conteúdo em sala de aula e isso tem contribuído para com os meus objetivos. 

E2 O curso tem ajudado muito, não apenas na parte teórica, quanto na prática, pois 

aqui o curso é bem voltado para o ensino. 

E3 O curso tem ajudado no sentido de ampliar os meus conhecimentos, o que me 

deixa mais seguro para atuar em sala de aula, além de oferecer ajuda quanto às 

metodologias de ensino. 

E4 O curso me ajudou pedagogicamente, pois tenho algumas noções de como ensinar 

de modo a fazer com que a aprendizagem seja satisfatória.  

E5 Ajudado no sentido metodológico e atrapalhado com exemplos de como não se 

deve ser um profissional. 

E6 Tudo que você faz se ruim ou bom tem um aprendizado e o curso de inglês não 

atrapalhou e de uma certa forma tem sido até útil pois é mais fácil dizer que 

aprendemos a língua numa universidade do que sozinhos tem mais credibilidade 

mesmo que  isso não seja tão verdade assim 

E7 Na verdade não sei se quero ser sempre professor de inglês, eu penso em me focar 

em outra disciplina da área, mas o curso e principalmente os professores estão a 

minha disposição para ajudar em qualquer coisa que eu precisar. 

 

 

Embora em questões anteriores os estudantes tenham criticado a ênfase do curso de 

Letras/Inglês nas abordagens metodológicas de ensino de línguas, ao serem questionados 

sobre as contribuições do curso para a sua formação docente, todos consideraram relevantes 

os aspectos pedagógicos e metodológicos trabalhados ao longo da graduação, para auxiliá-los 

a se tornarem bons professores. 

Na questão seis, solicitou-se dos informantes que descrevessem, de acordo com suas 

concepções, o que caracteriza um bom professor de LI e qual seria o perfil do professor capaz 

de fazer a diferença no ensino de línguas. 

 

QUESTÃO 6 

Como você descreveria um bom professor de língua inglesa, um professor que faz a 

diferença? 

 

E1 [...] creio que aquele que busca um diálogo com a classe afim de encontrar o que 

realmente os alunos pensam sobre a LI; Que trabalha o cotidiano do  aluno na sua 
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sala de aula e não como os professores que trazem material que não dialogam 

com a realidade do aprendiz. 

E2 Penso que seria quase um professor de língua materna, para nível infantil, mas 

levando em consideração o nível. 

E3 [...] penso que o professor ideal é aquele que consegue conquistar seus alunos não 

para as notas a serem adquiridas, mas despertar-lhes o gosto pelo idioma. 

E4 Um bom professor é aquele que tem humildade para reconhecer que não sabe 

tudo e que consiga contribuir para que o aluno construa seu conhecimento em 

relação à língua. 

E5 Aquele que atua por amor fazendo o que ama e dando o melhor de si. 

E6 Aquele que facilita o aprendizado que procura inserir a língua em sua aula para 

que o aluno se sinta motivado, aquele que ensina de uma forma dinamizadora. 

E7 Não existe uma definição, porque cada professor tem seu jeito, estilo e maneiras 

de ser, mas o modo que ele conduz a sua disciplina é que pode fazer a diferença. 

 

 

Dentre os atributos de um bom professor mencionados pelos informantes, destacam-se 

aqueles referentes à afetividade, relacionamento interpessoal, amor pelo que faz, sendo enfim, 

um professor facilitador que valorize as habilidades prévias dos estudantes auxiliando-os na 

superação das dificuldades. 

Sobre a presença de variáveis afetivas no processo de aprendizagem dos estudantes 

Miccoli (2011) salienta que a aprendizagem de uma língua estrangeira está estritamente 

associada a fatores emocionais. Para ela,  

 

[...] em sala de aula, as emoções fazem parte do processo ensino 

aprendizagem. Toda comunicação em sala de aula é colorida por emoções: 

compreender e ser compreendido, vencer a inibição e o medo do ridículo, 

lidar com a frustação de não ser compreendido, sentir o próprio progresso ao 

escrever e falar algo significativo em inglês. Todas essas experiências podem 

ter um aspecto positivo ou negativo, dependendo da maneira como forem 

conduzidas. O aluno se tornará mais confiante e participativo ao vivenciar 

um ambiente em sala de aula, no qual suas dificuldades sejam respeitadas 

(MICCOLI, 2011, p.81). 

 

 Para alguns dos informantes, um bom professor também é aquele que reconhece os 

limites do seu conhecimento, percebendo o aluno como alguém capaz de se estabelecer uma 

troca de saberes, evitando o uso de materiais desconexos da sua realidade. O estudante E7, 

por sua vez, salienta que não existe uma definição para o bom professor estando esta 

característica associada às metodologias utilizadas e à maneira de conduzir o ensino. São as 

suas atitudes que irão definir se este será ou não um bom professor. 

Nota-se, aqui, que um bom professor, na opinião dos estudantes, não é apenas aquele 

que sabe a língua que ensina, mas, também aquele que sabe se relacionar bem com os seus 
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alunos, fazendo uso de abordagens facilitadoras da aprendizagem. Os estudos de Volpi (2001) 

retomam alguns desses aspectos sobre a formação e os novos atributos do professor do século 

XXI. Para a autora, a formação deste novo docente deve permear o âmbito linguístico, o 

pedagógico e o personalógico, ou seja, aspectos referentes ao conhecimento da língua, às 

abordagens de ensino da língua e fatores relacionados a valores, crenças e caráter do docente. 

 Na questão sete, questiona-se se os estudantes acreditam que o curso de Letras tem 

colaborado de alguma maneira para que eles se tornem um bom professor e de que forma ou 

por que eles acreditam que o curso tem colaborado para que eles alcancem este fim . 

 

QUESTÃO 7 

Você acredita que o curso de Letras tem contribuído para que você se torne esse professor?                               

Por quê?  

E1 Por trabalhar o tempo todo nesta perspectiva e a todo tempo dialogando com a 

realidade encontrada nas escolas públicas a qual ensinamos. 

E2 Tem me preparado na parte teórica e prática. 

E3 O curso tem ajudado no sentido de ampliar os meus conhecimentos, o que me 

deixa mais seguro para atuar em sala de aula, além de oferecer ajuda quanto às 

metodologias de ensino. 

E4 A partir de algumas leituras consegui visualizar como ser um bom professor, não 

repetindo as falhas vistas ao longo do curso. 

E5 Ambiente muito desmotivador  

E6 Devido o status, por está na universidade. 

E7 Em todos os meses aos quais estou na faculdade sempre vi nos meus professores 

diferentes visões de mundo, e em certas disciplinas eu acabei gostando e assim 

começou tudo isso.  

 

Os estudantes, em sua maioria, acreditam que o curso de Letras tem contribuído para 

alcançarem o objetivo de se tornar um bom professor de maneiras distintas. Para o estudante 

E1, o fato de trabalhar de acordo com a realidade das escolas onde eles irão atuar futuramente 

e não de maneira utópica ou apenas teórica constitui-se uma maneira relevante de auxiliá-los a 

se preparar para a prática. De acordo com a resposta de E2 e E3, a principal contribuição do 

curso está na abordagem de aspectos teóricos que os auxiliam na ampliação de conhecimentos 

metodológicos de forma a se sentirem mais seguros em suas aulas. 

Na oitava pergunta, os informantes foram questionados se houve ou não mudanças em 

antigas crenças após o ingresso no curso de Letras, pois, de acordo com o estudo de Barcelos; 

Abrahão (2006), a vivência de experiências distintas pode provocar a emergência de novas 

crenças ou mesmo transformações em crenças antigas. 
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QUESTÃO 8 

O curso de Letras Inglês favoreceu ou tem favorecido alguma mudança na sua visão sobre o 

ensino de língua inglesa? Por quê? 

 

E1 Tem sim, pois creio no ensino além da gramática [...]. 

E2 Sim, pois o curso me abriu várias janelas que podemos ter no ensino e 

aprendizagem dessa língua.  

E3 Sim, pois tem mostrado a importância de um ensino que cative o aluno [...]. 

E4 O curso contribuiu bastante, pois percebi como se dá o processo de ensino e 

aprendizagem e o que deve ser feito para que haja mudança. 

E5 Sim. De como muitas vezes o próprio profissional não se valoriza. 

E6 Não muito, porque é como eu já disse não tem grande coisa no curso de letras 

inglês não. 

E7 Favoreceu. Em nosso curso sempre discutimos como e o que se deve fazer para 

ser um bom professor e quais as mudanças devemos fazer para melhorar o ensino. 

 

 

Conforme pontuado na tabela acima, todos os estudantes afirmaram ter passado por 

alguma mudança de pensamento em relação à formação de professores e a condução do 

ensino de línguas.  

De acordo com os estudos de Bourdieu
21

 (1991), citado por Blatyta (1999), os sujeitos 

estão pré-dispostos a agirem de determinada maneira e a buscarem atingir objetivos distintos 

por virtude do habitus, ou seja, fundamentando-se em um conjunto de tendências que 

direcionam suas ações. Uma mudança de atitude e postura frente a determinadas situações, 

pressupõe uma mudança de habitus como ocorreu com os estudantes que, de acordo com as 

suas repostas, passaram a direcionar um novo olhar para o ensino de LI. 

Na última pergunta do questionário, tenciona-se saber quais são as expectativas de 

atuação profissional dos estudantes e em que tipo de instituições de ensino eles pretendem 

atuar, salientando quais os motivos que os levaram a optar por determinadas instituições em 

detrimento de outras. 

 

QUESTÃO 9 

Caso tenha pretensões de continuar atuando como professor de inglês, ao final do curso há 

alguma preferência por instituições de ensino (pública, particular, cursinho)? Por quê? 

 

E1 Pública, por estar no meu meio, em sua maioria, pessoas que não têm condições de 

pagar um curso melhor ou coisa do gênero. O lance de voltar às origens, eu venho 

de escola pública, então creio que lá pode ser melhor. 

                                                           
21

 BOUDIEU, P. Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press, 1991. 
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E2 Em todas as vezes que pensei em ensinar, foram em escolas públicas e pretendo 

continuar. Essa preferencia porque sempre estudei em escolas públicas e vejo a 

necessidade de transformação. 

E3 Gostaria muito de atuar em qualquer instituição na qual os alunos realmente 

estejam interessados em aprender. Acredito que isso seja bem presente em cursos 

de idiomas e, em segunda instância, instituições particulares. 

E4 Minha preferência é a escola pública devido a carência de bons professores na rede. 

E5 Como já atuo com todas pretendo continuar e tentar estabelecer um vínculo maior 

com apenas uma ou duas instituições. 

E6 Particular porque para trabalhar com inglês precisamos de recursos e tecnologias 

com isso a rede particular oferece em maior escala. 

E7 Pública, não tenho nada contra escolas particulares e em cursinho, mas nas escolas 

públicas o desafio é maior e assim torna-se mais difícil e no fim o prêmio é maior. 

 

 

Sobre as expectativas futuras, ao concluírem o curso de Letras/Inglês, os estudantes E1, 

E2, E4 e E7 tencionam trabalhar em instituições públicas por terem cursado o ensino 

fundamental e médio neste tipo de instituição e pensarem em retornar para oferecer um ensino 

diferenciado daquele que lhes foi proporcionado. O estudante E3 não demonstra interesse de 

atuar em uma instituição específica, mas salienta a relevância de trabalhar com estudantes que 

realmente estejam interessados em aprender, sendo mais comum a presença de estudantes 

com este perfil em cursos de idiomas e instituições privadas. E5 afirma que, por já ter 

trabalhado em instituições públicas, privadas e também em cursos de idiomas, pretende 

selecionar uma ou duas das instituições para continuar dando aulas, porém, ainda não sabe ao 

certo quais. O informante E6 por sua vez, destaca o seu desejo de trabalhar em instituições 

particulares por acreditar que estas dispõem de recursos que possibilitem um aprendizado 

mais significativo do idioma. O estudante acredita que um bom ensino de línguas requer a 

utilização de recursos distintos que podem ser mais facilmente disponibilizados na rede 

privada de ensino. 

Diante das divergências de opiniões no que diz respeito à futura atuação profissional, 

Barcelos et al. (2004) salienta que os cursos de Letras  devem proporcionar aos futuros 

docentes um contato com o ensino da LI em contextos diversificados, mantendo-os 

devidamente informados sobre as reais exigências do mercado de trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nesta seção, são destacados os resultados alcançados com o estudo, pontuando as 

crenças apresentadas pelos estudantes pesquisados e a influência destas na prática pedagógica. 

Também são feitas algumas últimas considerações sobre a relevância, responsabilidade e 

compromisso dos cursos de letras para com a formação docente e algumas sugestões para 

estudos futuros. Para melhor visualização de cada um dos aspectos, esta seção está dividida 

em três subseções nas quais, primeiramente, retomam-se as questões propostas no capítulo 

introdutório, apresentando possíveis respostas alcançadas para cada uma delas. Na segunda 

subseção, discute-se sobre as crenças apresentadas pelos estudantes e suas influências na 

prática pedagógica, salientando a relevância de se tratar das crenças dos estudantes ainda nos 

cursos de formação. Na última subseção, são feitas considerações sobre a importância do 

estudo para a área de formação docente, destacando as limitações e sugestões para próximos 

estudos.  

 

Retomando e respondendo as questões de estudo propostas  

 

Para iniciar esta seção, retomam-se as questões de pesquisas propostas inicialmente, 

tencionando-se utilizá-las para direcionar as discussões e conclusões alcançadas. 

Considerando que no capítulo introdutório foram propostas três questões para conduzir a 

pesquisa, nesta subseção, discorre-se sobre cada uma delas e suas possíveis respostas. 

     

 a) Quais são as crenças apresentadas pelos estudantes do curso de Letras/Inglês, 

profissionais em pré-serviço, sobre o processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa? 

 

De acordo com os estudos de Abrahão (2004), teóricos e formadores reconhecem que os 

professores trazem para seus cursos de formação e suas salas de aulas além de crenças, 

valores, conhecimentos e experiências adquiridas ao longo da vida na convivência com 

grupos e contextos distintos. Para ela, tanto as crenças quanto os outros aspectos pontuados 

irão funcionar como “[...] filtros de insumos recebidos por meio de exposição às teorias e 

práticas”. A autora salienta ainda que “[...] ao entrarem em contato com o conhecimento 

teórico-prático nos cursos de formação cada professor ou aluno professor faz uma leitura, 

particular, o que traz reflexos para a construção de sua prática pedagógica” (ABRAHÃO, 

2004, p. 147). 
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Diante destas afirmações, considerando que os estudantes, professores em formação, 

possuem crenças sobre o processo de ensino/aprendizagem de línguas e que estas irão refletir 

de alguma maneira na condução da prática pedagógica, após análise e interpretação dos dados 

por meio da triangulação, foi possível perceber que as principais crenças que os sujeitos 

pesquisados apresentaram estão relacionadas a) ao papel do professor no processo de 

aprendizagem da língua inglesa, b) à impossibilidade de se aprender a LI na escola regular e 

na universidade, e c) ao curso de Letras como espaço onde se aprende teorias, metodologias, 

mas não são trabalhados aspectos linguísticos e comunicativos do idioma estudado. 

Observou-se também que as crenças dos estudantes estão associadas às experiências de 

contato com o idioma em situações e ambiente distintos. Tais afirmações são fundamentadas 

no princípio deweyano da continuidade no qual se afirma que uma experiência anterior 

continua, de alguma maneira, a existir em experiências subsequentes.  

