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RESUMO  
 

A presente pesquisa tem como objetivo investigar as crenças de professores e alunos 
em relação ao ensino/aprendizagem de Língua Inglesa (LI) como Língua Estrangeira 
(LE) no contexto de uma escola pública do interior da Bahia, confrontando essas 
crenças com as práticas nas aulas de inglês, tentando compreender as concordâncias 
e discordâncias entre o que pensam e fazem professores e alunos. Esta pesquisa é 
um estudo de caso, de cunho qualitativo, uma vez que utiliza recursos da pesquisa 
etnográfica. A escolha baseou-se em Ludke e André (2017), Marconi e Lakatos 
(2011), Chizzotti (2014), Jonhson (1992) e emprega, também, a abordagem contextual 
proposta por Barcelos (2006). Como instrumentos para cotejamento de dados, 
utilizamos questionários, entrevistas, narrativas e observação das aulas. O conceito 
de crenças foi realizado a partir de estudos no campo da Linguística Aplicada (LA), e, 
para isso, este trabalho fundamenta-se, teoricamente, nos estudos de crenças 
utilizados por Barcellos (2006) e (2007), Leffa (2001), Pajares (1992), Almeida Filho 
(1993), Kruger (1995) e (2004), Soares e Bejarano (2008), Dewey (2010), dentre 
outros. Os resultados apontam para uma divergência entre as crenças das 
professoras, sobre o que elas pensam poder praticar no ensino de LI na sua escola, 
sobre o seu papel e o de seus alunos, dentro do contexto da escola pública. Ambas 
acreditam ser responsáveis pelo aprendizado de seus alunos, mas divergem quanto 
às metodologias de ensino empregadas. As crenças dos alunos, também, revelam o 
que eles pensam sobre o ensino/aprendizado de LI na escola pública, apoiando suas 
crenças baseados nas suas experiências como estudantes e nas crenças dos próprios 
colegas. No contexto da escola pesquisada, as crenças das professoras e dos alunos 
exercem influência sobre o desempenho de suas funções e, também, na tomada de 
decisões relacionadas ao ensino/aprendizagem de LI. Esperamos que esta pesquisa 
contribua para uma melhor compreensão sobre crenças, de modo que os professores 
e demais envolvidos no processo de ensino de línguas possam ressignificar o ensino 
de LI nas escolas públicas. 
 
  
Palavras-chave: crenças de professores; crenças de alunos; ensino-aprendizagem; 

língua inglesa.  



 

   

ABSTRACT  

 

The present research aims to investigate the teachers’ and the students' beliefs 

regarding English teaching-and-learning as a Foreign Language (FL) in a public-school 

environment, located in the countryside of the state of Bahia, by comparing these 

beliefs with the practice in the English classroom. Therefore, we want to understand 

(dis)agreements between what teachers and students think and do so. Once this 

research uses resources from ethnographic works, it is characterized as a case study 

of a qualitative nature. We chose to do it so based on some formers works by Ludke 

and André (2017), Marconi and Lakatos (2011), Chizzotti (2014), and Jonhson (1992). 

Also, we opted to use the Contextual Approach, proposed by Barcelos (2006). As 

instruments for data collation, we used questionnaires, interviews, narratives and 

observations in a classroom. Based on studies in the field of Applied Linguistics (LA), 

we took the concept of beliefs (crenças, in Portuguese). Thus, this work is theoretically 

based on the studies concerning beliefs, used by Barcellos (2006) & (2007), Leffa 

(2001), Pajares (1992), Almeida Filho (1993), Kruger (1995) & (2004), Soares & 

Bejarano (2008), Dewey (2010), among others. Our results point to a divergency 

between what the teachers we interviewed believe about what they think they can 

practice in their school's EL (English Language) teaching, their role, and that of their 

students, in a public-school context. Both of the subjects believe that they are 

responsible for the learning of their students. However, they differ about the teaching 

methodologies used. Student beliefs also show what they think about EL teaching-

and-learning in public school, supporting their beliefs based on their experiences as 

students and on their own classmates' beliefs. In the context of the school analyzed, 

we observed that the teachers and students’ convictions had an influence on the 

performance of their functions and, also, on the decision making related to the LI 

teaching-and-learning. We hope that this research contributes to a better 

understanding of beliefs, so that teachers and others involved in the process of 

language teaching can resignify the teaching of LI in public schools. 

 

Key-words: teachers’ belief, students’ belief, self-learning, English language. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 
1.1 – CONTEXTUALIZANDO O PROBLEMA  
 

Atualmente, muitos estudos analisam as crenças de professores e alunos sobre 

o processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa (LI) como língua estrangeira 

(LE) no Brasil e no mundo, a exemplo de Blatyta, 1999, Araújo, 2004, Kudiess, 2005, 

Pessoa & Sebba, 2006, Barcelos, 2007, Silva, 2005 e 2010, dentre outros.  Esse 

aumento no interesse sobre crenças deve-se, sobretudo, à importância atribuída a 

esse conceito na área de Linguística Aplicada (LA), uma vez que, como afirma Miccoli 

(2010, p. 135), atualmente, há uma maior preocupação em “[...] se compreender o 

processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeiras (LE) a partir da 

contribuição de professores e estudantes”, desse modo, o método de ensino deixa de 

ser o foco das pesquisas em LA, porque, agora, é mais relevante entender o que 

acontece na complexidade da sala de aula e, para isso, é importante entender as 

crenças de professores e alunos uma vez que acreditamos que elas interfiram na 

imagem que ambos constroem sobre si mesmos, afetando, também, na maneira como 

eles agem em sala de aula.  

Sabemos que o ensino/aprendizagem de LI na rede pública tem sido tema de 

várias discussões, e a crença de que não se aprende inglês nesse contexto é tão 

sólida no Brasil que Lima (2011) organizou um livro, no qual diferentes autores versam 

sobre esse assunto. Leffa (2011), por sua vez, utiliza os termos “criação de bodes 

expiatórios” e “carnavalização” para falar sobre o fracasso do ensino de LI na escola 

pública. “Carnavalização” porque, segundo o autor, na escola do pobre, o aluno finge 

que estuda, o professor finge que ensina, o governo finge que cumpre as leis, e nada, 

de fato, acontece, como se a comunidade escolar aceitasse a situação e ainda 

conseguisse rir dela. Um lócus onde não se é permitido, ao menos, questionar para 

mudar a situação, e quem questiona, ainda, é tido como um “sonhador ridículo” (idem, 

p. 27). Nesse contexto, o uso da LI, que deveria servir como um instrumento de 

inclusão, atua muito mais como um instrumento de exclusão social, uma vez que 

nossos alunos não conseguem aprender a se comunicar na língua internacional eleita 

pela sociedade.  

Para o autor, as pessoas habituaram-se em buscar culpados, “os bodes 

expiatórios”, para explicar e justificar esse fracasso na escola pública: a culpa pode 
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ser do governo, por não cumprir as leis que ele próprio cria, ou mesmo, do professor, 

que não ensina, ou ainda, do aluno, que não quer estudar. Esse cenário é 

preocupante, pois, apesar do visível fracasso no ensino/aprendizagem de LE nas 

escolas públicas brasileiras, não há qualquer ação por parte dos órgãos 

governamentais competentes no sentido de reparar, ou mesmo, de se amenizar essa 

situação. Ensinar ou não ensinar, ou, aprender ou não aprender não produzem 

nenhuma consequência para os envolvidos no processo. Sendo assim, entendemos 

que a fala do autor esteja coerente por percebermos, também, a escola pública como 

esse espaço que circula entre a ordem e a desordem, e onde nada é feito para mudar.  

 

A tentativa de criar bodes expiatórios é a mais primitiva: põe-se a culpa 
em alguém, que pode ser o governo, o professor, ou mesmo o aluno: 
é o mundo da condenação que separa pessoas e grupos em inocentes 
e culpados. Já a carnavalização é o domínio do mundo sem culpa, em 
que administradores, professores e alunos circulam impunimente da 
ordem para a desordem e vice-versa. Nada é feito, e tudo fica por isso 
mesmo.  (LEFFA, 2011, p. 15)  
 
 

Para Oliveira (2011), a situação do ensino de LE nas escolas públicas perpassa 

pela ausência do Estado em garantir as condições de ensino e aprendizagem, 

assegurados por lei nos documentos oficiais do MEC (Ministério da Educação). O 

autor usa o termo “política do fingimento” para justificar a inoperância do poder público 

em garantir a universalidade e qualidade do ensino público. Segundo o autor,  

 

O cerne do problema não está na inadequação da metodologia de 
ensino da LE aos interesses e motivações do adolescente, nem na 
formação precária do professor e nem mesmo na crença na 
incompetência da escola pública para ensinar LE. O problema está na 
incongruência entre a realidade almejada pelas leis que regem o 
ensino, inclusive o de LE, e as medidas públicas – ou a falta delas – 
voltadas para o sistema público de educação. (OLIVEIRA, 2011, p. 79-
80) 
 

Almeida Filho (2007, p.7) complementa, dizendo que "[...] a sociedade brasileira 

reconhece o valor educacional formativo na experiência de aprender outras línguas 

na escola", de tal maneira que o MEC incluiu a disciplina LE em nosso currículo, 

entretanto, a pequena carga horária e as condições de ensino oferecidas nesse 

contexto dificultam o aprendizado de inglês, fazendo com que muitos acreditem que 

só se aprende, verdadeiramente, a língua em cursos livres de idiomas. Muitos dos 

nossos alunos veem com desprezo e indiferença as aulas de LI e, para muitos 
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professores, esse comportamento, também, é um fator gerador de indisciplina, uma 

vez que os alunos não percebem a importância ou mesmo a necessidade de se 

aprender uma LE e acabam não dando a devida atenção às aulas. Ao final, para quem 

enfrenta a realidade da sala de aula, o sentimento é, muitas vezes, de frustração. 
 

A maioria dos alunos, ao iniciar o ensino médio, encontra-se, completamente, 

desmotivada para aprender a LI e mostra resistência e dificuldade em trabalhar as 

quatro habilidades (ler, falar, escrever e entender a produção oral) e, por isso, investe 

pouco ou nenhum tempo para estudar a disciplina fora da escola. Poucos são os 

alunos que se sentem motivados e mantêm um contato extraclasse com a LI, por meio 

de filmes, músicas, jogos, internet e, principalmente, que enxergam a necessidade de 

aprender inglês para estarem melhor qualificados profissionalmente.  

A crença arraigada de que se é impossível aprender inglês na escola pública é 

a realidade nada animadora que permeia o dia a dia de professores e alunos das 

escolas públicas brasileiras e, como observa Siqueira (2011, p. 94), “parece que 

fomos perdendo nossa capacidade de indignação diante da tragédia em que se 

transformou o processo de ensino/aprendizagem na escola pública”. Como 

professores, não nos cabe mais esse papel de apatia e conformidade como afirmam 

Cox e Assis-Peterson (2008, p.48 apud Siqueira 2011), “Ou o inglês é avaliado pela 

comunidade escolar como importante para a formação de seus alunos na 

contemporaneidade ou não é, ou sai, ou fica na grade curricular, mas se ficar que 

fique como uma matéria importante e não para tapear”. É notório que hoje há um 

distanciamento e uma desvalorização do inglês enquanto disciplina, uma vez que a 

maioria dos alunos não a considera relevante, e, diante deste cenário, faz-se 

necessário reconhecer e repensar nossas crenças enquanto professores para que 

possamos compreender de que forma elas interferem nas práticas em sala de aula, 

na escolha dos recursos metodológicos e na forma de ensinar. É, também, 

fundamental refletir sobre ações que valorizem a LI enquanto disciplina, para que não 

se alimente à crença de que não se aprende inglês na escola pública. Nesse sentido, 

Siqueira (2011) salienta que:  

 

Calar-se, ficar mudo, afirmar que o ensino na escola pública não 
funciona é exatamente fomentar a profecia autorrealizadora de que 
falta alguma coisa no aluno da escola pública que o impede de 
aprender e que, por isso, seu rendimento escolar será sempre 
deficitário. Esse professor mudo precisa aprender a combater esse 
pessimismo conveniente e usar a voz em prol de seu aluno das 
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classes populares, acreditar no seu potencial, tal qual o faz em relação 
ao aluno do curso de idiomas. Siqueira (2011, p.102) 

 

Siqueira (2011) e Leffa (2011) nos chamam à atenção uma questão importante 

e que, por vezes, passa desapercebida pela sociedade em geral, que é o fato de que 

a escola pública atende, em sua maioria, a alunos provenientes das classes populares 

mais baixas e, como o aprendizado de LI possibilita a inserção daqueles que a 

aprendem no mundo contemporâneo, a escola deve cumprir seu papel social de 

promover o acesso dos seus alunos ao conhecimento e não alimentar um discurso 

excludente, que delega, ao aluno da escola pública, o lugar de fracasso. Nesse 

contexto, há situações de excesso da quantidade de alunos por sala de aula, turmas 

desniveladas, falta de recursos didáticos tecnológicos, professores despreparados, e, 

além de toda essa problemática, os alunos trazem crenças que limitam o seu 

aprendizado, principalmente, sobre a descrença  na capacidade deles em aprender 

uma LE. É comum ouvi-los dizer que o inglês não é uma matéria importante, que não 

tem utilidade na sua vida cotidiana. A maioria demonstra ter pouca ou nenhuma 

habilidade e, quase sempre, transparece ter pouco interesse em aprender o idioma. 

Essas crenças também atingem os professores que, por muitas vezes, escolhem 

aqueles assuntos que julgam ter uma aceitação maior por parte de seus alunos e 

acabam eliminando aspectos da língua que acham de difícil entendimento e 

assimilação por seus estudantes. Se a LI não tiver um tratamento adequado nas 

escolas públicas, o aluno não se sentirá inserido nesse contexto de mundo 

globalizado. 

Diante desse cenário pouco animador, cabe, ao professor da escola pública, 

fazer a diferença ou se resignar diante daquilo que pensa que não pode mudar. Muitos 

professores “[...] sabem que se continuarem a aceitar o que está dado poderão 

vivenciar cada vez mais problemas, pois a neutralidade permite a ação do outro, nem 

sempre na direção desejável” (MICCOLI, 2016, p.15). A utilização de um discurso 

conformista, por parte de alunos e professores, sustentado pelas dificuldades 

enfrentadas em sala de aula, parece ter participação importante na criação e 

manutenção da crença de que a escola pública é um local de malogro e de não 

aprendizagem. Sabemos que existem muitos problemas neste contexto, mas 

acreditamos, também, na possibilidade de superá-los e, por isso, precisamos 

identificar e reconhecer as crenças negativas que alunos e professores construíram 

em relação ao ensino/aprendizagem de LI, de modo que possamos modificá-las 
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positivamente, para que a prática do professor se alinhe às necessidades do aluno 

aprendiz, e o aprendizado, realmente, aconteça, “Por isso, a realidade do ensino de 

línguas precisa de professores responsáveis para sua transformação. Como 

professor, a meta de transformar realidades pode, além de integrar o aluno à 

participação social, transformar a sua vida” (MICCOLI, 2016, p.16). A realidade 

escolar, o ambiente de sala de aula, o processo educativo, devem ser sempre objetos 

de pesquisa por parte de professores e pesquisadores, buscando soluções para que 

o ensino seja de qualidade e que se formem cidadãos, verdadeiramente, prontos a 

enfrentar o mundo e o mercado de trabalho, mas, para isso, é importante que a escola 

e os professores não subjuguem as experiências, os medos, as incertezas, as 

expectativas e as crenças que cada aluno traz consigo.  

A partir de nossa experiência com o ensino de LI no EM na rede pública 

estadual da Bahia, questionamos e passamos a refletir, a partir dos discursos dos 

nossos alunos, e isso foi o que nos motivou a querer entender o poder, a crença que 

se esconde atrás desse discurso de que o aluno da escola pública não aprende. Não 

é um discurso isolado, visto que ele é reverberado continuamente e pela grande 

maioria dos alunos e professores. É importante reconhecer de quem é mesmo a 

responsabilidade pela criação e manutenção dessas crenças no imaginário dos 

nossos alunos, se da sociedade, comunidade escolar, professores, equipe diretiva, 

coordenadores. Portanto, a sala de aula precisa ser um lugar de reflexão das 

implicações políticas que norteiam o ensino de LI no nosso país, e o professor, por 

sua vez, precisa sempre buscar novas metodologias nesse processo de ensino-

aprendizagem, através de uma reflexão crítica sobre seu posicionamento diante do 

papel de formador de cidadãos que sejam capazes de refletir sobre suas ações em 

sociedade. É certo que um dos principais pontos a ser analisados no campo do ensino 

de inglês como LE seja sobre como manter os alunos motivados, para que haja 

sucesso no processo de aprendizagem. Os professores devem estar sempre 

reavaliando conceitos e ações, buscando aprimoramento e aperfeiçoamento 

profissional, com o objetivo de entender melhor a realidade da sala de aula, enquanto 

o aluno precisa refletir sobre o seu processo de aprendizagem e buscar alternativas 

para que o seu aprendizado aconteça e, para isso, precisa desenvolver sua 

curiosidade e criatividade em um processo mediado pelo professor. Dessa maneira, é 

importante analisar, também, se as crenças, motivação e a autonomia se inter-

relacionam nas ações das professores e alunos em sala de aula.  
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Para a fundamentação teórica, revisaremos os conceitos de crenças utilizados 

por Barcellos (2006) e (2007), Leffa (2001) e Pajares (1992), Kruger (1995) e (2004), 

Soares e Bejarano (2008), Dewey (2010), dentre outros.  

Conscientes da importância da pesquisa científica para diagnosticar problemas 

e estabelecer respostas às adversidades encontradas na realidade do ensino e 

aprendizagem de LE, esperamos contribuir com as pesquisas já existentes, para que 

os resultados deste estudo possam ser somados às demais pesquisas na área de 

crenças no processo de ensino/aprendizagem de LI.  

 

1.2 OBJETIVO E PERGUNTAS DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar a relação entre as crenças de 

alunos e professoras sobre o ensino/aprendizagem de inglês, analisando como as 

crenças e ações dos participantes se correlacionam nas práticas de aprender e 

ensinar  LI no contexto de uma escola pública do EM, no município de Jaguaquara-

Bahia.  Para isso, fazem-se fundamentais os seguintes objetivos específicos: 

 
 

 Identificar, analisar e descrever as crenças de professoras e alunos 

quanto ao ensino de LI, dentro do contexto escolar;  

 Investigar como as professoras e alunos estabelecem suas crenças de 

ensinar e aprender LI; 

 Avaliar se as crenças das professoras influenciam a motivação e 

autonomia dos alunos no aprendizado de LI. 

 

Assim, com base nos objetivos, apresentamos as seguintes perguntas da 

pesquisa: 

 

1) Quais as crenças dos participantes da pesquisa sobre o processo de 

ensino/aprendizagem de LI? 

2) Como as crenças influenciam as ações dos participantes? 

3) De que maneira as crenças dos participantes poderão influenciar no 

ensino/aprendizagem de LI no contexto da escola analisada? 
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Esta pesquisa foi realizada em uma sala de aula de uma escola da rede pública 

estadual da Bahia. Participaram deste trabalho 02 professoras, Ana e Maria, 04 alunos 

da turma do 2° ano A matutino (Gabriela, Karoline, Nina e Marina) e 02 alunos do 2º 

A vespertino (Gustavo e Lucas)1. 

  

1.3 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

No capítulo 1, expomos o objetivo e a justificativa da pesquisa sobre as crenças 

de alunos e professores no contexto do ensino/aprendizagem de LI. 

No capítulo 2, apresentamos a fundamentação teórica acerca do conceito de 

crenças no aprendizado de línguas e a evolução das pesquisas realizadas dentro da 

LA, além de uma breve discussão acerca da importância do professor pesquisador, 

as políticas linguísticas no ensino de LI no Brasil e o papel do professor de LI no atual 

cenário. Apresentamos, também, como são formadas as crenças e qual a sua relação 

com a motivação e autonomia dos alunos.  

No capítulo 3, intitulado Percurso Metodológico, apresentamos a metodologia 

e os procedimentos para geração e análise de dados, assim como, procedimentos de 

revisão de leitura sobre abordagens utilizadas na investigação de crenças. São 

apresentadas as informações sobre a natureza, dados relacionados ao contexto e 

participantes da pesquisa, assim como, o período e os instrumentos utilizados para 

cotejamento dos dados e a metodologia e procedimentos utilizados para a análise. 

No capítulo 4, da análise dos dados, apresentamos as interpretações e a 

análise dos dados à luz do referencial teórico utilizado neste trabalho.   

O capítulo 5, por fim, retomamos as perguntas que nortearam o trabalho e 

apresentamos as conclusões da pesquisa, assim como, as possíveis contribuições 

deste trabalho. São apresentados também, nesta seção, as limitações do estudo, 

assim como, sugestões para futuras investigações sobre crenças no processo de 

ensino/aprendizado de LI.  

 

  

                                                 
1 Para assegurar a privacidade dos participantes da pesquisa, todos os nomes foram substituídos por 

nomes fictícios.   
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CAPÍTULO II - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Neste capítulo, apresentamos a fundamentação teórica que serviu como 

suporte para o desenvolvimento desta pesquisa e iniciamos com uma reflexão sobre 

o termo crenças, bem como, a sua natureza, seguido de uma síntese geral das 

pesquisas sobre o tema no contexto da LA. Dando seguimento à discussão, 

apresentamos as concepções de alguns autores sobre crenças e suas relações com 

a motivação, trazendo, à discussão, de que maneira as crenças das professoras 

podem interferir no comportamento e na autonomia dos alunos, visto que acreditamos 

que as discordâncias entre as expectativas de alunos e professores podem interferir, 

de maneira negativa, no processo ensino/aprendizagem da LI. Conclusivamente, 

discutimos a importância em se fazer pesquisa na educação, entendendo-a como 

importante ferramenta, que deve ser empregada à prática pedagógica, para que o 

professor possa buscar soluções para os problemas que surgem no dia a dia da sala 

de aula. 

 

2.1 CONCEITUANDO CRENÇAS  

 

Apesar do crescente número de pesquisas relacionadas à influência das 

crenças do ambiente educacional e, principalmente, relacionadas ao 

ensino/aprendizagem de LE, conceituar crenças não é uma tarefa fácil; pelo contrário, 

devido ao seu caráter multidisciplinar, torna-se bastante complexo defini-la, uma vez 

que os conceitos apresentados dependem da abordagem e do entendimento do 

pesquisador, principalmente, no contexto educacional, conforme ressaltam Pajares 

(1992), Woods (1996) e Johnson (1999). Para Pajares (1992), as crenças têm sido 

descritas sob diferentes denominações:  

 

[...] atitudes, valores, julgamentos, axiomas, opiniões, ideologia, 
percepções, concepções, sistemas conceituais, pré-concepções, 
disposições, teorias implícitas, teorias explícitas, teorias pessoais, 
processos mentais internos, estratégias de ação, regras da prática, 
princípios práticos, perspectivas, repertórios de entendimento, 
estratégia social. (PAJARES, 1992, p.309)  

 

Os estudos sobre crenças iniciam-se nos anos 70. Hosenfeld (1978) é o 

primeiro teórico a pesquisar sobre o tema numa pesquisa intitulada “Mini teorias de 
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aprendizagem de línguas dos alunos”. Mais tarde, em meados dos anos 80, o termo 

“crenças” aparece no trabalho de Horwitz, como afirma Barcelos (2011, p.299): 

“Horwitz desenvolve o BALLI (Beliefs About Language Learning Inventory) e afirma 

que uma avaliação sistemática das crenças dos alunos facilitaria enormemente a 

aprendizagem em uma aula de inglês como segunda língua.” Isso nos leva a perceber 

que esse interesse por crenças surge em LA como “mudança de uma visão de línguas 

com enfoque na linguagem, no produto, para um foco no processo. A partir dessa 

mudança, o aprendiz passa a ter um lugar especial” Barcelos (op. cit.). 

No Brasil, apenas nos anos 90, as pesquisas sobre crenças ganham força, 

mas, nesse primeiro momento, as pesquisas limitam-se apenas a descrevê-las, sem 

se aprofundar sobre as suas origens e/ou influência no aprendizado de uma LE.  

Destacam-se, neste momento inicial, as pesquisas de Leffa (1991), Almeida Filho 

(1993) e Barcelos (1995), como acentua Barcelos (2004, p. 6). A partir de então, várias 

pesquisas sobre crenças têm sido realizadas aqui no Brasil. Definir crenças, todavia, 

permanece uma tarefa complexa. Pajares (1992, p. 307) utiliza a expressão “messy 

construct" para justificar um construto de difícil definição. Apesar da dificuldade em 

apresentar um conceito, Barcelos (2001) propõe, em linhas gerais, que, 

 
Apesar de ainda não haver uma definição uniforme a respeito de 
crenças sobre aprendizagem de línguas, em termos gerais, elas 
podem ser definidas como opiniões e ideias que alunos (e 
professores) têm a respeito dos processos de ensino e aprendizagem 
de línguas. (BARCELOS, 2001, p. 2) 

 

Faremos uma exposição do conceito de crenças, a partir da Linguística 

Aplicada, já que as pesquisas nessa área produzirão conhecimentos importantes que, 

futuramente, poderão a vir orientar a formação docente e, também, as práticas 

necessárias para a inclusão dos alunos na sociedade contemporânea. Devemos, a 

priori, refletir a respeito de que maneira as diferenças socioculturais existentes entre 

nossos alunos e suas crenças, podem interferir no processo de ensino e 

aprendizagem, buscando interpretar como essas diferenças interferem na motivação 

e na autonomia dos alunos de LI. Rajagopalan (2003) argumenta que devemos 

acreditar que o conhecimento sobre linguagem pode e deve ser posto a serviço do 

bem-estar geral, da melhoria das nossas condições do dia a dia. Dessa maneira, 

percebemos o aprendizado de LI, a partir da globalização e dos avanços tecnológicos, 

como uma necessidade, pois o inglês é o idioma das viagens, do mercado financeiro, 
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da tecnologia, e o monolinguismo no mundo contemporâneo vai ganhando um status 

de ultrapassado e não se insere neste contexto de sociedade moderna, onde o 

multilinguismo, segundo Rajagopalan (2003, p.27), “[...] está se tornando cada vez 

mais a norma e não a exceção em nosso mundo”. Aprender a LI, diferentemente de 

ser marca de prestígio, hoje, é uma realidade social. Assim, o aprendizado de uma 

nova língua, como esse aprendizado acontece, quando e como começamos a 

aprender e se aprendemos mesmo inglês na escola e, por fim, as crenças presentes 

no contexto de ensino/aprendizagem, são matéria de pesquisa e análise da LA.  

Trazendo essa discussão para o contexto educacional, buscamos entender 

crenças e o que, realmente, as define. Muitos autores, no Brasil e no mundo, discutem 

sobre o conceito de crenças e como isso interfere no aprendizado de línguas. Barcelos 

(2001), (2006) e (2007) e Leffa (2001) descrevem como as crenças dos alunos são 

percebidas por meio de suas atitudes e ações e como elas afetam sua aprendizagem 

de maneira significativa. Como a autora (2004) afirma, o estudo sobre crenças só 

começou a ser foco em Pajares (1992). Surgindo nas pesquisas nos anos 70, o termo 

“mini teorias de aprendizagem de línguas” foi usado por Hosenfeld (1978 apud 

Barcelos 2011, p. 299) para se referir ao conjunto de crenças dos alunos. Diferentes 

áreas do conhecimento estudam sobre as crenças, a exemplo da psicologia, 

sociologia, medicina, e cada uma delas tem a sua própria definição, tornando a tarefa 

de criar um conceito específico um trabalho difícil. A psicologia vai chamar de “sistema 

de crenças”, como podemos observar em Rokeach (1960,1968). Pajares (1992, p. 

314) afirma que “[...] qualquer simples questão, consciente ou inconsciente, inferida 

daquilo que a pessoa diz ou faz e geralmente precedida da frase, ‘Eu acredito que...’ 

sugere uma crença”. A seguir, apresentamos alguns termos utilizados como 

referências a crenças, na visão de diferentes autores:  

 
QUADRO 1 - TERMOS UTILIZADOS COMO REFERÊNCIA A CRENÇAS 

 
Termo utilizado Autor(a) 

Crenças “Opiniões que são baseadas em 
experiências e opiniões de pessoas que 
respeitamos e que influenciam a maneira 
como eles [os alunos] agem”. Wenden, 1986, 
p. 5 

 Conhecimento metacognitivo “Conhecimento estável, declarável, embora 
às vezes incorreto, que os aprendizes 
adquiriram sobre a língua, a aprendizagem, 
e o processo de aprendizagem de línguas, 
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também conhecido como conhecimento ou 
conceitos sobre aprendizagem de línguas”. 
Wenden, 1986, p.163 

Crenças culturais “Expectativas na mente dos professores, 
pais, e alunos referentes a toda tarefa de 
aquisição de uma segunda língua”. Gardner, 
1988, p. 110 

Cultura de aprender línguas “Conhecimento intuitivo implícito (ou 
explícito) dos aprendizes constituído de 
crenças, mitos, pressupostos culturais e 
ideais sobre como aprender línguas. Esse 
conhecimento compatível com sua idade e 
nível sócio-econômico, é baseado na sua 
experiência educacional anterior, leituras 
prévias e contatos com pessoas influentes”. 
Barcelos, 1995, p. 40 

Cultura de aprender “Maneiras de estudar e de se preparar para 
o uso da língua alvo consideradas como 
‘normais’ pelo aluno e típicas de sua região, 
etnia, classe social e grupo familiar, restrito 
em alguns casos, transmitidas como 
tradição, através do tempo, de uma forma 
naturalizada, subconsciente e implícita”. 
Almeida Filho, 1993, p. 13 
“Os aspectos culturais sobre ensino e 
aprendizagem; o que as pessoas acreditam 
sobre atividades e processos ‘normais’ e 
‘bons’ de aprendizagem, onde tais crenças 
têm origem cultural”. Cortazzi e Jin, 1996,p. 
37 

Cultura de aprendizagem “Um conjunto de representações, crenças e 
valores relacionados à aprendizagem que 
influencia direta mente o comportamento de 
aprendizagem dos alunos”. (Riley, 1997, p. 
122).  