Com relação à crença sobre o papel do professor, ao relatarem seus primeiros contatos 

com a língua inglesa, os entrevistados salientaram que este não foi positivo pelo fato dos 

professores não dominarem o idioma e utilizarem metodologias tradicionais, com ensino 

centrado em conteúdos gramaticais. No entanto, ao tempo que as experiências negativas são 

associadas aos posicionamentos e metodologias adotados pelos docentes e consideradas 

incompatíveis com os objetivos de aprendizagem dos estudantes, estes também associam os 

bons resultados alcançados na aprendizagem da língua inglesa a professores que trabalhavam 

de forma dinâmica, utilizando músicas, encenação de peças teatrais e demais atividades que 

estimulavam a habilidade comunicativa, extrapolando a ênfase nos conteúdos gramaticais. 

O fato de a maior parte dos informantes ter frequentado escolas da rede pública, (apenas 

um dos informantes estudou em escola particular), e das experiências de aprendizagem 

vivenciadas nestas instituições terem sido, em sua maioria, negativas, levou-os a alimentar a 

crença de que não é possível aprender inglês na escola pública, destacando o curso de idiomas 

como o lugar ideal para se alcançar este fim. As situações vivenciadas nestas instituições 

influenciaram de formas distintas as expectativas dos informantes, pois ao tempo que alguns 

demonstram o desejo de retornar à escola pública para fazer a diferença, dois dos estudantes, 

por sua vez, pretendem optar pelo ensino em cursos de idiomas ou na escola privada por 

acreditar que esta apresenta maior disponibilidade de recursos tecnológicos, possibilitando um 

ensino de qualidade. 

Esta imagem negativa em relação ao ensino de LI nas instituições públicas fundamenta-

se nas experiências negativas e no ensino considerado insatisfatório vivenciado pelos 
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estudantes neste ambiente. Entretanto, atualmente, há estudos controversos a este 

posicionamento, como as discussões levantadas na obra de Lima (2011) na qual vários autores 

como, por exemplo, Barcelos (2011), Leffa (2011), posicionam-se frente às 

(im)possibilidades  do ensino de LI em  instituições públicas, argumentando que a 

aprendizagem desta língua nestes ambientes é possível desde que se estabeleçam as condições 

necessárias para que isto ocorra. 

Com relação ao curso de Letras e à formação docente, os estudantes demonstram a 

necessidade de maior exposição ao idioma, de forma que venham a vivenciá-lo em situações 

reais de comunicação. Há também uma exigência no que diz respeito ao equilíbrio entre as 

disciplinas de caráter metodológico e as de caráter linguístico-comunicativo, uma vez que os 

informantes não se mostram satisfeitos com a preponderância das metodologias de ensino de 

línguas em detrimento do ensino da língua propriamente dito.  

Frente a relevância das crenças na construção dos referenciais em uma língua 

estrangeira e a importância de se discutir sobre as influências das mesmas na prática 

pedagógica ainda nos cursos de formação, Barcelos et al. (2004) salienta que  

 

Os professores dos cursos de letras precisam estar a par dos tipos de crenças 

trazidos por seus alunos para formação pré-serviço. É preciso que os alunos 

tenham oportunidade e espaço no curso de se conscientizarem de suas 

crenças e juntos refletirem sobre as mesmas e procurar caminhos para que 

essas crenças não se tornem obstáculos ao desenvolvimento profissional 

desses futuros professores. (p.27). 

 

Nota-se, assim, a relevância do papel do professor formador frente às crenças trazidas 

pelos professores em formação para os cursos de Letras e da universidade enquanto espaço de 

trocas de experiências, no sentido de esclarecer de que forma as crenças podem interferir 

negativa ou positivamente na prática dos futuros docentes. 

 

 b) Os professores em formação se fundamentam em suas crenças para direcionar suas 

metodologias de ensino? 

 

Com base nas crenças dos estudantes aqui destacadas, percebeu-se que nem sempre os 

informantes agem em suas salas de aulas com base em suas crenças, principalmente quando 

estas se originam de uma experiência negativa, como no caso dos primeiros contatos que estes 

tiveram com a língua inglesa no ensino fundamental e médio. Embora muitos apresentem uma 

imagem negativa do ensino de línguas na rede pública, boa parte dos informantes demonstra o 
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desejo de retornar a estas instituições e proporcionar um ensino diferenciado do que tiveram, 

percebendo-se como sujeitos capazes de proporcionar mudanças no ensino de LI na rede 

pública. 

Mesmo que seja consenso entre muitos autores que os docentes atuam em suas salas de 

aulas guiados por suas crenças, nem sempre isso acontece, uma vez que o ensino de língua é 

perpassado por inúmeros fatores que extrapolam as atividades docentes e o ambiente da sala 

de aula. Neste estudo, pôde-se observar a situação da informante E4 que, apesar de acreditar 

em um ensino além da gramática e tentar realizar um trabalho que seja compatível com sua 

crença, ela reconhece a necessidade de realizar alterações na sua prática pedagógica, 

afirmando não ter tido como trabalhar as habilidades orais e auditivas com seus estudantes e 

ter que realizar um trabalho centrado nos conteúdos gramaticais. 

 Em alguns trechos da narrativa de E1, as divergências entre crenças e ações também 

são percebidas quando o informante afirma que ao longo da sua prática e das suas atividades 

docentes em turmas distintas, muitas vezes, preparou atividades que julgava apropriadas e 

produtivas, mas teve que mudar repentinamente devido a fatores distintos como a aceitação 

dos estudantes e/ou nível das turmas lecionadas com relação às atividades propostas. 

Diante destes esclarecimentos, nota-se que o fato de fundamentar ou não a prática 

pedagógica em suas crenças, não é uma simples questão de abordagens e metodologias de 

ensino, mas há também o envolvimento de outros aspectos presentes no processo de 

aprendizagem de línguas como o público com o qual se está trabalhando, o perfil da 

instituição, bem como o acesso a recursos e contextos de aprendizagem distintos. 

 

 c) De que forma o curso de Letras/Inglês favorece subsídios para a prática destes 

docentes em sala de aula? 

 

De acordo com as informações presentes nas narrativas e questionários dos estudantes, 

o curso de Letras/Inglês apesar de não enfatizar as habilidades comunicativas de forma a 

estimular os estudantes a se comunicarem no idioma, auxilia de maneira significativa na 

prática pedagógica dos futuros docentes, devido à ênfase nos aspectos pedagógicos e 

metodológicos da formação docente. 

Para os informantes, os professores do curso auxiliam dando instruções sobre como 

abordar determinados conteúdos gramaticais, fornecendo também subsídios teóricos para que 

o futuro docente possa fundamentar a sua prática e compreender como se dá o processo de 
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ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira. O domínio de conhecimentos teóricos, 

segundo os informantes, permite uma maior segurança no momento de abordar determinando 

conteúdos em sala de aula. O estudante E7 pontua ainda que o curso de Letras auxilia ao 

promover discussões sobre o que o professor deve fazer para proporcionar mudanças no 

ensino de línguas e trabalhar de forma que a aprendizagem ocorra de maneira prazerosa e 

consistente. 

 

Influência das crenças na prática pedagógica: o papel dos cursos de formação frente 

às crenças dos futuros docentes 

 

Compreender a influência das crenças de estudantes e docentes sobre a aprendizagem de 

uma língua estrangeira (LE) constitui fator relevante para se perceber a forma pela qual o 

ensino e a aprendizagem da língua ocorrem.  

Conforme afirma Almeida Filho (2002), o ensino e a aprendizagem de uma LE são 

caracterizados como um processo complexo no qual os sujeitos, através da linguagem, 

atribuem novos significados às suas experiências, desestabilizando os conceitos e referenciais 

construídos na língua materna, a partir da interação com grupos sociais com os quais se 

identificam, sendo as crenças um reflexo dos valores sociais destes grupos. 

Neste sentido, Lima (2009) destaca que vários recursos vêm sendo utilizados para tentar 

compreender como se dá o processo de aprendizagem da LE. De acordo com este autor, uma 

das formas de auxiliar docentes e discentes neste processo, reduzindo as dificuldades no 

contato com a nova língua, é conhecer as crenças e as experiências que ambos apresentam 

sobre e com o idioma, uma vez que estas podem ser divergentes, tornando o processo mais 

complexo quando não inviável. 

Conforme já foi pontuado anteriormente, a formação do professor de LE no contexto 

atual requer que o ensino extrapole a simples transmissão de informações sobre o idioma 

exigindo que o docente seja primeiramente, um educador que dialogue e transite por situações 

distintas de maneira crítica e reflexiva, proporcionando novas experiências que possibilitarão 

as transformações em antigas crenças, de maneira a direcionar para melhorias no ensino de 

LE. Diante da complexidade de fatores que permeiam o processo de formação docente, os 

cursos de formação possuem papel relevante na preparação deste docente para atender às 

necessidades do contexto atual. Desta maneira, o estudo das crenças apresentadas pelos 
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futuros docentes e suas possíveis origens, ainda no processo de formação, faz-se conveniente, 

visto que a prática pedagógica poderá ser fortemente influenciada por suas crenças. 

Embora não seja possível mapear com exatidão a emergência das crenças dos 

entrevistados, nesta pesquisa, foram levantadas hipóteses sobre a emergência destas, 

associando algumas crenças aos tipos de experiência que vivenciaram ao longo de sua 

trajetória de contato com a língua inglesa, uma vez que, segundo o princípio da continuidade 

de Dewey (2010), as experiências anteriores influenciam significativamente as experiências 

subsequentes.  

Considerando o que foi abordado neste estudo e tomando por base o princípio 

deweyano da continuidade, os posicionamentos distintos, as crenças e as experiências 

apresentadas e vivenciadas pelos sujeitos envolvidos no processo de ensino/aprendizagem de 

LE, ao longo da sua formação inicial, podem contribuir para uma aprendizagem mais 

consistente e posterior adoção de uma abordagem de ensino produtiva, mas também podem 

impedir que estas ocorram de forma satisfatória, conduzindo ao  mercado de trabalho um  

profissional  com expectativas frustradas e desacreditado da sua profissão. Sobre o papel dos 

cursos de Letras, Oliveira E. (2004, p. 57) destaca que 

  

É relevante, portanto, que os cursos de formação propiciem condições e 

oportunidades para que eles reflitam e confrontem suas próprias noções 

sobre o processo de ensino/aprendizagem de língua com as que lhes são 

apresentadas. Isso propiciaria aos professores os passos iniciais no processo 

de aprender a ensinar. 

  

O curso de formação é o espaço ideal onde essas questões, as dúvidas e incertezas dos 

discentes devem ser debatidas e esclarecidas, exigindo-se uma maior atenção sobre as 

crenças, experiências e expectativas alimentadas pelos estudantes, uma vez que estas 

constituirão o perfil do futuro docente e funcionarão, em alguns casos, como sustentáculo da 

sua prática pedagógica. 

 

Últimas considerações  

 

Considerando que, ao se fazer pesquisa qualitativa, principalmente no contexto escolar, 

nada está concluído, pois sempre é possível atribuir um novo olhar sobre uma mesma 

situação, resta fazer apenas algumas últimas considerações destacando as limitações do 

estudo, relevância social, retorno aos participantes e sugestões para novos estudos. 
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 Uma das limitações encontradas para este estudo foi o curto tempo disponível para 

realização da pesquisa, o que impossibilitou uma investigação mais ampla das crenças dos 

participantes em seus contextos de salas de aula. Embora a observação das aulas dos discentes 

não tenha sido proposta, acredita-se que esta seria um recurso enriquecedor para a realização 

de uma análise contrastiva ou comparativa entre crenças e ações.  

Outra limitação foi o número reduzido de participantes que se dispuseram a participar 

do estudo, o que se torna uma constante na pesquisa qualitativa. Sabe-se que nem sempre os 

informantes estão dispostos a fornecerem as informações necessárias, sendo comum os 

participantes não retornarem aos pesquisadores os instrumentos utilizados na coleta de dados. 

Neste estudo em particular, alguns questionários e narrativas não foram devolvidos à 

pesquisadora, havendo ainda o desvinculamento de alguns ao longo do estudo, visto que,  por  

questões éticas, mesmo que os informantes deem consentimento para  participação do estudo, 

os mesmos são  livres para desistirem no momento que julgarem  oportuno. 

Apesar das limitações, espera-se que o estudo apresente contribuições relevantes para a 

área de formação de professores de língua inglesa e aos cursos de Letras/Inglês ao apresentar 

as críticas e sugestões dos estudantes frente ao perfil do currículo e das metodologias 

adotados no curso de Letras em questão. Ao investigar as crenças e experiência dos estudantes 

e suas possíveis relações com a atividade pedagógica, torna-se possível compreender melhor o 

porquê da adoção de determinadas abordagens de ensino por parte dos docentes e os 

posicionamentos dos estudantes frentes as metodologias adotadas em sala. Desta maneira, 

acredita-se também que a pesquisa possa auxiliar docentes e discentes a perceberem a 

relevância de se compreender e conhecer suas crenças bem como as possíveis experiências 

que podem ter influenciado a sua construção. 

Ao longo da investigação, com base nas leituras realizadas e na análise das experiências 

dos informantes, surgiram novas sugestões para estudos futuros que seriam relevantes para 

uma maior compreensão de questões referentes a mudanças e ressignificação das crenças e 

para esclarecer aspectos referentes à dicotomia entre ensino público e privado tão recorrentes 

quando se trata de ensino/aprendizagem de língua inglesa. Frente a estas considerações, 

sugere-se: 

 

(1) A realização de um estudo etnográfico longitudinal que possa acompanhar 

estudantes de Letras em formação inicial, antes e depois de iniciar a sua prática pedagógica, 

destacando a mudança de crenças (ou não) a partir do contato com a sala de aula, observando 
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também de que forma as teorias e leituras dos cursos de Letras podem fornecer subsídios 

relevantes no que diz respeito aos problemas enfrentados no dia-a-dia da sala de aula. 

 

2) A realização de  estudos comparativos/contrastivos sobre o ensino de língua inglesa  

em instituições públicas e privadas observando posicionamentos e crenças de docentes e 

discentes em relação ao processo de ensino/aprendizagem da LI, no  intuito se observar se há 

mesmo  distinções entre a qualidade e resultados alcançados no ensino de línguas nestas 

instituições, uma vez que muito  tem se discutido sobre a temática, havendo  posicionamentos 

controversos dos autores que estudam esta problemática. 

 

Uma questão muito recorrente nas pesquisas realizadas em contexto escolar é o retorno 

social aos participantes e instituições nas quais as pesquisas são realizadas. Acredita-se que o 

retorno social seja o momento para refletir e instigar a busca por possíveis soluções em 

relação aos problemas encontrados. Neste sentido, o primeiro passo frente ao retorno social 

ocorreu na 1ª SEMANA DE LETRAS/INGLÊS: PERSPECTIVAS PARA O 

ENSINO/APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA, ocorrido na instituição onde a 

pesquisa foi realizada, no período de 07 a 09 de novembro de 2011. Na oportunidade, ao 

longo de palestras diversas, oficinas e minicursos, a pesquisadora do estudo em questão 

discutiu sobre a formação docente e os dilemas e perspectivas para o ensino de LI no contexto 

atual. 

Com relação a este estudo em particular na Semana de Letras/Inglês, a pesquisadora 

ministrou um minicurso intitulado: Crenças sobre o processo de ensino e aprendizagem da 

língua inglesa: concepções, abordagens e tendências nas pesquisas em Linguística Aplicada, 

no qual estiveram presentes, além de alguns dos participantes da pesquisa, estudantes de 

outros semestres de outros campi e ainda professores experientes que enriqueceram as 

discussões sobre crenças, fornecendo exemplificações com situações reais de suas salas de 

aula.   