Concepções de aprendizagem e crenças Concepções: “referem-se ao que o aprendiz 
acredita que são os objetos e processos de 
aprendizagem”;  
Crenças “referem-se ao que o aprendiz 
acredita ser verdadeiro sobre esses objetos 
e processos, dada uma certa concepção do 
que eles são”. Benson e Lor, 1999, p. 464 

Filosofia de aprendizagem de línguas “Crenças sobre como a linguagem opera, e 
consequentemente, como ela é aprendida”. 
Abraham e Vann, 1987, p. 95 

 
Representações 

“Suposições dos aprendizes sobre seus 
papéis e funções dos professores e dos 
materiais de ensino”. Riley, 1989, p.152 

Teorias de aprendizagem “Ideias que alunos têm sobre língua e 
aprendizagem de línguas”. Miller e Ginsberg, 
1995, p. 294 

Fonte: Barcelos 2004  
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Analisando os diferentes termos no quadro acima, podemos inferir que, 

segundo os autores, “as crenças se referem a natureza da linguagem e ao 

ensino/aprendizagem de línguas” (BARCELOS, 2007, p.132). Podemos observar, 

também, que, segundo essas definições, as crenças podem variar de pessoa para 

pessoa e estão relacionadas às experiências pessoais de cada um, sendo 

influenciadas pelo contexto social, podendo, assim, assumir características individuais 

ou coletivas e serem implícitas. Barcelos (2006), ao definir crenças, utiliza o termo 

“experiência”, como pode ser visto a seguir: 

 
 

Conhecimento intuitivo implícito (ou explícito) feito de crenças, 
mitos, pressupostos culturais e ideias sobre como aprender uma 
língua. Este conhecimento, de acordo com a idade e nível 
socioeconômico dos alunos, é baseado em sua experiência 
educacional anterior, sua leitura anterior e (atual) sobre 
aprendizado de línguas e contato com outras pessoas como família, 

amigos, parentes, professores, e assim por diante. (BARCELOS, 
2006, p. 9) 
 

O crescente número de estudos sobre crenças revela a importância de se 

investigar quais as suas influências dentro do contexto de ensino/aprendizagem no 

qual está inserida, porém é importante ressaltar que essas pesquisas, a princípio, não 

eram tidas como relevantes “[...] pois as perspectivas que não se encaixavam no 

racionalismo e na tecnocracia não eram fáceis de serem valorizadas e respeitadas 

nas discussões acadêmicas” (SOARES E BEJARANO, 2002, p. 55). 

No caso do aprendizado da LI, as experiências de ensino/ aprendizagem de 

cada aluno vão ser responsáveis pelas crenças por eles estabelecidas, o que torna o 

assunto mais complexo de ser modificado, porque à medida que este sistema de 

crenças vai fazendo parte do cotidiano deles, passa a influenciar direta ou 

indiretamente nas suas ações. De acordo com alguns linguistas aplicados, como 

Pajares (1992) e Nespor (1987), dificilmente, as crenças sofrerão mudanças, pois, 

quando internalizadas, nos acompanham pela vida toda. Percebemos, então, que 

professores e alunos trazem consigo, para a sala de aula, suas crenças e 

experiências, formadas ao longo do tempo, e que estas, por sua vez, influenciam tanto 

na prática pedagógica do professor quanto nas ações dos alunos em sala de aula, e 

as interações entre crenças e experiências, práticas e contexto, podem ser “[...] 

inferidas ou apreendidas a partir de certos indícios expressos na linguagem e no 

comportamento” (ARANHA, 2007, p.19), portanto é preciso conhecer e compreender 
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essas para que se construam instrumentos que efetivem a motivação e o aprendizado 

de LI. 

A partir dessas considerações sobre a terminologia, apontamos um conceito de 

crenças que deve nortear o desenvolvimento desta pesquisa. Entendemos crenças 

sobre o ensino/aprendizagem de LI como tudo aquilo que acreditamos – resultado de 

nossas experiências e influenciadas pelo contexto no qual estamos inseridos.  

 

 

2.2 ABORDAGENS PARA PESQUISA DE CRENÇAS  

 
 

BARCELOS (2004) apresenta três momentos sobre a investigação em crenças. 

A partir dos estudos de HORWITZ (1985), observa-se que “[...] as crenças começam 

a ser investigadas através de questionários fechados, do tipo Likert-scale, em sua 

maioria”. Nesse primeiro momento, as pesquisas em crenças delimitam os seguintes 

aspectos: (i) apresenta afirmações abstratas sobre crenças; (ii) caracteriza o aprendiz 

como inadequado em aprender; e (iii) expõe predição ou explicações de causa e 

efeito, ignorando o contexto.  

No segundo momento, a pesquisa se aproxima mais do ensino autônomo, do 

treinamento do aprendiz e as estratégias de aprendizagem: “Há também uma 

preocupação em classificar essas crenças, em encaixá-las dentro de um modelo 

definido a priori sobre o tipo de conhecimento a que as crenças dos alunos se referem”  

(BARCELOS, 2004, p. 136). 

No terceiro momento, o contexto ganha espaço nas pesquisas. Há uma 

pluralidade de metodologias e diferentes percepções a respeito de como se fazer 

pesquisa em crenças.  

Para BARCELOS (2001), as crenças podem ser pessoais, contextuais e 

episódicas, portanto, inconsistentes e contraditórias, já que têm a sua origem em meio 

às experiências e cultura dos indivíduos na interação com os demais. Dessa maneira, 

BARCELOS (2001) defende a adoção de abordagens investigativas para o estudo de 

crenças que nos possibilite entender não somente as intenções, mas os pensamentos 

e ações dentro de um determinado contexto. Para isso, a autora apresenta três 

abordagens para a investigação das crenças, sendo elas: normativa; metacognitiva; e 

contextual. No quadro apresentado abaixo, Barcelos (2001, p. 82, 83) expõe as 
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vantagens e desvantagens da adoção de cada uma das abordagens (normativa, 

metacognitiva e/ou contextual) para investigação de crenças: 

 
 

QUADRO 2 – CARACTERÍSTICAS, VANTAGENS E 
DESVANTAGENS DAS ABORDAGENS EM CRENÇAS 
  

Características 
Abordagem 

Normativa Metacognitiva Contextual 

 

 

Metodologia 

Questionário do tipo 

Likert-Scale 

Entrevistas Observações, 

entrevistas, diários e 

estudos de caso. 
 

 

 

 

Definição de 

crenças sobre a 

aprendizagem de 

línguas 

Crenças são vistas 

como sinônimos de 

ideias 

preconcebidas, 

concepções errôneas 

e opiniões. 

Crenças são descritas 

como conhecimento 

metacognitivo: estável 

e às vezes falível que 

os aprendizes possuem 

sobre a 
aprendizagem de 
línguas. 

Crenças são vistas 

como parte da cultura 

de aprender e como 

representações de 

aprendizagem de uma 

determinada sociedade. 

 

Relação entre 

crenças e ações 

Crenças são vistas 

como bons 

indicadores do 

comportamento 

futuro dos alunos, 

sua disposição para 

o ensino autônomo 

e sucesso como 

aprendizes de 

línguas. 

Crenças são vistas 

como bons indicadores 

do comportamento 

futuro dos alunos, sua 

disposição para o 

ensino autônomo e 

sucesso como 

aprendizes de língua, 

embora se admita a 

influência de outros 

fatores como objetivos, 

por exemplo. 

Crenças são vistas  

como específicas do 

contexto, ou seja, as 

crenças devem ser 

investigadas dentro do 

contexto de suas ações. 

 

 

 

Vantagens 

Permite que as 

crenças sejam 

investigadas com 

amostras grandes, 

em épocas 
diferentes e em 
vários contextos ao 
mesmo tempo. 

Permite que os alunos 

usem suas próprias 

palavras, elaborem e 

reflitam sobre suas 
experiências de 
aprender. 

Permite que as crenças 

sejam investigadas 

levando em 

consideração não só as 

próprias palavras dos 

alunos, mas também o 

contexto de suas ações. 



23 
 

 

 

 

 

Desvantagens 

Restringe a escolha 

dos participantes 

com um conjunto de 

afirmações 

predeterminadas 
pelo pesquisador. 
Os alunos podem ter 
interpretações 
diferentes sobre 
esses itens. 

As crenças são 

investigadas somente 

através das afirmações 

dos alunos (não há 

preocupação com a 

ação dos alunos). 

É mais adequada a 

um pequeno número de 
participantes. Consome 
muito tempo. 

  
   Fonte: Barcelos (2001, p. 82-83) 

 
  
De acordo com a abordagem normativa, a cultura dos alunos justifica seu 

comportamento em sala, e as crenças servem como indicadores do comportamento 

dos aprendizes como bons alunos ou como autônomos. As crenças são analisadas a 

partir de questionários tipo Likert-scale. Esta escala foi criada por um psicólogo norte-

americano Rensis Likert (1932) para mensurar as atitudes e o grau de concordância 

em relação a um conjunto de afirmações relacionadas a um determinado assunto a 

ser analisado. O respondente precisa analisar cada proposição e, em seguida, opinar 

se concorda ou não com a afirmação. As opções vão desde “concordo totalmente” a 

“discordo totalmente”. Dessa maneira, o próprio pesquisador pode tentar descobrir 

diferentes graus de opinião a respeito de um determinado tema.  Segundo Barcelos, 

(2006, p.11), "[...] a suposição implícita nessa abordagem é que as crenças dos 

aprendizes são erradas ou falsas e as opiniões dos especialistas são certas e 

verdadeiras". Esta abordagem sugere o uso de entrevistas, questionários objetivos 

"[...] com escalas do tipo Likert-scale, em que os alunos apenas dizem se concordam 

ou não com as afirmações pré-estabelecidas pelo os pesquisadores" (SILVA, 2005, 

p.35) e, também, análises estatísticas descritivas. A maioria das pesquisas orientadas 

por essa abordagem utiliza o questionário BALLI (Beliefs About Language Learning 

Inventory), que foi desenvolvido por Horwitz, em 1985. 

A abordagem metacognitiva, por sua vez, define crenças como conhecimento 

metacognitivo. Barcelos (2006, p. 16 apud WENDEN, 1987, p. 112) diz que "[...] a 

suposição implícita nesta abordagem é que o conhecimento metacognitivo dos 

aprendizes também constitui suas ‘teorias em ação’ que os ajuda a refletir sobre o que 

estão fazendo e a desenvolver potencial para aprender". Essa abordagem utiliza-se 

de entrevistas semiestruturadas e autorrelatos e, por vezes, questionários 

semiestruturados; “Aqui a análise entre crença e ação não é investigada, apenas 

sugerida” (BARCELOS, 2001, p. 80). Essa abordagem leva “[...] os participantes a 
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refletirem sobre suas ações e potenciais para a aprendizagem e/ou para o ensino” 

conforme pontua Vieira-Abrahão (2006, p. 219-220).  

A Abordagem Contextual analisa as crenças numa perspectiva contextual, 

dinâmica e social, com ênfase no contexto onde ocorrem essas interações sociais. "O 

contexto é visto não como um conceito estatístico, um recipiente para a interação 

social", mas como um "[...] fenômeno social constituído, interativamente sustentado, 

vinculado ao tempo". (BARCELOS, 2006, p. 20). 

Barcelos ressalta que esses estudos sobre crenças realizados, à luz da 

abordagem contextual 

 

[...] não utilizam questionários nem definem crenças como 
conhecimento cognitivo. As crenças são investigadas através de 
observações de sala de aula e análise do contexto específico onde 
os alunos atuam e [...] as crenças são caracterizadas como 
dependentes do contexto. A metodologia utilizada envolve o uso de 

entrevistas e principalmente observações de sala de aula. 
(BARCELOS, 2001, p. 80, 81) 

 
De maneira mais particular, sobre o contexto da sala de aula, o autor afirma 

que  
 

A sala de aula não é somente o lugar para se aprender língua 
materna ou estrangeira. É também o lugar para se aprender a 
pensar sobre a aprendizagem ou sobre fatores desse processo, 
como as crenças, os estilos e as estratégias de aprendizagem e 

suas mudanças. (BARCELOS, 2007, p. 23) 
 

Esta abordagem trata como relevante a relação entre crenças e o contexto 

analisado. As crenças serão investigadas a partir do contexto, e as ações, a partir de 

observações, entrevistas, narrativas, questionários e instrumentos de coleta de dados 

selecionados para esta pesquisa. Sob esse aspecto, as crenças são compreendidas 

como decorrentes das representações de aprendizagem que os investigados têm. 

Segundo a linguista aplicada (2001), as crenças dependem do contexto, pois,  

 

Na abordagem contextual, as crenças são caracterizadas como 
dependentes do contexto. A metodologia utilizada envolve o uso de 
entrevistas e principalmente observações de sala de aula. Esse é o 
ponto que difere essa abordagem das outras. Assim a relação entre 
crenças e ação não é somente sugerida, mas investigada dentro do 

contexto específico dos alunos. (BARCELOS, 2001, p. 81) 
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Portanto, a abordagem metodológica adotada, durante esta pesquisa, é a 

definida pela autora como contextual, por combinar vários instrumentos de coleta para 

o entendimento do contexto específico dos alunos e professoras.  

 

2.3 O QUE DIZEM AS PESQUISAS SOBRE CRENÇAS EM LA 

 
Atualmente, a investigação sobre o conceito é bastante profícua. 
Inúmeras dissertações, teses, artigos e livros têm sido publicados no 
Brasil e no exterior a respeito do conceito de crenças sobre 
aprendizagem de línguas, mostrando que, se muito já foi feito, ainda 
temos muito o que pesquisar sobre esse tema elusivo. (BARCELOS 
2011, p. 300)  

 

As primeiras pesquisas com referências a crenças em LA são relativamente 

recentes. De acordo com Barcelos (2007), no exterior, iniciaram-se, na década de 

80, tendo como uma das pioneiras Elaine Horwitz (1988), que criou um inventário 

de crenças intitulado Beliefs About Language Learning Inventory (BALLI), para 

aprendizes de uma segunda língua. O BALLI era um questionário composto por 34 

itens separados em cinco áreas:  

 

1) Dificuldade de aprendizagem de língua;  

2) Aptidão em línguas estrangeiras;  

3) A natureza da aprendizagem de línguas;  

4) Estratégias de aprendizagem e comunicação; 

5) Motivação e expectativas. 

 

No Brasil, as primeiras pesquisas sobre crenças surgiram a partir do Congresso 

Brasileiro de Linguística Aplicada, em 1998. Barcelos (2007, p. 1-2) classifica essas 

pesquisas em 3 períodos: um primeiro momento, chamado de inicial, indo de 1990 a 

1995; já de 1996 a 2001, tem-se o período de desenvolvimento e consolidação; e o 

terceiro e último momento, chamado de expansão, que tem início em 2001 e segue 

até hoje. As pesquisas do período inicial podem ser verificadas nos quadros a seguir:  

                     

QUADRO 3 – LISTAS DE PESQUISAS SOBRE CRENÇAS  

PERÍODO INICIAL 1990 ATÉ 1995 
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Termo utilizado na pesquisa Autor(a) e ano 
da pesquisa 

Crenças de alunos do ensino fundamental Leffa (1991) 

Crenças de alunos do curso de Letras 
Carmagnami 

(1993) 
Abordagem ou cultura de aprender Almeida Filho 

(1993) 
Crenças de professores de inglês de escolas de idiomas Damião (1994) 

Cultura de aprender línguas de alunos formandos do curso de Letras Barcelos (1995) 
Crenças de alunos e professores na sala de aula de leitura em LE Geraldini (1995) 

Fonte: baseado em Silva (2007)  

  
O período inicial, apesar de apresentar ainda pouca produção, já indicava uma 

nova perspectiva para os estudos em Linguística Aplicada. 

No quadro 4, mostram-se as principais pesquisas no período de consolidação:  

 

QUADRO 4 - LISTAS DE PESQUISAS SOBRE CRENÇAS 

PERÍODO DE CONSOLIDAÇÃO 1996 ATÉ 2001 

Termo utilizado na pesquisa Autor(a) e ano da pesquisa 

Cultura de Aprender Garcia (1995) 
Crenças sobre o ensino e aprendizagem de outras LEs Saquetti (1997); Marques (2001) 

Crenças de alunos do ensino médio Cunha (1998) 
Cultura de ensinar Félix (1998); Reynaldi (1998) 
Cultura de avaliar Rolim (1998) 

 Crenças, autonomia e motivação Moreira (2000) 
Bom professor de línguas Silva (2000) 

Crenças sobre a escola pública Custódio (2001) 

Crenças sobre a correção e tratamento de erros Silva (2001) 

Fonte: baseado em Silva (2007) 

 

A partir de 2002, temos o período de expansão, onde há expressivo aumento 

das pesquisas relacionadas a crenças nas produções de dissertações de mestrado e 

teses de doutorado.  

 

QUADRO 5 - LISTAS DE PESQUISAS SOBRE CRENÇAS 

PERÍODO DE EXPANSÃO DE 2002 ATÉ OS DIAS ATUAIS 

Termo utilizado na pesquisa 

 
Autor(a) e ano da pesquisa 

Crenças e Ansiedade Mastrella (2002)  
Crenças sobre o ensino e aprendizagem de outras LE Nonemacher (2002); Espinosa 

(2006) 
Crenças sobre ensino de gramática Carazzai (2002); Kuddies (2002); 

Madeira (2006) 
Cultura de aprender Silva, N. (2003) 

Crenças sobre o uso do computador Perina (2003) 
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Crenças sobre a oralidade em LE Dias (2003) 
Crenças sobre o bom aluno de línguas  Araújo (2004) 
Crenças sobre o lúdico na aula de LE Finardi (2004) 

Cultura de avaliar Belam (2004); Moraes (2005) 

Crenças sobre o ensino de vocabulário Conceição (2006); Vechetini 
(2005) 

Crenças sobre o ensino de inglês na escola pública Coelho (2006) 

Crenças de alunos do curso de letras  Silva (2005) 

Crenças de alunos de escolas públicas Trajano (2005) 

Crenças de professores de escolas de idiomas Garbuio (2005) 

Crenças e fatores contextuais Pereira (2005) 

Crenças e motivação na escola pública Lima (2005) 

Crenças sobre a inclusão de inglês nas séries iniciais Rocha (2006) 

Crenças de professores(rede pública e/ou particular) Santos (2006) 

Crenças sobre tradução Bonfim (2006) 

Crenças sobre a escrita em LE Espinosa (2006) 

Crenças sobre a leitura em língua estrangeira Campos (2006)  

Fonte: baseado em Silva (2007)  

 

Com base nos quadros elaborados a partir de Silva (2007), percebemos um 

crescente interesse nas pesquisas em crenças, sobretudo na área do 

ensino/aprendizagem de línguas, uma vez que compreender as crenças de 

professores e alunos nos possibilita o desenvolvimento de práticas reflexivas acerca 

do que é aprender e ensinar LE. Compreendemos que se faz necessário que as 

pesquisas em crenças alcancem os espaços onde as dificuldades no ensino e 

aprendizagem de inglês surgem, para que possamos encontrar caminhos para 

soluções desses problemas. Nesse sentido, escolhemos a escola pública como lócus 

desta pesquisa por entendermos que, infelizmente, este seja o contexto mais carente 

e desprovido de condições satisfatórias para a aprendizagem de LI.   

Leffa (1991), Almeida Filho (1993) e Barcelos (1999) foram os pioneiros nas 

pesquisas sobre crenças no Brasil.  Leffa (1991), por exemplo, pesquisou concepções 

de língua, linguagem e aprendizagem de línguas de alunos da 5ª série. Durante a 

pesquisa, percebeu que eles já trazem concepções sobre linguagem e aprendizagem 

de línguas mesmo antes de se iniciarem os estudos na escola. Isso nos leva a 

pressupor que existam outros elementos que influenciem a formação de crenças dos 

alunos sobre a aprendizagem de inglês, além daqueles adquiridos no contexto 

escolar, influenciando de forma direta, na maneira como os alunos percebem o 

aprendizado de LI. Entendemos que o contexto social onde eles vivem, também, é 

decisivo na formação das crenças que os alunos têm sobre a aprendizagem de língua 

estrangeira. Almeida Filho (1993) chama isso de “cultura de aprender” e define como:  
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Maneiras de estudar e de se preparar para o uso da língua-alvo 
consideradas como “normais” pelo aluno e típicas de sua região, etnia, 
classe social e grupo familiar, restrito em alguns casos, transmitidas 
como tradição, através do tempo, de uma forma naturalizada, 
subconsciente e implícita. (ALMEIDA FILHO, 1993, p. 13) 

 
 

A abordagem de ensinar do professor englobaria as concepções de linguagem, 

de aprender e ensinar, bem como as capacidades profissional, aplicada, teórica, 

implícita e linguístico-comunicativa, de maneira que, utilizadas juntas, impulsionassem 

a aprendizagem do aluno.  
 

Barcelos (1995) utiliza o conceito de “cultura de aprender”, de Almeida Filho 

(1993), para investigar as crenças de alunos formandos de Letras de uma 

universidade federal do sudoeste do Brasil. Nesta pesquisa, de caráter etnográfico, 

três crenças foram identificadas, sendo elas: (i) “Aprender inglês é saber sobre a 

estrutura dessa língua”; (ii) “[...] professor é o responsável pela aprendizagem do 

aluno”; e (iii) “[...] inglês que se aprende aqui não é o mesmo que se aprende lá”. Para 

a mesma autora (1995, p. 40), a “cultura de aprender línguas” envolve o “[...] 

conhecimento intuitivo implícito (ou explícito) dos aprendizes constituído de crenças, 

mitos, pressupostos culturais e ideais sobre como aprender línguas”. Ela concluiu, 

ainda, que as crenças identificadas na pesquisa traziam influência das experiências 

anteriores dos estudantes, muitas vezes, sendo responsáveis pelo aprendizado 

abaixo do esperado. Isso acontece, segundo Dewey (1971), porque “[...] tudo depende 

da qualidade da experiência que se tem”. Para o autor, o problema acontece porque, 

nas escolas tradicionais, muitas dessas experiências são do tipo “defeituosas”: 

 
Quantos estudantes, por exemplo, se tornam insensíveis às ideias e 
quantos perdem o ímpeto por aprender, devido ao modo por que 
experimentam o ato de aprender? [...] Quantos acabam por associar o 
processo de aprendizagem com algo de enfadonho e tedioso? [...] 
Quantos para sempre perderam o gosto pelos livros, associando-os a 
supremo enfado e ficando “condicionados” para apenas lerem sumária 
e ocasionalmente? (DEWEY, 1971, p. 15). 

 

O autor traz uma reflexão sobre o processo de aprendizagem atual, no qual é 

preciso levar em consideração o contexto do aluno, de modo que o modelo de 

educação, previsto nos documentos oficiais, esteja mais próximo da realidade 

enfrentada nas escolas. Dewey (1979, p. 113), acrescenta que “[...] o problema de 

educadores, mestres e do próprio estado, em matéria de educação, é fornecer 

ambiente no qual as atividades educativas se possam desenvolver”. A sociedade 
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contemporânea está em constante mudança em seus aspectos políticos, econômicos 

e sociais, portanto, os professores precisam estar atentos a todas essas variantes, 

para fazer com que suas práticas em sala de aula explorem as capacidades dos 

estudantes, de modo que consigam estabelecer significado do aprendizado com a 

realidade que os cerca.  
 

No caso específico do ensino de LI, não há uma aplicação entre o que foi 

estudado e o cotidiano do alunado. Observa-se a sua dificuldade em perceber a real 

importância do aprendizado de uma LE, não lhes causando, por essa razão, 

desconforto no fato de não conseguir se comunicar utilizando a LI, uma vez que “[...] 

o ser humano é basicamente orientado para atingir objetivos, com base nas suas 

necessidades, desejos ou pulsões” (LEFFA 2001 apud Lima, 2011, p.17), e 

infelizmente, para a maioria dos alunos, o inglês não parece ser uma necessidade.  

Retomando as palavras de DEWEY (1971, p. 16), se tudo depende de nossas 

experiências, seriam necessárias experiências educativas exitosas dentro do 

ambiente escolar, uma vez que “[...] os jovens na escola tradicional têm e passam por 

experiências [...] habitualmente más e defeituosas, defeituosas sobretudo do ponto de 

vista de sua conexão com futuras experiências”. Se as experiências dos alunos, em 

relação ao aprendizado de inglês, foram “defeituosas”, eles podem reforçar a crença 

de que são incapazes de aprender.  

Além dos estudos de Leffa (1991), Almeida Filho (1993) e Barcelos (1995), 

(1999), Dewey (2010), entre outros, nos últimos anos, podemos perceber um aumento 

no número de pesquisas desenvolvidas nos cursos de pós-graduação nas 

universidades brasileiras que analisam as crenças de alunos e professores sobre o 

processo de ensino/aprendizagem de línguas, dentre eles, podemos citar: Silva 

(2001); Carazzai (2002); Araújo (2004); Finardi (2004); Lima (2005); Miranda (2005); 

Aranha (2007); Borges (2007); Bomfim (2008); Hirata (2012); Cruz (2013); Costa 

(2013); Vale (2014); Gusmão (2015); Silveira (2015); Oliveira (2009); Oliveira (2016) 

etc. A maioria desses estudos apenas descreve as crenças de professores e alunos 

no processo de ensino/aprendizagem de línguas. Nesta questão, concordamos com 

Barcelos (2001, p. 87) quando defende que os estudos sobre crenças “[...] precisam 

ir além da simples descrição das crenças” e quando enfatiza que “É preciso uma 

investigação contextualizada das crenças. É necessário entender como as crenças 

interagem com as ações dos alunos e que funções elas exercem em suas 

experiências de aprendizagem dentro e fora de sala de aula”. 
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Nesta pesquisa, além de identificarmos as crenças, pretendemos entender qual 

o papel das crenças dentro do contexto investigado e se as crenças das professoras 

influenciam na motivação e autonomia dos alunos. Compreendendo esse complexo 

sistema, poderemos pesquisar, compreender e agir sobre os problemas enfrentados 

por professores e alunos em sala de aula, pois acreditamos que investigar as crenças 

de alunos e professoras é mostrar um respeito às suas individualidades, e isso 

demonstra um importante avanço nos estudos em LA, que passam a inserir o fator 

social no contexto de suas pesquisas. 

 

2.3.1 COMO SÃO FORMADAS AS CRENÇAS  

 

Há diferentes conceitos de crenças em outras áreas de conhecimento 

relacionados ao ensino/aprendizagem de LI. Apresentamos o conceito de Barcelos 

(2007) e em seguida, um conceito de crenças, a partir da psicologia social, objetivando 

mostrar como as crenças são formadas, complementando, assim, os estudos em LA. 

 

Crenças são uma forma de pensamento, construções da realidade, 
maneiras de -ver e perceber o mundo e seus fenômenos, co-
construídos em nossas experiências resultantes de um processo 
interativo de interpretação e ressignificação. Como tal, crenças são 
sociais, mas também, individuais, dinâmicas, contextuais e 
paradoxais. (BARCELOS, 2007, p. 15)  
 

No campo da Psicologia Social, as crenças estão presentes em muitas 

pesquisas. Ela entende as crenças como uma forma de representação simbólica que 

formamos sobre os fatos, pessoas, visão do mundo e expectativas, desejos, 

motivações (KRÜGER, 2004), e estas, por conseguinte, acabam influenciando na 

cognição, nas nossas emoções e atitudes.   

ROKEACH (1981), no seu livro clássico “Crenças, atitudes e valores”, defende 

que possuímos crenças que nos mostram o que é falso e verdadeiro, bom, bonito, e 

que essas crenças nos guiam no mundo em que vivemos.   

KRÜGER (2004) enfatiza que as nossas crenças têm origem em experiências 

pessoais e que se formam tanto no dominio da percepção quanto na imaginação, 

pensamento e raciocício. Para o autor, as crenças podem ser de caráter pessoal se 

elas expressam uma opinião a respeito de algo ou alguém e que podem, também, 

representar a opnião de um grupo de pessoas, como, por exemplo, da opinão pública 
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ou dos esteriótipos sociais admitidos por um grupo de pessoas. Isso nos possibilita, 

segundo o autor, analisar a dimensão tanto das crenças individuais quanto daquelas 

compartilhadas por um determinado grupo, a fim de compreender a aceitação dessas 

crenças nos indivíduos. O estereótipo social é definido, ainda segundo Krüger (2004), 

quando uma crença é compartilhada de maneira generalizada sobre alguma 

característica e/ou traço psicológico, físico e/ou moral e, de maneira, também 

generalizada, atribuído a um grupo de pessoa. Sendo assim, se as crenças são 

pessoais e refletem as nossas características particulares, mesmo que, em um dado 

momento, haja similaridade entre crenças de diferentes pessoas, manifestamos 

nossas crenças a partir da nossa fala e dos significados dotados de existência, a partir 

das nossas experiências vividas. Formamos, então, nossas opiniões, convicções, 

estereótipos e preconceitos, a respeito de nós mesmos e a respeito do contexto onde 

estamos inseridos. De maneira mais simples, conhecendo as crenças e opiniões de 

uma pessoa, podemos saber muito sobre ela e sobre a percepção que ela tem sobre 

o meio em que vive e sobre si própria. Assim, se uma crença ganha a proporção de 

opinião pública, pode influenciar, de maneira significativa, a motivação daqueles que 

a tomam como verdade.  

 Kruger (1995) relaciona cinco características básicas para as crenças. 