Houve também apresentação de alguns dados da pesquisa referentes às opiniões dos 

estudantes sobre o curso de Letras e sua formação docente, na qual estiveram presentes, além 

de estudantes deste curso, professores da instituição que consideraram as opiniões dos 

estudantes relevantes para se promover melhorias no curso e perceber os aspectos e 

abordagens que agradam e desagradam os estudantes da instituição. O evento foi considerado 

uma ótima oportunidade para apresentar alguns dos resultados alcançados para os estudantes, 
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docentes e a instituição de maneira mais ampla, provocando reflexões sobre o papel das 

crenças na prática pedagógica e da necessidade de se buscar melhorias nos cursos de Letras de 

forma a atender às necessidades dos professores em formação e às demandas da sociedade 

como um todo. 

Espera-se que este estudo venha fornecer subsídios e contribuições para área de 

formação de professores e demais interessados em compreender como os estudantes de Letras 

percebem o ensino e a aprendizagem de LI, bem como suas opiniões sobre o curso de 

formação, sinalizando para possíveis melhorias no ensino de língua estrangeira.  
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APÊNDICE A- Termo de consentimento 

Termo de consentimento 

 

Eu,....................................................................................................................................,tendo 

sido convidado(a) a participar desta pesquisa, vinculada ao Mestrado em Cultura, Educação e 

Linguagens área básica: Letras, do Programa de Pós Graduação da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia - UESB, recebi da pesquisadora Keila Mendes dos Santos as seguintes 

informações que me fizeram entender sem dificuldades e sem dúvidas os seguintes aspectos 

da pesquisa: 

1) A pesquisa destina-se a coletar informações sobre minha  formação acadêmica como 

professor (a) de inglês como língua estrangeira e sobre minha prática docente do mesmo  

idioma; 

2) A geração de dados se dará através de observação de aulas, da aplicação de questionário, 

da produção de uma narrativa de aprendizagem e de uma entrevista oral semi-estruturada; 

3) As informações obtidas através de minha participação não permitirão a identificação da 

minha pessoa, exceto aos responsáveis pelo estudo. A divulgação das informações em questão 

se dará no âmbito acadêmico, na área da Linguística Aplicada. 

4) Posso desvincular a minha participação da pesquisa a qualquer momento durante o período 

da coleta de dados; 

Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos e das 

responsabilidades que a minha participação implicam, concordo em participar e, por isso, 

DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO 

OBRIGADO. 

Caetité,__________________________________. 

 

_____________________________________         __________________________________ 

        Assinatura do(a) voluntário(a)                         Assinatura do responsável pelo estudo 

 

Dados do(a) voluntário(a): 

Endereço:____________________________________________________________________ 

Telefone residencial:_________________________ Celular: ____________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B- Folha para escrita da narrativa 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS. 

Programa de Pós-Graduação em Cultura, Educação e Linguagens-PPGCEL 

 

Esta atividade é parte da pesquisa realizada por Keila Mendes dos Santos, estudante do 

Curso de Mestrado em Cultura, Educação e Linguagens, área básica: Letras, da UESB 

campus de Vitória da Conquista, sob a orientação do Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima. 

Tem-se por objetivo analisar as crenças que os estudantes de Letras/Inglês em pré-serviço 

apresentam sobre o ensino e aprendizagem da língua inglesa e também verificar de que forma 

o curso de Letras e a formação acadêmica têm contribuído para a prática pedagógica. 

 

NARRATIVA DE APRENDIZAGEM E ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C- Questionário aplicado aos estudantes 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS. 

Programa de Pós-Graduação em Cultura, Educação e Linguagens-PPGCEL 

 

Esta atividade é parte da pesquisa realizada por Keila Mendes dos Santos, estudante do 

Curso de Mestrado em Cultura, Educação e Linguagens, área básica: Letras, da UESB 

campus de Vitória da Conquista, sob a orientação do Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima. 

Tem-se por objetivo analisar as crenças que os estudantes de Letras/Inglês em pré-serviço 

apresentam sobre o ensino e aprendizagem da língua inglesa e também verificar de que forma 

o curso de Letras e a formação acadêmica têm contribuído para a prática pedagógica. 

 

PARTE 1 

 

1-Sexo (   ) M       (   ) F                                        2-Idade:________________ 

 

3-Semestre:_____________ 

 

4-Escola primária frequentada              (  ) pública                        (  ) privada 

 

5- Escola secundária frequentada         (  ) pública                        (  ) privada 

 

6- Que tipo de professor de inglês/ aula de inglês você teve na escola? (Comente sobre as 

aulas, o tipo de material, a língua usada em sala de aula, os resultados obtidos). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7- Você frequentou cursos de idiomas antes de ingressar no curso de Letras? (  )Sim     (  )Não 

     Se sim, por quanto tempo? __________________________________________________ 

 

8- Como você classificaria o seu nível de proficiência em língua inglesa quando ingressou no 

curso de letras? 
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a) Falar            (  ) iniciante          (    ) intermediário          (   ) avançado  

b) Ouvir          (   ) iniciante          (    ) intermediário          (   ) avançado 

c) Ler              (   ) iniciante          (    ) intermediário          (   ) avançado 

d) Escrever     (   ) iniciante           (    ) intermediário          (   ) avançado 

 

9- Como você classificaria o seu nível de proficiência em língua inglesa atualmente? 

 

a) Falar         (   ) iniciante          (    ) intermediário          (   ) avançado  

b) Ouvir        (   ) iniciante          (    ) intermediário          (   ) avançado 

c) Ler            (   ) iniciante          (    ) intermediário          (   ) avançado 

d) Escrever    (   ) iniciante          (    ) intermediário          (   ) avançado 

10- Há quanto tempo você leciona a língua inglesa? 

__________________________________________________________________________ 

 

11- Em que tipo de instituições você atua como professor de língua inglesa e quais as séries 

ou níveis que leciona? 

 

(  ) Pública                         séries ________________________________________________ 

(  ) Particular                     séries ________________________________________________ 

(  ) Curso de idiomas         níveis      (  ) básico    (  ) intermediário  (   ) avançado 

 

12- Onde você aprendeu a língua inglesa? 

 

(   ) Na escola ( ensino fundamental e médio ) 

(   ) Na universidade ( curso de letras) 

(   ) Cursos de idiomas 

(   ) De forma autônoma ( livros, internet, etc.) 

(   ) Outros _________________________________________________________________ 

 

PARTE 2 

 

1-O que levou você a optar pelo curso de Letras Inglês? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2-Ao decidir fazer o curso de Letras Inglês, você sabia que tipo de curso (matérias que faria, 

etc.) seria?                                    Sim   (  )       Não (  ) 

Se sim, como tomou conhecimento disso? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Se não, que tipo de matérias esperava encontrar no curso?  

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3- Como o curso tem preenchido as suas expectativas até o momento no que se refere a 

disciplinas/currículo, qualidade do ensino, aulas de inglês, outras disciplinas dadas em inglês, 

recursos etc.? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4- Se não preenche suas expectativas, que mudanças gostaria que houvesse? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5- Se você se inscreveu no curso com o objetivo de ser um professor de inglês, como o curso 

tem ajudado/atrapalhado a você atingir esse objetivo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6- Como você descreveria um bom professor de língua inglesa, um professor que faz a 

diferença? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7- Você acredita que o curso de Letras tem contribuído para que você se torne esse professor? 

                                         Sim (  )                                     Não (  ) 

Por quê? ________________________________________________________________ 

 

8- O curso de Letras Inglês favoreceu ou tem favorecido alguma mudança na sua visão sobre 

o ensino de língua inglesa? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

9-Caso tenha pretensões de continuar atuando como professor de inglês, ao final do curso há 

alguma preferência por instituições de ensino (pública, particular, cursinho)? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Agradecemos a sua colaboração.  
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APÊNDICE D- Questionário Informante E1 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS. 

Programa de Pós-Graduação em Cultura, Educação e Linguagens-PPGCEL 

 

Esta atividade é parte da pesquisa realizada por Keila Mendes dos Santos, estudante do 

Curso de Mestrado em Cultura, Educação e Linguagens, área básica: Letras, da UESB 

campus de Vitória da Conquista, sob a orientação do Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima. 

Tem-se por objetivo analisar as crenças que os estudantes de Letras/Inglês em pré-serviço 

apresentam sobre o ensino e aprendizagem da língua inglesa e também verificar de que forma 

o curso de Letras e a formação acadêmica têm contribuído para a prática pedagógica. 

 

PARTE 1 

 

1-Sexo (X ) M       (   ) F                                        2-Idade- 24 

3-Semestre: VII 

4-Escola primária frequentada              (X) pública                        (  ) privada 

5- Escola secundária frequentada          (X) pública                        (  ) privada 

 

6- Que tipo de professor de inglês/ aula de inglês você teve na escola? (Comente sobre as 

aulas, o tipo de material, a língua usada em sala de aula, os resultados obtidos). 

 

Bem, na 5ª série a minha profª não dominava a LI muito, fato que me fez em 1º momento não 

gostar da língua. A partir da 6 série foi que me fez gostar, pois, além de dominar, a profª 

buscava dinamizar as aulas adaptando material bem diversificado, com jogos, músicas e 

apresentações de pequenas peças teatrais. Daí em diante passei a gostar da LI. No ensino 

médio eu sabia tanto quanto a profª que foi a mesma no 3º ano 

 

7- Você frequentou cursos de idiomas antes de ingressar no curso de Letras? (  )Sim     (  )Não 

     Se sim, por quanto tempo? 2 anos e meio 

 

8- Como você classificaria o seu nível de proficiência em língua inglesa quando ingressou no 

curso de letras? 

 

a) Falar            (X) iniciante          (    ) intermediário          (   ) avançado  

b) Ouvir           (X) iniciante          (    ) intermediário          (   ) avançado 

c) Ler               (X) iniciante          (    ) intermediário          (   ) avançado 

d) Escrever      (X) iniciante           (    ) intermediário          (   ) avançado 
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9- Como você classificaria o seu nível de proficiência em língua inglesa atualmente? 

 

a) Falar         (   ) iniciante          ( X ) intermediário           (   ) avançado  

b) Ouvir        (   ) iniciante          (    ) intermediário            ( X) avançado 

c) Ler            (   ) iniciante          (X) intermediário             (   ) avançado 

d) Escrever   (   ) iniciante          ( X) intermediário            (   ) avançado 

 

10- Há quanto tempo você leciona a língua inglesa? 3 anos  

 

11- Em que tipo de instituições você atua como professor de língua inglesa e quais as séries 

ou níveis que leciona? 

 

( X) Pública                      séries -5ª a 7ª série do fundamental II; 1º a 3º do ensino médio 

(  ) Particular                     séries ________________________________________________ 

(  ) Curso de idiomas         níveis      (  ) básico    (  ) intermediário  (   ) avançado 

 

12- Onde você aprendeu a língua inglesa? 

 

(X) Na escola ( ensino fundamental e médio ) 

(X) Na universidade ( curso de letras) 

(X) Cursos de idiomas 

(X) De forma autônoma ( livros, internet, etc.) 

(   ) Outros _________________________________________________________________ 

 

PARTE 2 

 

1-O que levou você a optar pelo curso de Letras Inglês? 

Pelo fato de estar inserido no meio, por conta dos professores do curso de idiomas cursarem 

letras com inglês e  além disso o gosto pela LI em si. 

 

2-Ao decidir fazer o curso de Letras Inglês, você sabia que tipo de curso (matérias que faria, 

etc.) seria?                                    Sim   (X)       Não (  ) 

 

Se sim, como tomou conhecimento disso? 

Já tinha buscado informar-me com os professores do curso de idiomas que cursavam o curso 

de letras. 

Se não, que tipo de matérias esperava encontrar no curso? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3- Como o curso tem preenchido as suas expectativas até o momento no que se refere a 

disciplinas/currículo, qualidade do ensino, aulas de inglês, outras disciplinas dadas em inglês, 

recursos etc.? 
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Bem, muitos professores incentivam com indicação de leituras, orientando sobre como dar 

aula de línguas na rede pública. Quanto ao currículo, tem atendido as expectativas sim. 

 

4- Se não preenche suas expectativas, que mudanças gostaria que houvesse? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5- Se você se inscreveu no curso com o objetivo de ser um professor de inglês, como o curso 

tem ajudado/atrapalhado a você atingir esse objetivo? 

Os professores têm ajudado dando dicas de como trabalhar determinado conteúdo em sala de 

aula e isso tem contribuído para com meus objetivos. 

 

6- Como você descreveria um bom professor de língua inglesa, um professor que faz a 

diferença? 

Bem eu de cara não definiria um bom professor com poucos adjetivos, mas eu creio que 

aquele que busca um diálogo com a classe a fim de encontrar o que realmente os alunos 

pensam sobre a LI, que trabalhe o cotidiano do aluno na sua sala de aula e não como os 

professores que trazem material que não dialoga com a realidade do aprendiz. 

 

7- Você acredita que o curso de Letras tem contribuído para que você se torne esse professor? 

                                         Sim (X)                                     Não (  ) 

Por quê?  Por trabalhar o tempo todo nesta perspectiva e a todo tempo dialogando com a 

realidade encontrada nas escolas públicas a qual ensinamos. 

 

8- O curso de Letras Inglês favoreceu ou tem favorecido alguma mudança na sua visão sobre 

o ensino de língua inglesa? Por quê? 

Tem sim, pois creio no ensino além da gramática e não como a minha profª 5ª série e do 

ensino médio, mas como a da 6ª até a 8ª. 

  

9-Caso tenha pretensões de continuar atuando como professor de inglês, ao final do curso há 

alguma preferência por instituições de ensino (pública, particular, cursinho)? Por quê? 

Pública, por esta no meu meio em sua maioria, pessoas que não tem condições de parar um 

curso melhor ou coisa do gênero. O lance de voltar as origens, eu venho de escola pública, 

então creio que lá pode ser melhor. 

 

 

 

 

Agradecemos a sua colaboração.  

 

 

 

 



102 
 

APÊNDICE E-Questionário Informante E2 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS. 

Programa de Pós-Graduação em Cultura, Educação e Linguagens-PPGCEL 

 

Esta atividade é parte da pesquisa realizada por Keila Mendes dos Santos, estudante do 

Curso de Mestrado em Cultura, Educação e Linguagens, área básica: Letras, da UESB 

campus de Vitória da Conquista, sob a orientação do Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima. 

Tem-se por objetivo analisar as crenças que os estudantes de Letras/Inglês em pré-serviço 

apresentam sobre o ensino e aprendizagem da língua inglesa e também verificar de que forma 

o curso de Letras e a formação acadêmica têm contribuído para a prática pedagógica. 

 

PARTE 1 

 

1-Sexo (X) M       (   ) F                                        2-Idade:21 anos 

 

3-Semestre:VII semestre 

 

4-Escola primária frequentada              (X) pública                        (  ) privada 

 

5- Escola secundária frequentada         (X) pública                        (  ) privada 

 

6- Que tipo de professor de inglês/ aula de inglês você teve na escola? (Comente sobre as 

aulas, o tipo de material, a língua usada em sala de aula, os resultados obtidos). 

 

Desde as séries iniciais a LI sempre foi passada de forma sistemática, em português na 

maioria das vezes, e sem os professores se importarem se estavam me ensinando ou não a 

falar, escrever, ler, e compreender, em LI. Foram raras as vezes que os professores fizeram a 

LI atrativa pra mim. O resultado disso foi que saí da escola com conhecimento abaixo do 

básico. 