Segundo ele, 

Trata-se de proposições sobre objetos instalados nos três mundos de 
Popper2, aceitas ao menos por uma pessoa, sendo subjetivamente 
endossadas, segundo níveis qualitativamente diversos de convicção; 
passíveis de observação quando declaradas ostensivamente; e 
encontram-se presentes em processos cognitivos de modo geral, 
influenciando a percepção e a interpretação dos fatos, a formação das 
identidades, as relações interpessoais e os processos sociais 

coletivos.  (KRUGER,1995, p. 27) 
 

Os conceitos apresentados até aqui permitem-nos entender que uma crença 

não se forma e, muito menos, se modifica de maneira instantânea. A maneira como 

as crenças são formadas e consolidadas na mente humana, e a forma como elas 

                                                 
2 "Nesta filosofia pluralista, o mundo consiste de, pelo menos, três submundos  
ontologicamente distintos; ou, como eu diria, há três mundo: o primeiro é o mundo material, 
ou o mundo dos estados materiais; o segundo é o mundo mental, ou o mundo dos estados 
mentais; e o terceiro é o mundo dos inteligíveis, ou das ideias no sentido objetivo; é o mundo 
de objetos de pensamento possíveis: o mundo das teorias em si mesmas e de suas relações 
lógicas, dos argumentos em si mesmos, e das situações de problema em si mesmas”. 
http://edwardfeser.blogspot.com/2010/07/poppers-world-3.html, acesso em 15/08/2018 

 
 

http://edwardfeser.blogspot.com/2010/07/poppers-world-3.html
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orientam a nossa percepção da realidade, assim como o processamento informações, 

é ilustrado por Pajares (1992), quando diz que: 

 
Quanto mais cedo uma crença for incorporada à sua própria 
estrutura de crenças, mais dificilmente ela mudará. Isto porque as 
crenças geralmente afetam a percepção e influenciam fortemente o 
processamento da nova informação e é, por esta razão, que as 
crenças adquiridas mais recentemente são mais vulneráveis. Com 
o tempo e uso, elas se tornam robustas e, embora incorretas ou 
incompletas, os indivíduos continuam a mantê-las, mesmo após as 
explicações, cientificamente corretas, terem sido apresentadas. 
(PAJARES ,1992, p. 317) 

 

 

Para Kalaja (1995), as crenças são um tipo de saber socialmente construído, a 

partir da – e na – interação com as outras pessoas e sofrem influência do contexto 

onde estamos inseridos. Correlacionando essa concepção com os objetivos 

apresentados nesta pesquisa, acreditamos que professores e alunos, em diferentes 

contextos, podem possuir diferentes crenças, o que requer do pesquisador uma 

análise mais cuidadosa dos fatores contextuais que podem influir no desenvolvimento 

da pesquisa. É importante salientar que, diante do exposto, é relevante conhecer e 

discutir as crenças no contexto educacional, a fim de repensarmos o processo de 

ensino/aprendizagem, com foco no contexto da sala de aula, buscando compreender 

o que se passa na mente de alunos e professores quando acontece ou não o 

aprendizado. Soares & Bejarano (2008) certificam essa afirmação ao declararem que:  

 

[...] em relação às pesquisas sobre crenças no campo pedagógico, é 
importante salientar que somente nos últimos anos têm sido 
compreendidas como relevantes nos estudos sobre os paradigmas 
do/a professor/a, pois as perspectivas que não se encaixavam no 
racionalismo e na tecnocracia não eram fáceis de serem valorizadas 
e respeitadas nas discussões acadêmicas.  (SOARES & BEJARANO, 
2008, p. 55) 
  

 

Outros autores reforçam a discussão sobre o conceito de crenças como uma 

elaboração individual, mas que sofre a influência do contexto sociocultural. Ramos 

(1997, p.19), e.g., ressalta que “[...] a subjetividade também tem uma origem coletiva, 

pois a pessoa se desenvolve a partir das circunstâncias que vivenciou, isto é, dos 

valores, das crenças, dos usos e costumes do grupo à sua volta”.  Soares e Bejarano 

(2008) declaram que  
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[...] as crenças são concepções individuais, mas [...] extrapolam essa 
individualidade justamente por se inserir na convivência coletiva, com 
outros membros da sociedade, que são influenciados e influenciam na 
consecução do que podemos chamar de “realidade” e, portanto, 

também de crenças. (SOARES E BEJARANO, 2008, p. 60) 
 

Desta maneira, podemos entender que a importância de se analisar e 

compreender as crenças vai além do contexto educacional, uma vez que elas estão 

relacionadas à própria natureza humana e perpassam todas as nossas relações com 

o mundo em que vivemos. Como aponta Pajares (1992, p. 307), “Essa visão é 

baseada na suposição de que as crenças são os melhores indicadores das decisões 

que os indivíduos fazem ao longo de suas vidas”3. Nossas crenças, dessa forma, 

estão relacionadas à nossa história de vida, influenciando a forma como vemos  e nos 

relacionamos com o mundo, moldando a nossa percepção da realidade, a partir do 

que pensamos que somos ou o que deveríamos ser. Esta pesquisa fundamenta-se na 

reflexão acerca das crenças que fazem parte da vida do professores e alunos em 

relação ao aprendizado de LI, uma vez que compreendemos que, se os sujeitos 

envolvidos no processo de ensino/aprendizagem de língua  estrangeira possam refletir 

sobre as suas atitudes em sala de aula, poderão ser capazes de minimizar alguns 

problemas que possam surgir durante esse processo e passem, assim, a desenvolver 

ações que levem à compreensão da importância do aprendizado da língua inglesa na 

sociedade atual. Segundo Alves (2016), 

 
[...] considerando-se que o mundo social é feito de indivíduos e os 
significados são construídos por eles, que interpretam e reinterpretam 
o mundo à sua volta de acordo com suas crenças, não se pode 
conceber que haja uma realidade única, mas várias realidades, nas 
quais os processos de aquisição de uma língua estrangeira também 
passam a ser visto por uma nova ótica, com diferentes interpretações.  
(ALVES, 2016, p. 62) 
 

Uma crença, que costuma ser comum aos alunos da rede pública de ensino no 

Brasil, é a de que não se aprende inglês ali. Qualquer professor que tenha passado 

pela experiência de lecionar inglês nesse contexto já ouviu frases do tipo “Eu não sou 

capaz de aprender!”; “Inglês é muito difícil!”; “Para que vou aprender inglês se nunca 

vou para os Estados Unidos?”; “Estamos cansados de ver apenas o verbo to be!”; “Eu 

                                                 
3 “This view is based on assumption that beliefs are the best indicators of the decisions 
individuals make throughout their lives. 
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não consigo aprender!”; “Sou burro!” etc. Esses alunos foram expostos, desde o início, 

ao aprendizado de inglês, relacionado, exclusivamente, a aspectos gramaticais e ao 

vocabulário. Esse tipo de ensino faz com que os alunos se sintam desmotivados, 

levando-os ao fracasso no aprendizado LI e gerando, neles, a crença de que o aluno 

da escola pública não aprende inglês, porque que tem pouco repertório linguístico. 

Dessa forma, por vezes, o fazer de alguns professores acabam por (re)afirmar essas 

crenças dos estudantes, uma vez que tentam justificar o fracasso do ensino de LI 

relacionando-o apenas a problemas estruturais das escolas, tais como, a falta de 

material didático e recursos adequados. Portanto, cabe ao professor reconhecer as 

suas próprias crenças, pois estas moldam a maneira como ele percebe e interfere na 

realidade, visto que as crenças que nossos alunos trazem para dentro da sala de aula 

tanto são resultado do convívio em seus grupos sociais como são, também, fruto do 

convívio com colegas e professores. O ensino de LI, nas escolas públicas brasileiras, 

enfrenta problemas em relação à pequena carga horária (02 aulas semanais no ensino 

fundamental e médio) escassez de material didático, salas superlotadas, professores 

e alunos desmotivados. As condições de ensino/aprendizagem estão muito distantes 

daquelas asseguradas pelos documentos oficiais no Brasil. Siqueira (2009) afirma que 

 

Apesar de os excelentes documentos oficiais brasileiros como os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) e Orientações Curriculares 
para o Ensino Médio (2006) darem a importância devida à 
aprendizagem de LE defendendo a formação e um cidadão autônomo 
e participativo [...] a realidade, infelizmente, demostra que a disciplina 
continua cercada de grande desprestígio. Além disso, deixou de ser 
novidade a grande desvalorização das línguas estrangeiras no 
currículo do ensino fundamental e médio, fluindo da não 
obrigatoriedade do passado para a carga horária esquálida do 
presente. (SIQUEIRA, 2009, p. 231)  

 

Os PCN defendem o ensino de LE baseado na habilidade de leitura, justificando 

que a LI não é falada oficialmente no país. Parece-nos antagônico, tendo em vista que 

o mesmo documento afirma que “Para um bom participante atuante é preciso ser 

capaz de se comunicar. E ser capaz de se comunicar não apenas na língua materna, 

mas também em uma ou mais língua estrangeira” (BRASIL,1998, p.38). Tarefa difícil, 

em virtude da pouca ênfase dada à prática da oralidade nas aulas de inglês seja por 

conta da falta de formação necessária dos professores, seja pelo conteúdo linguístico 

dos alunos, seja pela superlotação das salas de aula. Leffa (2011) faz uma observação 

a respeito da habilidade dos alunos em falar quando ressalta que “O domínio de uma 
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língua estrangeira não é uma competência que possa ser disfarçada”. Segundo o 

autor, podemos fingir, até mesmo, sentimento, mas não podemos fingir que falamos 

inglês ou espanhol e ele acrescenta que “[...] quando alunos estudam a língua 

estrangeira durante anos na escola e saem de lá sem conhecer a língua, o resultado 

é também evidente; o fracasso contundente da escola fica estampada na mudez 

irretorquível do aluno”.  (LEFFA, 2011, p. 16) 

De acordo com dados do IBGE, em 2004, 84% dos alunos brasileiros 

pertenciam a famílias que ganham até 2 salários mínimos. Isso nos leva a uma breve 

análise de que a maioria desses jovens são alunos da rede pública de ensino. Sendo 

assim, se estamos falando do fracasso do ensino de LI nas escolas públicas do Brasil, 

significa dizer que, para essa enorme parcela da população, a escola serve como meio 

de exclusão. No mundo globalizado, que “elegeu” o inglês como língua oficial, a escola 

reforça a crença de que pobre não precisa aprender uma LE ou, pior, reforça a crença 

da sua incapacidade em aprender. É importante que os professores e a comunidade 

escolar reflitam e percebam a necessidade de se fazer um trabalho melhor, no intuito, 

principalmente, de se fazer com que o aluno pobre da rede pública compreenda o 

porquê de se estudar inglês.  

Siqueira (2006) explicita a importância de se aprender inglês para se ter acesso 

às informações circundantes na sociedade moderna ao dizer que 

  

[...] estima-se que setenta e cinco por cento de toda a comunicação 
global escrita, oitenta por cento da informação armazenada em 
computadores no mundo inteiro e oitenta e cinco por cento do 
conteúdo disponibilizado na internet, são em língua inglesa, sem falar 
nas publicações científicas que adotaram o inglês como língua oficial. 

(SIQUEIRA 2006, p. 61) 
 

Trazendo, novamente, à discussão, os documentos oficiais, chama-nos a 

atenção a seguinte passagem “[...] somente uma pequena parcela da população tem 

a oportunidade de usar línguas estrangeiras como instrumento de comunicação oral, 

dentro ou fora do país” (BRASIL, 1998. p. 20). Na página seguinte, encontramos a 

seguinte citação que, no nosso entendimento, vem reforçar as crenças de que alunos 

das camadas populares não têm acesso a contextos de uso de uma LE: 

 
Deve-se considerar também o fato de que as condições na sala de 
aula da maioria das escolas brasileiras (carga horária reduzida, 
classes superlotadas, pouco domínio das habilidades orais por parte 
da maioria dos professores, material didático reduzido a giz e livro 
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didático etc.), podem inviabilizar o ensino das quatro habilidades 
comunicativas. Assim, o foco na leitura pode ser justificado pela 
função social das línguas estrangeiras no país e também pelos 
objetivos realizáveis tendo em vista as condições existentes. (BRASIL, 
1998. p. 21) 
 
 

Nesse trecho, abordado nos PCNs, podemos perceber que há a crença de que 

o bom ensino de inglês dependa, sobretudo, do material didático, demonstrando 

conhecimento e nenhuma preocupação em resolver o problema da falta de preparo 

de alguns professores para a realização das práticas de oralidade, o que nos parece 

um grave problema no ensino/aprendizagem de LI nas escolas públicas brasileira, que 

não trata-se apenas da metodologia, formação do professor, falta de cursos de 

qualificação e nem a crença relacionada à ineficiência da escola em ensinar, mas do 

distanciamento entre o que dizem as leis que regem nosso sistema de ensino e a 

ausência de um sistema que gerencie e sane os problemas enfrentados por todos os 

envolvidos no processo educacional. Segundo Oliveira (2011, p. 87), “É preciso fazer 

com que se cumpra o direito à aprendizagem das competências linguísticas previsto 

na legislação no espaço constitucionalmente instituído da escola regular”. É nesse 

espaço, indubitavelmente, que deve acontecer o aprendizado em toda a sua plenitude. 

Assim sendo, analisar todas essas crenças presentes entre alunos e 

professores relacionadas ao ensino/aprendizagem de LI e refletir sobre elas pode nos 

possibilitar modificá-las, de modo que elas não mais interfiram negativamente nas 

decisões de sala de aula. Para que isso aconteça, é necessário reconhecer essas 

crenças, para analisá-las e ressignificá-las. Como são formadas a partir de um 

contexto sociocultural, o processo de ressignificação será mais eficaz se feito 

coletivamente. Soares e Bejarano (2008) afirmam que reconhecer e modificar essas 

crenças não será tarefa fácil, pois, 

 

Quando afirmamos a importância de um trabalho profissional 
diferente, que torne a práxis pedagógica do professor mais 
significativa para si e para os educandos, não desconsideramos que 
esse processo é doloroso, permeado por dúvidas, medos e conflitos, 
haja visa não ser fácil abrir mão de certezas presentes há décadas, na 
prática dos professores. Além do mais, para tentar mudar essas 
crenças temos que focalizar não somente os professores, como 
categoria, mas é necessário atentarmos para todo o imaginário social 
que cristaliza um entendimento da profissão docente, que tanto 
influencia como é influenciado pelas convicções das professoras”. 
(SOARES E BEJARANO, 2008, p. 69) 
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Se os professores desconhecem ou mesmo não percebem a influência das crenças 

envolvidas no processo de ensino/aprendizagem, podem duvidar da capacidade dos seus 

alunos e criar gerar uma atitude conformista que utilizarão ao justificar o fracasso no 

aprendizado do inglês.  

 

2.4 O PAPEL DO PROFESSOR E A MOTIVAÇÃO DA AUTONOMIA DO ALUNO 

 

Olhando para a frente, parto do princípio de que o ser humano é 
basicamente orientado para atingir objetivos, com base nas suas 
necessidades, desejos ou pulsões. De algum modo, há uma 
consciência, construída provavelmente a partir de contatos sociais, o 
que leva o indivíduo à ação. Essa ação pressupõe um objetivo. O 
segredo do sucesso é entrar em uma comunidade em que esse 
objetivo possa ser compartilhado.  (LEFFA, 2011, p. 16)  

 

 
Podemos observar que aprender uma LE, em contexto de sala de aula, é um 

processo complexo, cercado de muitas incertezas e que, na maioria dos casos, não 

tem mostrado muito sucesso. Num país como o Brasil, podemos encontrar contextos 

de sala de aula diferenciados em cada região, mas que enfrentam dificuldades 

semelhantes no que tange ao ensino/aprendizado de língua inglesa. Partindo da 

nossa própria experiência como professores de LI, observamos como a sociedade, 

em geral, percebe, como insatisfatória, a forma como se ensina inglês nas escolas 

públicas brasileiras, principalmente, no que diz respeito à competência oral. É comum 

encontrarmos alunos entediados com as aulas de inglês, alegando que, em toda a 

sua trajetória escolar, ficaram estudando as formas verbais do “to be”. Já os 

professores, em grande maioria, alegam que não trabalham a produção oral em suas 

aulas por insegurança, por excesso de alunos em sala e, até mesmo, por despreparo. 

Em muitas escolas, o inglês é repassado como complementação de carga horária, o 

que faz com que muitos professores justifiquem o método gramática-tradução durante 

toda a sua trajetória de ensino, utilizando extensas listas de vocabulário e exercícios 

de tradução, evidenciando, muitas vezes, a falta de formação adequada desse 

profissional. Além desses fatores, observamos que os Parâmetros Curriculares 

Nacionais enfatizam a leitura, o ensino do inglês, em detrimento das demais 

habilidades.  Almeida Filho (1992) explicita bem esse quadro, ao afirmar que: 

 

Diante de uma situação flagrantemente adversa, o ensino de LE tem 
se dado sem um mínimo de resultados. O professor se formou com 
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uma licenciatura dupla em Português e uma LE, mas as capacidades 
linguística e teórico-pedagógica resultantes dessa formação para 
ensinar a LE não convenceriam ninguém. Comumente, o professor 
não fala, pouco lê, não escreve e nem entende a LE de sua habilitação 

quando em uso comunicativo (ALMEIDA FILHO, 1992 apud 
GIMENEZ, 2005b, p. 29)  

 
 

Podemos observar que não há parâmetros estabelecidos para o controle de 

qualidade dos cursos de Licenciatura em Letras, no Brasil, no que diz respeito à LE. 

Exames aplicados pelo MEC, como o ENADE, para os concluintes desses cursos, 

com habilitação em língua materna e/ou uma estrangeira, não avaliam a qualidade da 

formação para o ensino de LE. De acordo com Oliveira e Paiva (2005, p. 355), “[...] a 

língua estrangeira e a formação do docente de língua estrangeira não são objetos de 

avaliação [...] as línguas estrangeiras continuam a ser as primas pobres no Curso de 

Letras”. Os currículos de cursos de graduação em Letras precisam avaliar o tipo de 

profissional a ser formado, e isso implica reflexões sobre quais habilidades e 

competências devam ser desenvolvidas, para que o futuro professor de LI possua 

domínio do uso da língua-alvo. Desse modo, faz-se necessário buscar meios de 

avaliação da proficiência oral nos cursos de formação de professores de LE, para que 

esses profissionais sejam capacitados no uso da linguagem oral, no contexto de 

ensino. Para que seja efetivo, o ensino do inglês requer, do professor, domínio e 

proficiência na língua-alvo, principalmente, se considerarmos os contextos atuais de 

ensino da língua e as propostas de ensinar inglês para a comunicação. Para tanto, se 

faz necessário saber se comunicar nessa língua.  

O ensino da LI tem por objetivo fazer com que os seus aprendizes 

compreendam a sua importância e o valor desta língua no mundo globalizado. Além 

disso, o inglês tornou-se disciplina nas grades das escolas brasileiras. Os alunos da 

rede particular de ensino, em geral, começam a ter contato com o inglês já nas séries 

iniciais, enquanto os alunos da rede pública começam a entrar em contato com uma 

segunda língua apenas no fundamental II, a partir do sexto ano. Para muitos desses 

alunos, será a primeira vez que estudarão o idioma, e o professor deverá preocupar-

se em atingir o desenvolvimento de um aprendizado significativo. A maioria dos 

alunos, ao sair do 5º para o 6º ano do ensino fundamental, mostra-se curiosa e 

entusiasmada com a língua inglesa. Além de ser uma matéria nova, os alunos 

acreditam que aprenderão a se comunicar no inglês, que serão fluentes.  
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Professores devem, então, analisar como alcançar seus alunos em relação à 

prática da oralidade do idioma ensinado, aproveitando essa fase, em que os 

educandos estão motivados, e a respeito de quais métodos são mais eficazes para 

tornar isso possível, proporcionando uma aprendizagem verdadeira e fazendo com 

que os alunos consigam desempenhar o uso da LI em situações reais de uso. Na rede 

pública de ensino, há, ainda, a difícil tarefa, para o professor, de criar um ambiente, 

onde haja interação entre os alunos nas condições das nossas escolas. Além da falta 

de infraestrutura adequada, os professores contam com salas superlotadas, carga 

horária reduzida, o que dificulta, ainda mais, a prática da oralidade em sala de aula. É 

comum ouvirmos, nas escolas, por parte de muitos professores, que não se aprende 

a falar inglês na escola, que se deve procurar esse aperfeiçoamento em um curso 

particular, e essa crença, também, faz parte do cotidiano dos alunos. Em verdade, a 

oralidade da língua inglesa é pouco trabalhada com os alunos de escola pública. Rojo 

e Lopes (2004) trazem informações a respeito do ensino de LE, apontando a 

necessidade de investimento, por parte do poder público na educação, na formação 

dos professores e infraestrutura das escolas públicas. O aluno deveria ser exposto ao 

uso da língua, mas, infelizmente, nem professores tampouco escolas estão 

preparados para isso. 

De acordo com Leffa (2008, p. 10), o ensino da LE não deve ter só objetivos 

instrumentais, como, compreender, falar, ler e escrever, mas, também, deve ser 

orientado para objetivos educativos com a contribuição para a “[...] formação da 

mentalidade, desenvolver hábitos de observação e reflexão” e a respeito do “[...] 

conhecimento da civilização estrangeira, capacidade de compreender tradições e 

ideais de outros povos". Os professores de LI devem trazer, à luz de seus alunos, a 

língua num sentido mais amplo, não a dissociando da cultura, mas ajudando os alunos 

a ser capazes de manifestar uma visão crítica, integrando-se à sociedade de uma 

forma significativa, já que a oralidade está, intimamente, ligada ao processo de 

comunicação.  

A escola deve se voltar para a construção linguística em LE de forma mais 

eficaz, ampla e interativa. Os PCNs (1998) do terceiro e quarto ciclo do Ensino 

Fundamental4 defendem a ideia do aprendizado de uma LE como uma maneira de 

                                                 
4 Apesar da pesquisa estar relacionada a alunos do EM, fizemos uma referência aos PCNEF por entender que as 

experiências dos alunos na educação básica estão relacionadas com as crenças de como eles percebem o ensino 

de LI no EM. 
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fazer parte do mundo, de ser um cidadão global, com direitos e deveres para com 

essa sociedade plural e mundial. Estas concepções são explícitas no trecho a seguir, 

retirado do PCNEF de Língua Estrangeira:  

 
vivenciar uma experiência de comunicação humana, pelo uso de uma 
língua estrangeira, no que se refere a novas maneiras de se expressar 
e de ver o mundo, refletindo sobre os costumes ou maneiras de agir e 
interagir e as visões de seu próprio mundo, possibilitando maior 
entendimento de um mundo plural e de seu próprio papel como 

cidadão de seu país e do mundo. (PCNEF, 1998, p. 43) 
 

Por meio dos PCNs (1998), espera-se que, ao longo dos quatro anos do ensino 

fundamental, o aluno seja capaz de desenvolver as seguintes competências com o 

ensino da LI:  

1) Identificar, no universo que o cerca, as línguas estrangeiras (aqui refere-se 

ao inglês) que cooperam nos sistemas de comunicação, percebendo-se como parte 

integrante de um mundo plurilíngue.  

2) Vivenciar uma experiência de comunicação humana, refletindo-se no seu dia 

a dia, nos costumes e maneira de agir e interagir.  

3) Reconhecer que aprender esta ou mais línguas lhe possibilita acesso a bens 

culturais da humanidade.  

4) Construir conhecimento sistêmico sobre a organização textual e sobre como 

e quando utilizar a linguagem, nas situações de comunicação, tendo, como base, os 

conhecimentos da língua materna.  

5) Construir consciência e consciência crítica dos usos que se fazem da língua 

estrangeira que está aprendendo.  

6) Utilizar outras habilidades comunicativas de modo a poder atuar em 

situações diversas.  

 

O professor, portanto, deve viabilizar, para o aluno, o contato com outras 

culturas, contribuindo para o conhecimento de aspectos culturais diferentes daquele 

que vivencia, sendo ligado diretamente à constituição social do estudante, fazendo do 

ensino e aprendizagem da LE o caminho que abrirá as portas ao aluno de classes 

populares a ter acesso a esse conhecimento global. É importante estimular que 

nossos alunos percebam que o aprendizado de uma LI os faz cidadãos do mundo, 

aptos a conhecer diferentes culturas e povos, uma vez que o indivíduo constrói sua 
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cidadania dependendo do grau de consciência que tem acerca de si mesmo e do 

outro. De acordo com Consolo (2000, p. 105), “[...] a crença de que falar uma língua 

implica na construção de significados interpessoais parece relevante para aulas de 

línguas que motivarão um maior engajamento do aluno no discurso da sala de aula”. 

Esse engajamento pressupõe que os alunos assumam papéis ativos nas interações 

verbais, como, por exemplo, ao iniciar e finalizar trocas verbais, bem como, ao ter 

algum controle sobre os tópicos tratados5. 

Se a formação oferecida aos professores não privilegia a fala, isso deixa o 

estudante e futuro professor inseguro ao lecionar. Com o despreparo profissional e o 

nível de proficiência linguística insuficiente, muitos professores acabam não 

conseguindo lidar com as atribuições de uma sala de aula. Os próprios concursos para 

seleção de professores trazem em suas provas questões de múltipla escolha que 

tratam, apenas, de aspectos gramaticais e deixam, completamente de lado, a 

competência oral.  Outro importante fator, e que não pode deixar de se figurar aqui, é 

a desvalorização do professor enquanto profissional. A maioria trabalha com uma 

carga horária exaustiva, faltando-lhe tempo e, até mesmo, condições financeiras para 

investir em estudo e cursos de aperfeiçoamento durante o exercício de sua profissão. 

A maioria desses cursos são oferecidos nos grandes centros urbanos ou pertencem 

à rede privada de ensino, e os professores que buscam uma qualificação os fazem 

com recursos próprios, pois não há qualquer incentivo por parte do governo. 

Salientamos que, além do despreparo de alguns professores, a situação precária das 

escolas da rede pública contribui para esse cenário. Faltam materiais, equipamentos 

de áudio e vídeo, acesso à internet. Em alguns casos, embora alguns professores já 

utilizem músicas, filmes, por vezes, esses materiais são aplicados de forma aleatória, 

e a aula se transforma em algo ineficaz, descontextualizado e sem sentido.  

                                                 
5  

Tradução do autor da presente pesquisa: “The belief that speaking a language implies the 

construction of interpersonal meaning seems to be relevant for language lessons that will 

motivate more engagement in CD on the part of students. Such engagement presupposes the 

taking up of active roles in verbal interaction by the students, as for example, the initiation and 

finishing of exchanges, as well as having some sort of control over topics dealt with” 

(CONSOLO, 2000, p. 105) 
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Grande parte dos professores de escola pública tem pouca fluência ou não fala 

nada do inglês. Sendo assim, se o professor não fala o idioma, não poderá ajudar os 

alunos a desenvolver a competência oral em LI, mesmo que a escola ofereça os 

recursos necessários. Assim, as aulas de inglês acabam por se resumir à lista de 

vocabulário e à tradução textual. Isso torna as aulas enfadonhas e cansativas, o que 

acaba gerando um desinteresse por parte dos alunos nas aulas de língua inglesa, 

visto que eles percebem o inglês como algo irrelevante, sem nenhuma importância 

para o seu fracasso ou sucesso escolar.  

Apesar do importante papel do professor no processo de ensino/aprendizagem, 

existe outro fator relevante para que o aluno consiga atingir um bom desempenho: a 

motivação. Para que possamos entender por que alguns indivíduos obtêm sucesso 

em suas ações, enquanto outros falham, devemos definir o que vem a ser essa 

motivação. Segundo Brown (1994, p. 33), por exemplo, não existe, ainda, uma 

sentença clara que possa expressar, corretamente, a ideia que procuramos aqui 

edificar: “Um dos problemas mais complicados do ensino da segunda língua tem sido 

definir e aplicar a construção de motivação na sala de aula”. 

JACOB (2004) traça uma definição da motivação, dizendo que, 

Quando as pessoas decidem fazer alguma coisa, a motivação é 
responsável por essa atitude e por quanto tempo elas desejarão 
sustentar ou expandir a atividade [...] motivação é definida por meio  
de três componentes: desejo para realizar uma meta, esforço exercido 
nessa direção e satisfação com a tarefa. (JACOB, 2004, p. 34). 

 

Em seguida, afirma que, da mesma forma que 

Consideramos motivação no processo de ensino/aprendizagem algo 
que orienta um indivíduo, em um dado momento, a tomar uma decisão 
consciente sobre a busca do novo, orienta-o durante o processo para 
investir maior ou menor esforço na aprendizagem e dá condições para 
que ele possa avaliar , negativa ou positivamente, o processo em que 
está envolvido, tomando como base o atendimento ou não 
atendimento da motivação prévia que possuía. (JACOB, 2004, p. 34). 

 

 A motivação serve como estímulo, desperta o interesse em se conhecer algo 

novo, como aprender uma nova língua. Por outro lado, se os nossos alunos forem 

tomados por um sentimento de desmotivação, que é representado pela falta de 
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interesse e atenção, a não valorização da disciplina e o não-envolvimento nas tarefas 

propostas pelo professor, de certo, ocorrerão. A atuação do professor poderá ser 

decisiva. A forma como se trabalha o conteúdo, como se tratam os alunos e o material 

didático, também, podem gerar, nos educandos, estímulo ou total desinteresse pelo 

que se deve estudar. Aprender uma língua estrangeira é um processo difícil, e, perante 

esse obstáculo, a motivação pode ser um fator determinante. 

Michelon (2003) explica como a motivação se desenvolve e como ela se 

relaciona com as crenças: 

 

O indivíduo, ao nascer, traz consigo impulsos inatos que geram 
necessidades e resultados potenciais, bem como influenciam as 
crenças e valores, tanto pessoais como sociais. As crenças e valores, 
que são, também, influenciadas pelo contexto social, se refletem em 
suas atitudes. A partir de suas crenças e valores, o indivíduo faz 
escolhas, manifesta seu querer, e essas escolhas passam a ser seus 
objetivos. O desejo de atingir esses objetivos, somado às atitudes 
favoráveis a sua própria realização, levam-no a despender esforço, a 
agir. A manutenção desse esforço ocorre na medida em que haja 
perspectiva de satisfação de alguma de suas necessidades. A 
necessidade satisfeita - o objetivo alcançado - propicia-lhe um 
sentimento de satisfação que fortalece sua autoconfiança e o estimula 

a despender novo esforço para atingir outro objetivo. (MICHELON, 
2003, p. 02) 
 

Dornyei (2011, p. 199), afirma que “Se motivação fosse um conceito simples, 

não despertaria tanto interesse. Se, por um lado, há a complexidade em se conceituar 

e entender a motivação, por outro, há uma necessidade urgente em fazê-lo, pois é 

necessário, para que possamos entender o comportamento dos alunos em sala de 

aula, assim como, os métodos de ensino que utilizamos e, também, a nossa prática, 

que deve condizer com as necessidades do aluno. Para que ele aprenda a LI, é 

preciso que entenda que este aprendizado está a serviço dele. Surge, aí, a grande 

questão do inglês na escola pública: essa crença de que o aluno da escola pública 

não aprende, faz parte desse sistema de exclusão exposto por Leffa (2009). Segundo 

o autor, as leis que regem o ensino de língua inglesa no Brasil garantem a liturgia do 

ensino, não o aprendizado. Acrescenta, ainda, que a sociedade criou mecanismos de 

exclusão que impedem o acesso do aluno pobre ao clube dos falantes de LI. Dentre 

esses mecanismos, destaca: 



44 
 

 A difusão da ideia de que pobre não precisa aprender uma língua estrangeira, 

porque ele nunca vai ter uma oportunidade de usar esse conhecimento; 

 A argumentação de que a escola não tem condições de ensinar uma língua 

estrangeira, quer pela falta de conhecimento dos professores quer pela 

ausência de recursos;  

 A argumentação de que, se o aluno não aprendeu nem o português, que é sua 

língua materna, não tem motivo para se estudar uma língua estrangeira e 

submeter-se a uma cultura que não é a sua (uma faceta mais perversa dessa 

argumentação é o descrédito na capacidade do aluno em aprender); 

 A ideia de que o aluno não queira e nem deseje aprender a língua estrangeira. 

Ele mesmo se exclui, quer questionando a necessidade de aprender, 

perguntando “Para que estudar inglês?” ou afirmando, explicitamente, o desejo 

de não querer estudar. (LEFFA, 2009, p. 117) 

Diante do exposto pelo autor, podemos pensar que esse sistema de 

autoexclusão tenha sido desenhado e instaurado nas mentes dos alunos de maneira 

tão sutil pela sociedade que nem professores nem alunos perceberam e, 

erroneamente, assumiram a autoria desse discurso. Assim, a escola tem sido o lugar 

de afirmação desses mecanismos, uma vez que o aprendizado não se efetiva, e os 

alunos, que tomam como verdade a ideia de incapacidade em aprender, e do próprio 

sistema público de ensino de se ensinar. Essas crenças, por sua vez, vão sendo 

alimentadas, revalidadas e ganham força. Faz-se necessário, então, que os alunos e 

professores reinterpretem as suas experiências, revendo e ressignificando as crenças 

negativas que servem como fator limitante no ensino/aprendizado da LI. 

Trabalhar com LE requer ousadia e imaginação por parte do professor, mas o 

que observamos nas escolas são alunos que se mostram cansados e desmotivados 

com aulas que se restringem ao ensino de gramática. O que ocorre é que, para muitos 

professores, essa prática virou um ciclo vicioso, pois, na maioria dos casos, se sentem 

mais à vontade e seguros com esse tipo de ensino. Muitos alegam despreparo e 

insegurança para elaborar atividades diferenciadas, pois as salas de aulas são 

sempre lotadas, heterogêneas, e o antigo método de se copiar conteúdo no quadro 

funciona, também, como controle de turma. 

A aprendizagem de uma LE, também, visa promover a autonomia do educando. 

O professor precisa assumir o papel de facilitador no processo da aprendizagem e no 
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desenvolvimento da autonomia de seus alunos, fazendo com que a aprendizagem 

surja de um processo interacional, onde professores e alunos trabalhem juntos. O 

professor, aqui, não é mais o detentor de conhecimento, e o aluno não mais deve ser 

visto como um receptor, mas como um “co-construtor” do seu próprio conhecimento, 

tornando-se um sujeito autônomo. Nunan (2000) ressalta que: 

 

A aprendizagem de uma segunda língua ocorrerá com mais eficácia 
se os aprendizes puderem desenvolver e exercer a sua autonomia. A 
autonomia é uma mola propulsora para uma aprendizagem eficaz e 
sustentável. O professor poderá desenvolver atividades com temas de 
interesse de seus educandos, criando situações que os encoraje 

sempre a desenvolver as suas habilidades e autonomia. (NUNAN, 
2000, pag. 03) 

 

A pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências 

estimuladoras da decisão e da responsabilidade. Benson (1997) explica a autonomia, 

no âmbito teórico, apresentando três tipos de aprendizagem autônomas de línguas:  

(1) técnica – o conhecimento da língua fora do campo educacional, propiciando, 

ao indivíduo, maneiras para usar a língua adequadamente;  

(2) psicológica – a internalização, ou, a conscientização em ser responsável 

pelo próprio conhecimento;  

(3) política – ser ciente e ter máximo controle sobre sua própria aprendizagem.  

 

Dickison (1987, p. 27) define autonomia como “[...] responsabilidade total pela 

tomada e implementação de todas as decisões a respeito da própria aprendizagem”. 

Por outro lado, Pennycook (1997, p.35) conceitua a autonomia como “[...] tornar-se 

autor do próprio mundo, transformar-se um aprendiz e usuário autônomo de língua 

não é somente uma questão de aprender a aprender, mas também de aprender como 

lutar por alternativas culturais”. Paiva (2005), por sua vez, entende a autonomia como:  

 
[...] um sistema sócio cognitivo, que se manifesta em diferentes graus 
de independência e controle do próprio processo de aprendizagem, 
envolvendo capacidades, habilidades, atitudes, disposição, tomada de 
decisões, escolhas, planejamento, ações e avaliação tanto como um 
aprendiz de línguas ou como seu usuário, dentro ou fora da sala de 

aula. (PAIVA, 2005, p. 89,90) 
 

Dentro da nossa cultura, o professor de LI tem uma tradição cultural que se 

limita à transmissão de conhecimento, usando-se de atividades de memorização, 
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conhecimentos gramaticais. O professor precisa buscar maneiras de inovar e 

estimular o aprendizado, pois, se o aluno se sente motivado com a LE, ele buscará o 

inglês fora da sala de aula, com músicas, programas de rádio e TV, filmes, ou, o 

professor poderá trabalhar textos com assuntos que sejam de interesse dos alunos, 

de acordo com o nível e conhecimento linguístico deles. A internet, também, poderá 

auxiliar nos estudos, pois a maioria dos alunos, mesmo os da rede pública, utilizam 

esse recurso. Com ela, é possível criar um meio atraente de aprendizado, e o 

professor poderá utilizá-la tanto para explorar aspectos linguísticos, como culturais, 

da língua alvo. Há muitas formas de se utilizar a internet seja por meio de emails, 

chats, aplicativos, redes sociais, ou mesmo, fazendo pesquisas.  

O indivíduo, quando aprende uma língua como forma de expressão, passa a 

compreender a cultura do povo que a fala. Dentre todas as disciplinas, o ensino de 

línguas reúne a importância de que o aluno incorpore elementos de outra cultura, 

definindo que as atitudes em relação à situação de aprendizagem, como as atitudes 

interligadas ao comportamento do educando a qualquer aspecto da situação na qual 

a língua é ensinada.  

As crenças, motivação e a autonomia são aspectos cognitivo-afetivos, que se 

inter-relacionam nas ações de alunos e professores em sala de aula. Se as crenças 

moldam nossos pensamentos e influenciam nossas ações, consequentemente, agirão 

sobre a maneira como os professores e alunos se comportam. Segundo Barcelos 

(2001, p. 87), “[...] a correlação entre crenças e comportamento certamente existe, 

mas ela depende de vários fatores como experiência anterior de aprendizagem dos 

alunos, abordagem de ensinar do professor, nível de proficiência, motivação e 

contexto”. Dessa maneira, as crenças podem interferir na motivação dos alunos para 

aprender a LI. Se forem positivas, motiva-os; se negativas, desmotiva-os. 

Não estamos, com isso, tentando responsabilizar o professor da escola pública 

pelo fracasso no ensino e, menos ainda, pela desmotivação dos alunos em aprender 

inglês.  Existem vários fatores de ordem política que impedem os professores de se 

qualificar, além dos muitos problemas de ordem estrutural das escolas que fazem com 

que muitos professores também se sintam desmotivados em relação à docência. 

Porém, se, por um lado os professores não são os responsáveis pela falta de 

motivação dos alunos, eles são a peça fundamental para que essa situação seja 

combatida, como aponta Dörnyei (2018, p. 01) “[...] O ambiente de aprendizagem 
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motivador deve começar com os professores. Motivar alunos e professores porque 

eles são as pessoas na posição chave para moldar a vida em sala de aula6.”  

 

2.5 A IMPORTÂNCIA EM SE FAZER PESQUISA NA EDUCAÇÃO  

 

“Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque 
busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para 
constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. 
Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 
anunciar a novidade”. (PAULO FREIRE, 1996, p. 29) 

 

A sociedade brasileira, e o mundo em si, passa por processos de mudanças 

que, direta e indiretamente, afetam os meios de produção, as relações pessoais, as 

formas de comunicação, a educação. O século XXI experimenta inovações, por meio 

da tecnologia, que modificaram e dinamizaram nossa realidade. O mercado de 

trabalho está, cada vez, mais competitivo e, por isso, exige sempre vez mais agilidade 

e competência dos profissionais nele inseridos. A docência não pode e nem deve 

abster-se dessas mudanças. Precisamos estar atentos para atender às necessidades 

dos nossos alunos. Para isso, faz-se necessário refletir, questionar e reformular 

nossas práticas, de modo que possamos vencer as dificuldades encontradas em sala 

de aula. Ser professor, no contexto atual, demanda um entendimento da importância 

da pesquisa na área da educação como aliada na construção de novas práticas e 

novas ideias, para que possamos compreender e identificar os problemas que 

interferem no processo de ensino/aprendizagem e intervir de maneira efetiva. Assim, 

afirma Freire (2000): 

 

O exercício de pensar o tempo, de pensar a técnica, de pensar o 
conhecimento enquanto se conhece, de pensar o quê das coisas, o 
para que, o como, o em favor de quê, de quem, o contra quê, o contra 
quem são as exigências fundamentais de uma educação democrática 
à altura dos desafios de nosso tempo. (FREIRE, 2000, p. 102) 
 

A pesquisa cientifica é uma atividade desenvolvida para novas descobertas, 

melhoria da qualidade da vida intelectual e da vida material. Quem faz pesquisa quer 

conhecer algo em profundidade, utilizando técnicas precisas de investigação, o que 

                                                 
6 “[…] motivating learning environment has to begin with the teachers. Motivating students and 
teachers because they are the people in the key position to shape classroom life”. 
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exige um treinamento em qualquer uma das diversas ciências. Enfocaremos, pois, a 

importância da pesquisa para a formação de um professor reflexivo, analisando a 

relação entre saber docente e pesquisa científica na área da educação, tratando, 

principalmente, da ideia do professor-pesquisador, de sorte que possamos 

compreender a relação estabelecida entre esses saberes, visto  que compreendemos 

a atividade de pesquisa relacionada à educação como uma ferramenta indispensável 

à prática pedagógica, proporcionando, ao professor, buscar soluções para os 

problemas que surgem no dia a dia da sala de aula. O ensino só tem significado 

quando propicia a descoberta, quando se instiga a curiosidade. Sem isso, não tem 

sentido. Assim, define Freire (1996, p. 29): “Pesquiso para constatar, constatando, 

intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não 

conheço e comunicar ou anunciar a novidade”.  Ao professor, cabe a tarefa de avaliar, 

criticamente, a sua prática docente. A sociedade moderna muda numa velocidade 

assustadora, e a escola precisa estar atenta e buscar soluções práticas para que, de 

fato, cumpra sua função social, que é preparar os alunos, para que estejam aptos a 

participar, ativamente, dessa nova estrutura social que surge a partir da globalização. 

Assim, a pesquisa cientifica deve contribuir para a formação docente, colaborando 

com o desenvolvimento de habilidades e competências, associados ao processo de 

ensino e aprendizagem.  

Dessa forma, a pesquisa compreende algumas das atividades desenvolvidas 

durante a vida acadêmica, a qual requer, do professor-pesquisador, algumas 

habilidades necessárias ao pleno desenvolvimento de suas funções, tais como: 

planejamento, conhecimento e adequação às normas científicas. Os cursos de 

formação de professores deveriam destacar os trabalhos científicos, pelo fato de que, 

ao escolher uma determinada área de pesquisa, o docente terá acesso a um 

conhecimento mais aprofundado sobre determinado assunto, além de participar de 

forma ativa do processo de formação desse saber. Dessa maneira, o professor deixa 

seu papel de mero reprodutor de conhecimento e passa a questionar, problematizar, 

dialogar, discutir, produzir saberes capazes de transformá-lo em um profissional mais 

crítico e participativo, conhecedor das transformações necessárias, para que a 

educação não esteja à margem das rápidas mudanças da sociedade moderna. Assim, 

pensaremos a educação não como um instrumento de reprodução, mas como uma 

ferramenta de transformação da realidade e da sociedade.   
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A função principal da educação e da escola é de capacitar o sujeito para uma 

prática social crítica, que ele seja capaz de atuar e transformar a sua realidade, 

exercendo seu poder de transformação da sociedade. Em uma sociedade marcada 

por tamanha desigualdade, os sujeitos devem adotar uma ação, antes de tudo, 

reflexiva, se apropriando de valores, ideias e conhecimento que os capacitem para 

agir e transformar, de maneira positiva, a sua realidade.  

Em outras palavras, a pesquisa é o meio utilizado para se obter uma 

determinada informação seja esta vinda do interesse de um indivíduo como pessoa 

seja de um grupo ou comunidade específica. Sendo assim, existem distintos tipos de 

pesquisa que, basicamente, são classificadas por seu objetivo, direto ou indireto. Ela 

ser entendida como um processo minucioso e detalhado de investigação para fins de 

conhecimento de um fato. Nessa perspectiva, Minayo (2002) afirma que        

 

Entendemos por pesquisa a atividade básica da Ciência na sua 
indagação e construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a 
atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do mundo. Portanto, 
embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula o pensamento e 
ação, ou seja, nada pode ser intelectualmente um problema, se não 
tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática.  (MINAYO, 
2002, p. 17) 

 

Podemos, então, perceber a pesquisa como uma maneira de tentar 

compreender o mundo, as nossas práticas sociais, as nossas relações e como 

interagimos. É uma constante busca em produzir conhecimento para ação e 

modificação da nossa realidade. Destarte, trazendo a ideia da pesquisa para a 

educação e para o trabalho do professor, o que nos poderia ser objeto de estudo? O 

que seria importante compreender para melhorar nossa prática pedagógica e, assim, 

o ensino/aprendizado? 

Questões relacionadas ao ensino/aprendizagem, às políticas educacionais, à 

avaliação e ao contexto de sala de aula, formam uma base de pesquisa para qualquer 

docente. O professor-pesquisador está sempre avaliando de que maneira a pesquisa 

e os dados, obtidos a partir dela, poderão contribuir para a melhoria dos índices na 

educação. Entretanto, apesar de compreendermos a importância da pesquisa para 

nossa prática, como professores da educação básica, a maioria das produções na 

área da educação limita-se aos cursos de pós-graduação nos centros acadêmicos, 

criando uma enorme lacuna de comunicação entre escola e comunidade acadêmica. 
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Professores da educação básica, assim como seus alunos, participam, muitas vezes, 

apenas como sujeitos/objetos da pesquisa. O pesquisador chega à escola apenas 

como um observador e, não raro, o resultado das pesquisas fica ao acesso apenas 

de quem assiste à apresentação dos trabalhos e das comunicações. Outras vezes, o 

resultado da pesquisa chega ao professor entrevistado, mas esse pode não gostar, 

sequer acatar a opinião de alguém que ele julgue desconhecer a realidade da sua sala 

de aula. Dessa maneira, se o professor da educação básica se propuser a investigar 

questões que envolvam situações de ensino/aprendizagem, analisando o seu 

contexto, poderá ter melhores resultados do que um pesquisador externo àquela 

realidade.  

Apesar da importância da pesquisa para a docência, poucos são os professores 

que se envolvem. Uma das justificativas para a pouca demanda é que os professores 

da educação básica já são, por demais, atarefados e não teriam tempo para a tarefa 

de pesquisar. De fato, os professores estão, mais que nunca, imersos numa rotina de 

trabalho estressante. Salas de aula lotadas, excesso de turmas, trabalham em mais 

de uma escola, mas é inconcebível que o professor fique à margem das pesquisas 

em educação. É ele quem melhor pode refletir sobre a sua prática, pois pesquisar é 

refletir criticamente sobre a prática de ensinar. Segundo Erikson (apud Moreira 1989, 

p.94), os professores não apenas podem, mas devem fazer pesquisa:  

O professor, como pesquisador de sala de aula, pode aprender a 
formular suas próprias questões, a encarar a experiência diária como 
dados que conduzem a respostas a essas questões, a procurar 
evidências não confirmadoras, a considerar casos discrepantes, a 
explorar interpretações alternativas. Isso, pode-se argumentar, é o que 
o verdadeiro professor deveria fazer sempre. A capacidade de refletir 
criticamente sobre sua própria prática e de articular essa reflexão para 
si próprio e para os outros, pode ser pensada como uma habilidade 
essencial que todo professor bem preparado deveria ter. 

 
Reforçando a ideia de que a pesquisa é a interpretação da nossa realidade, do 

mundo em que vivemos, portanto, de caráter social, já que tem como finalidade a 

obtenção de conhecimento para melhoria da vida em sociedade, Gil (1996) comenta 

que: 

A pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos 
disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros 
procedimentos científicos [...] ao longo de um processo que envolve 
inúmeras fases desde a adequada formulação do problema até a 
satisfatória apresentação dos resultados. (GIL, 1996, p.17)   
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Não existe conhecimento pronto e acabado. O professor precisa sempre se 

perguntar: o que estou ensinando faz sentido aos meus alunos? Tenho trabalhado a 

minha disciplina de maneira eficiente? Como posso melhorar?  Todavia, o que 

observamos é bem diferente disso. Percebemos, facilmente, que a maioria dos 

professores age como ilhas, onde cada um executa, de maneira isolada, as suas 

tarefas, demonstrando resistência às mudanças. Perdem os alunos, os professores, 

o sistema educacional, e, principalmente, a escola pública, que carrega o fardo 

pesado de não atingir um satisfatório padrão de educação. Como motivar o professor? 

Ele, mais que ninguém, é conhecedor da necessidade dessa prática reflexiva, mas 

parece se mostrar desinteressado e reticente quando o assunto é tentar melhorar sua 

prática. Tenho conhecimento de todas as dificuldades encontradas pelos professores, 

principalmente, por aqueles das escolas públicas, mas o professor não pode utilizar 

as dificuldades como desculpas para a não realização de um trabalho a contento.  

O ensino de língua inglesa permanece como um desafio na maioria das escolas 

públicas brasileiras. Se, por um lado, temos os documentos norteadores, que orientam 

o ensino dessa disciplina, a exemplo dos PCNs, não conseguimos efetivar o 

aprendizado dos nossos alunos, passando muito distante do ideal previsto pelos 

métodos empregados no ensino de LI, que visa, sobretudo, a formação de cidadãos 

críticos e participativos. De acordo com os PCNs, a abordagem sociointeracional deve 

ser utilizada, associada ao ensino de diferentes culturas, de modo que o aluno que 

frequenta a escola pública tenha a possibilidade de se comunicar e de se inserir na 

nova comunidade global.  

A escola pública volta, mais uma vez, à discussão. Todavia, por que é tão 

importante dissociar o contexto de ensino/aprendizagem da escola pública para as 

escolas particulares? Segundo o IBGE, em 2010, cerca de 70% das famílias 

brasileiras sobreviviam com renda de até 2 salários mínimos. Fica claro então, que 

para essas pessoas, o único acesso à educação se dá através da rede pública de 

ensino. Se afirmamos que a escola pública não oferece condições satisfatórias de 

aprendizado, podemos admitir que a educação pública brasileira é excludente, uma 

vez que distingue a escola do pobre a escola do rico. Soares (2008) argumenta que 

 

[...] essa escola para o povo é, ainda, extremamente insatisfatória, do 
ponto de vista quantitativo e, sobretudo qualitativo. Não só estamos 
longe de ter uma escola para todos, como também a escola que temos 
é antes contra o povo que para o povo: o fracasso escolar dos alunos 
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pertencentes às camadas populares, comprovado pelos altos índices 
de repetência e evasão, mostra que, se vem ocorrendo uma 
progressiva democratização do acesso à escola, não tem igualmente 

ocorrido a democratização da escola. (SOARES, 2008, p. 6) 
 

  Uma vez que a escola pública não atende à necessidade dos nossos alunos 

no processo de aprendizagem da língua inglesa, não só acentua as desigualdades 

sociais, mas, também, acaba por legitimá-las, conforme conclui a autora supracitada. 

Essa crença de que não se aprende inglês na escola pública criou outra crença de 

que apenas os alunos de cursos particulares conseguem de fato aprender a falar em 

inglês. Se pensarmos que a escola é o lugar de apropriação e democratização do 

conhecimento, para que as diferenças socioeconômicas sejam minimizadas e nossos 

alunos tenham condições iguais de acesso ao mundo do trabalho, logo entenderemos 

que não estamos conseguindo atingir tal meta. Podemos, então, enxergar a escola 

pública atual como excludente e potencializadora das diferenças sociais. Rajagopalan 

(2011) ressalta que 

 

As autoridades fingem que investem nos lugares certos, os 
professores fingem que estão ensinando, os alunos fingem que estão 
aprendendo. Parece que, no lugar do ensino, o que temos é 
encenação. Uma espécie de faz de conta, elaborada e praticada em 

escala gigantesca. (RAJAGOPALAN, 2011, p. 58) 
 

 

Acrescenta, ainda, que é nosso dever lutar por melhorias, buscar maneiras de 

aprimorar a qualidade do ensino das instituições públicas, pois uma parcela 

significativa da nossa população depende única e exclusivamente desse serviço. 

Desde o primeiro semestre de 2011, o MEC distribui livros didáticos de LI nas 

escolas públicas do país. A medida faz parte das políticas públicas para o ensino de 

LE do Governo Federal, contemplando todos os alunos e professores do ensino 

fundamental e médio. Essa iniciativa, segundo Fortunato (2013, p. 14), 

 

[...]reflete, sem sombra de dúvidas, que tanto o governo quanto a 
sociedade reconhecem, mais uma vez, a importância do papel do 
ensino de uma nova língua para a formação do cidadão, propiciando-
lhe acesso à informação, abrindo novas possibilidades de 
conhecimento de mundo, e portanto, dando-lhe a oportunidade de 
desenvolver uma consciência mais crítica e uma ação cada vez mais 
livre. 
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O livro chegou às escolas públicas, mas os problemas persistiram. As 

dificuldades no ensino de língua inglesa nas escolas públicas são muitas e, para 

espanto nosso, são reconhecidas pelos próprios PCNs:  

Deve-se considerar também o fato de que as condições na sala de 
aula da maioria das escolas brasileiras (carga horária reduzida, 
classes superlotadas, pouco domínio das habilidades orais por parte 
da maioria dos professores, material didático reduzido a giz e a livro 
didático, etc.) podem inviabilizar o ensino das quatro habilidades 
comunicativas. Assim, o foco na leitura pode ser justificado pela 
função social das línguas estrangeiras no país e também pelos 
objetivos realizáveis tendo em vista as condições existentes (BRASIL, 
1998, p.21). 

 

Todo esse cenário de descaso com o ensino de LE nas escolas públicas 

brasileiras é mais um agravante para o sentimento de frustração que muitos docentes 

apresentam ao serem questionados sobre a situação das salas de aula. A realidade 

daqueles que estão no exercício do magistério é pouco animadora. Como o professor 

sozinho pode exercer, de maneira satisfatória, o seu trabalho em contextos tão 

complexos como os expostos aqui?  

Enquanto, por um lado, a questão estrutural das escolas, a falta de materiais e 

a pequena carga horária dispensada ao ensino de inglês, precisa ser pensada e 

discutida, por outro, aparece, ainda, a figura do que Siqueira (2011, p. 97) chama de 

“professor postiço”. Segundo o autor, trata-se daquele que não ensina a língua por 

que não quer, mas pelo fato de não dominar o conteúdo. Essa prática, infelizmente 

tão comum a nossas escolas, acaba por ser responsável por situações 

constrangedoras para professores e alunos, devido ao fato que o docente não 

consegue cumprir com a sua tarefa de ensinar, e, por isso, a sensação de frustração 

dos alunos em relação ao aprendizado da língua inglesa pode surgir e alimentar, ainda 

mais, todo um sistema de crenças que permeia a mente de muitos deles – de que não 

se aprende inglês na escola pública, ou pior, de que eles não são capazes de aprender 

nem mesmo a língua portuguesa, quanto mais a inglesa. Destarte, se observamos, de 

acordo com nossas próprias experiências como alunos, veremos que a prática de 

adoção do professor postiço, como assinala o referido autor, é muito comum e 

recorrente no contexto das escolas públicas brasileiras. 

 
E assim, vamos criando uma multidão de professores postiços ou 
improvisados que não tem a menor ideia do que significa ensinar LE, 
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já que não foram preparados para assumir uma tarefa dessa natureza. 
Pensam os diretores e administradores que, por ser uma disciplina 
“menor”, que não reprova e aparentemente não possui função alguma 
na vida do aprendiz, qualquer um pode assumi-la e, com certeza, “dar 
conta do recado.  (SIQUEIRA, 2011. p.98)  

 
A questão, então, passa a ser seguinte: se o ensino de LI está assegurado ao 

aluno da escola pública por meio dos documentos vigentes que regulamentam o 

currículo escolar das escolas brasileiras, faz-se necessária a conscientização e 

consequente reflexão do papel do inglês e as implicações políticas, culturais e sociais 

que estão envolvidas no processo. Se assumimos, como educadores, que a língua 

inglesa tem um papel importante na inclusão dos nossos alunos na grande 

comunidade global, devemos buscar meios para que esse aprendizado, de fato, 

aconteça ou, como apontam Cox e Assis-Peterson (2008), citadas por Siqueira (2011), 

 

Ou o inglês é avaliado pela comunidade escolar como importante para 
a formação de seus alunos na contemporaneidade ou não é, ou sai ou 
fica na grade curricular, mas se ficar que fique como uma matéria 
importante e não para tapear. (COX & ASSIS-PETERSON 2008, p. 48 
apud Siqueira 2011, p. 99) 
 

 

Após a apresentação das definições e estudos sobre crenças relacionadas ao 

ensino/aprendizagem de língua inglesa, no capítulo seguinte, delimitaremos o 

percurso metodológico da nossa pesquisa. 
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CAPÍTULO III – O PERCUSSO METODOLÓGICO DA PESQUISA  

 
3.1 O ESTUDO DE CASO E A PESQUISA QUALITATIVA   

 

Esta pesquisa é um estudo de caso de cunho qualitativo, uma vez que utiliza 

recursos da pesquisa etnográfica. Barcelos (2003, p. 178), justifica que “a etnografia 

parece uma abordagem particularmente apropriada para investigar a relação entre as 

crenças de alunos e professores”, possibilitando identificar situações que se tornam 

imperceptíveis às professoras e alunos no dia a dia da sala de aula, neste caso, as 

crenças presentes no ensino/aprendizagem de língua inglesa. Utilizamos a 

abordagem contextual pois ela “ permite que as crenças sejam investigadas 

analisando as palavras dos participantes, assim como o contexto de suas ações, 

Barcelos (2001, p. 82-83), e para isso fizemos o uso de observações, entrevistas, 

narrativas e questionários. 

A escolha da metodologia foi baseada em Ludke e André (2017, p. 20), ao 

postularem que “O estudo de caso é o estudo de um caso, seja ele simples e 

específico, ou complexo e abstrato [...]”. As autoras acrescentam, ainda, que o caso 

pode ser similar a outros, mas é, ao mesmo tempo, distinto por apresentar as suas 

singularidades, pois objetiva a descrição e explicação de um fenômeno em particular, 

o estudo do caso em seu contexto.  

Segundo Marconi e Lakatos (2011, p. 276), quanto aos objetivos da pesquisa, 

existem distintos motivos para estudar casos: 

 Intrínsecos – representação de traços particulares; 

 Instrumentais – esclarecimentos de traços sobre algumas questões; 

 Coletivos – abordagem de vários fenômenos conjuntamente.  

Chizzotti (2014) também explica a diferença entre os tipos de estudo de caso. 

No primeiro, o intrínseco, o pesquisador busca conhecer um caso específico, ou seja, 

“[...] o objetivo da pesquisa não é construir teorias ou elaborar construções abstratas, 

mas compreender os aspectos intrínsecos de um caso em particular” (CHIZZOTTI, 

2014, p. 137). No instrumental, o pesquisador visa “[...] o exame de um caso para 

esclarecer uma questão ou refinar uma teoria. O caso em si tem importância 

subsidiária; serve somente como um apoio ou pano de fundo para se fazer pesquisas 

posteriores” (CHIZZOTTI, 2014, p. 137). No estudo de caso coletivo, o cientista 

procura “[...] estender o estudo a diversos casos instrumentais para ampliar a 
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compreensão ou teorização a partir de uma coleção mais ampla de casos conexos” 

(CHIZZOTTI, 2014, p. 137). 

O estudo de caso abrange um maior número de informações específicas, via 

diferentes técnicas de pesquisa, objetivando retratar a complexidade de um fato, e, 

para isso, Ludke e André (2017, p. 21-23) enumeram algumas características 

fundamentais, tais como:  

 Os estudos de caso visam a descoberta – o investigador deve manter-

se atento a novos elementos que possam emergir durante o estudo; 

 Enfatizam a “interpretação do contexto” – para a melhor apreensão do 

objeto, é preciso se levar em conta o contexto em que ocorre; 

 Retratar a realidade de forma completa e profunda – o pesquisador 

revela a multiplicidade de dimensões de uma situação; 

 Usam uma variedade de fontes de informação – o pesquisador recorre a 

uma variedade de dados, coletados a partir de diferentes informantes e em situações 

variadas; 

 Revelam experiências vicárias e permitem generalizações naturalísticas 

– o sujeito associa dados encontrados no estudo com dados de suas experiências 

pessoais; 

 Representam os diferentes e, às vezes, conflitantes pontos de vista de 

uma dada situação – quando há divergências de opiniões, o pesquisador traz, para o 

estudo, essas divergências e delimita o seu ponto de vista sobre a questão; 

 Utilizam linguagem e forma mais simples.  

Dessa maneira, este trabalho de pesquisa propõe um estudo de caso intrínseco 

com um viés etnográfico, respaldados também na afirmação de Jonhson, 1992, p.76, 

que diz que “[...] o propósito de um estudo de caso é descrever o caso em seu 

contexto”. No próximo tópico apresentamos as informações sobre o contexto onde foi 

realizada a pesquisa, o perfil dos participantes, os instrumentos para coleta de dados 

e a metodologia e procedimentos para análise dos dados. 

 

3.2 METODOLOGIA PROPOSTA 

 

Neste capítulo, expomos e justificamos a metodologia empregada nesta 

pesquisa. Inicialmente relatamos a opção pelo método qualitativo e pela pesquisa de 
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cunho etnográfico para a identificação de crenças dentro do contexto do 1º e 2.º Anos, 

matutino e vespertino. Na sequência, apresentamos o contexto no qual 

desenvolvemos a pesquisa, uma descrição da escola, observações da sala de aula e 

um perfil dos principais participantes. Por último, apresentamos os instrumentos de 

coleta, (observação, entrevistas, narrativa e questionário), além dos procedimentos 

para a análise dos dados. Discutiremos, portanto, a metodologia, abordagens e 

instrumentos de pesquisa utilizados nos estudos relacionados a crenças no 

ensino/aprendizagem de LE.  

O percurso metodológico que o pesquisador resolve trilhar é condição 

imprescindível para a existência e validade da pesquisa, uma vez que essas escolhas 

vão definir tanto o rumo do cotejamento dos dados, quanto a sua posterior análise. A 

escolha da metodologia deve considerar o objetivo da pesquisa e que 

questionamentos ele deseja responder. A pesquisa em desenvolvimento é caráter 

etnográfico, seguindo a abordagem contextual de investigação de crenças 

(BARCELOS, 2001a, 2004). Os instrumentos de coleta utilizados foram observação, 

entrevistas, narrativas e questionário.  

Vieira-Abraão (2006) e Barcelos (2001) foram as autoras escolhidas, pelo vasto 

trabalho na área de pesquisa de crenças. Segundo Barcelos (2001, p. 71), “[...] 

embora existem vários estudos sobre crenças, nenhum deles (com exceção de 

KALAJA, 1995) se preocupou, até o momento, em fazer uma revisão dos tipos de 

metodologia utilizadas na investigação de crenças sobre aprendizagem de línguas”. 

Desse modo, vale salientar que a questão metodológica, em relação às pesquisas 

relacionadas às crenças, é, ainda, bastante recente, e um campo ainda pouco 

explorado. Como ressalta a autora (op. cit.), as pesquisas fazem, apenas, uma 

descrição das crenças, sem se preocupar com a origem e o papel dessas crenças no 

processo de aprendizagem de línguas. Os estudos sobre crenças têm sido realizados, 

a partir das três abordagens que detalharemos a seguir: a abordagem normativa, a 

abordagem metacognitiva e a abordagem contextual (BARCELOS, 2006, p. 11)  

  
 
 3.3 NATUREZA DA PESQUISA 

 

O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa descritiva de cunho 

qualitativo, abordando-se uma amostra não probabilística atípica, escolhida a partir do 

problema de pesquisa e levando-se em consideração condições temporais, técnicas 
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e de acesso às instituições educacionais, com base em Ludke e André (2017, p. 13). 

Os dados foram gerados a partir das respostas dos questionários respondidos pelos 

sujeitos participantes da pesquisa, acrescidos do registro observacional das aulas 

com anotações do andamento da aula, entrevistas e narrativas, a fim de se analisarem 

fatos relacionados à realidade da sala de aula. 

 

3.4 REGIÃO PESQUISADA 

 

O estudo foi realizado em uma escola da rede pública de Jaguaquara – BA, 

NTE 09 - Amargosa. A cidade possui quatro escolas públicas que oferecem o ensino 

médio. Duas delas na sede do município, uma no distrito e outra na zona rural. A 

escola escolhida para a pesquisa fica situada no Centro da cidade – é a que possui 

maior quantidade de alunos, funciona nos três turnos e oferece ensino médio regular 

e ensino médio técnico, sendo que a maioria dos professores do quadro são 

professores efetivos, inclusive, os participantes desta pesquisa. As professoras de 

inglês têm formação na área, assim como, cursos de especialização. Um detalhe 

interessante, e que não poderia passar desapercebido, é que os alunos dessa escola 

têm os melhores desempenhos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre as 

escolas públicas da região, o que justifica um grande número de alunos aprovados 

em vestibular, na maioria em instituições públicas.  