 

7- Você frequentou cursos de idiomas antes de ingressar no curso de Letras? (X) Sim   ( )Não 

     Se sim, por quanto tempo? 6 meses 

 

8- Como você classificaria o seu nível de proficiência em língua inglesa quando ingressou no 

curso de letras? 

 

a) Falar            (X) iniciante          (    ) intermediário          (   ) avançado  
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b) Ouvir          (X) iniciante          (    ) intermediário          (   ) avançado 

c) Ler              (X) iniciante          (    ) intermediário          (   ) avançado 

d) Escrever     (X) iniciante           (    ) intermediário          (   ) avançado 

 

9- Como você classificaria o seu nível de proficiência em língua inglesa atualmente? 

 

a) Falar         (   ) iniciante          (    ) intermediário          (X) avançado  

b) Ouvir        (   ) iniciante          (    ) intermediário          (X) avançado 

c) Ler            (   ) iniciante          (    ) intermediário          (X) avançado 

d) Escrever    (   ) iniciante          (    ) intermediário          (X) avançado 

10- Há quanto tempo você leciona a língua inglesa? 

Um mês. 

 

11- Em que tipo de instituições você atua como professor de língua inglesa e quais as séries 

ou níveis que leciona? 

 

(X) Pública                         séries  6ª, 7ª, 8ª,1º, 2,ºe 3º 

(  ) Particular                     séries ________________________________________________ 

(  ) Curso de idiomas           níveis      (  ) básico    (  ) intermediário  (   ) avançado 

 

12- Onde você aprendeu a língua inglesa? 

 

(   ) Na escola ( ensino fundamental e médio ) 

(   ) Na universidade ( curso de letras) 

(X) Cursos de idiomas 

(   ) De forma autônoma ( livros, internet, etc.) 

(X) Outros – Na universidade a partir do 6º semestre. 

 

PARTE 2 

1-O que levou você a optar pelo curso de Letras Inglês? 

Por gostar de músicas em inglês, e perceber um charme na língua para música, e por achar 

interessante. 

 

2-Ao decidir fazer o curso de Letras Inglês, você sabia que tipo de curso (matérias que faria, 

etc.) seria?                                    Sim   (  )       Não (X) 

Se sim, como tomou conhecimento disso? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Se não, que tipo de matérias esperava encontrar no curso?  

Esperava que fosse apenas para aprender a língua. 

 

3- Como o curso tem preenchido as suas expectativas até o momento no que se refere a 

disciplinas/currículo, qualidade do ensino, aulas de inglês, outras disciplinas dadas em inglês, 

recursos etc.? 
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O curso preenche nas áreas de literatura, ensino, na área social, apenas houve falhas no que  

diz respeito ao aprendizado da língua. 

 

4- Se não preenche suas expectativas, que mudanças gostaria que houvesse? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5- Se você se inscreveu no curso com o objetivo de ser um professor de inglês, como o curso 

tem ajudado/atrapalhado a você atingir esse objetivo? 

O curso tem ajudado muito, não apenas na parte teórica, quanto na parte prática, pois aqui 

no curso é bem voltado para o ensino. 

 

6- Como você descreveria um bom professor de língua inglesa, um professor que faz a 

diferença? 

Penso que seria quase um professor de língua materna, pra nível infantil, mas levando em 

consideração o nível. 

 

7- Você acredita que o curso de Letras tem contribuído para que você se torne esse professor? 

                                         Sim (X)                                     Não (  ) 

Por quê? Tem me preparado na parte teórica e prática. 

 

8- O curso de Letras Inglês favoreceu ou tem favorecido alguma mudança na sua visão sobre 

o ensino de língua inglesa? Por quê? 

Sim, pois o curso me abriu várias janelas que podemos ter no ensino e aprendizagem dessa 

língua. 

 

9-Caso tenha pretensões de continuar atuando como professor de inglês, ao final do curso há 

alguma preferência por instituições de ensino (pública, particular, cursinho)? Por quê? 

 

Em todas vezes que pensei em ensinar foram em escolas públicas e pretendo continuar. Essa 

preferência porque sempre estudei em escolas públicas e vejo a necessidade de 

transformação. 

 

Agradecemos a sua colaboração.  
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APÊNDICE -F Questionário Informante E3 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS. 

Programa de Pós-Graduação em Cultura, Educação e Linguagens-PPGCEL 

 

Esta atividade é parte da pesquisa realizada por Keila Mendes dos Santos, estudante do 

Curso de Mestrado em Cultura, Educação e Linguagens, área básica: Letras, da UESB 

campus de Vitória da Conquista, sob a orientação do Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima. 

Tem-se por objetivo analisar as crenças que os estudantes de Letras/Inglês em pré-serviço 

apresentam sobre o ensino e aprendizagem da língua inglesa e também verificar de que forma 

o curso de Letras e a formação acadêmica têm contribuído para a prática pedagógica. 

 

PARTE 1 

 

1-Sexo (X) M       (   ) F                                        2-Idade:___24 anos_____ 

3-Semestre: V Semestre 

 

4-Escola primária frequentada              (X) pública                        (  ) privada 

 

5- Escola secundária frequentada         (X) pública                        (  ) privada 

 

6- Que tipo de professor de inglês/ aula de inglês você teve na escola? (Comente sobre as 

aulas, o tipo de material, a língua usada em sala de aula, os resultados obtidos). 

As aulas sempre foram bem tradicionais, com exposição de gramática pelos professores. Por 

vez, havia alguma atividade com música ou tradução de texto. Mas, em todas estas coisas, 

consegui adquirir e ampliar meus conhecimentos da Língua Inglesa. 

 

7- Você frequentou cursos de idiomas antes de ingressar no curso de Letras? (  )Sim   (X) Não 

     Se sim, por quanto tempo? __________________________________________________ 

 

8- Como você classificaria o seu nível de proficiência em língua inglesa quando ingressou no 

curso de letras? 

 

a) Falar          (X) iniciante          (    ) intermediário          (   ) avançado  

b) Ouvir         (X) iniciante          (    ) intermediário          (   ) avançado  

c) Ler             (X) iniciante          (    ) intermediário          (   ) avançado  

d) Escrever     (X) iniciante          (    ) intermediário          (   ) avançado  

 

9- Como você classificaria o seu nível de proficiência em língua inglesa atualmente? 
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a) Falar         (   ) iniciante           (X) intermediário          (   ) avançado  

b) Ouvir        (   ) iniciante          (X) intermediário          (   ) avançado  

c) Ler            (   ) iniciante          (X) intermediário          (   ) avançado  

d) Escrever    (   ) iniciante          (X) intermediário          (   ) avançado  

 

10- Há quanto tempo você leciona a língua inglesa? 

    Há aproximadamente três anos. 

 

11- Em que tipo de instituições você atua como professor de língua inglesa e quais as séries 

ou níveis que leciona? 

 

(X) Pública                      séries 6º ano (5ª série), 9º (8ª) e turmas de EJA (5ª/6ª e 7ª/8ª) 

(  ) Particular                     séries ________________________________________________ 

(  ) Curso de idiomas         níveis      (  ) básico    (  ) intermediário  (   ) avançado 

 

12- Onde você aprendeu a língua inglesa? 

 

(   ) Na escola ( ensino fundamental e médio ) 

(   ) Na universidade ( curso de letras) 

(   ) Cursos de idiomas 

(   ) De forma autônoma ( livros, internet, etc.) 

(X) Outros Um pouco de todos os anteriores; no curso de idiomas, aprendi atuando como 

professor. 

 

PARTE 2 

 

1-O que levou você a optar pelo curso de Letras Inglês? 

O gosto pelo idioma e os conhecimentos que já tinha. 

 

2-Ao decidir fazer o curso de Letras Inglês, você sabia que tipo de curso (matérias que faria, 

etc.) seria?                                    Sim   (  )       Não (X) 

Se sim, como tomou conhecimento disso? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Se não, que tipo de matérias esperava encontrar no curso?  

Esperava algo como uma continuação do Ensino Médio; isto é, esperava lidar com todas as 

disciplinas. Até mesmo porque, eu cursei o Normal Médio e, como no 4º ano não tinha LI, 

passei a gostar muito também de Matemática. 

 

3- Como o curso tem preenchido as suas expectativas até o momento no que se refere a 

disciplinas/currículo, qualidade do ensino, aulas de inglês, outras disciplinas dadas em inglês, 

recursos etc.? 

No que se refere à LI, não tenho do que reclamar, pois acredito ter desenvolvido bem. Já em 

relação às outras disciplinas, por vezes a minha dedicação é exclusivamente por conta da 
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nota, não me preocupando em me empenhar bastante. Isso não é por que não há qualidade 

no ensino. Penso que é algo pessoal com relação às disciplinas. 

 

4- Se não preenche suas expectativas, que mudanças gostaria que houvesse? 

Gostaria que as aulas não se resumissem à entrega de um texto e ao pedido do seu resumo. 

 

5- Se você se inscreveu no curso com o objetivo de ser um professor de inglês, como o curso 

tem ajudado/atrapalhado a você atingir esse objetivo? 

O curso tem ajudado no sentido de ampliar os meus conhecimentos, o que me deixa mais 

seguro para atuar em sala de aula, além de oferecer ajuda quanto às metodologias de ensino. 

 

6- Como você descreveria um bom professor de língua inglesa, um professor que faz a 

diferença? 

Esta é uma pergunta para a qual eu tenho tentado ser a própria resposta. Mas penso que o 

professor ideal é aquele que consegue conquistar seus alunos não para as notas a serem 

adquiridas, mas despertar-lhes o gosto pelo idioma. Estamos tentando... 

 

7- Você acredita que o curso de Letras tem contribuído para que você se torne esse professor? 

                                         Sim (X)                                     Não (  ) 

Por quê?  

 

Vide item 5. 

 

8- O curso de Letras Inglês favoreceu ou tem favorecido alguma mudança na sua visão sobre 

o ensino de língua inglesa? Por quê? 

Sim, pois tem mostrado a importância de um ensino que cative o aluno. Experimentei isso na 

disciplina de Estágio, a qual nos impulsiona a fazer a diferença quando estivermos atuando 

como professores. 

  

9-Caso tenha pretensões de continuar atuando como professor de inglês, ao final do curso há 

alguma preferência por instituições de ensino (pública, particular, cursinho)? Por quê? 

Gostaria muito de atuar em qualquer instituição na qual os alunos realmente estejam 

interessados em aprender. Acredito que isso seja bem presente em cursos de idiomas e, em 

segunda instância, instituições particulares. 

 

 

 

 

 

Agradecemos a sua colaboração.  
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APÊNDICE G- Questionário Informante E4 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS. 

Programa de Pós-Graduação em Cultura, Educação e Linguagens-PPGCEL 

 

Esta atividade é parte da pesquisa realizada por Keila Mendes dos Santos, estudante do 

Curso de Mestrado em Cultura, Educação e Linguagens, área básica: Letras, da UESB 

campus de Vitória da Conquista, sob a orientação do Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima. 

Tem-se por objetivo analisar as crenças que os estudantes de Letras/Inglês em pré-serviço 

apresentam sobre o ensino e aprendizagem da língua inglesa e também verificar de que forma 

o curso de Letras e a formação acadêmica têm contribuído para a prática pedagógica. 

 

PARTE 1 

 

1-Sexo (   ) M       (X) F                                        2-Idade: 23 

 

3-Semestre: 9º 

 

4-Escola primária frequentada              (X) pública                        (  ) privada 

 

5- Escola secundária frequentada          (X) pública                        (  ) privada 

 

6- Que tipo de professor de inglês/ aula de inglês você teve na escola? (Comente sobre as 

aulas, o tipo de material, a língua usada em sala de aula, os resultados obtidos). 

As aulas que tive foram monótonas, pois os professores se prendiam ao quadro negro, não 

utilizando recursos audiovisuais. O professor falava português o tempo todo, limitando-se a 

dizer poucas palavras em inglês. Confesso que não aprendi muito quando cursei o ensino 

médio e fundamental. 

 

7- Você frequentou cursos de idiomas antes de ingressar no curso de Letras? (  )Sim     (X) 

Não 

     Se sim, por quanto tempo? __________________________________________________ 

 

8- Como você classificaria o seu nível de proficiência em língua inglesa quando ingressou no 

curso de letras? 

 

a) Falar           (X) iniciante          (    ) intermediário          (   ) avançado  

b) Ouvir          (X) iniciante          (    ) intermediário          (   ) avançado 
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c) Ler              (X) iniciante          (    ) intermediário          (   ) avançado 

d) Escrever     (X) iniciante           (    ) intermediário          (   ) avançado 

 

9- Como você classificaria o seu nível de proficiência em língua inglesa atualmente? 

 

a) Falar         (   ) iniciante          (X) intermediário          (   ) avançado  

b) Ouvir        (   ) iniciante          (X) intermediário          (   ) avançado 

c) Ler            (   ) iniciante          (X) intermediário          (   ) avançado 

d) Escrever    (   ) iniciante          (X) intermediário          (   ) avançado 

10- Há quanto tempo você leciona a língua inglesa? 

Leciono a 1 ano. 

 

11- Em que tipo de instituições você atua como professor de língua inglesa e quais as séries 

ou níveis que leciona? 

 

(X) Pública                       séries –Ensino Médio 

(  ) Particular                     séries ________________________________________________ 

(  ) Curso de idiomas         níveis      (  ) básico    (  ) intermediário  (   ) avançado 

 

12- Onde você aprendeu a língua inglesa? 

 

(   ) Na escola ( ensino fundamental e médio ) 

(   ) Na universidade ( curso de letras) 

(X) Cursos de idiomas 

(   ) De forma autônoma ( livros, internet, etc.) 

(   ) Outros _________________________________________________________________ 

 

PARTE 2 

1-O que levou você a optar pelo curso de Letras Inglês? 

A curiosidade a cerca do idioma. 

 

2-Ao decidir fazer o curso de Letras Inglês, você sabia que tipo de curso (matérias que faria, 

etc.) seria?                                    Sim   (  )       Não (X) 

Se sim, como tomou conhecimento disso? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Se não, que tipo de matérias esperava encontrar no curso?  

Eu esperava encontrar matérias mais voltadas a oralidade e audição. 

 

3- Como o curso tem preenchido as suas expectativas até o momento no que se refere a 

disciplinas/currículo, qualidade do ensino, aulas de inglês, outras disciplinas dadas em inglês, 

recursos etc.? 

Até o momento o curso tem sido insatisfatório, pois faltam professores qualificados e o 

currículo não abrange ao idioma em si.  
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4- Se não preenche suas expectativas, que mudanças gostaria que houvesse? 

Gostaria que o curso desse oportunidade de praticarmos com mais frequência a fala e a 

audição do idioma. 

 

5- Se você se inscreveu no curso com o objetivo de ser um professor de inglês, como o curso 

tem ajudado/atrapalhado a você atingir esse objetivo? 

O curso de ajudou pedagogicamente, pois tenho algumas noções de como ensinar de modo a 

fazer com que a aprendizagem seja satisfatória. 

 

6- Como você descreveria um bom professor de língua inglesa, um professor que faz a 

diferença? 

Um bom professor é aquele que tem humildade para reconhecer que não sabe tudo e que 

consiga contribuir para que o aluno construa seu conhecimento em relação à língua. 

 

7- Você acredita que o curso de Letras tem contribuído para que você se torne esse professor? 

                                         Sim (X)                                     Não (  ) 

Por quê?  A partir de algumas leituras consegui visualizar como ser um bom professor, não 

repetindo as falhas vistas ao longo do curso. 

 

8- O curso de Letras Inglês favoreceu ou tem favorecido alguma mudança na sua visão sobre 

o ensino de língua inglesa? Por quê? 

O curso contribuiu bastante, pois percebi com se dá o processo de ensino aprendizagem e o 

que deve ser feito para que haja mudança. 

 

9-Caso tenha pretensões de continuar atuando como professor de inglês, ao final do curso há 

alguma preferência por instituições de ensino (pública, particular, cursinho)? Por quê? 

Minha preferência é a escola pública devido a carência de bons professores na rede. 

 

 

Agradecemos a sua colaboração.  
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APÊNDICE H- Questionário informante E5 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS. 

Programa de Pós-Graduação em Cultura, Educação e Linguagens-PPGCEL 

 

Esta atividade é parte da pesquisa realizada por Keila Mendes dos Santos, estudante do 

Curso de Mestrado em Cultura, Educação e Linguagens, área básica: Letras, da UESB 

campus de Vitória da Conquista, sob a orientação do Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima. 

Tem-se por objetivo analisar as crenças que os estudantes de Letras/Inglês em pré-serviço 

apresentam sobre o ensino e aprendizagem da língua inglesa e também verificar de que forma 

o curso de Letras e a formação acadêmica têm contribuído para a prática pedagógica. 

 

PARTE 1 

 

1-Sexo (X) M       (   ) F                                        2-Idade:24 

 

3-Semestre: IX 

 

4-Escola primária frequentada              (  ) pública                        (X) privada 

 

5- Escola secundária frequentada         (X) pública                        (  ) privada 

 

6- Que tipo de professor de inglês/ aula de inglês você teve na escola? (Comente sobre as 

aulas, o tipo de material, a língua usada em sala de aula, os resultados obtidos). 

Aulas tradicionais onde  o foco era o estudo da gramática, muitas vezes ministradas por 

professores de outras áreas que estavam excedentes  em suas respectivas grades, material 

mais gramatical, interpretativo, aulas sempre em inglês e alguns momentos repetição. 

 

7- Você frequentou cursos de idiomas antes de ingressar no curso de Letras? (X)Sim    

  (  )Não 

     Se sim, por quanto tempo?  5 anos  

 

8- Como você classificaria o seu nível de proficiência em língua inglesa quando ingressou no 

curso de letras? 

 

a) Falar           (  ) iniciante          (X) intermediário          (   ) avançado  

b) Ouvir          (   ) iniciante         (X) intermediário          (   ) avançado 
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c) Ler              (   ) iniciante          (X) intermediário          (   ) avançado 

d) Escrever     (   ) iniciante           (X) intermediário          (   ) avançado 

 

9- Como você classificaria o seu nível de proficiência em língua inglesa atualmente? 

 

a) Falar         (   ) iniciante          (X) intermediário          (   ) avançado  

b) Ouvir        (   ) iniciante          (X) intermediário          (   ) avançado 

c) Ler            (   ) iniciante          (X) intermediário          (   ) avançado 

d) Escrever    (   ) iniciante          (X) intermediário          (   ) avançado 

10- Há quanto tempo você leciona a língua inglesa? 

 7 anos 

 

11- Em que tipo de instituições você atua como professor de língua inglesa e quais as séries 

ou níveis que leciona? 

 

(X) Pública                         séries -5ª série ao 3º ano 

(X) Particular                     séries –Pré-vestibular 

(X) Curso de idiomas         níveis      (X) básico    (X) intermediário  (   ) avançado 

 

12- Onde você aprendeu a língua inglesa? 

 

(   ) Na escola ( ensino fundamental e médio ) 

(   ) Na universidade ( curso de letras) 

(X) Cursos de idiomas 

(X) De forma autônoma ( livros, internet, etc.) 

(   ) Outros _________________________________________________________________ 

 

PARTE 2 

 

1-O que levou você a optar pelo curso de Letras Inglês? 

Satisfação pessoal 

2-Ao decidir fazer o curso de Letras Inglês, você sabia que tipo de curso (matérias que faria, 

etc.) seria?                                    Sim   (X)       Não (  ) 

Se sim, como tomou conhecimento disso? 

Análise do ementário e conversar com profissionais da área. 

 

Se não, que tipo de matérias esperava encontrar no curso?  

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3- Como o curso tem preenchido as suas expectativas até o momento no que se refere a 

disciplinas/currículo, qualidade do ensino, aulas de inglês, outras disciplinas dadas em inglês, 

recursos etc.? 

Decepcionante, pois tenho convivido com uma realidade diferente da que idealizei. 
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4- Se não preenche suas expectativas, que mudanças gostaria que houvesse? 

Valorização do profissional pelo governo e órgãos privados. 

 

5- Se você se inscreveu no curso com o objetivo de ser um professor de inglês, como o curso 

tem ajudado/atrapalhado a você atingir esse objetivo? 

Ajudando no sentido metodológico e atrapalhado com exemplos de como não se deve se um 

profissional 

 

6- Como você descreveria um bom professor de língua inglesa, um professor que faz a 

diferença? 

Aquele que atua por amor fazendo o que ama e dando o melhor de si. 

 

7- Você acredita que o curso de Letras tem contribuído para que você se torne esse professor? 

                                         Sim (  )                                     Não (X) 

Por quê? Ambiente muito desmotivador. 

 

8- O curso de Letras Inglês favoreceu ou tem favorecido alguma mudança na sua visão sobre 

o ensino de língua inglesa? Por quê? 

Sim. De como muitas vezes o próprio profissional não se valoriza. 

  

9-Caso tenha pretensões de continuar atuando como professor de inglês, ao final do curso há 

alguma preferência por instituições de ensino (pública, particular, cursinho)? Por quê? 

Como já atuo com todas prefiro continuar e tentar  estabelecer um vínculo maior com apenas 

uma ou duas instituições. 

 

 

Agradecemos a sua colaboração.  
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APÊNDICE I-Questionário Informante E6 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS. 

Programa de Pós-Graduação em Cultura, Educação e Linguagens-PPGCEL 

 

Esta atividade é parte da pesquisa realizada por Keila Mendes dos Santos, estudante do 

Curso de Mestrado em Cultura, Educação e Linguagens, área básica: Letras, da UESB 

campus de Vitória da Conquista, sob a orientação do Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima. 

Tem-se por objetivo analisar as crenças que os estudantes de Letras/Inglês em pré-serviço 

apresentam sobre o ensino e aprendizagem da língua inglesa e também verificar de que forma 

o curso de Letras e a formação acadêmica têm contribuído para a prática pedagógica. 

 

PARTE 1 

 

1-Sexo (X) M       (   ) F                                        2-Idade: 24 anos 

 

3-Semestre: 9º semestre 

 

4-Escola primária frequentada              (X) pública                        (  ) privada 

 

5- Escola secundária frequentada         (X) pública                        (  ) privada 

 

6- Que tipo de professor de inglês/ aula de inglês você teve na escola? (Comente sobre as 

aulas, o tipo de material, a língua usada em sala de aula, os resultados obtidos). 

Professores não preparados e que completava a carga horária com a disciplina de língua 

inglesa, pois o mesmo era de outra área. As atividades eram as mesmas da prova e o discurso 

sobre o conteúdo, não era satisfatório pois o mesmo não falava uma palavra em inglês, para 

pelo menos nos incentivar  

 

7- Você frequentou cursos de idiomas antes de ingressar no curso de Letras? (  )Sim     (  )Não 

     Se sim, por quanto tempo? 1 ano 

 

8- Como você classificaria o seu nível de proficiência em língua inglesa quando ingressou no 

curso de letras? 

 

a)Falar              (  ) iniciante           (X) intermediário          (   ) avançado  

b) Ouvir          (X) iniciante          (   ) intermediário          (   ) avançado 

c) Ler              (   ) iniciante          (X) intermediário          (   ) avançado 
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d) Escrever     (   ) iniciante           (X ) intermediário          (   ) avançado 

 

9- Como você classificaria o seu nível de proficiência em língua inglesa atualmente? 

 

a) Falar         (   ) iniciante          (    ) intermediário          (X) avançado  

b) Ouvir        (X) iniciante          (    ) intermediário          (   ) avançado 

c) Ler            (   ) iniciante          (    ) intermediário          (X) avançado 

d) Escrever    (   ) iniciante          (X ) intermediário          (   ) avançado 

 

10- Há quanto tempo você leciona a língua inglesa? 

6 anos 

11- Em que tipo de instituições você atua como professor de língua inglesa e quais as séries 

ou níveis que leciona? 

 

(X) Pública                         séries- Ensino Fundamental I 

(X) Particular                      séries – Educação Infantil  

(  ) Curso de idiomas         níveis      (  ) básico    (  ) intermediário  (   ) avançado 

 

12- Onde você aprendeu a língua inglesa? 

 

(   ) Na escola ( ensino fundamental e médio ) 

(   ) Na universidade ( curso de letras) 

(X) Cursos de idiomas 

(X) De forma autônoma ( livros, internet, etc.) 

(   ) Outros _________________________________________________________________ 

 

PARTE 2 

1-O que levou você a optar pelo curso de Letras Inglês? 

Devido  o meu  trabalho inicial, pois fui atual como  professor  e precisava de uma formação. 

 

2-Ao decidir fazer o curso de Letras Inglês, você sabia que tipo de curso (matérias que faria, 

etc.) seria?                                    Sim   (  )       Não (X) 

Se sim, como tomou conhecimento disso? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Se não, que tipo de matérias esperava encontrar no curso?  

Materiais que viessem a fortalecer a minha base, com ferramentas de trabalho que  

facilitasse o aprendizado de  outros aprendizes. 

 

3- Como o curso tem preenchido as suas expectativas até o momento no que se refere a 

disciplinas/currículo, qualidade do ensino, aulas de inglês, outras disciplinas dadas em inglês, 

recursos etc.? 

O curso tem preenchido pouco no meu  ambiente de trabalho mas o  pouco que conseguir 

nessa troca de experiência eu coloquei em prática. 
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4- Se não preenche suas expectativas, que mudanças gostaria que houvesse? 

Professores que trabalhassem com a prática e o real aprendizado da língua. 

 

5- Se você se inscreveu no curso com o objetivo de ser um professor de inglês, como o curso 

tem ajudado/atrapalhado a você atingir esse objetivo? 

Tudo que  você faz se ruim ou bom tem um aprendizado e o curso de inglês não atrapalhou e 

de uma certa forma tem sido até útil pois é mais fácil dizer que aprendemos a língua numa 

universidade do que sozinhos, tem mais credibilidade mesmo que isso não  seja tão verdade 

assim. 

6- Como você descreveria um bom professor de língua inglesa, um professor que faz a 

diferença? 

Aquele que facilita o aprendizado que procura inserir a língua em sua aula para que o aluno 

se sinta motivado, aquele que ensina de uma forma dinamizadora. 

 

7- Você acredita que o curso de Letras tem contribuído para que você se torne esse professor? 

                                         Sim (X)                                     Não (  ) 

Por quê? Devido o status, por está na universidade. 

 

8- O curso de Letras Inglês favoreceu ou tem favorecido alguma mudança na sua visão sobre 

o ensino de língua inglesa? Por quê? 

Não muito, porque é como eu já disse não tem  grande coisa no curso de letras inglês não. 

 

9-Caso tenha pretensões de continuar atuando como professor de inglês, ao final do curso há 

alguma preferência por instituições de ensino (pública, particular, cursinho)? Por quê? 

 Particular porque para trabalhar com inglês precisamos de recursos e tecnologias com isso 

a rede particular oferece em maior escala. 

 

Agradecemos a sua colaboração.  
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APÊNDICE J-Questionário Informante E7 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS. 

Programa de Pós-Graduação em Cultura, Educação e Linguagens-PPGCEL 

 

Esta atividade é parte da pesquisa realizada por Keila Mendes dos Santos, estudante do 

Curso de Mestrado em Cultura, Educação e Linguagens, área básica: Letras, da UESB 

campus de Vitória da Conquista, sob a orientação do Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima. 

Tem-se por objetivo analisar as crenças que os estudantes de Letras/Inglês em pré-serviço 

apresentam sobre o ensino e aprendizagem da língua inglesa e também verificar de que forma 

o curso de Letras e a formação acadêmica têm contribuído para a prática pedagógica. 

 

PARTE 1 

 

1-Sexo ( X ) M       (   ) F                                        2-Idade: 26 Anos 

 

3-Semestre: 7º  

 

4-Escola primária frequentada              (X) pública                        (  ) privada 

 

5- Escola secundária frequentada         (X) pública                        (  ) privada 

 

6- Que tipo de professor de inglês/ aula de inglês você teve na escola? (Comente sobre as 

aulas, o tipo de material, a língua usada em sala de aula, os resultados obtidos). 

Meus professores sempre foram didáticos usando músicas, vídeos e outras ferramentas para 

transformar as aulas em algo prazeroso. 

 

7- Você frequentou cursos de idiomas antes de ingressar no curso de Letras? (  )Sim     

(X)Não 

 Se sim, por quanto tempo? __________________________________________________ 

 

8- Como você classificaria o seu nível de proficiência em língua inglesa quando ingressou no 

curso de letras? 

 

e) Falar            (X) iniciante          (   ) intermediário          (   ) avançado  

f) Ouvir          (X) iniciante          (  ) intermediário          (   ) avançado 

g) Ler              (X) iniciante          (  ) intermediário          (   ) avançado 

h) Escrever     (X) iniciante           (   ) intermediário          (   ) avançado 
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9- Como você classificaria o seu nível de proficiência em língua inglesa atualmente? 

 

i) Falar         (   ) iniciante          (X) intermediário          (   ) avançado  

j) Ouvir        (   ) iniciante          (X) intermediário          (   ) avançado 

k) Ler            (   ) iniciante          (   ) intermediário          (X) avançado 

l) Escrever    (   ) iniciante          (X) intermediário          (   ) avançado 

 

 

10- Há quanto tempo você leciona a língua inglesa? 

 

6 Meses 

 

11- Em que tipo de instituições você atua como professor de língua inglesa e quais as séries 

ou níveis que leciona? 

 

(X) Pública                        séries 1º e 3º ano do Ensino Médio 

(  ) Particular                     séries ________________________________________________ 

(  ) Curso de idiomas         níveis      (  ) básico    (  ) intermediário  (   ) avançado 

 

12- Onde você aprendeu a língua inglesa? 

 

(X) Na escola ( ensino fundamental e médio ) 

(X) Na universidade ( curso de letras) 

(   ) Cursos de idiomas 

(X) De forma autônoma ( livros, internet, etc.) 

(   ) Outros _________________________________________________________________ 

 

PARTE 2 

 

1-O que levou você a optar pelo curso de Letras Inglês? 

O grande fator da escolha, foi afinidade com idiomas  e isso me levou a escolher este curso. 

 

2-Ao decidir fazer o curso de Letras Inglês, você sabia que tipo de curso (matérias que faria, 

etc.) seria?                                    Sim   (  )       Não ( X) 

Se sim, como tomou conhecimento disso? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Se não, que tipo de matérias esperava encontrar no curso?  

Não tinha em mente alguma disciplina esperada pelo curso, mas as quais encontrei eu gostei 

muito em especial literatura. 

 

3- Como o curso tem preenchido as suas expectativas até o momento no que se refere a 

disciplinas/currículo, qualidade do ensino, aulas de inglês, outras disciplinas dadas em inglês, 

recursos etc.? 
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Com certeza sim, a coisa que mais atrapalhou foi sem duvida a bagunça do calendário ao 

qual dificultou todo o aprendizado. 

 

4- Se não preenche suas expectativas, que mudanças gostaria que houvesse? 