Nesta pesquisa, participaram duas professoras que ensinam a disciplina de LI 

em três diferentes turmas de primeira e segunda séries do ensino médio (matutino e 

vespertino), que foram observadas durante quatro semanas consecutivas, durante a 

primeira unidade letiva do ano de 2018. É importante destacar que, desde o período 

letivo de 2017, a escola vem sofrendo processo de “enturmação”, e por isso, as turmas 

têm entre 40 e 50 alunos.  

O programa de conteúdo do primeiro ano traz revisão dos conteúdos estudados 

nas séries do ensino fundamental, mais desenvolvimento das quatro habilidades 

linguísticas em língua estrangeira: falar, ouvir, ler e escrever, com ênfase na leitura de 

textos, justificada pelos exames do ENEM e vestibulares. O período de observação 

das aulas ocorreu durante a primeira unidade, entre os meses de abril e maio de 2018. 

Desde 2017, o estado da Bahia mudou para três o número de unidades durante o 

período letivo. 
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O que justifica a escolha da referida escola para a pesquisa é o fato de a 

pesquisadora ter vínculo empregatício, o que facilitou o acesso aos professores e 

alunos investigados. A escola não possui ensino fundamental, apenas médio, regular 

e técnico. Inicialmente, escolhemos o primeiro ano, pelo fato de eles estarem iniciando 

o ensino médio, próximos a concluir o ensino básico. Era, também, a série com maior 

número de turmas. Porém, uma vez que a escolha foi feita no segundo semestre de 

2017, e a pesquisa iniciada apenas no primeiro semestre de 2018, os alunos 

selecionados já estavam cursando o segundo ano. Por esse motivo, apenas os alunos 

do 2º ano participam das entrevistas, narrativas e questionários.  Foram selecionados 

6 sujeitos, quatro deles permaneceram no matutino, e os outros três mudaram para o 

vespertino.  

Os alunos dos turnos matutino e vespertino demonstraram uma diferença em 

relação à condição econômica e desempenho, se comparado com os alunos do 

noturno. O turno matutino detém maior número de alunos advindos de escolas 

particulares, com um nível econômico maior, menores taxas de evasão e reprovação.  

Em relação ao comportamento dos alunos, dentro e fora de sala, existem 

problemas que, infelizmente, se tornaram comuns na maioria das escolas públicas. 

No livro de registros da escola, sempre aparecem casos de mal comportamento, 

depredação do patrimônio público, alguns casos de violência física e verbal, porte e 

uso de drogas. Nas turmas observadas, não foi registrada nenhuma dessas 

ocorrências; pelo contrário, havia um bom relacionamento dos professores e alunos.  

 

3.5 CONTEXTO E PARTICIPANTES DA PESQUISA  

 

As observações aconteceram nas salas do 1º e 2º ano, porém apenas os 

alunos do 2º ano responderam aos instrumentos de coleta de dados. As professoras 

participantes da pesquisa são de LI da rede pública estadual de ensino, lotadas e 

atuando em Jaguaquara, na Regional da NTE 09 – Amargosa. Após um contato da 

pesquisadora explicando os objetivos e procedimentos da pesquisa, elas, 

prontamente, se dispuserem a participar. 

 

3.5.1 – A ESCOLA  
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A escola completou, recentemente, 57 anos de fundação. Na unidade escolar 

havia a oferta de cursos do fundamental ao ensino médio, mas, a partir de 2014, 

passou de Unidade Escolar Estadual para Centro de Educação Profissional, 

ofertando, assim, o ensino médio integrado, a educação profissional e o ensino médio 

regular. Considerada uma escola de grande porte pela SEC-BA, possui um corpo 

discente formado por 1700 alunos, distribuídos em 53 turmas, nos 3 turnos. O quadro 

docente é composto por 76 profissionais, em sua maioria professores especialistas. 

Desses, 38 são efetivos, 29 são do REDA, 01 do REDA Emergencial e 03 estagiários. 

Para o apoio administrativo, a escola conta com 29 funcionários contratados por uma 

empresa terceirizada. Em relação à estrutura física, a escola possui 19 salas de aula, 

sala de coordenação, de professores, biblioteca, laboratório de informática, quadra 

esportiva. Os professores contam, também, com um laboratório de informática, 

aparelhos de data show, DVD e CD players, caixa de som portátil. Um detalhe que 

gostaríamos de mencionar é que o laboratório de informática conta, apenas, com 04 

computadores, funcionando precariamente, o que justifica o não uso dele pelos 

professores e alunos durante as aulas. Na escola, também, não há acesso à internet 

disponível para os alunos, mas, apenas, para o quadro de funcionários administrativos 

ou na sala dos professores.   

A escola atende um público bastante heterogêneo, de diferentes classes 

sociais. Alguns deles, inclusive, são advindos de escolas particulares. Dentre as 

escolas públicas do município, é a maior e mais tradicional, estando localizada no 

Centro da cidade e, portanto, de fácil acesso a alunos das mais variadas localidades, 

incluindo o distrito, a zona rural e municípios vizinhos.  

 

3.5.2 – AS PROFESSORAS  

 

As professoras participantes desta pesquisa serão apresentadas a seguir. 

Ambas são efetivas da rede pública estadual e lotadas na referida unidade de ensino. 

As informações sobre os participantes foram coletadas, a partir das narrativas, dos 

questionários e da entrevista. 

 

3.5.2.1 – Professora Ana: Ingressou na rede estadual em 1992 e, desde então, 

leciona LI na escola – atualmente, tem 40h com dedicação exclusiva. É formada em 

Letras/Inglês pela UESB e diz que seu aprendizado em inglês se deu anteriormente 
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ao ingresso à universidade. Vale salientar que a professora estava em processo de 

aposentadoria e, antes do final do ano letivo, se aposentou. 

 

3.5.2.2 – Professora Maria: Iniciou seus trabalhos na rede estadual em 2001 e, 

assim como a professora Ana, também, leciona LI desde o ingresso pelo estado. 

Todavia, nenhuma delas possuíam carga horária exclusiva para o inglês. Na ocasião 

da pesquisa, ambas lecionavam outras disciplinas nos cursos técnicos. Atualmente, 

dispõe de uma carga horária de 40h no estado e 20h em uma escola particular.  É 

formada em Letras/Inglês pela UCSAL e diz que seu aprendizado em LI ocorreu antes 

da graduação.  

 

3.5.3 – OS ALUNOS  

 

Para este estudo, contamos com a participação de 6 alunos do 2º ano do ensino 

médio (EM). Os participantes da pesquisa foram selecionados, aleatoriamente, pelas 

professoras. Os alunos entrevistados estão numa faixa etária entre 15 e 17 anos, 

todos são moradores de bairros próximos à escola, com exceção de uma aluna que 

mora no distrito da cidade. De modo geral, os alunos da escola pertencem a famílias 

menos favorecidas e de baixo nível de escolaridade. Apenas 1 das participantes é 

oriunda de escola particular, tendo iniciado sua aprendizagem de LI no ensino 

fundamental I. Todos os demais iniciaram apenas na 5ª série, atual 6º ano do ensino 

fundamental II. No quadro que se segue, apresentamos um resumo do quantitativo de 

sujeitos para esta pesquisa, assim como as intervenções que foram realizadas 

durante a coleta de dados. 

 

QUADRO 6 - Sujeitos da pesquisa 
 

ID Grupo Nº de Indivíduos Intervenções a realizadas 

Alunos 6 
Observações, questionário, 

entrevistas e narrativas 

Professoras 2 
Observações, questionário, 

entrevistas e narrativas 
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3.6 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO DAS PROFESSORAS E DOS ALUNOS NA 

PESQUISA 

 

Para as professoras, seguimos os seguintes critérios:  

 Ser professora de língua inglesa e estar atuando em alguma escola 

pública situada em Jaguaquara, na regional do NTE 09, no ensino 

médio; 

 Estar em exercício efetivo no momento da pesquisa; 

 Ter disponibilidade para responder ao questionário; 

 Estar disponível para participar dos momentos da pesquisa.  

 

Quanto aos alunos, foram convidados pelas professoras do colégio analisado. 

Ademais, não houve outros critérios para seleção. 

 

3.7 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Como instrumentos para a coleta de dados, de acordo com as abordagens 

discutidas anteriormente sobre o estudo de crenças, esta pesquisa emprega os 

questionários abertos, observação de aulas, entrevista semiestruturada e narrativas, 

aplicados nesta ordem, respectivamente. O questionário I (Apêndice C), foi aplicado 

para duas professoras, e o questionário II foi aplicado para seis alunos participantes. 

A fim de preservar a privacidade dos participantes da pesquisa, todos os nomes 

utilizados são fictícios. A figura a seguir ilustra os instrumentos e procedimentos 

utilizados nesta pesquisa para a coleta de dados.  

              

Figura 01: Os instrumentos e procedimentos utilizados na pesquisa 

QUESTIONÁRIOS 
ABERTOS

OBSERVAÇÃO 
ETNOGRÁFICA 

ENTREVISTA 
SEMIESTRUTURADA

NARRATIVAS 

PESQUISA
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3.7.1 QUESTIONÁRIO I – DAS PROFRESSORAS  

 
O primeiro instrumento de coleta desta pesquisa foi um questionário, 

construído com itens abertos, aplicados individualmente. O objetivo foi produzir 

dados sobre as crenças e concepções das professoras e dos alunos participantes, 

sobre o ensino/aprendizagem de inglês na escola pública. Depois, serviram, também, 

como direção para a construção das entrevistas.  

Os questionários possuem a vantagem de ser facilmente aplicados, 

permitindo-se que o pesquisador esteja com os participantes em diferentes 

momentos, o que torna o tempo de aplicação bem menor. As perguntas abertas, por 

sua vez, aumentam a capacidade de interpretação e interação do participante, e, por 

isso, demonstra haver mais precisão nas informações obtidas. Essa estratégia de  se 

trabalhar com questões abertas tem como objetivo conseguir respostas mais 

pessoais e precisas dos que as possibilitadas a partir de questionários fechados 

(VIEIRA-ABRAHÃO, 2006).  
   
Os questionários das professoras buscavam informações sobre a formação 

educacional e o processo de aprendizagem de língua inglesa. Depois, seguiu-se a 

investigação acerca das experiências profissionais, assim como, algumas 

considerações sobre o que é ser um bom professor de inglês e quais estratégias elas 

gostavam de usar durante as aulas de língua inglesa, no contexto da escola pública. 

Foram solicitadas a descrever ações que levem os alunos se sentir integrados e 

motivados a aprender a língua. Os questionários utilizados nesta pesquisa continham 

12 questões, sendo 3 questões estruturadas e 09 abertas, com o objetivo de se 

identificar as crenças das professoras envolvidas na pesquisa sobre o processo de 

ensino/aprendizagem do idioma.  

 

3.7.2 QUESTIONÁRIO II – DOS ALUNOS  

 

O questionário II foi aplicado em 6 sujeitos deste estudo. Seguiu o mesmo 

padrão do das professoras. Foi aplicado no dia 13 de junho de 2018, individualmente, 

utilizando o período destinado à AC (atividade complementar) da área de linguagens, 

que acontece sempre às quartas-feiras. Mais uma vez, os participantes foram 

receptivos a participar da pesquisa. Os alunos disseram se sentir privilegiados por 

poder opinar sobre questões que antes nunca puderam discutir. Pediram, inclusive, 
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para ter um retorno após o término da pesquisa, e um deles sugeriu que 

apresentássemos a pesquisa para a comunidade escolar.   

Os questionários utilizados nesta pesquisa com os alunos continham 12 

questões, sendo 1 questão estruturada e 11 abertas, com o objetivo de se identificar 

as crenças dos alunos envolvidos na pesquisa sobre o processo de ensino e 

aprendizagem de língua inglesa. No questionário, havia perguntas sobre a importância 

de se aprender inglês; como deve ser uma boa aula de inglês; quais as expectativas; 

e o que os deixavam (ou não) motivados a aprender inglês.  

 

3.7.3 ENTREVISTAS  

 

As entrevistas foram feitas a partir de perguntas que permitiam uma interação 

face a face entre o pesquisador e os participantes da pesquisa. As pesquisam se 

dividiram entre estruturadas, semiestruturadas e livres. As entrevistas estruturadas 

compuseram-se de perguntas elaboradas previamente, apresentadas numa ordem, 

também, pré-determinada. O uso das entrevistas nas pesquisas permitiu levantar 

opiniões, esclarecimentos e evitar ambiguidades/desvios do foco. Elas podem conter 

alternativas fixas, perguntas abertas e perguntas em escala.  

As entrevistas semiestruturadas, por sua vez, permitem maior flexibilidade. O 

pesquisador emprega algumas perguntas, mas sem ordem fixa, de maneira que, 

durante a entrevista, possam aparecer assuntos não previstos anteriormente. Vieira-

Abrahão (2006, p. 223) defende que esse seja um dos instrumentos mais adequados 

ao paradigma qualitativo, por permitir interações ricas e respostas pessoais. Já no 

caso das entrevistas livres ou não estruturadas, o pesquisador e os participantes 

participam de uma conversa espontânea sobre o assunto relativo à pesquisa.  

As entrevistas semiestruturadas e livres são as mais utilizadas nas pesquisas 

relacionadas a crenças, pelo fato de o participante melhor se expressar sobre a 

realidade que o cerca. Assim sendo, consideramos mais adequado o uso do segundo 

tipo. Para esta pesquisa, a entrevista com os estudantes (Apêndice E) compreendia 

a opinião deles sobre as aulas de LI, sobre a professora, o ambiente da sala de aula 

e a turma, o material didático e os recursos utilizados. Sempre que questionados 

sobre as aulas, eles, prontamente, começavam a contar suas experiências, a dizer se 

gostavam ou não de inglês. A entrevista das professoras (Apêndice F) foi pensada de 

modo que elas relatassem sua experiência em sala de aula, as principais dificuldades, 



65 
 

a importância do material didático. Pudemos notar que todos os envolvidos se 

sentiram bastante satisfeitos por poder expressar o que sentem em relação ao 

aprendizado de LE no contexto de sala de aula. Ressaltamos que as entrevistas foram 

gravadas em áudio, com a devida autorização verbal dos participantes. 
  
As entrevistas, também, aconteceram no período de AC da área de linguagem 

e ocorreram durante intervalos. Com os alunos se deram sempre após a conclusão 

das atividades de sala, com a devida permissão do(a) professor(a) do horário. Ao final, 

foram realizadas 08 entrevistas. Duas com as professoras e 6 com os alunos, como 

segue-se no quadro a seguir: 

 

QUADRO 7 – DATA DA REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

Entrevistado(a) Data 

Professora  Ana  18/07 

Professora Maria 18/07 

Lucas 13/06 

Gustavo 13/06 

Gabriela  13/06 

Karoline  13/06 

Nina 13/06 

Marina  13/06 

 

 

3.7.4 ESCRITA DAS NARRATIVAS  

 

Na pesquisa com base em narrativas, o narrador tem um papel 
fundamental, e esse papel jamais pode ser desprezado ou 
marginalizado. Qualquer forma de teorização deve nascer do interior 
da própria narrativa.  (RAJAGOPALAN, 2010, p. 17) 

 

As narrativas são relatos de experiências pessoais, sobre eventos de nossa 

vida pessoal. Podem ser realizados de maneira individual ou na presença do 

pesquisador. A narrativa escrita oportuniza, aos participantes da pesquisa, falar sobre 

suas experiências de aprendizagem de línguas e como essas experiências 

influenciam as suas atitudes. De acordo com Beatie (2000 apud Barcelos 2006, p. 

148) as “[...] narrativas são referenciais através dos quais refletimos sobre nossas 

experiências e as reconstruímos baseados em nossas percepções e experiências”.  

Lima (2012) acrescenta que:  
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[...] as narrativas proporcionam condições para que se possa 
compreender o fenômeno da aprendizagem de idiomas, nos mais 
variados contextos, e, o que é mais importante, oferecem 
oportunidades para que ambos, professor e aluno, possam, juntos, 
encontrar alternativas que venham ajudar a construir uma metodologia 
de ensino que seja eficiente, atenta às reais necessidades do aprendiz 

e surta efeitos necessários. (LIMA, 2012, p. 144) 

 

Como sublinhado por Barcelos (2006, p. 152), “Em outras palavras, a narrativa 

é um modo de se olhar ou investigar as experiências e as crenças, que por sua vez 

nascem de nossas experiências”, o que vem a justificar o uso das narrativas na nossa 

pesquisa, com o objetivo de conhecer as experiências de professores e alunos, 

durante seu processo de ensino/aprendizagem de LE. Para nosso estudo, fizemos um 

roteiro para a escrita das narrativas (Apêndice G) para os professores e (Apêndice H) 

para os alunos.  

 

3.7.5 OBSERVAÇÕES  

 

A observação de aulas é um instrumento muito útil dentro da abordagem 

contextual, uma vez que possibilita a análise sobre crenças dos professores e alunos 

em contexto naturalístico de ensino de língua inglesa, através dos registros 

sistemáticos das ações e impressões relevantes para o desenvolvimento desta 

pesquisa.  

De acordo com o comportamento do pesquisador, a observação pode ser 

participante ou não participante. Na observação participante o pesquisador insere-se 

no contexto da pesquisa, observando-a e observando-se. Se o pesquisador apenas 

observa, grava a aula, faz anotações, mas não interfere no contexto pesquisado, tem-

se a observação não participante. Segundo Vieira-Abrahão (2006), esta metodologia 

é indicada para o estudo de crenças, pois se analisa, também, o contexto onde a 

pesquisa acontece. 

Para esta pesquisa, selecionamos a observação participante (LÜDKE; ANDRÉ, 

2017, p.33-34), em que o pesquisador assiste a aula, apresentando os objetivos da 

pesquisa para não alterar o comportamento dos observados em sala de aula. As 

autoras sugerem, ainda, a observação como importante instrumento para a pesquisa 

educacional, por possibilitar ao pesquisador compreender como o objeto da pesquisa, 
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neste caso, as crenças, são formadas, reveladas e como podem influenciar no 

ambiente de aprendizagem.  

Durante o trabalho, a pesquisadora apenas interagiu com as turmas nesse 

primeiro momento, quando a professora regente fez a apresentação apropriada à 

classe e explicou o motivo de sua presença ali. Vale ressaltar que, em nenhum 

momento, as professoras ou os alunos fizeram quaisquer restrições em relação à 

presença da pesquisadora. 

Apresentamos, a seguir, um quadro com o perfil das turmas observadas.  

 

QUADRO 8 – Perfil Turmas do 1º ano – Professora Ana7 
  

Série A – matutino Série do B – matutino Série C – matutino 

Estrutura Física da sala Estrutura Física da sala Estrutura Física da sala 

Sala limpa e livre de 
quaisquer pichações, com 2 
ventiladores de parede, mas 
não funcionam. A sala tem 
boa luminosidade, número 
suficiente de carteiras, porém 
em péssimo estado de 
conservação. Janelas e 
portas apresentam bom 
estado. Há 1 quadro branco e 
1 TV Pen Drive em desuso 
por falta de manutenção.  

Sala limpa e livre de 
quaisquer pichações, com 2 
ventiladores de parede, mas 
não funcionam.  A sala tem 
boa luminosidade, número 
suficiente de carteiras, 
porém em péssimo estado 
de conservação. Janelas e 
portas apresentam bom 
estado. Há 1 quadro branco 
e 1 TV Pen Drive em desuso 
por falta de manutenção. 

Sala limpa e livre de 
quaisquer pichações, com 2 
ventiladores de parede, mas 
não funcionam. A sala tem 
boa luminosidade, número 
suficiente de carteiras, porém 
em péssimo estado de 
conservação. Janelas e 
portas apresentam bom 
estado. Há 1 quadro branco e 
1 TV Pen Drive em desuso 
por falta de manutenção.  

Perfil dos Alunos Perfil dos Alunos Perfil dos Alunos 

41 estudantes matriculados 
(quase metade repetente) 
que participam pouco da aula, 
mostrando pouco interesse 
na realização das atividades. 
Notaram-se, dos alunos, certo  
distanciamento em relação à 
docente e comentários 
frequentes da professora 
sobre o comportamento dos   
alunos e o uso dos aparelhos 
celulares  durante correção 
da atividade. 

44  alunos, com idade média 
é entre 15 e 17 anos. 
Demonstravam interesse 
em  participar  das  aulas, 
fizeram todas as atividades  
e interagiram. O grande 
número de alunos para o 
espaço físico da sala dava 
lugar a conversas paralelas. 
Muitas vezes, a  professora  
interrompia a aula para 
reclamar da conserva e do 
uso dos aparelhos celular. 

40 alunos regularmente 
matriculados. Há bastante 
interação entre a professora e 
os alunos, que se mostram 
interessados em participar da 
atividade proposta pela 
professora. Como nas demais 
salas, a grande quantidade 
de alunos favorece as 
conversas paralelas e, por 
vezes, a professora precisa 
interromper as atividades. 

 

  
QUADRO 9 – Perfil Turmas do 2º ano – Professora Maria  

Série A – matutino  Série do B – vespertino  

                                                 
7 Nas turmas B e C do 1º ano os alunos possuem idade regular. O mesmo não acontece na turma A, onde a 

maioria dos alunos são repetentes. Alguns repetindo a série mais de 1 vez.  
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Estrutura Física da sala Estrutura Física da sala 

Sala limpa e livre de quaisquer pichações. 02 
ventiladores de parede que não funcionam. 
Boa luminosidade, número suficiente de 
carteiras, porém em péssimo estado de 
conservação. Janelas e portas apresentam 
bom estado. Há 01 quadro branco e 01 TV Pen 
Drive em desuso por falta de manutenção. 

Sala limpa e livre de pichações. 02 
ventiladores de parede com defeito. Boa 
luminosidade, número suficiente de 
carteiras; em péssima conservação. 
Janelas e portas apresentam bom estado. 
Há 01 quadro branco e 01 TV Pen Drive em 
desuso por falta de manutenção. 

Perfil dos Alunos Perfil dos Alunos 

50  alunos regularmente matriculados. Turma 
com idade regular. A professora propõe uma 
atividade no caderno; muitos alunos não 
participam (permanecem conversando ou 
utilizando o celular). Na correção da atividade, 
poucos participam. Os alunos se mostram 
bastante dispersos, apesar de ser o 1º horário.  

50 alunos regularmente matriculados. A 
atividade proposta com música. Os alunos 
participaram atentamente da atividade. 
Houve interrupção da professora por conta 
da conversa paralela e do uso não 
autorizado do celular.  

 
 

Durante o período de observação, notou-se uma considerável diferença em 

relação às práticas pedagógicas empregadas pelas professoras em sala de aula. O 

mesmo podemos salientar em relação ao relacionamento das professoras com seus 

alunos. Das turmas da professora Ana que foram observadas, do turno matutino, a 

turma “A” apresentava um grande número de alunos repetentes, apático e 

apresentaram baixa participação durantes as aulas. Como a aula de inglês era no 

quinto período, muitos deles iam embora antes. Nas turmas “B” e “C” havia uma 

convivência melhor entre professora e alunos.  

Nas turmas da professora Maria, a participação, por parte dos alunos, era 

pequena, inclusive, dos participantes da pesquisa. Apesar de haver diálogo, a postura, 

por vezes, disciplinadora da professora parecia distanciá-la dos alunos. Em muitos 

momentos, as aulas foram interrompidas pelas conversas paralelas e indisciplina, por 

vezes, situações difíceis de ser controladas. Segundo a professora Maria, isso gerava, 

constantemente, atraso no início das aulas. Nas turmas do 2º ano, ela chegou a perder 

entre 10 a 15 mim por aula por conta da indisciplina.   

No quadro abaixo, expomos as metodologias de ensino de língua inglesa 

utilizadas pelas professoras durante o período de observação: 

 
 

QUADRO 10 - METODOLOGIAS DE APRENDIZAGEM UTILIZADAS PELAS 
PROFESSORAS  

Professora Ana Professora Maria 



69 
 

Aulas expositivas;    
Estruturas gramaticais; 
Práticas de Oralidade; 
Estratégias de leitura; 
Uso do livro didático; 
Produção de materiais didáticos próprios. 

Aulas expositivas; 
Estruturas gramaticais; 
Práticas de oralidade com o uso de músicas; 
Ponto bônus para atividades extras. 

 
Analisando as diferenças nas escolhas das metodologias das professoras 

participantes da pesquisa, elas expõem a maneira como elas organizam o ensino de 

língua inglesa. Como se, a partir das experiências em suas salas de aula, elegessem 

aquelas metodologias que apresentem melhorem resultados. O livro didático, por 

exemplo, é utilizado pela professora Ana nas turmas de 1º ano, já Maria não o utilizou 

durante o período de observação. Vale ressaltar que todos os alunos do turno diurno 

possuem livros, uma edição de 2017.  

Durante as aulas da professora Ana, houve uma ênfase na produção oral dos 

alunos. Enquanto que, nas aulas da professora Maria, a maioria das atividades 

estavam relacionados a exercícios sobre gramática, realizados e corrigidos em sala 

de aula. No quadro abaixo, apresentamos um cronograma da observação das aulas, 

assim como, o assunto desenvolvido pelas professoras participantes: 

 

QUADRO 11 - CRONOGRAMA DE OBSERVAÇÃO DE AULA POR SÉRIE   
1º A Matutino 

Observação Período Data Assunto 

1ª 5º 02/02/2018 Leitura de imagens 
Correção de atividade do livro “Do you have a 
study routine?” 

2ª 1º 05/04/2018 Avaliação Oral 

     

1º B Matutino 

Observação Período Data Assunto 

1ª 4º 02/04/2018 Leitura de imagens 
Correção de atividade do livro “Do you have a 
study routine?” 

2ª 4º 05/04/2018 Avaliação Oral 

 

1º C Matutino 

Observação Período Data Assunto 

1ª 3º 02/04/2018 Leitura de imagens 
Correção de atividade do livro “Do you have a 
study routine?” 

2ª 5º 05/04/2018 Avaliação Oral 

  
2º A 

Observação Período Data Assunto 

1ª 4º 02/04/2018 Revisão pronomes 
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Exercício no caderno com pronomes 

2ª 4º 05/04/2018 Atividade com música, tipo: “Fill in the blanks”  

       

2º B 

Observação Período Data Assunto 

1ª 4º 02/04/2018 Revisão pronomes 
Exercício no caderno com pronomes 

2ª 4º 05/04/2018 Atividade com música, tipo: “Fill in the blanks”  

 
Algumas intercorrências aconteceram durante o período de observação das 

aulas. Houve 05 professores afastados para fruição de licença prêmio, e o governo 

estado não enviou substitutos, o que alterou o fluxo de aulas no turno diurno. Isso 

demonstra o quão difícil é seguir uma sequência didática, devido a essas alterações 

no calendário escolar durante o ano letivo. Além disso, houve, também, o afastamento 

da professora Maria, por uns dias, devido a problemas de saúde.  

As observações foram realizadas no início do mês de abril, entre os dias 02 e 

05. No período compreendido entre 5 e 13 de junho, aplicamos o questionário e 

realizamos as gravações das entrevistas com os participantes da pesquisa. As 

entrevistas das professoras, assim como, as narrativas só puderam ser realizadas 

posteriormente, depois do recesso junino.  

 

3.8 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE DADOS  

 

A fim de evitar quaisquer interferências de um instrumento sobre o outro, 

aplicamos, inicialmente, o questionário aberto, com a finalidade de analisar as 

particularidades de cada participante e suas opiniões acerca dos aspectos 

relacionados as suas crenças sobre as práticas de ensino/aprendizagem nas aulas de 

língua inglesa. 
 
Em seguida, realizamos a observação das aulas para compreender como as 

crenças dos participantes se materializavam no contexto de sala de aula. 

Posteriormente, em complemento à aplicação dos questionários e de uma análise 

inicial da observação das aulas, foram aplicadas as entrevistas semiestruturadas, 

seguidas da escrita das narrativas.  
  
Os dados gerados, a partir dos questionários abertos e as entrevistas 

semiestruturadas, foram tabulados e agrupados em categorias (NUNAN, 1992). O uso 

dessa metodologia objetiva que seja feita a identificação, descrição e agrupamento 

das crenças das professoras e alunos participantes da pesquisa, para sistematizar a 



71 
 

triangulação dos dados coletados, servindo-se de suporte para a análise das inter-

relações das crenças dos participantes. De acordo com Flick (2009, p. 361), a 

triangulação combina “[...] diversos métodos, grupos de estudo, ambientes locais e 

temporais e perspectivas teóricas distintas para tratar de um fenômeno”.  

Esta pesquisa acontece em um contexto natural, viabilizando fundamentar os 

dados obtidos, a partir de métodos qualitativos, enfatizando-se que fundamentar não 

quer dizer, apenas, “[...] avaliar resultados, mas ampliar e complementar as 

possibilidades de produção de conhecimento” segundo o autor supracitado (op. cit.). 
 
A análise de dados, seguiu-se o seguinte esquema:  
 
 

a. Identificação das crenças; 
 

b. Descrição das crenças; 
 

c. Organização das crenças; 
 

d. Triangulação dos dados coletados; 
 

e. Análise e interpretação (crenças das professoras versus dos alunos). 

 

3.8.1 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 
Para início da análise dos dados, buscamos, inicialmente, traçar um perfil dos 

participantes da pesquisa, utilizando, para isso, as narrativas. Em seguida, por meio 

da análise dos questionários, procuramos identificar e organizar as crenças dos 

sujeitos participantes por categorias, a fim de facilitar, ao leitor, uma melhor 

visualização do conteúdo apresentado. Algumas das perguntas feitas às professoras, 

foram, também, feitas aos alunos – as que são exclusivas para as professoras têm 

por finalidade buscar um melhor entendimento sobre o contexto em que a pesquisa 

foi realizada. Consideramos o exposto por Barcelos (2006), quando argumenta que 

os estudos realizados sobre crenças devem decorrer da Abordagem Contextual.  

Segundo a autora (2006, p. 20), a abordagem contextual analisa as crenças numa 

perspectiva contextual, dinâmica e social, com ênfase ao contexto onde ocorrem 

essas interações sociais, sendo assim, "O contexto é visto não como um conceito 

estatístico, um recipiente para a interação social", mas um "[...] fenômeno social 

constituído, interativamente sustentado, vinculado ao tempo". Acrescenta, ainda, que:  

 
As crenças são investigadas através de observações de sala de aula 
e análise do contexto específico onde os alunos atuam e [...] as 
crenças são caracterizadas como dependentes do contexto. A 
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metodologia utilizada envolve o uso de entrevistas e principalmente 

observações de sala de aula. (BARCELOS 2001, p. 80-81) 
 

A análise de conteúdo foi feita, segundo a análise de Chizzotti (2006), 

buscando características essenciais do contexto pesquisado e estabelecendo uma 

relação entre elas: 

 
Procura reduzir o volume amplo de informações contidas em uma 
comunicação a algumas características particulares ou categorias 
conceituais que permitam passar dos elementos descritivos à 
interpretação ou investigar a compreensão dos atores sociais no 
contexto cultural em que produzem a informação ou, enfim, 
verificando a influência desse contexto no estilo, na forma e no 

conteúdo da comunicação. (CHIZZOTTI, 2006, p. 98) 
 

Destarte, organizamos as crenças em categorias, utilizando os dados cotejados 

nas narrativas e nos questionários. Na sequência, os utilizamos, para a análise os 

dados gerados, a partir da observação etnográfica e das entrevistas.  

No presente capítulo, portanto, apresentamos a metodologia adotada nesta 

pesquisa, assim como, a sua natureza, o contexto investigado, os participantes da 

pesquisa, os instrumentos de cotejamento. No capítulo seguinte, apresentamos a 

análise dos dados.  
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CAPÍTULO IV   ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta seção, expomos uma análise, a partir da triangulação dos dados dos 

instrumentos utilizados nesta pesquisa: o questionário com itens abertos, a entrevista 

semiestruturada, as observações das aulas e as narrativas, a fim de traçar um perfil 

dos participantes e refletir sobre o processo de ensino/aprendizagem da LI, 

considerando o nosso conceito de crenças utilizado nesta pesquisa. Justificamos a 

triangulação dos dados por combinar, como aponta Flick (2009, p. 361) “[...] diversos 

métodos, grupos de estudo, ambientes locais e temporais e perspectivas teóricas 

distintas para tratar de um fenômeno”, e isso atende a nossa intenção em analisar os 

participantes da pesquisa em seu contexto natural, oportunizando não apenas, nas 

palavras dele (p. 362), “[...] avaliar resultados, mas ampliar e complementar as 

possibilidades de produção de conhecimento”. Buscamos, com isso, compreender 

como todo o percurso no processo de ensino/aprendizagem dos participantes 

influenciou na formação das crenças, no contexto da escola pública. Para isso, 

retomamos o referencial teórico apresentado no capítulo II, onde Barcelos (2006, p.  

09) defende que as crenças são baseadas nas nossas experiências anteriores, e que 

acabam sendo, como afirma Almeida Filho (1993, p. 13), “[...] transmitidas como 

tradição, através do tempo, de uma forma naturalizada, subconsciente, e implícita”, 

influenciando no comportamento de alunos e professores em sala de aula.  

Ressaltamos que todas as transcrições realizadas neste trabalho foram 

baseadas parcialmente em Marcuschi (2003) e seguem, fielmente, ao apresentado 

pelos sujeitos da pesquisa, de modo que podem aparecer, em alguns momentos, 

erros em relação ao uso da norma culta.  

Antes de iniciarmos a análise, julgamos importante destacar alguns pontos 

sobre o contexto e os sujeitos participantes que foram verificados durante o período 

de observação. As turmas do 2º ano na escola em questão são bastante cheias, e os 

alunos, em sua maioria, bastante inquietos. Não há espaço para os alunos ou mesmo 

a professora circular na sala devido à superlotação. Os alunos que chegavam 

atrasados enfrentaram dificuldade para chegar às suas carteiras. Uma aluna, que 

estava sentada ao meu lado, reclamou do barulho e da superlotação da sala e 

sobretudo da ausência de questionamentos dos próprios alunos e de seus pais sobre 

a situação. Na sala do 2º A vespertino (49 alunos), estavam dois dos participantes da 

pesquisa, Lucas e Gustavo. Lucas sempre sentado bem à frente, próximo à 
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professora. Quieto, sempre concentrado nas atividades e evitando conversas 

paralelas. O mesmo, não pude notar em Gustavo. Muito irrequieto, sentado bem no 

centro da sala, formava um grupo com outros 3 alunos. Executava todas as atividades, 

mas em clima de bastantes conversas. Na sala do 2º A matutino (50 alunos), onde 

estavam as outras participantes da pesquisa, Gabriela, Karoline, Marina e Nina, a 

situação não era diferente. Sala superlotada, barulho excessivo. Durante a 

observação, uma das participantes, Karoline, chegou a discutir com a professora 

quando pediu que a aluna fizesse silêncio. A participante estava sentada na última 

carteira da sua fila, dispersa e conversando alto e initerruptamente com outros 

colegas. As outras participantes tinham o comportamento diferente. Sentaram-se 

próximas à professora e não participavam de conversas paralelas. Esses dados 

servem, inicialmente, para situar o leitor quanto ao contexto específico das salas de 

aula dos participantes. 

Na próxima seção, apresentamos as crenças dos alunos relacionadas ao 

ensino de inglês nas escolas públicas e analisamos se elas são influenciadas pelo 

contexto.  

 

4.1 CRENÇAS DOS ALUNOS  

 

4.1.1 Crenças em relação ao ensino de li na escola pública  

 

Inicialmente, analisamos as crenças dos alunos e, depois, das professoras. Em 

seguida, fizemos um contraponto entre ambos, a fim de detectar as consonâncias e 

dissonâncias entre elas e de que maneira se inter-relacionam nesse contexto. 

Ressalvando que, nas turmas de 1º ano, foram feitas, apenas, as observações. Os 

questionários, narrativas e entrevistas foram aplicados aos alunos do 2º ano.  

No primeiro contato, quando explicamos que a pesquisa tinha, como objetivo, 

identificar e analisar as crenças de alunos e professoras, alguns dos participantes 

pensaram se tratar do aspecto religioso da palavra. Compreenderam, depois, que o 

afã era de investigar as crenças relacionadas ao ensino/aprendizagem de inglês, 

associando-as com as experiências deles, desde o início do aprendizado. Os 

participantes se mostraram interessados e, até mesmo, envaidecidos, primeiro por 

estar participando da pesquisa e, segundo, como eles fizeram questão de frisar, 

aquela era a primeira vez que eles teriam a oportunidade de falar e refletir sobre as 
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suas experiências enquanto estudantes, e isso fez com eles se sentissem valorizados. 

A pesquisa sobre as crenças aponta para um respeito às individualidades e 

particularidades dos alunos e professores, e isso deve-se ao fato do avanço nas 

pesquisas em LA, que se preocuparam em inserir o contexto social em suas 

pesquisas.  

Iniciamos a análise tentando depreender que crenças trazem os alunos 

participantes sobre o ensino de LI na escola pública e, para isso, utilizamos os 

excertos retirados das entrevistas, questionários, narrativas e observação em sala de 

aula. A participante Gabriela revelou que se sentia insatisfeita e qualificou, de maneira 

negativa, o ensino de LI, como podemos observar no excerto a seguir: 

 
Excerto 01  
Eu acho que ainda tá faltando coisas ainda. Porque não tá sendo muito 
bom. Poucas coisas a gente aprende. Não aquele jeito assim para 
você falar. (Gabriela, em entrevista,13/06/2018) 
 

Alguns alunos do 2º ano, a exemplo de Gabriela, pareceram aceitar a ideia de 

que seja difícil aprender inglês na escola pública e que, no contexto particular da 

escola em questão, o ensino não seja capaz de proporcionar um aprendizado 

satisfatório. Segundo os participantes, a disciplina de LI fica resumida ao ensino das 

estruturas básicas da gramática, não possibilitando o aprendizado das 4 habilidades 

da língua (ouvir, falar, ler e escrever), como afirmou a participante Karolina:  

 
Excerto 02 
O inglês na escola pública ensina mais a parte gramatical, a forma de 
escrever, não muito a de falar, de pronunciar as palavras. O foco é na 
gramática e na escrita. (Karolina, em entrevista, 13/06/2018) 
 

À medida que as entrevistas aconteciam, fomos percebendo o repertório de 

crenças que os alunos apresentavam. Mesmo compreendendo as crenças como 

sendo individuais, percebemos que houve homogeneidade na opinião dos 

entrestados, como, por exemplo, a crença de que não se aprende inglês, na escola 

pública, que está incrustada, nesse contexto.   

Excerto 03  
Para mim o ensino de inglês na escola pública, não todas as escolas, 
mas, em algumas, é... não é tão elevado quanto o da escola particular. 
Porque tem algumas escolas particular que vão mais profundo, e as 
escolas públicas estuda só o básico. O verbo to be e tal. Tanto que 
desde a minha 5ª série, eu só estudo o verbo to be. Assim (pausa), eu 
acho que, se algumas escolas procurassem alguns fundamentos a 
mais para ajudar, os alunos as aulas na escola públicas poderiam ser 
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bem mais interessantes para os alunos. (Marina, em entrevista, 
13/06/2018)  
  

Durante as entrevistas, os sujeitos foram claros quando disseram que 

desenvolver a fluência em LI era a habilidade mais desejada por eles, uma vez que 

falar inglês tornaria possível conversar com pessoas de outros países, como ficou 

expresso na fala das alunas Gabriela e Marina quando perguntamos o que elas 

esperavam aprender quando começaram a estudar inglês:  

Excerto 04  
Acho que eu esperava falar, né? Assim, entender um pouco sobre o 
inglês, mas, até agora, não entendi nada. (Gabriela, em entrevista, 
13/06/2018) 
 
Excerto 05 
Bom, eu estudo inglês desde pequena. Eu sempre gostei de inglês, 
me interessei bastante. Eu achava assim que era diferente. Quando 
você sabe inglês, a pessoa de fora ve você com os olhos diferentes: 
“Ah, aquela menina sabe inglês, que interessante!”. E, quando você 
não sabe, é como você fosse uma pessoa normal, insignificante. E, 
quando eu aprendi inglês, eu fiquei muito interessada, né? Sempre fiz 
o dever direitinho, me portei, entender o assunto, estudar em casa. 
Sempre achei muito importante aprender. Eu sempre esperei assim 
falar inglês fluente. Chegar uma pessoa e se comunicar em inglês. 
“Bora conversar!” Quando eu era pequenininha, eu chegava toda 
animada em casa porque já sabia falar “What’s your name?”. Aí, eu 
chegava e ficava brincando com a família. Mas, minha expectativa foi 
sempre falar bem, ouvir e entender e escrever bem também. (Marina, 
em entrevista, 13/06/2018)  
 

 
Os participantes acenaram que o inglês é para ser falado, isso justifica o 

interesse que eles demonstraram pela prática da oralidade em sala de aula, já que a 

fala é uma das condições reais para os atos de comunicação reais. Assim, as 

expectativas dos alunos entram em conflito com a realidade encontrada nas escolas. 

A participante Karoline contou-nos que chegou a entrar em um curso particular, 

com o objetivo de aprender a falar em inglês, pois, segundo ela, a escola pública não 

oferece essa possibilidade.  

Excerto 05  
Eu esperava aprender o inglês, saber falar inglês. Eu achei que 
quando eu chegasse no segundo ano eu sabia falar fluentemente. E, 
eu já vi que a realidade não é essa. Porque, como eu disse, é mais 
gramática. Não tem muito falar inglês, entender inglês. É gramática. ” 
(Karoline, entrevista, 13/06/2018)  
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Almeida Filho (2007, p. 58) faz uma colocação que corrobora com o que vem 

sendo exposto aqui, a questão da ênfase no ensino de língua via gramática na 

aprendizagem formal de línguas (tanto na materna quanto na estrangeira), a ênfase 

tem sido, invariavelmente, na norma gramatical e não no seu uso como ferramenta de 

comunicação interpessoal, o que nos permite afirmar que, no ensino de LI, o foco 

passa pelas formas, pelas regras, mas se distancia do sentido e do trabalho 

comunicativo sobre o uso da língua, e isso acaba frustrando aquele aluno que tem 

vontade de aprender a se comunicar em inglês.  

Perguntamos, na entrevista, se os alunos achavam difícil aprender inglês na 

escola pública e por quê. Destacamos alguns excertos a seguir: 

 

 Excerto 06 
(risos) Eu acho assim que eu esperava que fosse uma coisa melhor 
assim. Eu esperava que a professora tivesse mais, um exemplo, que 
a professora tivesse [...] não é que não tenha paciência entende, mais 
que fosse mais desenvolvida porque, aqui mesmo, a maioria das 
escolas públicas a professora, tipo assim tá lá, deixa lá no quadro e “já 
foi”, aprendeu, aprendeu. Não tem solução mais não. Eu acho, deixa  
eu ver [...] mas eu acho assim que para quem entra. Um exemplo, 
quem entra assim na 5ª série já imagina assim, que você saindo 
da escola já vai começar a falar. Entendeu? Eu acho que isso já é 
uma expectativa para quem entra na 5ª série já pensa dessa forma. 
Eu acho que, tipo assim, para quem entra é o mais importante começar 
a falar, para ouvir os colegas: Ah, eu ouvi você falando, e “tudo mais”. 
Muito porque é, não contribui, sei lá, é mais complicado, não ensina 
muita coisa e tudo mais. E, é pouco tempo também para ensinar.  
(Gabriela, em entrevista, 13/06/2018).  
 
Excerto 07 
Comecei a estudar inglês na minha alfabetização, sempre fui uma 
aluna dedicada e com ânimo em aprender. Estudei em escola 
particular até o 4º ano. Minha experiência com a matéria foi uma das 
melhores, tirava ótimas notas e era uma das melhores alunas da sala.  
Tudo mudou quando fui estudar em uma escola pública. O ensino era 
completamente diferente do que eu estava acostumada. De repente, 
minhas notas começaram a cair e os professores não eram tão 
esforçados como os da minha antiga escola. (Marina, em narrativa) 
 
Excerto 08 
Não, pois é uma matéria resumida que estudamos mais a parte da 
gramática. Não há uma exploração necessária. (Karoline, 
questionário) 

 
A fala de Gabriela demonstra a perspectiva de que não se aprende LI na escola 

pública, expõe um grau de insatisfação e desmotivação em aprender a língua, o que 

chama a atenção é que essa fala reverbera na maioria dos demais participantes. A 
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participante Marina, inclusive, relatou que sua experiência e rendimento em LI eram 

melhores quando estudava em uma escola particular e que tudo mudou quando 

chegou à pública. Já o participante Lucas relatou, em sua entrevista, que nunca teve 

dificuldade em aprender inglês e, ainda, atribuiu o não aprendizado da maioria dos 

alunos à falta de interesse em estudar, como mostra, a seguir, no excerto 10: 

 

Excerto 09 
[...] algumas pessoas as vezes não têm interesse na língua inglesa. 
[...] falta um pouco de interesse dos alunos. (Lucas, em entrevista, 
13/06/2018)  
 
Excerto 10 
Acho que sim, o problema muitas vezes não é só no colégio. A partir 
de agora eu vou ter uma dedicação maior em relação ao inglês. 
(Gustavo, questionário) 
 
Excerto 11 
Sim, a partir do momento que tivermos um bom professor. (Nina, 
questionário) 
 
Excerto 12 
A gente, tendo um bom professor, a gente se interessando, eu acho 
que dá para desenvolver, sim, inclusive nas escolas públicas e tal, tem 
as professoras da escola particular que é diferente, o ensino é um 
pouco diferente, mas, a gente se interessando, aprende. (Nina, em 
entrevista, 13/06/2018) 

 

Prosseguindo a análise dos dados, nos foi possível perceber que, na 

perspectiva dos alunos participantes da pesquisa, algumas características são 

necessárias aos alunos para que consigam ser bons aprendizes de inglês. Além de 

destacar a necessidade de se ter um bom professor em sala de aula, como aponta-se 

nos (Excertos 11 e 12), o aluno também precisa ter dedicação e interesse em 

aprender a língua inglesa (Excertos 10 e 12).  

Durante o período de observação das aulas nas turmas de 1º ano da professora 

Ana, verificamos que ela utilizou diferentes estratégias e não ficou presa apenas ao 

ensino de gramática. Em diferentes momentos, a professora preocupava-se com a 

pronúncia das palavras, durante a correção dos exercícios. Ela falava, e os alunos 

repetiam, apesar de ela não aplicar uma atividade especifica para o desenvolvimento 

e prática da oralidade. Na sequência, em outra atividade, solicitou que os alunos 

respondessem a algumas perguntas no caderno, inicialmente, em português e, 
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depois, em inglês – com a ajuda dela. Um dos alunos, que estava sentado próximo a 

mim, logo se manifestou:  

 
Excerto 13 
Não sei falar português, vou saber inglês? Se eu falar inglês 
passo vergonha. Não sei falar inglês, inglês é difícil. (anônimo, 
02/04/2018)  

 

No excerto 12, o aluno expôs a crença sobre sua incapacidade de aprender 

inglês e ainda justificou o seu suposto “fracasso” por acreditar, também, na 

impossibilidade de aprender o seu próprio idioma. As crenças vão aparecendo nas 

falas dos alunos de forma bastante sutil, sem nenhuma preocupação com a verdade 

dos fatos, e, como afirmam Soares e Bejarano (2008, p. 62), “[...] as crenças são 

absolutamente livres, pois elas, ao contrário do conhecimento, não precisam de 

comprovações para serem aceitas. Elas se sustentam no que se acredita”. Podemos 

entender, então, que nossas crenças podem ser verdadeiras ou não, mas, 

geralmente, não fazemos essa reflexão, imperando, apenas, o que aceitamos como 

verdade. No caso do excerto 12, o sujeito sequer questiona o motivo pelo qual não 

consegue aprender; simplesmente, aceita, naturalmente, o que ele pensa a ser a sua 

condição imutável. 

Alguns alunos, apesar de considerar que as aulas na escola pública não são 

suficientes para ganhar fluência no idioma, percebem a importância de se aprender 

inglês para a inserção no mercado de trabalho, viagens e no cotidiano. Quando se 

mostram interessados, dizem que mantêm o contato com a LI fora da escola, a partir 

de filmes, sites, jogos. Almeida Filho (2007, p. 13) afirma que "[...] para aprender os 

alunos recorrem às maneiras de aprender típicas de uma região, etnia, classe social 

e até mesmo grupo familiar restrito em alguns casos." No caso dos alunos 

entrevistados, eles dizem buscar esse contato com o inglês pelos meios citados 

acima. Pudemos perceber isso nos excertos, a seguir, referentes à pergunta 09 das 

entrevistas:  

 

Excerto 14 
Tenho com músicas. Eu gosto bastante de escutar músicas. (Gabriela, 
em entrevista, 13/06/2018)  

 
Excerto 15 
Eu gosto muito de ver filmes legendados. O artista lá falando em inglês 
e embaixo com a legenda. E música também. (Karoline, em entrevista, 
13/06/2018) 
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Excerto 16 
Eu tenho. Quando assisto um filme, eu gosto de sempre assistir assim 
legendado. Para mim poder ter a prática de falar. E tem também 
música, gosto muito de música em inglês. A minha tia fala inglês 
fluente aí ela me ajuda em casa também. Eu tenho sim contato fora. 
(Marina, em entrevista, 13/06/2018) 
 
Excerto 17 
Filme, internet, música, eh, musica um pouco. Sempre tem essas 
músicas em inglês que tá sempre no auge e, mesmo você não 
querendo escutar, você escuta. Tem vídeos. Tenho contato não direto, 
mas indiretamente. (Gustavo, em entrevista, 13/06/2018) 
 
Excerto 18 
Sim, músicas. Muitas vezes, as músicas mesmo, eu vou para a 
internet, eu escuto muito música internacional. (Nina, em entrevista, 
13/06/2018)  
 
Excerto 19 
Eu gosto mais de música. (Lucas, em entrevista, 13/06/2018)  

 
A descrição dessas atividades mostra certo grau de autonomia dos alunos 

envolvidos nesta pesquisa. No entanto, apesar de compreender a necessidade de 

aprender uma LE e de manter um contato com a LI em atividades extraclasse, em sua 

maioria, atestam a crença de que não se aprende inglês na escola pública. É como se 

suas crenças divergissem das suas ações.  

Durante as entrevistas, os participantes relatavam as experiências anteriores, 

como referências sobre a forma de aprender inglês. Alguns alunos do 2º ano chegam, 

inclusive, a citar as aulas que frequentavam no 1º ano e compararam o método 

utilizado pelas professoras. A do 1º ano utilizava mais a prática da oralidade e variava 

nas atividades em sala de aula, enquanto que a professora do 2º ano trabalhava mais 

os aspectos gramaticais. Logo, perguntamos a eles como seria, então, uma boa aula 

de inglês. Destacamos os excertos a seguir:  

  

Excerto 20 
Uma boa aula de inglês?... Deixa eu ver. Assim uma boa professora 
de inglês, né? (Risos) ... tem que ter assim uma boa professora. 
Porque a gente teve uma que começava a falar em inglês do começo 
até o fim. Então foi mais fácil no 1º ano do que agora no 2º.” (Gabriela, 
em entrevista, 13/06/2018).  
 
 

As respostas coletadas durante as entrevistas acenam para uma cristalização 

na cultura de aprender dos alunos – as crenças têm um importante papel, moldando 
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as experiências, expectativas e as ações dos alunos; têm, ainda, forte ligação com a 

motivação dos alunos com relação à LI. O aluno motivado busca aprender, mas, para 

isso, é necessário que os professores conheçam as necessidades e expectativas de 

seus alunos, de modo que a metodologia, assim como, as atividades utilizadas em 

sala de aula, encorajam os alunos a aprender e a ressignificar a crença de que não 

se aprende, de fato, inglês na escola pública e atinjam a autonomia na aprendizagem. 

Os alunos participantes, também, mostraram-se compreender o inglês como 

uma língua universal, ou seja, uma possibilidade de interação com estrangeiros. 

Durante as entrevistas, quando perguntados sobre a importância em se aprender 

inglês, nos proporcionaram as seguintes respostas, que atestam nossas afirmações:  

 
Excerto 21 
Porque é uma língua universal, versátil e importante para o 
mercado de trabalho. (Lucas, em entrevista, 13/06/2018);  
 
Excerto 22 
Eu acho, porque o Brasil tem muitos turistas e também a língua tá se 
tornando nacional e mundial, globalizada. Então hoje, se você for 
procurar um trabalho como recepcionista em um hotel, você vai ter 
que, pelo menos, saber falar o inglês, senão a pessoa que sabe falar 
inglês vai passar na sua frente, vai ter chances a mais. (Karoline, em 
entrevista,13/06/2018);  
 
Excerto 23 
Eu acho importante aprender inglês porque o inglês é uma língua 
universal. Quase todo mundo sabe inglês. É tanto que, [quando] você 
vai para fora, todo mundo fala inglês. Se vai procurar um trabalho, todo 
mundo pergunta: “Você tem curso em inglês, algum curso básico em 
inglês? ”. Porque é uma língua que todo mundo usa. Você precisa do 
inglês para quase tudo. (Marina, em entrevista, 13/06/2018). 
 
Excerto 24  
Porque se for para você ir para fora do país, é sempre bom aprender 
para não passar vergonha (Gabriela, em entrevista, 13/06/2018);  
 
 
 

A partir do discurso desses sujeitos, podemos perceber uma precoce e 

excessiva preocupação com o mercado de trabalho. São meninos e meninas entre 15 

e 16 anos, e, infelizmente, a rápida inserção no mercado de trabalho é uma realidade 

para a maioria dos alunos da rede pública. Durante conversas informais, muitos 

falaram que não há nem intenção nem condição de entrar em uma universidade, tendo 

em vista a necessidade eminente de começar a trabalhar, para ajudar nas despesas. 

Isso nos remete a uma reflexão de Leffa (2011), quando diz que a escola não deve 
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preparar apenas para o trabalho, mas, também, para o lazer. Em momento algum, 

nossos entrevistados colocaram essa possibilidade. Mesmo em viagens para o 

exterior, a condição seria a trabalho. O autor faz a seguinte reflexão:  

 

Os alunos pobres em sua maioria vão sempre dizer que estudam a 
língua estrangeira para conseguir um emprego melhor, ao contrário, 
talvez, dos alunos ricos, que estudam a língua para o lazer. Acho que 
é mais uma diferença a ser banida. O aluno pobre também tem o 

direito de estudar para o lazer.  (LEFFA, 2011, p. 122) 
 

Assim, a partir desses dados, observamos que o ensino de LI pode ser um fator 

de exclusão no contexto social atual, de sorte que o contexto dos alunos da escola 

pública se mostra distante e diferente do mundo em que, realmente, se é importante 

saber inglês. Seja por trabalho ou lazer, eles parecem não encontrar motivação para 

continuar avançando no aprendizado. Todavia, apesar de todos os problemas 

enfrentados no contexto da sala de aula da escola pública, os alunos entrevistados 

acreditam que o conhecimento do inglês pode lhes proporcionar melhores 

oportunidades no futuro.  

 

4.1.2 Como se aprende uma LE – crenças sobre o melhor lugar para se aprender 

inglês 
            

Os alunos participantes parecem aceitar, com naturalidade, a ideia de que o 

inglês oferecido pela escola em questão não seria suficiente para que o aprendizado 

fosse completo. Segundo eles, a disciplina, na escola, resumia-se ao básico, com foco 

na gramática e no verbo “to be”, uma vez que o ensino da língua, englobando as 

quatro habilidades, não acontece de maneira satisfatória no contexto da escola 

pública. As crenças de que se é difícil aprender uma LI na escola pública e de que 

nela se aprende apenas o básico estão presentes no dia a dia da escola analisada. 

Quando perguntamos aos seis alunos participantes como se aprende uma LE, eles 

parecem não possuir uma ideia clara sobre isso, como observa-se nas respostas:  

 
Excerto 25 
Se ela [a pessoa] for muito bem no português dela, ela vai entender 
muito bem o inglês (risos). (Lucas, em entrevista, 13/06/2018)  

 

O participante Lucas (Excerto 25) relaciona o aprendizado de LI a um bom 

conhecimento da língua portuguesa. Já Karoline, apesar de tecer críticas ao ensino 
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com foco na gramática, nesse momento, defende que para se aprender inglês, seja 

preciso focar na parte gramatical, conforme (Excerto 26). Enquanto isso, no (Excerto 

27), Nina diz que, para aprender, precisa-se de atenção, por parte do aluno, e de 

atividades que explorem a oralidade.  

 
Excerto 26 
Tem que focar nos estudos, na parte gramatical e também ouvir 
músicas ajudam a gente a falar o inglês, tipo, a gente pega uma 
música em inglês, e vai ouvindo ela, e, com o tempo que você vai 
ouvindo ela, você vai conseguindo falar. E aí você vai no Google e já 
assimila a tradução: “Ah, tal palavra significa isso!”. Com a dança 
também, você ouvindo e dançando com músicas estrangeiras, ajuda 
bastante. (Karoline, em entrevista, 13/06/2018) 
 
Excerto 27 
Muita atenção e ensino bom. Tipo, tanto da professora, quanto da 
gente. É uma boa explicação, hum... não sei explicar assim, uma... 
deixa eu ver, uma coisa que a gente tem que se interessar muito, 
porque é diferente do português, é uma coisa mais complicada de você 
entender, então vai do professor e do aluno também. O que eu não 
gosto é tipo assim a gente ter que traduzir. Porque hoje em dia a gente 
usa internet e tal e na sala de aula, a gente tem que usar dicionário e 
tal e tem hora que eu não gosto. E gosto de tipo falar. Ano passado a 
professora fez tipo umas imagens e a gente tinha que falar. Eu gostei 
muito porque a gente aprendeu com aquilo. (Nina, em entrevista, 
13/06/2018)  
 

Apesar de reconhecer que o inglês pode ajudá-los no futuro, os alunos 

demonstram a descrença em aprender inglês na escola pública. Para eles, os cursos 

de idiomas continuam sendo a melhor opção para quem quer aprender a falar a língua, 

como aponta Barcelos (2006, p. 167), ao afirmar que eles "[...] não acreditam que a 

escola pública seja o lugar onde se aprende inglês", e que acreditam que o curso de 

idiomas é "[...] o lugar ideal para se aprender inglês, pois suas experiências nesse 

local são caracterizadas como boas e como causa de sua aprendizagem de línguas". 