 

5- Se você se inscreveu no curso com o objetivo de ser um professor de inglês, como o curso 

tem ajudado/atrapalhado a você atingir esse objetivo? 

Na verdade não sei ainda se quero ser sempre professor de inglês, eu penso em me focar em 

outra disciplina da área, mas o curso e principalmente os professores sempre estão a minha 

disposição para ajudar em qualquer coisa que eu precisar. 

 

6- Como você descreveria um bom professor de língua inglesa, um professor que faz a 

diferença? 

Não existe uma definição, porque cada professor tem seu jeito, estilo e maneiras de ser, mas 

o modo que ele conduz a sua disciplina é que pode fazer a diferença. 

 

7- Você acredita que o curso de Letras tem contribuído para que você se torne esse professor? 

                                         Sim (X)                                     Não (  ) 

Por quê? Em todos os meses aos quais estou na faculdade sempre vi nos meus professores 

diferentes visões de mundo, e em certas disciplinas eu acabei gostando e assim começou tudo 

isso. 

 

8- O curso de Letras Inglês favoreceu ou tem favorecido alguma mudança na sua visão sobre 

o ensino de língua inglesa? Por quê? 

 

Favoreceu, em nosso curso sempre discutimos como e o que se deve para ser um bom 

professor e quais as mudanças devemos fazer para melhorar o ensino. 

 

9-Caso tenha pretensões de continuar atuando como professor de inglês, ao final do curso há 

alguma preferência por instituições de ensino (pública, particular, cursinho)? Por quê? 

 

Pública, não tenho nada contra a escolar particulares e nem cursinho, mas nas escolas 

publica o desafio é maior  e assim torna se mais difícil e no fim o premio é maior. 

 

Agradecemos a sua colaboração.  
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APÊNDICE K- Narrativa do informante E1 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS. 

Programa de Pós-Graduação em Cultura, Educação e Linguagens-PPGCEL 

 

Esta atividade é parte da pesquisa realizada por Keila Mendes dos Santos, estudante do 

Curso de Mestrado em Cultura, Educação e Linguagens, área básica: Letras, da UESB 

campus de Vitória da Conquista, sob a orientação do Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima. 

Tem-se por objetivo analisar as crenças que os estudantes de Letras/Inglês em pré-serviço 

apresentam sobre o ensino e aprendizagem da língua inglesa e também verificar de que forma 

o curso de Letras e a formação acadêmica têm contribuído para a prática pedagógica. 

 

NARRATIVA DE APRENDIZAGEM E ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

 

 

Eu, comecei a gostar de língua inglesa muito antes de ter contato com a mesma na sala 

de aula, assistindo filmes e entrevistas na TV, quando eu assistia à alguém falando em inglês 

ficava admirado com o idioma, não sei se era por ser diferente ou se por curiosidade mesmo 

as vezes eu achava engraçado as pessoas falarem daquele modo. Eu um garoto da zona rural 

falando inglês, não tinha passado pela minha cabeça, mas mesmo assim eu gostava da língua. 

 Bem chego na escola na 5ª série a primeira impressão que tive ao ver a professora falar 

em inglês na sala foi ela não sabe, pois era diferente do que ouvia na TV. Mas independente 

disto ao longo daquele ano letivo fui criando apatia para com a metodologia da professora, 

pois não saia do verb to be,  mesmo se não fosse isso, ela sempre repetia as mesmas coisas 

tipo greeting, adjectives, etc. O fato é que terminei a 5ª série tendo certeza que a língua 

inglesa não passava de algo bonito na TV e que na sala de aula era diferente. Chegou a 6ª 

série, por motivos de politica municipal  em arcar com despesas do transporte escolar da zona 

rural  para a cidade eu acabei sendo transferido de um colégio estadual para um municipal, e 

foi neste colégio que eu tomei gosto pela língua, tive a mesma professora de inglês da 6ª a 8ª 

série, e diferente da professora da 5ª, nesta eu pude perceber o quanto ela buscava ensinar 

com dinamismo e maestria. As aulas eram cheias de dinâmicas, oralidade, musicas, jogos que 

possibilitavam a melhor aprendizagem, alguns colegas temiam a professora lembro-me disto 

por conta dos testes de oralidade que ela fazia na sala. Era muito divertido. Ela adotou um 

material que todos os alunos adquiriram durante os três anos, este continha textos, exercícios, 

piadas em língua inglesa, além de dicas de pequenas peças teatrais, que a professora sempre 

fazia questão que encenássemos, pra dor de cabeça da maioria, e pra minha alegria é claro. 

Foram os três anos da época do colégio que mais aprendi inglês. 
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No ensino médio volto para o mesmo colégio onde cursei a 5ª série, agora no ensino 

médio tive outra professora, mas o engraçado é que os conteúdos que ela passava eu já sabia 

todos e as dinâmicas ficavam de fora, me deu saudades do ensino fundamental de 6ª a 8ª, mas 

fazer o que? No fim do 1º ano do ensino médio por meio de um amigo consegui uma bolsa de 

um semestre em um curso de idiomas, bem conceituado na minha cidade. Mas mesmo 

sabendo que eu fazia o curso a professora, parecia não querer que eu a ajudasse na sala de 

aula e me ignorava. Já no ultimo ano, na primeira aula de inglês pensei comigo mesmo “este 

ano vai ser diferente professora nova e já chegou com um texto deste sobre a importância da 

língua inglesa” e com certeza foi. O mais engraçado daquele 1º dia da professore foi que ela 

pediu um voluntario pra ler e ninguém disse nada alguns colegas até pensaram em dizer que 

eu poderia ler mais pedir para que não falassem nada, para que a professora não ficasse como 

à anterior me ignorando por pensar que eu sabia mais do que ela. Então acabou todos lendo 

junto com ela uma vez, depois ela pediu a alguém para ler sozinho, que ela ajudaria, um 

engraçadinho gritou meu nome e não tive como dizer que não iria ler, ela leu a primeira frase 

e pediu para que repetisse e além de repetir continuei  ate o fim do texto ao fim da aula ela 

veio até a minha pessoa e elogio pelo inglês, disse a ela que cursava um curso de línguas 

particular (mesmo depois que a bolsa acabou, eu continuei a pagar o curso de idiomas pois via 

como algo importante para meu futuro, tanto pessoal como  profissional) após ela ficar 

sabendo disto, pediu para que eu a auxiliasse nas aulas, isso foi maravilhoso, pois pude 

perceber que estaria ajudando outras pessoas com o inglês. 

No curso de idiomas, era engraçado pois eu me via um dos mais pobres ali, inclusive 

os patrões de meu pai, um mero carpinteiro ficavam admirados em saber que eu cursava uma 

centro de idiomas como aquele, pois era considerado muito caro, mas sempre paguei sem que 

meus pais necessitassem me ajudar, estudava pela manha (1º e 2º ano) e noite no 3º, durante o 

tempo livre trabalhava pra custeia o meu curso de LI, mas mesmo os patrões de meu pai 

admirando eu me mantive no curso por dois anos e meio, chegando no nível avançado 1, da 

metodologia deles. Foi no curso de idiomas que tive certeza que queria cursar letras, já havia 

pensando durante o ensino fundamental isso na 8ª série, mas o curso de idiomas e o ultimo 

ano do ensino médio ajudaram muito, perdi no primeiro vestibular depois disto fiquei dois 

anos sem prestar o mesmo. Quando resolvi prestar, não havia estudado nem nada, fui com 

cara e coragem. Passei em quarto lugar para letras com inglês, depois que fui analisar meu 

desempenho percebi que se tivesse prestado para qualquer outro curso teria passado, mas eu 

queria era letras com inglês.  

Agora já na graduação percebo que o ensino de línguas não é muito complicado como 

me foi apresentado na 5ª série e no 1º e 2º ano do ensino médio, entendo agora que as 

professoras das referidas séries nos tinha como INCAPAZES de produzir algo em outro 

idioma, fato que não percebi nas outras, professoras. Com elas (professoras 5ª série e no 1º e 

2º ano do ensino médio) eu aprendi, a como não ser um professor de LI, e com as outras de 

(6ª a 8ª e do 3º ano) eu aprendi que a sala de aula de LI pode ser uma diversão para o 

professor e para o aluno. Na graduação os professores sempre têm me dito o que deve ser 

feito e o que não deve em uma sala de LI, além das literaturas que vem sempre norteando as 

aulas. Agora enquanto graduando e já professor de LI em escola publica vejo o que é você, às 

vezes se deparar com uma metodologia que os aprendizes não entendem e ter de mudar ali na 
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sala o mais rápido possível traça uma outra estratégia. Ouço muitos colegas professores de 

outras disciplinas dizer que “esses alunos não sabem, nem as matérias básicas como vão 

aprender inglês” outra hora questionando  o por que de se inseri o inglês no currículo, creio 

que eles não tiveram um bom professor de inglês e por conta disto ficaram com receio desta 

língua. 

Enquanto professor não vejo, o meu aluno como incapaz de produzir algo em LI, tanto 

que busco a todo momento buscar no aluno exemplos para a aula para que desta forma ele 

compreenda melhor o conteúdo que se esta sendo apresentado. E busco sempre aprender com 

eles e com os possíveis erros cometidos, pois sempre fazem parte de uma boa aprendizagem. 

Penso no aluno como alguém que necessita de um pequeno “empurrão” uma palavra de 

confiança para que ele deslanche na aprendizagem de modo geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

APÊNDICE L- Narrativa do informante E2 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS. 

Programa de Pós-Graduação em Cultura, Educação e Linguagens-PPGCEL 

 

Esta atividade é parte da pesquisa realizada por Keila Mendes dos Santos, estudante do 

Curso de Mestrado em Cultura, Educação e Linguagens, área básica: Letras, da UESB 

campus de Vitória da Conquista, sob a orientação do Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima. 

Tem-se por objetivo analisar as crenças que os estudantes de Letras/Inglês em pré-serviço 

apresentam sobre o ensino e aprendizagem da língua inglesa e também verificar de que forma 

o curso de Letras e a formação acadêmica têm contribuído para a prática pedagógica. 

 

NARRATIVA DE APRENDIZAGEM E ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

 

Minha experiência com a língua inglesa começou antes da escola primaria, pois 

sempre gostei de musicas de artistas que cantavam em inglês. Após isso tive contato com na 

escola, na chamada 5ª serie. No ensino fundamental não aprendi muita coisa de LI, apenas 

algumas coisas básicas como nomes de animais, frutas, frases bem simples e só. E isto foi 

uma situação que continuou no ensino médio, mas no ensino médio aprendi também presente, 

passado e futuro do verbo be. Assim como no ensino fundamental, no ensino médio não havia 

dinâmica nas aulas, não havia motivação por parte do professor e assim nós alunos não 

sabíamos qual seria a serventia de uma segunda língua na nossa vida. E até bem pouco tempo 

não tinha essa consciência que tenho hoje estando na universidade. Antes e entrar na 

universidade, quando tomei conhecimento do resultado do vestibular, procurei fazer um curso 

de idiomas, pois eu só tinha uma noção bem básica de inglês e após um semestre neste curso 

iniciei a faculdade. Logo que entrei vi que o foco da faculdade não era exatamente a língua, 

como eu pensava, mas o ensino dessa língua. A universidade me abriu os olhos para o mundo. 

Pois só estando dentro da universidade enxerguei os vários caminhos que podemos tomar com 

o curso e tendo proficiência no inglês. Na faculdade vi que as minhas aulas de inglês na 

escola poderiam ter sido diferente, pois na universidade vimos uma infinidade de coisas que 

podemos trabalhar na sala de aula. Assim como vimos sobre a língua e sua historia, a parte da 

fonética, e tantas outras coisas, penso que, já deveria ter consciência disto, desde o ensino 

fundamental e médio. Essas são algumas coisas que pude ver no curso de idiomas. 

Atualmente estou na fase dos estágios, o que conseguimos provar que o ensino de L2 pode ser 

diferente, pois o nosso trabalho foi bem dinâmico os alunos e todos gostaram, apesar de ter 

sido rápido. Pretendo continuar na profissão de professor, agora antes de terminar a faculdade 

já tentei o concurso para professor do estado, consegui passar e estou gostando da experiência 

em sala de aula, acho que dá pra ser diferente, se tentarmos.   
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APÊNDICE M- Narrativa do informante E3 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS. 

Programa de Pós-Graduação em Cultura, Educação e Linguagens-PPGCEL 

 

Esta atividade é parte da pesquisa realizada por Keila Mendes dos Santos, estudante do 

Curso de Mestrado em Cultura, Educação e Linguagens, área básica: Letras, da UESB 

campus de Vitória da Conquista, sob a orientação do Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima. 

Tem-se por objetivo analisar as crenças que os estudantes de Letras/Inglês em pré-serviço 

apresentam sobre o ensino e aprendizagem da língua inglesa e também verificar de que forma 

o curso de Letras e a formação acadêmica têm contribuído para a prática pedagógica. 

 

NARRATIVA DE APRENDIZAGEM E ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

 

Ingressei na Universidade do Estado da Bahia no ano de 2008, mesmo com a 

experiência de ser aprovado também no vestibular de 2007, o qual não pude cursar. Eu já 

trazia conhecimentos consistentes de inglês dos Ensinos Fundamental e Médio, além de 

fontes como música e o que estivesse de inglês ao meu redor. Esse gosto pelo idioma 

começou na minha 6ª série, após um ano de desistência dos estudos, e quando senti 

necessidades de conhecimentos, não para trabalhar ou qualquer outra coisa, mas para uma 

realização pessoal. A partir daí, inglês se tornou a minha disciplina preferida. 

Já na universidade, percebi que, naturalmente, havia muito mais a se aprender – o 

vestibular havia sido o meu primeiro grande desafio. Sempre participativo nas aulas, por 

vezes eu era referência pelos conhecimentos da Língua Inglesa, e me dedicava também em 

ajudar alguns colegas, o que sempre fiz prazerosamente. 

O que eu percebi na universidade é que quem não tiver segurança quanto à LI, fica, 

inevitavelmente, perdido quando as aulas são assim ministradas. Muitos recorrem aos cursos 

particulares, mas, conforme percebi também, estes não suprem as necessidades imediatas do 

Curso de Letras com Inglês. De fato, é preciso que já se ingresse na universidade com muita 

coisa de inglês na bagagem. 

Eu nunca tive do que reclamar quanto às metodologias dos professores de LI, pois o 

meu foco era sempre o idioma, e não o professor. Assim, sempre aproveitava bem os 

conhecimentos transmitidos pelos professores, aos quais eu procurava (procuro) recorrer 

quando com dúvidas. 

Falando sobre minha experiência de professor de LI, meu grande ensaio ocorreu logo 

que ingressei na universidade, isso no mês de junho (ou julho?); já em agosto eu fui 

convidado para ensinar numa escola de idiomas, após indicação de uma amiga que estudava 

na mesma. Fiquei surpreso quando minha colega me ligou e falou sobre o assunto; tentei fugir 

“O meu inglês não está tão avançado para dar aula assim...”, ao que retrucou dizendo que 

seria fácil para mim. Considerando o incentivo da minha amiga, buscando honrar o que ela 

possa ter falado sobre mim, e visando garantir um emprego e a oportunidade de aprender 

mais, apresentei-me na escola. Marcamos um teste, composto por prova escrita e uma aula 

sobre determinado conteúdo. Terminei a apresentação da minha aula pela tarde e fui para a 

universidade; chegando lá, já recebi uma ligação da escola: uma convocação para eu dar aula 

já na noite daquele dia. Isso me foi outra surpresa, mas lá fui eu... Graças a Deus, deu tudo 

certo. Devo resumir que foram quase dois anos de experiência, sempre aumentando meus 

conhecimentos; era como se eu mesmo estivesse [matriculado] lá para aprender. Lecionei para 
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turmas de turmas de níveis Básico e Intermediário I, com alunos jovens, adolescentes e 

adultos... Foi, realmente, muito bom... 