(Idem, p. 168) 

 

Excerto 28 
Eu acho que tem sim, algumas diferenças. Até o interesse de lá é 
mais, vamos se dizer, mais avançado, porque aqui, como eu tinha 
falado antes, muitas pessoas pensam em sair para fora e tal e essas 
pessoas têm mais um tipo de interesse. Eu sempre gostei de inglês, 
mas tipo, eu tinha muita dificuldade, tenho ainda. Eu acho que tenha 
sim essa diferença. (Nina, em entrevista, 13/06/2018) 
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Excerto 29 
Eu nunca estudei numa escola particular, ne? Aí eu num... eu estudei 
no [Colégio] Luzia Silva. Lá os povo costuma visionar ela como se o 
ensino fosse de uma escola particular. Visando lá, e aqui o ensino é o 
mesmo. Lá, não tinha aula dinâmica. Já aqui, tipo, a professora Ana 
tem umas aulas mais dinâmicas, com imagens para a gente ir falando 
em inglês, entendeu? Nunca cheguei a fazer nenhum curso de 
inglês não. (Gustavo, em entrevista, 13/06/2018) 
 
Excerto 30 
Eu acho, porque no curso de idiomas a gente estuda o geral de tudo 
e na escola pública a gente estuda um assunto só, vê o básico. 
(Marina, entrevista, 13/06/2018) 
 
Excerto 31 
Porque eu já fiz um curso de inglês, só que eu não cheguei até o final... 
e lá, eles tipo, eles traziam o inglês para o dia a dia. Você tinha que 
chegar falando inglês e sair falando inglês. A maioria das vezes que 
você se referia ao professor e ia falar com ele, tinha que ser falando 
em inglês. Se você não soubesse, você pedia ajuda ao professor, mas 
tinha que ser falando em inglês. E aqui na escola não é assim, você 
não fala tanto inglês. Muitas vezes, você escreve errado e tá lá a 
professora não corrige a forma da escrita e assim não tem muito 
aquela “pegação” no pé, não puxa muito no pé para você falar e 
entender o inglês. Não na escola pública. Por exemplo, se o aluno da 
escola pública for fazer um cursinho fora se interessa, né?, Além de 
ser pago também, é um lugar onde você entra ali na porta tem 
mensagem de inglês, o exercício é todo em inglês, então você tem que 
entender o exercício. Entendendo o exercício você vai tá entendendo 
inglês. Então na escola pública não se interessa muito, mas no curso 
muda totalmente. (Karoline, em entrevista, 13/06/2018) 
 
Excerto 32 
Eu acho que em questão de aprender mais rápido, é bem mais 
diferente. Eu acho que fazendo cursos, eu acho que assim, cursos 
mesmo. Porque na escola pública tá difícil de aprender. (Gabriela, em 
entrevista, 13/06/2018) 
 
Excerto 33 
Eh, não muito, porque as públicas elas ensinam o inglês também o 
importante e as particulares ensinam o inglês mais avançado. Mas só 
um pouco. Provavelmente, no futuro, eu acho que seja uma 
consequência, o que vai acontecer, mas agora eu não acho. (Lucas, 
em entrevista, 13/06/2018) 

 

Apesar de acreditar que o lugar ideal para se aprender o inglês seja, de fato, o 

curso particular, os alunos dizem que, infelizmente, não é acessível ao aluno da rede 

pública de ensino, tanto pelo custo financeiro quanto pela indisponibilidade de tempo, 

já que muitos já trabalham, para ajudar nas despesas domésticas. Barcelos (2011) 

afirma essa crença pode afetar a autoestima e motivação dos alunos no aprendizado 

de LI: 
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Essas crenças podem se tornar determinantes para a autoestima dos 
alunos e para sua motivação. Muitos podem usar essa crença como 
justificativa para o próprio fracasso em aprender línguas e para 
continuar acreditando que só aprenderão quando pertencerem a essa 

classe que pode pagar um bom curso de inglês. (BARCELOS, 2011, 
p. 303) 

 

4.1.3 Crenças de como deve ser uma boa aula de inglês 

  
Excerto 34 
Eh, assim, eu queria uma aula com testes orais, sobre perguntas [...] 
uma competição, uma gincana de inglês, é nessa base que eu acho. 
Às vezes, a professora coloca uma música aí ela dá uma atividade 
para completar as palavras em inglês. Aí eu acho legal. (Lucas, em 
entrevista, 13/06/2018)  
 
Excerto 35 
Deve ser uma aula assim que chame os alunos para participar. Porque 
geralmente as aulas de inglês têm sido assim: chega lá, dá o assunto 
no quadro, responde e pronto. Aí o aluno não tem que se interessar 
muito. Muitas vezes, você chega na internet e tá as respostas tudo lá. 
Você só copia o assunto. Muitas vezes, eu faço isso também. A 
professora chega lá e passa o exercício. Você chega na internet e tá 
lá tudo respondido, chega lá professora só dá o visto, não tem aquela 
correção que aprofunde o aluno a entender o que está se passando. 
(Karoline, em entrevista, 13/06/2018) 
 
Excerto 36 
Uma boa aula de inglês hummm... primeiramente é aquela aula que 
os alunos participam, né? Porque, se o professor chegar na sala e todo 
mundo tiver conversando ou fazendo outra coisa, por exemplo, 
mexendo o celular porque todo mundo faz isso, vai dizer “Ah, a aula 
de inglês foi chata! ”. Mas por que foi chata? Porque não participou. 
Se o professor trouxer conteúdos novos, fazer uma dinâmica acho que 
ficaria bem mais legal. (Marina, em entrevista, 13/06/2018) 
 
Excerto 37 
Na minha opinião, uma aula mais dinâmica, com vídeos, slides, trazer 
algo inovador, não ficar só naquela de livros, cadernos. Aquela rotina 
normal, entendeu? Eu sei que não é todas as escolas que podem 
proporcionar isso, mas se puder, entendeu? Um vídeo aula, um slide 
diferente...algo diferente, inovador. (Gustavo, em entrevista, 
13/06/2018) 
 
Excerto 38 
Muita atenção e ensino bom. Tipo, tanto da professora, quanto da 
gente. É uma boa explicação, hum... não sei explicar, assim, uma... 
deixa eu ver, uma coisa que a gente tem que se interessar muito, 
porque é diferente do português, é uma coisa mais complicada de você 
entender, então vai do professor e do aluno também. (Nina, em 
entrevista, 13/06/2018) 
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Nos excertos acima, os alunos participantes do 2º ano dizem que o modelo de 

das aulas não lhes motiva a aprender, pois trazem o foco para questões gramaticais, 

geralmente, escritas. Há um ponto de divergência entre o modelo de aula real e aquilo 

que os alunos querem, com aulas mais participativas e ênfase em questões de uso 

da língua. Observa-se, nesse contexto, um choque entre as crenças dos alunos e da 

professora. A professora parece valer-se das atividades escritas como forma, 

também, de conseguir um controle de turma. Lembrando que essa sala do 2º ano é 

superlotada, e os problemas com indisciplina são recorrentes. O barulho é excessivo, 

e, várias vezes, a professora precisa interromper a aula para pedir silêncio. Em sua 

fala, mostra-se a adequação de suas aulas às atividades escritas: 

 
Excerto 32 
Eu acho assim que não é só a gramática que a gente tem que tá 
ensinando, tem que ser uma coisa atrelada à gramática, à leitura, à 
fala, mas a nossa realidade na escola pública se resume basicamente 
à gramática. (Maria, em entrevista, 18/07/2018).  
 

Percebemos, aqui, que as ações e as práticas da professora em sala de aula 

parecem entrar em contradição com suas próprias crenças, como se ela estivesse, 

simplesmente, se ajustando ao contexto dessa sala de aula, uma vez que as 

atividades escritas, sejam do livro ou anotadas no caderno, demandam menos tempo 

de planejamento para os professores e costumam prender a atenção dos alunos e 

mantê-los sob controle, já que as atividades que envolvem a prática da oralidade 

exigem mais tempo de planejamento e, na sua execução, podem contar com 

imprevistos da parte técnica das escolas. Na escola em questão, há um sistema de 

agendamento da sala de vídeo e de data show. São apenas 04 aparelhos de data 

show funcionando e uma sala de vídeo, que não comporta uma turma de 50 alunos, 

pois é, relativamente, pequena. Logo, a disponibilidade ou não dos recursos podem, 

também, se figurar como um entrave para a prática dos professores.  
 

Destarte, segundo a professora, a crença nas atividades escritas no presente 

ensino de inglês se ajustou à realidade da escola, que não dispõe de espaço físico 

adequado nem de aparelhos audiovisuais suficientes para aulas com foco na prática 

da oralidade. 
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4.1.4. De quem é o papel mais importante na aprendizagem de inglês? Do aluno 

ou do professor? 

 
Para que o aluno seja ativo e desenvolva sua autonomia, faz-se necessário que 

o professor se atente às crenças que os alunos trazem, já que elas podem funcionar 

tanto como impulso ao aprendizado quanto como justificativa do que ele acredita ser 

uma incapacidade em aprender. A crença de que a aula tenha que ser participativa e 

de que os alunos precisam falar está presente na maioria dos relatos, mas, nem 

sempre, essa crença está refletindo no que acontece no ambiente escolar. A maioria 

dos alunos atribui, ao professor, o papel mais importante da sala de aula: aquele que 

motiva, que explica, que serve de modelo. 

 

Excerto 33 
Eu acho que é mais do professor. Tipo assim; para ensinar correto e 
tudo mais, para porque o aluno é algo que ele vai aprendendo com o 
tempo e, como o professor, a maioria já conhece já, tem que ter 
paciência para tá ensinando e tudo mais. (Gabriela, em entrevista, 
13/06/2018) 
 
Excerto 34 
É do professor porque é ele que inspira a gente. Se o professor chegar 
lá, sentar lá e só fizer exercício, a gente vai chegar lá e falar para o 
professor, “Ah professor, não quero não! ”. Então é ele quem tem que 
chegar, dar a iniciativa, ele que é o espelho da gente na sala de aula. 
(Karoline, em entrevista, 13/06/2018) 
 
Excerto 35 
Eu acho que ambos têm papel importante porque o professor tem que 
ensinar, mas para o professor ensinar o aluno tem que aprender. Não 
adianta o professor ensinar e o aluno não aprender. O professor 
precisa do aluno para ensinar. Então ambos têm papel importante no 
ensino de inglês. (Marina, em entrevista, 13/06/2018) 
 
Excerto 36 
Eu acho também, num vou focar tanto no professor. Eu acho que o 
aluno também tem seu papel em relação a isso. Porque tem alunos 
que questionam isso, mas não adianta o professor trazer algo que seja 
inovador e o aluno tá ali pouco se lixando. O professor trazer algo 
diferente e o aluno “Para mim, tanto faz! ”. O aluno tem também a sua 
metade de erro aí. Porque tem alunos que não estão “nem aí” para 
isso. As salas superlotadas, pessoas também, assim como tem aluno 
que quer, tem aluno que não quer. Os dois, o aluno e o professor têm 
o mesmo peso, os dois têm o mesmo papel. (Gustavo, em entrevista, 
13/06/2018)  
 
Excerto 37 
Eu acho que do aluno, porque se ele não tiver interesse ele não vai 
aprender. Na minha sala mesmo, tem muitas pessoas que a 
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professora chega na sala e eles não tão “nem aí”, porque acha que 
aquilo ali para eles não é nada, já tem outros que se interessam. 
Então, acho que vai do aluno. (Nina, em entrevista, 13/06/2018) 
 

Observando os excertos acima, percebemos que os alunos desejam uma aula 

mais participativa, questionam essa postura do professor, mas, quando solicitados a 

participar, nem todos participavam. Durante o período de observação, eram 

constantes as reclamações da professora nas salas do 2º A e B. Inclusive, a direção 

chegou a ser acionada na turma A, por conta da indisciplina. A professora manteve-

se focada em conteúdos básicos de gramática no caderno, já que o livro ainda não 

estava sendo utilizado. Diante deste contexto, os alunos interessados em aprender 

um pouco mais buscam esse apoio em cursos particulares e em recursos, tais como, 

filmes, games, aplicativos etc. Grosso modo, ainda prevalece a crença de que o 

professor é o centro do processo de ensino/aprendizagem de inglês no contexto da 

sala de aula. Entretanto, há uma divergência entre as crenças das professoras e dos 

alunos, principalmente, no que tange à indisciplina, entre as crenças das próprias 

professoras em relação às suas práticas, fazendo com que, muitas vezes, ocorram 

impasses entre o que acreditam e o que fazem em sala de aula. Concordamos com 

Paes e Jorge (2011), quando dizem que  

 
O comportamento dos alunos é muito mais uma forma de resistência 
a práticas pedagógicas que não lhes são significativas [...] prefiro 
pensar que não se trata apenas de uma forma de manifestar 
desinteresse, mas uma demanda por mudanças na educação e na 
escola. (PAES E JORGE, 2011, p. 166) 

 
Reiteramos, mais uma vez, que o professor é não seja o responsável pelo caos 

na educação. A mudança à qual a autora se refere e com a qual coadunamos é muito 

mais abrangente, pois vai muito além de questões pedagógicas relacionadas aos 

professores. 

Em primeiro lugar, é salutar que os professores consigam identificar as suas 

próprias crenças limitantes e as crenças dos seus alunos, refletindo, assim, de que 

maneira elas podem estar influenciando nas suas escolhas e nas suas práticas em 

sala de aula. Uma das crenças que precisam ser ressignificadas aqui é a de que não 

se aprende inglês na escola pública, assim como, as relacionadas às competências 

dos professores em ensinar e a dos alunos em aprender.  
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4.2 CRENÇAS DAS PROFESSORAS  

 

Com a finalidade de identificar e analisar as crenças das professoras, 

agrupamo-las em 4 categorias:  

a) Crenças das Professoras em relação ao ensino/aprendizagem de LI na 

escola pública; 

b) Crenças de como deve ser uma boa aula de LI; 

c) Crenças sobre o material didático 

d) Crenças sobre o papel mais importante. Quem deve falar mais em sala de 

aula? Aluno ou professor?  

Iniciamos a análise das crenças das professoras e, para isso, utilizamos os 

dados cotejados nas entrevistas, questionários, narrativas e observações em sala de 

aula. As participantes Ana e Maria, durante a entrevista, nos disseram o que pensam 

sobre o ensino de LI na escola pública. 

 
4.2.1. Crenças das professoras quanto ao ensino/aprendizagem de LI na escola 

pública 

 

Ao analisarmos as crenças das professoras participantes sobre o que elas 

pensam acerca do ensino de LI nas escolas públicas, notamos uma divergência nas 

suas crenças. Ana, do 1º ano, diz que acredita na capacidade dos seus alunos e que 

a questão do aprendizado está diretamente ligada à motivação. Para ela, se o aluno 

quer, aprende. Citou, inclusive, a história da filha dela, que aprendeu inglês na escola 

sem nunca haver frequentado curso particular e é fluente e intérprete em inglês. A 

professora Maria, do 2º ano, por sua vez, foi precisa ao afirmar que não se aprende 

inglês nas escolas e que apenas os cursos particulares apresentam uma dinâmica e 

estrutura necessária para o ensino/aprendizado da língua. Diante disso, podemos 

considerar que as crenças sobre ensinar das duas são diferentes e que, segundo 

relato dos próprios alunos, acabam se diferenciando nas questões metodológicas 

utilizadas em sala de aula. Enquanto a primeira procura ser mais dinâmica, investindo 

na oralidade de seus alunos, a segunda defende o ensino baseado na gramática, 

justificando, aí, a necessidade do cumprimento do conteúdo programático das 

unidades. Os excertos seguintes apontam essa divergência entre as crenças de 

ambas: 
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Pesquisadora: Você acha possível aprender inglês na escola 
pública? E, nos particulares, você acha que é diferente? 

 
Excerto 38 
Professora Ana: Isso é muito relativo, eu acho, que depende do 
aluno. É... Eu tenho o exemplo da minha filha que ela aprendeu inglês 
na escola, ela fala inglês fluentemente, e ela nunca fez um curso 
particular, então ela já trabalhou, inclusive, como intérprete, e ela 
aprendeu inglês em casa e na escola, mas assim, pra se o aluno se 
limitar às aulas de inglês dentro da escola, ele não aprende, ele não 
aprende inglês, ele não aprende inglês, ele não aprende português, 
ele não aprende matemática, se ele não estudar em casa, então ele 
tem que, se ele, a depender do aluno, se ele, é, se ele decidir 
aprender, gostar e eu vou aprender inglês, ele aprende. Eu tenho dito 
isso na sala diariamente, você aprende inglês na hora que você quiser, 
porque você tem a noção na escola, você tem uma base na escola, e 
aí você em casa você pega livro, com esse mundo virtual, com aulas, 
é, videoaulas, eu já disse pra eles, eu dou aula e digo: “Olhe, vá lá pro 
YouTube e ponha esse assunto no YouTube e assista uma 
videoaula!”, tendeu? Porque você vai aprender mais, e eles vão 
aprender pronúncia, né? A leitura, pronúncia, tudo, eles podem 
aprender, eles são capazes de aprender. Agora, isso é muito difícil, 
porque nem todos eles têm esse interesse, não é? É um em mil. 

 

Excerto 39 
Professora Maria: Também não. É o mesmo contexto. Você tem uma 
sala com a quantidade de alunos maior, você tem conteúdos que 
precisam ser divididos em unidades, você tem um cronograma a 
seguir e quando você vai para um curso, o curso está direcionado para 
lhe ensinar a língua, não está preocupada com esses conteúdos, com 
o tempo, com quantidade de alunos. Um curso é o que 10 no máximo 
12 alunos por sala então você tem como acompanhar e aqui a gente 
não tem como fazer esse acompanhamento do aluno, individual.  
 

Barcelos (2010, p. 62) defende que “[...] a importância do estudo de crenças de 

professores se deve a sua relação com as decisões na prática docente, bem como a 

sua influência no processo de ensino e aprendizagem de alunos e na aprendizagem 

do ensino de professores”. Percebemos, então, que ambas professoras justificam as 

suas ações embasadas naquilo que acreditam. Enquanto a professora Ana tem 

experiências exitosas e busca sempre inovar, a metodologia da sua colega justifica-

se em conformidade com o currículo escolar.  

Barcelos (2001), com o objetivo de refletir sobre a relação entre crenças e 

comportamento, destaca que:  

 
Não temos dados suficientes ainda para afirmar a natureza dessa 
correlação. A correlação entre crenças e comportamento 
certamente existe, mas ela depende de vários fatores como 
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experiência anterior de aprendizagem dos alunos, abordagem de 
ensinar do professor, nível de proficiência, motivação e contexto. 
(BARCELOS, 2001, p. 77) 

 

As diferenças entre as crenças dos professores podem coexistir de maneira 

positiva se isso proporcionar uma reflexão em busca de alternativas que visem 

práticas que favoreçam o aprendizado de LI em sala de aula. Entretanto, se isso não 

acontece, os alunos podem passar as desvalorizar as práticas que julgam ineficientes. 

Os excertos a seguir são respostas à pergunta “Como o aluno vê o ensino de LI 

na escola? ”. Mais uma vez, percebe-se, a partir das falas das docentes, uma 

divergência entre o que pensam. No (Excerto 40), a professora Ana diz que seus 

alunos chegam ao primeiro ano desmotivados a aprender inglês, achando a língua 

difícil, mas que eles mudam de ideia assim de começam a falar pequenas sentenças, 

a interagir e a aceitar que existe a possibilidade de real aprendizado.  

 
Excerto 40 
Olha, no geral, eles começam, eles no começo, eles não dão 
importância, né? Eles acham que é uma disciplina que não tem 
importância, mas aí depois eles começam a gostar, né? Eu sinto que 
eles gostam, eles me dizem que gostam, né? Hoje de manhã mesmo 
uma menina do segundo ano me abraçou, “Pró, que saudade da 
senhora, adorava suas aulas!”, mas porque ela participava das aulas 
também e ela também gostava, não é? Então eles, eles chegam 
achando que não é, não vai dar muita importância, aí, quando eu cobro 
deles só entrar na sala, quando começa a fazer certas cobranças e 
exigências, não é? Que não é nada demais, são essas frases de entrar 
atrasado, são essas, esse pai nosso no início, são aquele teste oral 
que ele vai ter que falar várias palavras, frases em inglês, não é? De 
cabeça, aprender, não é? Aí eles começam a ver de outra forma, 
porque aí eles vão vendo a possibilidade de aprender, porque 
eles trazem com eles aquela ideia de que não vai aprender, nem 
falar, nem escrever, nem entender, não é? Então quando chega no 
início do ano que eu falo: “Good bye, darlings, I see you tomorrow”, 
“Ta me xingando, pró, é?”, hoje eles já não me falam mais isso, mas 
na primeira unidade, no início, falam isso, todos dizem que eu tô 
xingando, depois eu vou traduzindo, vou dizendo pra eles que eu tô 
falando isso, tô falando isso, aí eles já melhoram e hoje eles já não me 
dizem mais isso, “tá me xingando!”, e é interessante que eles me 
gritam na rua em inglês. Eu tenho um aluno, João Pedro, ele tem um 
carro de som na rua, onde ele me vê na rua, no centro da cidade, ele 
me grita, “hi teacher, can I come in?”, ele me disse, “pró, eu não vou 
esquecer mais nunca”. Ele já terminou, já saiu, já é profissional, mas 
onde ele me vê, ele fala no microfone, “hi teacher!”, aí eu paro, olho, 
grito, falo com ele, aceno, e ele fala no microfone, “Can I come in?”, é 
interessante, eu me acabo de rir na rua. 
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Contudo, a ideia expressa pela professora Maria no (Excerto 41) mostra uma 

divergência entre as duas professoras. Ao seu ver, os alunos trazem a expectativa de 

apender a falar inglês no início de seu aprendizado, mas, na realidade da escola 

pública, se fala pouco, e os alunos vão perdendo o interesse com a língua.  

 

Excerto 41 
Quando eles começam logo a estudar, eles acham que vão estudar 
para aprender a falar e quando vai partir para a realidade eles vêm 
que não é assim e na escola pública a gente fala muito pouco com os 
alunos. Eles veem o inglês como matéria sem importância, a maioria. 
Eles não atrelam como eles atrelam matemática, português. 

 

Quando expostos, simplesmente, aos aspectos gramaticais da língua, os 

alunos passam a não compreender a necessidade ou, até mesmo, a importância de 

se aprender inglês, e o resultado disso pode estar relacionado ao fracasso no 

aprendizado da LE, imposto pelo contexto social no qual eles estejam inseridos. 

 

 4.2.2 Crenças das professoras sobre como preparar uma boa aula de inglês 

 

As professoras exibem suas crenças sobre como deve ser uma boa aula de 

inglês. A professora Ana acredita que as aulas de inglês devem abusar da criatividade 

dos alunos, principalmente, buscando adaptar os materiais disponíveis para as aulas 

ao contexto e ao nível do aluno. Ela mesma elabora a maioria dos materiais que utiliza 

em sala. Na aula do dia 02/04/2018, nas turmas de 1º ano, ela utilizou flashcards, que 

ela mesmo elaborou – era um material bem colorido e bonito. Os alunos tinham que 

tentar falar o nome dos objetos e repeti-los para memorização e, ao final da unidade, 

fariam uma avaliação oral com essas palavras. Apenas no final da aula, usou o livro 

para mostrar a atividade a ser feita.  

De acordo com os excertos a seguir, sobre a crença manifestada pelas 

professoras sobre como conduzir uma boa aula de LI, elas destacam a necessidade 

de se empregar criatividade, paciência e atividades dinâmicas. 

 

Pesquisadora: Que aspectos você considera importantes para 
preparar uma boa aula de inglês?   

 
Excerto 42 
Professora Ana: Muita criatividade, muita criatividade e muita 
paciência, porque, se a gente ficar esperando pelo que vem pronto, é 
mais difícil, mais complicado. Os livros já não vêm a nível dos nossos 
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alunos de escola pública, então, a gente tem que adaptar à realidade 
deles, à realidade do livro e ir complementando com algumas coisas, 
que alcance esses alunos que não têm muita base nem conhecimento 
da língua inglesa. 

 
Excerto 43 
Professora Maria: Primeira coisa você ter preparo no que você vai 
transmitir e segundo se você faz uma boa dinâmica na aula porque 
senão o menino já não gosta de inglês e aí ele não se interessa.  

 

Outra prática da professora Ana é utilizar comandos em inglês. Os alunos, ao 

entrar e sair da sala, precisaram falar em inglês. Eles acharam engraçado, riram e 

tiveram uma boa participação na aula. Cabe, aqui, salientar que a professora 

atualmente trabalha em regime de dedicação exclusiva na escola, 40h, e já está em 

processo de aposentadoria. Mesmo assim, diz não perder a motivação em ensinar, 

porque ama inglês, o que fica explicitado no excerto a seguir: 

 

Excerto 44 
Professora Ana: “Eu gosto, adoro dar aula de inglês, então, eu tô 
sempre motivada, porque assim, é… Os alunos também, eles têm 
toda essa dificuldade de aprender, eles têm toda essa, essa limitação 
e tem também aquela falta de interesse, né? Que a gente sabe que 
isso é uma questão geral, mas eles me motivam também, porque eles 
sabem que eu gosto de levar um bocado de novidades junto com as 
coisas do livro e tal, e eles, às vezes, me cobram mais, eles tão me 
cobrando muito, porque, [no] ano passado, eu fiz um projeto, e esse 
ano eles tão me cobrando demais o projeto, outro projeto, então, é… 
eles vão me motivando, né? “Pró”, eles tão esse ano aí, “Pró, cadê o 
projeto? Esse ano o projeto vai ser o quê?” Então, isso mexe comigo, 
e isso aí “Meu Deus, eu tenho que fazer o projeto, eu tenho que trazer, 
eu tenho que providenciar!” Então, eu... eles me motivam também, né? 

 

A professora Maria adota uma postura diferente: 

 

Excerto 43 
Professora Maria: Sim! Me sinto preparada agora não tenho 
motivação. Porque você pode fazer o tipo de aula que for, diferente, 
que você sempre não é bem recebido.  Você chega naquela animação 
na sala, e os meninos...(pausa), e isso acaba lhe contagiando. Sempre 
você faz, faz e não tem retorno. Então, você não tem essa motivação 
mais. 
 

A professora trabalha 60h, 40h na escola pública e 20h na escola particular. 

Ela demonstra desmotivação em dar aulas, se sente sobrecarregada. Talvez, se 

tivesse uma carga horária menor e/ou não precisasse se empenhar em 02 escolas 

diferentes, teria mais condição de preparar materiais que atendessem aos interesses 



94 
 

dos alunos. Cada professor responde de maneira diferente aos conflitos vivenciados 

em sala de aula. Apesar das duas professoras trabalharem na mesma escola, 

possuem maneiras diferentes de ver o ensino/aprendizado de LI. Ambas apresentam 

convergências em relação à aula real e àquela que elas julgam ser ideal.  

 

 

4.2.3 Crenças sobre a importância do material didático na prática pedagógica  

 

A partir da fala dos participantes e das observações feitas, o livro foi visto como 

não adequado dentro daquele contexto. Os alunos, por não entender o enunciado dos 

exercícios ou não saber como respondê-los, se dispersavam em conversas com 

colegas ou, simplesmente, desistiam de fazer os exercícios. Como afirma Lima (2012, 

p.151), “Algumas das críticas sobre materiais didáticos estão relacionadas à sua 

descontextualização do cotidiano do aluno e à inadequação à faixa etária do público 

a que se destina”, o que nos leva a refletir que a chegada do livro didático, talvez, não 

tenha provocado as mudanças nas práticas de professores e alunos, fazendo com 

que as velhas práticas de copiar atividades no quadro fossem mantidas.  

 

Pesquisadora: Qual a importância do material didático na sua prática 
pedagógica? Além do livro você costuma elaborar seus materiais para 
utilizar em sala?  
 
Excerto 44 
Professora Ana: Sim, o material didático é o que mais chama a 
atenção do aluno ali. Principalmente, alguma coisa de imagem. É som 
e imagem, música. Música, meu Deus!, eles adoram música. 
Principalmente se for uma música que eles gostam. Recentemente, 
semana passada, eu trabalhei com aquela música que tá numa novela 
da Globo, novela das 7 [horas], e aí, quando eu cheguei na sala, pela 
cópia, eles não perceberam qual era a música. “Pró, qual é a música?” 
Eu disse: “Calma!”. Quando começou a tocar a música para a gente 
fazer aquela atividade de completar, eles “Ah, pró, é aquela música da 
novela!”. Agora eles estão me dizendo: “Eu não posso ouvir aquela 
música!”. A menina me encontrou ontem e disse: “Pró, quando aquela 
novela começa e começa a passar a música eu canto junto aí minha 
mãe me perguntou se eu tava doida”. (risos) “E o que você disse para 
ela?”. “Não, mãe, é a música!”. Diga para ela que eu tô cantando em 
inglês. Diga para sua mãe...Pró, eu canto a primeira estrofe todinha. 
Então ela tava toda orgulhosa porque ela consegue cantar junto, né? 
Então assim, a música, imagens, o que você puder levar para trabalhar 
junto com o livro, é importante. O que é que eu estou trabalhando com 
eles agora? O futuro com “going to”. O que foi que eu levei para ilustrar 
o “going to”? Essa música. Porque a primeira frase da música fala: 
“Are you going to?” “Você vai?” Então a primeira frase da música é 
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com “going to”. Peguei a música, levei, mostrei para eles, fui no 
quadro, fui pro livro, e fui fazendo essa conexão para mostrar para 
eles. Aí eles gostam. Eles gostam de zoada assim.  
 

 

Excerto 45 
Professora Maria: Sempre elaboro material, porque o livro não vem no 
nível que os meninos estão. Então, uso algumas coisas do livro, mas 
geralmente os textos que utilizo são textos mais simples, levo música 
então o que eu posso levar, eu levo. Porque eu acho que o material 
didático que a gente recebe não está no mesmo nível que a gente 
recebe os alunos.  

 

A professora Maria, também, demonstrou essa inquietação com o fato de que 

ela achava o nível do livro muito acima do conhecimento dos alunos. Logo de início, 

assim como os demais professores de inglês, ela comemorou quando o governo 

passou a oferecer o livro aos alunos da rede pública, mas, depois, concordou com os 

alunos, quando relataram dificuldades em utilizá-lo, pois estava todo em inglês.  

Ao longo das entrevistas, as professoras participantes reclamaram, também, 

da falta de recursos na escola e de como o livro não era utilizado por elas e, por julgá-

lo inadequado ao nível dos alunos, elas adequavam as atividades de acordo com os 

recursos disponíveis. Percebemos, assim, que as professoras possuem suas crenças 

individuais e, quando elas encontram dificuldade de agir em sala de aula como elas 

pensam ser a maneira adequada, passam a agir sob influencias contextuais, tais 

como: salas superlotadas, alunos desmotivados, falta de materiais e recursos 

didáticos e discriminação da disciplina. 

Segundo uma pesquisa realizada pelo British Council em 2015, como ilustra a 

(Figura 02), o livro didático é o material mais comum nas salas de aula, mesmo assim, 

está disponível para menos da metade dos professores brasileiros, e apenas 9% dos 

alunos percebe o uso do livro como fator motivacional. Os recursos que mais motivam 

os alunos seriam o projetor de slides, o acesso à internet e músicas, mas, infelizmente, 

esses meios ou não estão disponíveis ou não atendem de maneira satisfatória a 

maioria dos professores. A internet, por exemplo, está presente em apenas ¼ das 

salas de aula. Essa situação faz com que os professores sejam obrigados a tomar 

iniciativas para sanar esses problemas, de sorte que “[...] o professor, como sujeito do 

processo educacional, é a ponte entre a teoria e a prática; entre os recursos 

metodológicos e a realidade da sala de aula”, como aponta Moreira (2015, p. 43).  
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Figura 02: Fonte: Pesquisa “O Ensino de Inglês na Educação Pública Brasileira” British Council/Plano 
CDE. Base: 1269 (ponderada) 

 

No (Excerto 46), a professora Maria revela o que ela classifica como primeiro 

conflito dos professores em sala de aula e para isso ela faz a seguinte colocação :  

 
Excerto 46 
Nosso primeiro conflito, em sala, é ensinar uma língua que eles não 
falam e que não tem oportunidade de praticar, como também a 
desvalorização da disciplina, ou seja, uma disciplina de segundo 
plano. (Professora Maria, narrativa)  

 

Ao final da sua narrativa, a professora destacou os fatores contextuais aliados 

à desvalorização da disciplina como os responsáveis pelo insucesso no ensino de 

língua inglesa.  

 

4.2.4 Crenças de como deve ser um bom aluno de LI 

 

A análise, até aqui, mostra como os 06 (seis) alunos participantes tiveram 

experiências boas e ruins durante a sua vida escolar, tanto nas escolas públicas 

quanto nas particulares (desde o ensino fundamental ao médio). Nesse período, eles, 

também, estabeleceram os modelos de professores, bons ou ruins, a depender do 

ponto de vista de cada um. Os professores, também, parecem ter um modelo para o 

bom aluno de LI. Nos (Excertos 47 e 48), as professoras destacam a curiosidade como 

premissa para se querer aprender. 
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Excerto 47 
Um bom aluno de inglês? Aquele aluno que está sempre buscando, 
né? Ele tá vendo uma palavra, ele procura saber o significado, procura 
saber como a gente pronuncia, onde a gente pode usar.  Acho que o 
bom aluno é aquele que está sempre buscando aprender alguma 
coisa. (Maria, entrevista) 
 
Excerto 48 
Aquele aluno curioso e que queira aprender. Esse é o bom aluno, 
quando é curioso. E eu tenho alguns alunos assim. Eles perguntam 
demais: pró, o que significa tal coisa? O que significa isso? Tem hora 
que eles perguntam até demais. Opa, vamos pro dicionário aqui, essa 
aí me pegou (risos). Volta e meia, eu digo, perae, perae. Vamos 
procurar aqui, vamos procurar. Mas, eles me perguntam demais o que 
significa alguma coisa. Então, esse aluno curioso é o aluno que quer 
aprender. Então, isso eu acho importante. (Ana, em entrevista) 
 

 
O aluno, também, tem a sua parcela de responsabilidade no processo de 

aprendizagem. Ele deve ser curioso, ativo e, orientado pelo professor, conduzir seu 

próprio ritmo de aprender. Nesse contexto, merecem destaque não só as ações, mas 

as relações professor/aluno em sala de aula. Sabendo da complexidade que é o 

ambiente da sala de aula, é necessário que os professores conheçam as expectativas 

dos alunos em relação ao aprendizado de LI, o que os motiva, de modo que as 

atividades implementadas em aula de LE façam com que o aluno acredite no seu 

potencial de aprender e que isso desperte uma atitude autônoma para estudar e 

aprender inglês. Nos excertos seguintes, as entrevistadas expõem a maneira como 

acreditam contribuir para a aprendizagem dos seus alunos: 

Excerto 49 
Eu já falei, assim, a criatividade nas aulas, né? O estimular o aluno 
nas aulas. Primeiro lugar, eu tenho que gostar de dar aula de inglês, 
eu preciso, eu tenho que gostar da disciplina, eu tenho que mostrar 
pra ele que a minha disciplina é a melhor que tem e eu digo isso na 
sala, “a melhor disciplina aqui é inglês, sabe por quê? Porque você 
tá com seu celular na mão aí, e seu celular tá todo em inglês”, aí eu 
começo a falar algumas palavras pra eles, não é? Então eu mostro pra 
ele que é melhor, que é a melhor, que é boa, que é importante, não é? 
Que o mundo todo se comunica através do inglês, que é a língua 
universal, é chamada de língua universal, por isso ó olha a 
importância, não é? Então, eu sempre passo isso e digo pra eles, 
“adoro dar aula de inglês, gosto de inglês”, né? Vou passando. (Ana, 
em entrevista)  
 
Excerto 50 
Eu tento sempre mostrar para eles a importância da LI, mostrar 
onde eles podem estar usando, mas eles estão desestimulados no 
estudo, não só na língua inglesa, mas no estudo em geral. (Maria, 
entrevista) 
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Nos (Excertos 51 e 52), as professoras responderam à pergunta sobre como 

um professor pode contribuir para que seu aluno goste da LI. A professora Ana diz 

que o mais importante é o professor gostar de inglês e mostrar isso para seus alunos.  