Nesse período, um ex-aluno da escola me procurou para que eu lhe desse aulas 

particulares em casa, visto que ele não poderia acompanhar os horários da escola, por conta 

do seu trabalho. Os nossos encontros também não ficaram tão regulares, e o que ele mesmo 

menciona é que só estuda quando estamos juntos, mas afirma estar satisfeito por já conseguir 

entender algumas coisas em inglês, o que lhe parecia impossível. É claro que fico 

imensamente satisfeito também... 

Aqui eu posso mencionar também sobre os reforços escolares e aulas de recuperação 

que costumava (costumo) dar. O segundo é o pior dos casos, pois os alunos têm que 

“aprender” em dois dias ou três o que deveria ter aprendido durante todo o ano. Mas procuro 

ser o mais claro possível e mostrar como é fácil aprender inglês, mesmo imaginado que 

depois da prova o aluno poderá esquecer quase tudo o que absorveu, porquanto só pensava no 

“terror” que iria enfrentar, e muitas vezes não acreditando que o poderia vencer... 

No ano passado (2010) tive a experiência de ser professor-estagiário numa escola 

pública aqui em Caetité. A princípio eu estava com a expectativa de fazer um belíssimo 

trabalho, mas eu só dava aula uma ou duas semanas por mês – o que significa apenas um ou 

dois encontros mensais com as turmas, além disso, a grande maioria dos alunos não se 

interessava; o meu consolo era que isso não ocorria só em inglês, assim eu não me sentia tão 

“culpado”. 

Finalmente, agora estou com turmas próprias: tenho uma turma de 6º ano (5ª série), uma 

de 9º (8ª) e turmas de EJA (5ª/6ª e 7ª/8ª). Ainda estou me adaptando aos alunos e eles a mim 

(ou à minha metodologia?). Procuro sempre “dar comandos” e falar muitas coisas em inglês, a 

fim de que aprendam de modo natural (é isso mesmo?), dedutivo. Mas a verdade é que tenho 

encontrado muitas dificuldades, especialmente nas turmas de EJA, em que os alunos temem a 

disciplina de LI. Por isso estou pensando em como prosseguir (O que você me sugere?)... 

Por tudo isso, ensinar inglês (ou qualquer outra disciplina) tem sido a minha paixão. E 

mesmo com tantas dificuldades, espero terminar este ano letivo com a certeza de ter feito um 

excelente trabalho... 
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APÊNDICE N- Narrativa do informante E4 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS. 

Programa de Pós-Graduação em Cultura, Educação e Linguagens 

 

Esta atividade é parte da pesquisa realizada por Keila Mendes dos Santos, estudante do 

Curso de Mestrado em Cultura, Educação e Linguagens, área básica: Letras, da UESB 

campus de Vitória da Conquista, sob a orientação do Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima. 

Tem-se por objetivo analisar as crenças que os estudantes de Letras/Inglês em pré-serviço 

apresentam sobre o ensino e aprendizagem da língua inglesa e também verificar de que forma 

o curso de Letras e a formação acadêmica tem contribuído para a prática pedagógica. 

 

NARRATIVA DE APRENDIZAGEM E ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

 

Antes de entrar na UNEB não havia tido contato algum com a língua inglesa, salvo na 

minha formação na rede pública no ensino fundamental e médio, porém o conhecimento que 

adquiri nesse período não foi válido devido aos problemas, que você já está ciente, que 

ocorrem no ensino de idiomas em escolas públicas. 

Eu decidi fazer o Curso de Letras com Inglês devido a curiosidade que eu tinha quanto a 

língua e queria aprender para poder ensinar  da forma que eu queria ter aprendido enquanto 

fazia o ensino fundamental e médio. 

Ao iniciar o Curso de Letras na UNEB confesso que fiquei um tanto quanto 

decepcionada, pois, achei que iria aprender o idioma na faculdade, mas o que tanto eu como 

meus colegas não esperávamos era que deveríamos ter entrado no curso tendo proficiência na 

língua. Devido a isso ocorreram alguns transtornos, tais como alguns professores ignorarem o 

fato de nós alunos não sabermos falar inglês e acabaram por atropelar muitas coisas. 

No nosso curso, infelizmente, foi muito visado a parte metodológica e pedagógica 

de ensinar línguas e o ensino de inglês foi completamente instrumental. Esses 

problemas fizeram com que eu e alguns colegas recorrêssemos a um curso à parte de idiomas. 

Nesse curso foi trabalhado o que esperávamos adquirir na UNEB como, por exemplo, a parte 

oral e auditiva da língua inglesa. 

Eu iniciei ano passado a trabalhar com o ensino de língua inglesa. Tive dificuldade é 

claro, por não dominar bem a língua, mas creio que meu trabalho foi 70% bom devido as 

habilidades de como ensinar  que adquiri durante o Curso de Letras da UNEB. As principais 

dificuldades que encontrei ao lecionar foi não ter como trabalhar a parte oral e auditiva com 

meus alunos, isso acabou fazendo com que o ensino de Inglês fosse trabalhado, por mim 

apenas pelo aspecto gramatical da língua.  
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APÊNDICE O- Narrativa do informante E5 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS. 

Programa de Pós-Graduação em Cultura, Educação e Linguagens 

 

Esta atividade é parte da pesquisa realizada por Keila Mendes dos Santos, estudante do 

Curso de Mestrado em Cultura, Educação e Linguagens, área básica: Letras, da UESB 

campus de Vitória da Conquista, sob a orientação do Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima. 

Tem-se por objetivo analisar as crenças que os estudantes de Letras/Inglês em pré-serviço 

apresentam sobre o ensino e aprendizagem da língua inglesa e também verificar de que forma 

o curso de Letras e a formação acadêmica tem contribuído para a prática pedagógica. 

 

 NARRATIVA DE APRENDIZAGEM E ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

 

Lembro quando ainda fazia a 5ª série, aluno de ótimas notas, recebi minha primeira nota 

baixa, num teste que valia 2,0, consegui 1,0, cheguei em casa chorando, falando que a 

professora era péssima (coisa de aluno estressado), como solução minha mãe decidiu me 

matricular na escola FISK, pois os filhos da vice-diretora da escola que ela era a diretora 

também iriam para lá. Daí inicio meu caminho de prazer a amor no idioma língua inglesa. 

Estudei no FISK, fiz um semestre no CCAA e um semestre no EI – essenciall, também fiz 

curso pelo SENAC e cursei o NEC (núcleo de estudos canadenses da UNEB). Sempre, desde 

a minha adolescência tive a oportunidade de lecionar inglês (minha mãe sendo diretora isso 

ajudava), mas nunca achava que poderia ser algo para minha toda. Nisso curso o auxiliar e 

técnico em enfermagem, depois inicio meu curso em bacharel nessa área. Daí, acontece algo 

que me surpreende, nesse meio tempo atuou como professor de inglês para ganhar um 

dinheirinho para as Xerox das faculdade, num momento, desisto do curso superior em 

Enfermagem e começo a trilhar meus caminhos para a área de Letras/Inglês, um baque para 

mim e minha família que aos poucos começaram a aceitar e a quebrar os tabus que a área 

docente traz consigo. 

Nesse percurso acadêmico percebo quanto à universidade vem a contribuir e acrescentar 

na minha formação pedagógica e cidadã, de forma que ao longo do tempo venho percebendo 

melhoras tanto no meu papel de professor, quanto na produção dos documentos necessários 

para o andamento dos transmites educacionais. 
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APÊNDICE P- Narrativa do informante E6 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS. 

Programa de Pós-Graduação em Cultura, Educação e Linguagens-PPGCEL 

 

Esta atividade é parte da pesquisa realizada por Keila Mendes dos Santos, estudante do 

Curso de Mestrado em Cultura, Educação e Linguagens, área básica: Letras, da UESB 

campus de Vitória da Conquista, sob a orientação do Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima. 

Tem-se por objetivo analisar as crenças que os estudantes de Letras/Inglês em pré-serviço 

apresentam sobre o ensino e aprendizagem da língua inglesa e também verificar de que forma 

o curso de Letras e a formação acadêmica têm contribuído para a prática pedagógica. 

 

NARRATIVA DE APRENDIZAGEM E ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

 

 

Bem meu primeiro contato com a língua inglesa aconteceu de forma bem estranha, pois 

foi quando minha irmã me deu um curso no CCAA, digo primeiro contato, pois atribuo, o 

meu aprendizado nesse curso. Assim passei a cursar o básico I foi horrível meus colegas de 

escola particular com professores altamente preparado, enquanto eu de escola pública com  

professor que não estava nem ai pra mim, mas aos poucos fui aprendendo e passando de 

modalidade de curso isso na 6ª série. 

Quando foi meados da metade do ano a bolsa do cursinho acabou e eu tinha que pagar. 

Não foi fácil até porque era um dinheiro que não sabia se tínhamos, pois não havia 

comunicado a minha mãe e meu professor, que esqueci de comentar, era Humberto e eu tinha 

15 colegas, o curso era perfeito e o material também, daí minha mãe pagou apenas mas sei 

meses logo após, eu estava com uma bagagem boa de língua inglesa pois as aulas de inglês 

com o professor P. O eram a mesma coisa de nada . Então me senti um pouco desnorteado no 

cursinho mas aos poucos peguei o ritmo . 

Com isso me formei no ensino médio e não tive mais conato com o inglês e nem 

continuei a estudar. Mas minha irmã é professora de inglês e português no município de 

Lagoa Real ela entrou de licença maternidade lá e me colocou em seu lugar, foi uma 

experiência incrível e o inglês rolava em minha boca com se eu fosse um nativo em língua 

inglesa e fui estudando, procurando pronúncias e gramática enfim me dediquei e fui 

contratado para ensinar mas 3 anos, mesmo minha irmã voltando para seu lugar. Daí prestei o 

vestibular para inglês e fui aprovado em  05 (quinto lugar) fiquei  muito feliz mas na 

faculdade não aprendi grandes coisas não, era uma ilusão minha, pois achei que  a 

universidade preparava o profissional para o mercado de trabalho enfim não foi nada disso. 

Com essa falta de preparo que a faculdade não dava, resolvi entrar em um outro curso que foi  

o NEC ( Núcleo de Estudos Canadenses) e consegui realizar minhas atividades dentro e fora 

da universidade, principalmente no meu ambiente  de trabalho pois atuo na rede particular e 

pública de ensino. 
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APÊNDICE Q- Narrativa do informante E7 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS. 

Programa de Pós-Graduação em Cultura, Educação e Linguagens-PPGCEL 

 

Esta atividade é parte da pesquisa realizada por Keila Mendes dos Santos, estudante do 

Curso de Mestrado em Cultura, Educação e Linguagens, área básica: Letras, da UESB 

campus de Vitória da Conquista, sob a orientação do Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima. 

Tem-se por objetivo analisar as crenças que os estudantes de Letras/Inglês em pré-serviço 

apresentam sobre o ensino e aprendizagem da língua inglesa e também verificar de que forma 

o curso de Letras e a formação acadêmica têm contribuído para a prática pedagógica. 

 

NARRATIVA DE APRENDIZAGEM E ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

 

 

 

Quando eu comecei a vida de universitário eu sempre estive pronto a encontrar desafios 

de alto nível, pelo fato de nunca ter cursado uma faculdade, mas a cada ano que foi passando 

eu fui me encontrando nas disciplinas e na própria faculdade e isso foi me ajudando a superar 

todas as dificuldades, a cada semestre sofrido vinha uma nova experiência, a cada palestra 

apresentada no auditório veio a coragem de encarar o público e com essas novas habilidades 

eu resolvi encarar uma sala de aula, no primeiro dia eu me senti entrando numa jaula de um 

leão feroz, quando pisei na sala de aula e todos os alunos olhando para mim um pequeno 

medo acordou dentro de mim, mas como os outros que eu enfrentei na faculdade eu encarei 

esse de frente e lembrei que coisas piores eu já tinha enfrentado. Enfim tudo que vivi na 

faculdade me ajudou quando me tornei professor, não só a parte acadêmica, mas a parte 

humana onde eu aprendi a entrar numa sala e não só me sentir um professor mas também um 

aluno. 
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APÊNDICE R- Narrativa da professora do curso de Letras/ Inglês 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS. 

Programa de Pós-Graduação em Cultura, Educação e Linguagens-PPGCEL 

 

Esta atividade é parte da pesquisa realizada por Keila Mendes dos Santos, estudante do 

Curso de Mestrado em Cultura, Educação e Linguagens, área básica: Letras, da UESB 

campus de Vitória da Conquista, sob a orientação do Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima. 

Tem-se por objetivo analisar as crenças que os estudantes de Letras/Inglês em pré-serviço 

apresentam sobre o ensino e aprendizagem da língua inglesa e também verificar de que forma 

o curso de Letras e a formação acadêmica têm contribuído para a prática pedagógica. 

 

NARRATIVA DE  ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

 

Quando iniciei minhas atividades docentes na UNEB no ano de 2002 assumi as turmas 

do curso de Letras com Habilitação em Vernáculas e em Língua Inglesa como era intitulado o 

Curso antigo, antes da reforma curricular da UNEB. 

As turmas em que desenvolvi meus primeiros trabalhos eram as do III e do V semestre 

(noturno) e já de início encontrei dificuldades para elaborar meus programas de ensino, uma 

vez que recebi do Colegiado, na época, somente uma tabela em que constava a ementa, os 

objetivos da disciplina, os conteúdos e a bibliografia citada aleatoriamente. A impressão que 

tínhamos, digo isto porque outros professores passaram pela mesma experiência, era que um 

item nada tinha a ver com o outro. Às vezes os objetivos estavam completamente 

desencontrados em relação ao ementário, os conteúdos e a bibliografia e, assim, cada um fazia 

aquilo que julgava ser o melhor.  

Observava-se claramente também a descontinuidade ou a fragmentação, melhor 

dizendo, dos programas, porque não havia organizadamente uma conscientização de 

interdisciplinaridade no Curso, o que prejudicava e muito os conhecimentos compartilhados 

com os alunos. 

Assustei-me quando perguntei aos alunos do III e do V semestre se eles já haviam 

estudado alguma coisa sobre as teorias que discutiram ao longo dos tempos os processos de 

ensino e aquisição/aprendizagem de línguas e eles nada sabiam, porque tudo o que era 

estudado em Língua Inglesa girava em torno da Gramática da Língua.   

Dentre outros aspectos lingüísticos com enfoque teórico, os alunos estavam alheios a 

respeito do assunto e, então, comecei minhas abordagens por aí. Trabalhei com disciplinas de 

Língua discutindo os textos da Lingüística Moderna e sempre que era possível, com material 

em Língua Inglesa, o que era uma verdadeira dificuldade por causa do pouco material 

existente na biblioteca do Campus para o estudo das turmas. 

   Logo percebi a necessidade de voltar meus estudos para a formação do Profissional de 

Ensino da Língua Inglesa e migrei para a área, pedindo indicação docente. O Estágio 

Supervisionado em Língua Inglesa, como era intitulado, era feito no 8° semestre do curso e o 
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estagiário escolhia se desejava estagiar no ensino fundamental II ou no ensino médio, 

lembrando que eram dois estágios: um em Língua Portuguesa e o outro em Língua Inglesa no 

mesmo semestre.  

Nesse tempo o aluno precisava concluir a etapa mais importante do Curso (o 

fechamento) no último semestre, com uma experiência que muitos nunca tinham passado que 

era a de estar em uma sala de aula. Alguns alunos entravam em pânico porque não 

conseguiam se imaginar em uma sala, dando aula com a presença de uma Regente e de um 

Orientador de Estágio, que o estariam avaliando uma única vez (já que as experiências do 

estágio se concentravam no último semestre do curso).  

As dificuldades desses alunos eram tantas, porque eles vinham de realidades bem 

peculiares das cidades da região, onde se os professores soubessem conjugar o verbo TO BE 

no presente já podia dar aulas. Uma concepção difícil de mudar em muitos lugares onde eles 

iriam trabalhar. Desse modo, havia em sala de aula uma realidade completamente heterogênea 

e bem difícil de estabelecer algum parâmetro para se começar um trabalho que atendesse 

grande parte deles. Criei por diversas vezes metodologias muito próprias para vencer os 

obstáculos de ensino no Campus, nada muito novo, nem espetacular, porém eficaz. 

Poderia tecer uma série de comentários em diversos pontos comparando as realidades 

antes e pós mudança curricular, contudo prefiro pontuar o fato de que nunca tivemos um 

momento tão próprio para perceber a importância de uma abordagem holística do Curso, o 

que tem levado não só professores como, também, alunos a perceberem as fronteiras cada vez 

mais tênues que envolvem cada área de trabalho e quão crucial é o encadeamento delas sem 

fragmentações e sem superficialidades. 

É óbvio que não se chegou a esta conclusão sem insucessos e prejuízos anteriores, pois 

as primeiras turmas ficaram teórico e metodologicamente comprometidas no início desta 

transição de cursos. Negar esse acontecimento seria no mínimo irresponsabilidade de todos 

que estiveram envolvidos no processo naquele momento, entretanto, digamos que o sucesso 

do Curso hoje deve-se, também, as dificuldades encontradas naquela época.  

Passamos por muitas e muitas etapas de amadurecimento dos Cursos: vários projetos 

com retificações e alterações até que se chegasse ao modelo atual e, por isso, lembro que 

ainda estamos em construção, sendo que existem hoje muito mais questões a serem resolvidas 

do que na fase de instalação dos Cursos de Vernáculas e Inglês, como por exemplo, o 

esvaziamento das turmas de Inglês, fato que alguns já teriam previsto, dada a singularidade 

das questões que envolvem o público formado para atuar na região e nas cidades 

circunvizinhas.  

Estas e outras questões estão agora em fase de discussão no Campus e o momento é 

muito importante para o amadurecimento das decisões que vão ser tomadas agora e que vão 

repercutir em muitos anos, mas o principal é o fortalecimento do quadro de profissionais que 

foi uma das grandes conquistas para o Curso novo e a formação cada vez melhor do alunado 

que já começa a devolver para o Curso e para a sociedade os frutos de todo trabalho realizado 

com aprovações em Concursos públicos e em Cursos de Pós-graduação e trabalhos de 

destaque publicados, projetos de pesquisa reconhecidos, dentre outros.  

Concluo este relato dizendo que toda mudança pode trazer no início um uma sensação 

de desconforto e instabilidade, mas que se for devida e eficazmente promovida traz consigo o 

crescimento e o enriquecimento próprios das ações de sucesso que acompanham os 

empreendimentos que dão certo e que permanecem.     
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ANEXO-A Currículo Pleno Redimensionado/Implantação 

 

TEMPO MÍNIMO: 08 Semestres 

TEMPO MÁXIMO: 14 Semestres 

 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 3.180 h 

 

COMPONENTE CURRICULAR SEM. 
EIXO DE 

FORMAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

TEMA: AS LINGUAGENS E AS PRODUÇÕES SOCIO-CULTURAIS E HISTÓRICAS 

Laboratório Instrumental de Língua Inglesa – Básico 

I 
1º CNCC 90 

Aspectos Históricos e Culturais em Língua Inglesa 1º CNCC 60 

Aspectos Históricos e Culturais em Língua Materna 1º  CNCC 60 

Leitura e Produção Textual  1º CNCC 45 

Estudos Lingüísticos I 1º CNCC 45 

Estudos Sócio-Antropológicos do Ensino em Língua 

Inglesa 
1º  EI 45 

Núcleo de Estudos Interdisciplinares, Pesquisa e 

Prática do Ensino de Língua Inglesa I 
1º  FD 45 

Carga horária total do semestre 390 

TEMA: O CÓDIGO, AS LINGUAGENS E AS PRODUÇÕES ORAIS SOCIOCULTURAIS 

Laboratório Instrumental de Língua Inglesa –  

Básico II 
2º CNCC 90 

Aspectos Psicofilosóficos que fundamentam o 

Ensino de Língua Inglesa 
2º EI 45 

Compreensão e Produção Oral 2º CNCC 45 

Estudos Fonéticos e Fonológicos 2º  CNCC 60 

Estudos Lingüísticos II 2º CNCC 60 

Panorama da Produção Literária: da origem até a 

modernidade 
2º CNCC 60 

Núcleo de Estudos Interdisciplinares, Pesquisa e 

Prática do Ensino de Língua Inglesa II 
2º FD 45 
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Carga horária total do semestre 405 

COMPONENTE CURRICULAR SEM. 
EIXO DE 

FORMAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

TEMA: A TRADUÇÃO E AS PRODUÇÕES LITERÁRIAS NA CONTEMPORANEIDADE 

Laboratório Instrumental de Língua Inglesa - 

Intermediário I 
3º CNCC 75 

Produção do Texto Oral e Escrito 3º  CNCC 60 

Estudos Gramaticais 3º CNCC 45 

Análise Contrastiva da Gramática de Língua 

Inglesa 

3º  
CNCC 60 

Tópicos de Tradução 3º  CNCC 45 

Estudos Contemporâneos da Literatura de Língua 

Inglesa  
3º CNCC 60 

Núcleo de Estudos Interdisciplinares, Pesquisa e 

Prática do Ensino de Língua  

Inglesa III 

3º  FD 60 

Carga horária total do semestre 405 

TEMA: OS ESTUDOS E ANÁLISES DOS PROCESSOS POLÍTICOS, HISTÓRICOS E SOCIAIS 

DAS LINGUAGENS 

Laboratório Instrumental de Língua Inglesa - 

Intermediário II 

4º  
CNCC 75 

Estudo Comparativo da Literatura de  Língua 

Inglesa e Língua Materna I 

4º  
CNCC 60 

Análise Contrastiva da Gramática de Língua 

Materna 
4º  CNCC 60 

Análise Textual 4º  CNCC 45 

Estudos da Linguística Textual em Língua Inglesa 4º  CNCC 45 

Políticas e Organização dos Sistemas de Ensino 4º  FD 60 

Núcleo de Estudos Interdisciplinares, Pesquisa e 

Prática do Ensino de Língua  

Inglesa IV 

4º  FD 60 

Carga horária total do semestre 405 
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COMPONENTE CURRICULAR SEM. 
EIXO DE 

FORMAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

TEMA: O PROCESSO SISTEMÁTICO E COMPARATIVO ENTRE AS CULTURAS NO ENSINO 

DA LÍNGUA INGLESA 

Laboratório Instrumental de Língua Inglesa – 

Avançado I 
5º CNCC 75 

Estudo Comparativo da Literatura da Língua 

Inglesa e Língua Materna II 
5º CNCC 

45 

Teoria Literária em Língua Inglesa e em Língua 

Materna 
5º  CNCC 60 

Análise Literária 5º CNCC 45 

Projetos de Investigação do Ensino da Língua 

Inglesa e Língua Materna 
5º EI 45 

Núcleo de Estudos Interdisciplinares, Pesquisa e 

Prática do Ensino de Língua Inglesa V 
5º FD 60 

Estágio Curricular Supervisionado I 5º FD 100 

Carga horária total do semestre 430 

TEMA: AS LINGUAGENS E AS NOVAS TECNOLOGIAS  EM LÍNGUA INGLESA 

Laboratório Instrumental de Língua Inglesa - 

Avançado II 
6º CNCC 75 

Estudos Linguísticos e Literários com Ênfase na 

Língua Materna 
6º CNCC 45 

Tecnologias Aplicadas a Língua e Literatura 

Inglesa 
6º CNCC 45 

Temas Selecionados 6º EI 45 

Projetos de Investigação do Ensino da Literatura 

da Língua Inglesa e Língua Materna 
6º CNCC 45 

Núcleo de Estudos Interdisciplinares, Pesquisa e 

Prática do Ensino de Língua  

Inglesa VI 

6º  FD 60 

Estágio Curricular Supervisionado II 6º FD 100 

Carga horária total do semestre 415 
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COMPONENTE CURRICULAR SEM. 
EIXO DE 

FORMAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

TEMA: A INTERDISCIPLINARIDADE E O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA 

Espaços de Vivências, Convivências e 

Representações em Língua Inglesa e em Língua 

Materna 

7º CNCC 45 

Prática de Tradução 7º CNCC  45 

Temas Selecionados em Linguística e Literatura 7º CNCC 45 

Estágio Curricular Supervisionado III 7º FD 100 

Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) 7º EI 45 

Carga horária total do semestre 280 

TEMA: AS NOVAS TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS, TECNOLÓGICAS E A PRÁTICA DOCENTE 

Estudos da Metodologia do Ensino de Língua 

Inglesa Instrumental 
8º FD 60 

Novas Tecnologias 8º  CNCC 45 

Estágio Curricular Supervisionado IV 8º FD 100 

Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II) 8º EI 45 

Carga horária total do semestre 250 
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ANEXO-B Currículo Pleno Redimensionado com Ajustes 

 

TEMPO MÍNIMO: 08 semestres 

TEMPO MÁXIMO: 14 semestres 

 CARGA HORÁRIA: 3.225 

 

COMPONENTE CURRICULAR SEM. 
EIXO DE 

FORMAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 
PRÉ-REQUISITO 

Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares I 
1º FD 45 - 

Língua Inglesa – Básico I 1º CNCC 90 - 

Aspectos Históricos e Culturais em 

Língua Inglesa 
1º CNCC 60 - 

Aspectos Históricos e Culturais em 

Língua Materna 
1º CNCC 60 - 

Língua Portuguesa Instrumental 1º FD 45  

Estudos Sócio-Antropológicos no 

Ensino em Língua Inglesa 
1º EI 45 - 

Língua Inglesa Instrumental 1º FD 45 - 

Carga horária total do semestre 390 - 

Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares II 
2º FD 45 

Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares I 

Língua Inglesa – Básico II 2º CNCC 90 
Língua Inglesa –  

Básico I 

Teoria Literária em Língua Inglesa  

e Língua Materna 
2º CNCC 60 - 

Leitura e Produção Textual 2º CNCC 45 - 

Estudos Lingüísticos I 2º CNCC 60 - 

Estudos Filosóficos 2º EI 45 - 

Aspectos Históricos e Culturais da 

África e da Diáspora 
2º CNCC 45 - 

Carga horária total do semestre 390 - 

COMPONENTE CURRICULAR SEM. 
EIXO DE 

FORMAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 
PRÉ-REQUISITO 
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Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares III 
3º FD 45 

Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares II 

Língua Inglesa - Intermediário I 3º CNCC 90 
Língua Inglesa – 

Básico II 

Panorama da Produção Literária 

da Origem até a Modernidade 
3º CNCC 60 - 

Estudos Fonéticos e Fonológicos I 3º CNCC 30 - 

Estudos da Morfossintaxe da 

Língua Inglesa I 
3º CNCC 45 - 

Tópicos de Tradução 3º CNCC 45 - 

Compreensão e Produção Oral 3º CNCC 45 - 

Estudos Lingüísticos  II 3º CNCC 45 Estudos Lingüísticos I 

Carga horária total do semestre 405 - 

Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares IV 
4º FD 45 

Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares III 

Língua Inglesa - Intermediário II 4º CNCC 90 
Língua Inglesa -

Intermediário I 

Estudos Contemporâneos da 

Literatura em Língua Inglesa I 
4º CNCC 60 - 

Estudos Fonéticos e Fonológicos II 4º CNCC 30 
Estudos Fonéticos e 

Fonológicos I 

Políticas e Organizações dos 

Sistemas de Ensino 
4º FD 60 - 

Produção do Texto Oral e Escrito 4º CNCC 60 - 

Estudos da Morfossintaxe da 

Língua Inglesa II 
4º CNCC 45 - 

Carga horária total do semestre 390 - 

COMPONENTE CURRICULAR SEM. 
EIXO DE 

FORMAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 
PRÉ-REQUISITO 

Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares V 
5º FD 45 

Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares IV 
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Língua Inglesa - Intermediário III 5º CNCC 90 
Língua Inglesa - 

Intermediário II 

Estudos Contemporâneos da 

Literatura em Língua Inglesa II 
5º CNCC 60 

Estudos Contemporâneos 

da Literatura de Língua 

Inglesa I 

Estudos Fonéticos e Fonológicos 

III 
5º CNCC 30 

Estudos Fonéticos e 

Fonológicos II 

Estudos Comparativos 

Lingüísticos 
5º CNCC 60 - 

Lingüística Aplicada ao Ensino de 

Língua Inglesa I 
5º CNCC 45 - 

Estágio Curricular  

Supervisionado I 
5º FD 100 

Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares IV 

Carga horária total do semestre 430 - 

Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares VI 
6º FD 45 

Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares V 

Língua Inglesa - Avançado I 6º CNCC 90 
Língua Inglesa - 

Intermediário III 

Estudo Comparativo da Literatura 

de Língua Inglesa e Língua 

Materna 

6º CNCC 60 - 

Lingüística Aplicada ao Ensino de 

Língua Inglesa II 
6º CNCC 45 

Lingüística Aplicada ao 

Ensino de Língua Inglesa I 

Tópicos  de Língua Brasileira de 

Sinais 
6º EI 30 - 

LSP- Ensino de Língua Inglesa 

para Fins Específicos 
6º CNCC 45 - 

Estágio Curricular  

Supervivionado II 
6º FD 100 

Estágio Curricular 

Supervisionado I, Língua 

Inglesa - Intermediário III e  

Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares V 

Carga horária total do semestre 415 - 

COMPONENTE CURRICULAR SEM. 
EIXO DE 

FORMAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 
PRÉ-REQUISITO 

Língua Inglesa – Avançado II 7º CNCC 90 
Língua Inglesa - Avançado 

I 
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Análise Literária 7º CNCC 45 - 

Prática de Tradução 7º CNCC 45 - 

Novas Tecnologias e Educação a 

Distância no Ensino de Língua e 

Literatura Inglesas 

7º FD 60 - 

TCC - Trabalho de Conclusão de 

Curso I 
7º EI 45 - 

Estágio Curricular 

Supervisionado III 
7º FD 100 

Estágio Curricular 

Supervisionado I e II, 

Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares VI e 

Língua Inglesa –

Intermediário III 

Carga horária total do semestre 385 - 

Língua Inglesa - Avançado III 8º CNCC 75 
Língua Inglesa - Avançado 

II 

TCC - Trabalho de Conclusão de 

Curso II 
8º EI 45 

TCC - Trabalho de 

Conclusão de Curso I 

Estágio Curricular 

Supervisionado IV 
8º FD 100 

Estágio Curricular 

Supervisionado I e II,  

Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares VI e 

Língua Inglesa - Avançado 

II 

Carga horária total do semestre 220 - 

 

 

    

       

   

 

 

 

 

 