 

Excerto 51 
Eu continuo achando, primeiro eu tenho que gostar de inglês. Se 
eu gostar eu tenho certeza que eles vão gostar também. Porque o que 
eles falarem mal de inglês eu vou ter sempre uma resposta para dizer, 
contrária. De Jeito nenhum. Então, primeiro eu gosto, depois eu digo 
para eles... aí eles vão aprender a gostar. Eu aprendi a gostar de 
inglês com a minha professora Miss Francis. Porque ela me 
passou essa importância de aprender inglês. Então eu acho... por isso 
que eu gostei tanto de inglês, por isso que eu dou aula de inglês, 
porque ela me mostrou isso, então eu vejo que eu tenho que mostrar 
para meus alunos que é bom, que é importante aprender inglês, que 
você tenha um conhecimento básico para você aprender. (Ana, em 
entrevista) 
 
Excerto 52 
Menina, que negócio difícil (risos). Não sei te dizer isso não, viu?  
A gente tenta motivar, mostrar a importância, mas eles não despertam. 
Alguns despertam, alguns gostam, mas não é a maioria. (Maria, em 
entrevista) 

 
A professora Ana diz que tenta motivar seus alunos, mas que isso não é uma 

atividade fácil. Assim, os resultados analisados permitem-nos dizer que, tanto para 

alunos quanto para os professores, as crenças têm um papel determinante na forma 

como eles agem em sala de aula em relação ao ensino/aprendizagem de LI. Destarte, 

é preciso que se desenvolva uma parceria entre alunos e professores, a fim de que 

se criem estratégias para reconhecer e ressignificar essas crenças que se colocam 

como obstáculos a aprendizagem.  

A maioria dos alunos se subestimam e nutrem a crença da incapacidade do 

aluno da escola pública em aprender inglês. Se os professores não estiverem aptos a 

reconhecer essas concepções negativas, ao final do processo educativo, o aluno não 

aprenderá e sairá da escola acreditando na sua improdutividade. Porém, se houver 

um esforço conjunto entre professores, motivando os alunos a desenvolver a sua 

autonomia de conseguir aprender, ultrapassar-se-á a velha crença de incapacidade. 

Ao final da entrevista, as professoras fizeram as seguintes colocações, que 

pensamos resumir tudo o que foi exposto durante esta pesquisa: 
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Excerto 53 
Professora Ana: “Se você acreditar que o aluno não vai aprender ele 
não vai aprender. Mas se você acha que ele não tá “nem aí” ele vai 
ficar ali mesmo de braço cruzado. Então, a gente não tem que 
acreditar... a gente tem que acreditar no positivo, né? E na capacidade 
deles. Eles são capazes, eles são capazes de aprender, né? Tem 
coisas que eu tenho presenciado do que eles são capazes de 
aprender sempre, em todas as disciplinas, mas a gente tem uma 
parcela de importância nisso aí”  
 
Excerto 54 
Professora Maria: “Eu acho que sim! Tem muitas que falam assim, 
eu posso fazer o que for os meninos não vão aprender. E acaba que 
não nada mais, cruza os braços e diz que não vai fazer nada mais 
porque não adianta. E acaba que não faz mesmo. A gente hoje não 
faz o que devia, eu acho, eu poderia fazer mais. Mas a gente chega 
não é bem recepcionado pelos meninos, os meninos não participam e 
a gente vai se desestimulando e não deixa de quando você vai fazer 
a atividade ir para esse lado, eu acho” 
 
 

Analisando a fala das participantes, retornamos a afirmação de Oliveira (2011) 

de que:   

O cerne do problema não está na inadequação da metodologia de 
ensino de LE aos interesses e motivações do adolescente, nem na 
formação precária do professor e nem mesmo na crença na 
incompetência da escola pública de ensinar LE. O problema está na 
incongruência entre a realidade almejada pelas leis que regem o 
ensino, inclusive o de LE, e as medidas públicas – ou falta delas – 
voltadas para o funcionamento do sistema público de educação. 
(OLIVEIRA, 2011, p. 79) 

 

O autor acrescente, ainda: 

 

Como pode o professor de LE de uma escola pública promover o 
desenvolvimento de competências supra linguísticas, quando suas 
condições de trabalho não permitem sequer o desenvolvimento das 
competências linguísticas que alicerçam as demais? (OLIVEIRA, 
2011, p. 83) 
 
 

Mais adiante, ele traz, à discussão, que não adianta que os professores tenham 

a capacitação formal adequada para lidar com as novas tecnologias se esses recursos 

não estiverem disponíveis. Não há utilidade nas competências se não podem ser 

colocadas em uso. Concordamos com a autora no sentido de que o maior problema 

do sistema público de ensino é a incongruência entre o que regem os documentos 

oficiais e a realidade encontrada em sala de aula. O governo cria as leis que procuram 
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assegurar a universalidade da educação para todos, mas não promove um ambiente 

onde isso, de fato, possa acontecer.  

Existem vários métodos que podem ser utilizados para se ensinar, várias 

ferramentas que podem fazer do ensino/aprendizagem de línguas melhor do que ele 

se apresenta hoje. Ninguém pode mostrar ao professor a melhor maneira de ensinar, 

já que essa “melhor maneira” dependerá do professor, de seus alunos e do contexto 

onde estejam inseridos. As aulas, as atividades, precisam ser planejadas de acordo 

com a necessidade dos alunos e precisam ter um objetivo a cumprir. Para isso, é 

necessário que se desperte o interesse do aluno em aprender.  

Se os professores tivessem acesso a cursos periódicos de capacitação e 

qualificação, acesso a ferramentas pedagógicas que possibilitassem inovar e 

diversificar as suas aulas de inglês, acreditamos que seria mais fácil acessar e motivar 

os alunos, de modo que eles entendessem que o aprendizado de LI é um requisito 

para quem quer fazer parte da comunidade global, seja para ser mais competitivo no 

mercado de trabalho seja para ter acesso a outros povos e culturas. O professor 

precisa, nesse sentido, ser este agente de mudança na vida de seus alunos. Nesse 

sentido, concordamos com Barcelos (2016), quando ela defende que: 

 

Os professores precisam ver os benefícios pessoais e e profissionais 
de falar a língua, de ousar, de se tornarem um modelo. Isso é um fator 
motivador, tanto para o professor quanto para o aluno. Apesar da 
crença ao contrário, o aluno quer ver o professor falar em inglês, desta 
maneira se sente motivado a falar. Isso, por sua vez, pode motivar 
também o professor. É uma via de mão dupla. Seria interessante que 
todos os professores encarassem sua aprendizagem de inglês como 
algo divertido e não como um peso ou uma tarefa impossível. Barcelos 
(BARCELOS, 2016, p. 47)   

 

Porém, é preciso salientar que as competências dos professores não são 

apenas um aspecto individual a ser analisado; elas são, também, resultado das 

experiências sociais. Se a prática em sala de aula possui características pessoais e 

individuais que sofrem influência direta da motivação, também, depende diretamente 

das relações com outros professores, das condições contextuais de trabalho e da 

maneira como a própria sociedade reconhece a sua profissão.  
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CAPÍTULO V - CONCLUSÕES  

 
Neste capítulo, retomamo-nos às perguntas da pesquisa, com o objetivo de 

sumarizar os resultados obtidos neste estudo. Em seguida, apresentamos as 

limitações deste estudo e propomos sugestões para futuras pesquisas na área de 

crenças sobre ensino/aprendizagem de LI. Finalizamos, portanto, com algumas 

considerações sobre as contribuições do trabalho. 

 
5.1 - Retomando as perguntas da pesquisa  
  
5.1.1 - Primeira pergunta da pesquisa 
 
 Quais as crenças dos participantes da pesquisa sobre o processo de 

ensino/aprendizagem de LI? 

Por meio dos instrumentos de pesquisa, levantamos as seguintes crenças. 

Primeiro descrevemos as crenças dos alunos e em seguida das professoras: 

  

 Crenças dos alunos: 

 É difícil aprender inglês na escola pública; 

 O inglês é para ser falado; 

 O curso de idiomas é o lugar ideal para aprender LI; 

 O ensino de LI na escola pública foca apenas no aspecto gramatical; 

 O papel mais importante em sala de aula é do professor e é ele quem deve 

motivar o aluno.  

 

Nos é possível inferir, na fala dos alunos, a descrença no aprendizado de LI. 

Eles demonstraram a frustração em não poder se comunicar usando o idioma. 

Defenderam o uso da língua como forma de comunicação e avaliaram, de forma 

negativa, o ensino de LE voltado apenas aos aspectos gramaticais. Sendo assim, 

reconheceram o curso de idiomas como o lugar ideal para aprender a falar inglês.  

 

 Crenças das professoras:  

 O professor deve motivar a aprendizagem dos alunos; 

 O curso de idiomas é o lugar ideal para aprender LI; 

 O tempo destinado ao ensino de LI na escola é insuficiente; 
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 O livro didático está acima do nível dos alunos; 

 A estrutura física da escola tem influência na prática dos professores e na 

aprendizagem dos alunos; 

  Ambos têm papel importante em sala de aula e o aluno deve ter interesse e 

estar disposto a aprender.  

 

As duas professoras divergem em algumas crenças. A professora Ana sente-

se motivada para trabalhar com LI e acredita na possibilidade de se aprender uma LE 

na escola pública desde que haja empenho do aluno. Já a professora Maria se sente 

preparada para ensinar inglês, mas diz não ter motivação. Elas convergem nas 

crenças em relação ao material didático que julgam estar além do nível dos seus 

alunos. Atribuem a estrutura física e a superlotação das salas de aula como um fator 

que dificulta a prática pedagógica, e por fim, reclamam da pequena carga horária 

destinada ao ensino de LI.   

O discurso resignado de alunos e professores, associados às dificuldades 

encontradas em sala de aula, tem atuação fundamental na criação e manutenção das 

crenças relacionadas ao ensino/aprendizagem de inglês nas escolas públicas. Mesmo 

sabendo que as crenças são constructos individuais, elas podem ultrapassar essa 

particularidade se passarem a fazer parte do imaginário coletivo.  

 

5.1.2 - Segunda pergunta da pesquisa  
 

 Como as crenças influenciam as ações dos participantes? 

Se professores fazem as escolhas baseados naquilo que creem, então, 

precisam conhecer as expectativas dos alunos sobre o ensino/aprendizagem de LI, 

para que possam pensar atividades que motivem e promovam a autonomia dos 

educandos. Quando as crenças passam a fazer parte do dia a dia dos alunos e 

professores, influenciam, direta ou indiretamente, as ações de ambos em sala de aula, 

uma vez que elas moldam a nossa percepção de realidade, sobre o modo que 

pensamos que somos e/ou que deveríamos ser. Assim, a forma como a LI é tratada 

hoje nas escolas públicas reforça uma convicção de que o aluno da escola pública 

não precisa aprender inglês, ou, pior, que ele é incapaz, coadjuvando para que as 

escolas públicas continuem estigmatizadas como lugar de fracasso. Diante disso, 

como postula Lima (2010, p. 82), “[...] o professor não deveria pôr em prática as suas 
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próprias crenças sem conhecer as crenças trazidas pelos alunos e negociá-las com 

eles”. 

 

5.1.3 - Terceira pergunta da pesquisa  

 

De que maneira as informações dos participantes poderão influenciar no 

ensino/aprendizagem de LI no contexto da escola analisada? 

A pesquisa sobre crenças torna-se importante, à medida que propõe uma 

análise às individualidades de professores e alunos, porém é preciso que haja uma 

participação efetiva da direção e coordenação escolar no processo junto aos 

professores. Isso pode possibilitar uma reflexão coletiva capaz de produzir mudanças 

importantes nas práticas dos professores.  

 

5.2 - Limitações da pesquisa 
 

Este trabalho enfrentou algumas limitações e dificuldades, sobretudo, em 

relação ao tempo disponível, apenas 02 anos para o desenvolvimento e conclusão do 

mestrado. Por vezes, o tempo é escasso para pesquisa e leitura do referencial teórico 

utilizado, bem como, para o cumprimento das disciplinas obrigatórias, participação em 

eventos, a produção dos instrumentos de pesquisa e cotejamento de dados, além da 

escrita da dissertação.  

Outra dificuldade encontrada durante o desenvolvimento deste estudo foi a 

mudança frequente nos horários das professoras participantes e o afastamento 

temporário de uma delas, devido a problemas de saúde. Isso acabou alterando a 

rotina de observações porque os horários de aula da pesquisadora, muitas vezes, 

acabaram se chocando com a das participantes.  Não encontramos nenhuma 

resistência no que diz respeito à participação das professoras e alunos ou mesmo da 

instituição para a coleta e registro de dados. No entanto, houve um atraso no início da 

análise de dados devido à demora na entrega de alguns dos instrumentos utilizados 

para o cotejamento de dados, a exemplo das narrativas e do questionário.  

Mais uma importante limitação que destacamos aqui foi a dificuldade em 

encontrar fontes de pesquisa sobre crenças em bibliotecas públicas (inclusive, na da 

Universidade) ou livrarias nacionais e internacionais.  
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5.3 Sugestões para futuras pesquisas 
 

Durante o desenvolvimento deste estudo, identificamos questões que podem 

permitir futuros estudos capazes de ampliar o nosso entendimento sobre o fenômeno 

crenças, dentro do complexo contexto de sala de aula.  

Este trabalho, por exemplo, deveria ser realizado nas escolas públicas das 

séries iniciais do ensino fundamental da Bahia, para que pudéssemos perceber em 

que momento as crenças passam a fazer parte do imaginário dos professores e 

alunos, de modo que houvesse um ajustamento dos comportamentos dos atores 

envolvidos no processo educacional.  

Da mesma maneira, outras Secretarias da Educação de outros estados e 

municípios brasileiros poderiam aplicar o estudo sobre crenças de alunos e 

professores no processo de ensino/aprendizagem de línguas para verificar se existe 

um padrão de resultados. Por certo, seria um estudo com vistas a aprimorar o 

conhecimento da influência dessas crenças no sistema público de ensino.  

 
 
5.4 Contribuições do estudo  
 

Acreditamos que a principal contribuição desta pesquisa foi nos fazer 

compreender o importante papel que as crenças exercem dentro da sala de aula e o 

seu impacto na forma de agir de professores e alunos. No cenário atual, o professor 

precisa refletir acerca de suas crenças e de como elas atravessam sua prática, 

precisa, também, considerar o contexto no qual está inserido e analisar, assim, as 

crenças presentes nos alunos durante o processo de construção do saber. A partir da 

identificação das crenças é que poderemos tentar sensibilizar os sujeitos que as 

tomam e, a partir dessa conscientização, tentar ressignificar essas crenças. Embora 

elas sejam produções individuais, mas formadas a partir de um contexto sócio e 

cultural, esse processo de ressignificação poderá ser mais eficiente se feito 

coletivamente, já que os indivíduos influenciam e são influenciados, a partir da visão 

que possuem sobre a realidade que os cerca.  

As crenças estão presentes na vida dos professores e dos alunos e, pela nossa 

análise, interferem na maneira como nos comportamos em sala de aula. Todavia, uma 

vez que as crenças se apoiam naquilo em que acreditamos, sem a necessidade de 

nenhum tipo de comprovação, funcionam como pressupostos nos quais edificamos 



105 
 

nossas verdades. Sendo assim, enquanto profissionais da educação, é preciso avaliar 

as crenças como um fator considerável para a mudança de atitude de nossos alunos 

em relação ao ensino/aprendizado da língua inglesa. Nesse sentido, Silva (2003) 

defende que: 

 

O trabalho de reflexão na escola precisa acontecer nesse sentido: 
diretores de escola com seus professores e alunos se mobilizando 
para a mudança e para não se conformarem com a realidade escolar, 
que se caracteriza por uma escola pública desvalorizada e sem 
qualidade. (SILVA, 2003, pag. 13)  

 
 

Se as crenças sobre o ensino/aprendizagem de LI têm origem nas nossas 

experiências e são influenciadas pelo contexto no qual estamos inseridos, os 

participantes da pesquisa mostraram que há relação entre o que eles acreditam e o 

processo de ensino/aprendizagem deles. Precisamos, então, estabelecer mudanças 

nos métodos e práticas utilizados em sala de aula, principalmente, com os alunos do 

ensino fundamental, para que, ao chegarem ao ensino médio, não se sintam 

desmotivados com o estudo de inglês devido às experiências que tiveram. Mudar essa 

situação não requer esforço apenas dos professores e alunos; é preciso, também, que 

haja investimentos na infraestrutura das escolas, de sorte que os professores tenham 

acesso à internet e às tecnologias da informação e comunicação, equipamentos 

multimídia, materiais que permitam que eles possam melhorar sua prática em sala de 

aula e, assim, fazer valer o que é requerido por lei, nos documentos oficiais que regem 

a educação brasileira, a exemplo dos PCNs. Não adianta que os professores sejam 

capacitados se, nem mesmo, têm acesso a esses recursos.  

É necessário e urgente que os alunos, professores e demais envolvidos no 

processo educacional das escolas públicas identifiquem e reinterpretem as suas 

experiências, ressignificando suas crenças negativas, que servem como fator 

limitante no ensino/aprendizado de LI, pois, só a partir da mudança de atitude, é que 

abandonaremos esse lugar de malogro que nos foi imposto pela sociedade. Barcelos 

(2007) faz a seguinte reflexão sobre o que pode ser feito para acabar com o que ela 

chama de ciclo vicioso: 

 

Os resultados sinalizam para a força das crenças aliadas a fatores 
contextuais que moldam e são moldados pela realidade. A pergunta 
que nós, educadores e formadores de professores, precisamos fazer 
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é: como podemos ajudar a quebrar esse ciclo vicioso instaurado nos 

contextos de escolas públicas? (BARCELOS, 2007, p. 62) 
 

Sendo assim, é importante que os resultados das pesquisas realizadas sejam 

apresentados tanto à comunidade escolar quanto aos sujeitos participantes, para que 

todos reflitam e criem ambientes para discussão sobre o tema, para que todos se 

comprometam a buscar soluções aos problemas relacionados à realidade da escola 

pública.  Dessa maneira, as pesquisas irão possibilitar que todos os envolvidos no 

processo educacional reflitam sobre suas crenças e, consequentemente, sobre a 

influência delas na sua prática de ensinar e aprender. Para finalizar, concordamos 

com Moreira (2015, p. 44) quando a autora expõe que “[...] contrariando o dito popular 

‘uma andorinha só não faz verão’ as iniciativas individuais fazem, sim, diferença e 

devem ser cada vez mais divulgadas para mudar a crença de que o ensino de LE nas 

escolas públicas não funciona”.  
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APÊNDICE A – TCLE DAS PROFESSORAS  

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

 
Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa 

“CRENÇAS DE ALUNOS E PROFESSORES E SUAS INFLUÊNCIAS NO PROCESSO 

DE ENSINO/APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA ”. Neste estudo pretendemos 

analisar de que maneira o as crenças de alunos e professores podem interferir no 

processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa em 2 turmas do 1º ano do Ensino 

Médio da rede pública estadual de ensino de Jaguaquara. O motivo que nos leva a 

estudar esse assunto é que o ensino de inglês ainda é alvo de muitas críticas, tanto 

da parte dos próprios educadores, quanto dos alunos. Há uma crença arraigada de 

que é impossível se aprender inglês na escola pública. Muitos dos nossos alunos 

sequer conseguem perceber a importância de se estudar uma língua estrangeira, pelo 

contrário, acabam por desenvolver uma resistência à disciplina e por vezes até aos 

professores.  

A partir dessas observações, é importante investigar quais fatores interferem 

no ensino e na aprendizagem da língua inglesa. Quais são as crenças, as motivações, 

o que esperam nossos alunos e qual o motivo de uns apresentarem interesse e outros 

não. Entender o motivo pelo qual muitos perdem a motivação em aprender a língua 

inglesa e de que maneira as crenças de professores e alunos da rede pública de 

Jaguaquara - Bahia vão interferir no processo de ensino e aprendizagem. Este será o 

tema dessa pesquisa e mais adiante, da dissertação.  

Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. 

Você será esclarecido(a) em todas as formas que desejar e estará livre para participar 

ou recusar-se. Você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação 

a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não 

causará qualquer punição ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo 

pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você 

não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco mínimo 

haja vista que a unidade de investigação pode se sentir constrangida em relatar 

algumas situações que, por ventura, poderá atingir a dimensão moral, intelectual, 

social, cultural ou espiritual da mesma, seja em qualquer etapa do estudo. Desse 
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modo, serão respeitados os participantes do processo investigativo em sua dignidade 

e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade sob a 

forma de manifestação expressa, livre e esclarecida, de contribuir e permanecer ou 

não na pesquisa. Apesar disso, você tem assegurado o direito a compensação ou 

indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. 

Os benefícios deste estudo visam contribuir com as pesquisas demais pesquisas já 

existentes sobre crenças no ensino-aprendizagem de língua inglesa. Importante que 

o material produzido sirva para ampliar o conhecimento do professor sobre a sua 

prática. A sociedade carece de professores críticos e pesquisadores, aptos a 

reconhecerem os problemas encontrados na realidade do ensino/aprendizagem de 

línguas, e cientes da importância da pesquisa científica para a melhoria das práticas 

em sala de aula. É importante que os professores possam refletir a ação em sala de 

aula através de métodos científicos e fundamentação teórica, de modo que possamos 

alcançar reconhecimento no meio científico-acadêmico e na sociedade. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizados. Seu nome ou o 

material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os 

dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 

responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este 

termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia 

será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 
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Eu, __________________________________________________fui informado(a) 
dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas 
dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e posso 
modificar a decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em 
participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento e me foi 
dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 
 
 

Jequié, 27 de setembro  de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar: 
 
 
 
 
PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: SANDRA SAYURI SILVA SHIBASAKI 
ENDEREÇO: AVENIDA 2 DE JULHO, 98 , BAIRRO MURITIBA – JAGUAQUARA -BA 
FONE: (73 ) 99168 5909 / E-MAIL: SSSHIBASAKI@HOTMAIL.COM 
 
CEP/UESB- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  
RUA JOSÉ MOREIRA SOBRINHO, S/N - UESB 
JEQUIÉ (BA) - CEP: 45206-190 
FONE: (73) 3528-9727 / E-MAIL: cepuesb.jq@gmail.com 
  
  

____________________________________
_ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 
 

____________________________________
_ 

Assinatura do(a) participante 
 

 
Impressão digital 
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APÊNDICE B – TCLE DAS ALUNOS  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa  

“CRENÇAS DE ALUNOS E PROFESSORES E SUAS INFLUÊNCIAS NO PROCESSO 

DE ENSINO/APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA ”. Neste estudo pretendemos 

analisar de que maneira o as crenças de alunos e professores podem interferir no 

processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa em 2 turmas do 1º ano do Ensino 

Médio da rede pública estadual de ensino de Jaguaquara. O motivo que nos leva a 

estudar esse assunto é que o ensino de inglês ainda  é alvo de muitas críticas, tanto 

da parte dos próprios educadores, quanto dos alunos. Há uma crença arraigada de 

que é impossível se aprender inglês na escola pública. Muitos dos nossos alunos 

sequer conseguem perceber a importância de se estudar uma língua estrangeira, pelo 

contrário, acabam por desenvolver uma resistência à disciplina e por vezes até aos 

professores.  

A partir dessas observações, é importante investigar quais fatores interferem 

no ensino e na aprendizagem da língua inglesa. Quais são as crenças, as motivações, 

o que esperam nossos alunos e qual o motivo de uns apresentarem interesse e outros 

não. Entender o motivo pelo qual muitos perdem a motivação em aprender a língua 

inglesa e de que maneira as crenças de professores e alunos da rede pública de 

Jaguaquara - Bahia vão interferir no processo de ensino e aprendizagem. Este será o 

tema dessa pesquisa e mais adiante, da dissertação. Para participar deste estudo, o 

responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de consentimento. Você 

não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será 

esclarecido(a) em todas as formas que desejar e estará livre para participar ou 

recusar-se. O responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a 

sua participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não causará qualquer punição ou modificação na forma em que é 

atendido(a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais 

de sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta 

risco mínimo, haja vista que a unidade de investigação pode se sentir constrangida 
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em relatara algumas situações que, por ventura, poderá atingir a dimensão moral, 

intelectual, social, cultura ou espiritual da mesma, seja em qualquer etapa do estudo. 

Desse modo, serão respeitados os participantes do processo investigativo em sua 

dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade 

sob a forma de manifestação expressa, livre e esclarecida, de contribuir e permanecer 

ou não na pesquisa. Apesar disso, você tem assegurado o direito a compensação ou 

indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. 

Os benefícios deste estudo são para discussões acerca das possíveis colaborações 

das Tecnologias de Informação e Comunicação, especialmente as redes sociais 

digitais para ensino-aprendizagem de inglês como língua adicional no Brasil, para 

análise das redes sociais, bem como para ressignificação das práticas de letramento 

no contexto atual de ensino, além de possibilitar o crescimento de competências 

discursivas no aluando participante da pesquisa. Os resultados estarão à sua 

disposição quando finalizados. Seu nome ou o material que indique sua participação 

não será liberado sem a permissão do responsável por você. Os dados e instrumentos 

utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um 

período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de consentimento 

encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo 

pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 
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Eu, __________________________________________________fui informado(a) 
dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas 
dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o meu 
responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o 
consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar 
desse estudo. Recebi uma cópia deste termo assentimento e me foi dada a 
oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 
 
 

Jequié, 27 de setembro de 2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar: 
 
 
PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: SANDRA SAYURI SILVA SHIBASAKI 
ENDEREÇO: AVENIDA 2 DE JULHO, 98 , BAIRRO MURITIBA – JAGUAQUARA -BA 
FONE: (73 ) 99168 5909 / E-MAIL: SSSHIBASAKI@HOTMAIL.COM 
 
 
CEP/UESB- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  
RUA JOSÉ MOREIRA SOBRINHO, S/N - UESB 
JEQUIÉ (BA) - CEP: 45206-190 
FONE: (73) 3528-9727 / E-MAIL: cepuesb.jq@gmail.com 
 
  

  

____________________________________
_ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 
 

____________________________________
_ 

Assinatura do(a) menor 
 

 
Impressão digital  
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 APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO I PARA AS PROFESSORAS  

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: CULTURA, 
EDUCAÇÃO E LINGUAGENS 
 
 
 

QUESTIONÁRIO I PARA AS PROFESSORAS 
 

Nome (fictício): 
___________________________________________________________________ 
 
1.  A sua formação é em LI ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Na sua opinião, quais as principais características de um professor de LI?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Você acha possível aprender inglês na escola pública? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Você acha que seus alunos percebem a importância de aprender inglês? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Você se sente preparado e motivado para ensinar inglês? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Quais as principais dificuldades do professor de língua inglesa da rede pública de 

ensino? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. De quem é o Papel mais importante no processo de ensino/aprendizagem de 

inglês? O aluno ou o professor? E por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Agradeço a sua participação! 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO II PARA OS ALUNOS  
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: CULTURA, 
EDUCAÇÃO E LINGUAGENS 
 
 
 

QUESTIONÁRIO II  PARA OS ALUNOS 
 
 

Nome (fictício): 
___________________________________________________________________ 
 
1. Você acha importante aprender inglês? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Como você acha que se aprende uma língua estrangeira? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Como você acha que de ser uma boa aula de língua inglesa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Os alunos da escola pública se interessam em aprender inglês? Comente. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. De quem é o papel mais importante no processo de ensino/aprendizagem de 

inglês? Do aluno ou do professor? E por que ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Você se sente motivado para aprender inglês? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. Você acha possível aprender inglês na escola pública? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Agradeço a sua participação! 
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APÊNDICE E – ROTEIRO PARA ENTREVISTA DAS PROFESSORAS  

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: CULTURA, 
EDUCAÇÃO E LINGUAGENS 
 
 
 

 
ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM AS PROFESSORAS 

 

 
1.Como você aprendeu inglês? 

2. A sua formação é em LE? Se sim, que fatores influenciaram na sua decisão de ser 

tornar professor(a) de inglês? 

3. Você acha possível aprender inglês na escola pública? E nas escolas particulares 

é diferente? 

4. Qual a maior dificuldade de seus alunos: ler, ouvir, falar ou escrever ? 

5. Que aspectos você considera importantes para preparar uma boa aula de inglês? 

6. Você se sente preparado e confiante para ensinar inglês? 

7. E quanto a sua motivação? 

8. Quem deve falar mais na aula? Professor ou aluno? 

9. De que maneira você acha que contribui para a aprendizagem dos seus alunos? 

10. Como eles vem o ensino de LI na escola? 

11. Qual a importância do material didático na sua prática pedagógica? Além do livro, 

você costuma elaborar seus materiais para utilizar em sala? 

12. Como o professor pode contribuir para que o aluno goste de inglês? 

13. Na sua visão, como deve ser um bom aluno de inglês? 

14. Quais as principais dificuldades enfrentadas pelo professor da escola pública? 

15. Você acredita que os medos, crenças, emoções, problemas e dificuldades 

enfrentados pelos professores podem influenciar na sua prática em sala de aula?  
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APÊNDICE  F – ROTEIRO PARA ENTREVISTA DOS ALUNOS  
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: CULTURA, 
EDUCAÇÃO E LINGUAGENS 
 
 
 

 
ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM OS ALUNOS 

 

 

1. Como você vê o ensino de LI na escola pública?   

2. E você acha que o ensino na escola pública é diferente das escolas particulares e 

cursos de idiomas? 

3. Você acha importante aprender inglês? E por que? 

4. Como você acha que se aprende uma LE? 

5. Como você acha que deve ser uma boa aula de inglês?  

6. Você acha que aprender inglês pode ser importante para que você tenha um futuro 

melhor? E o que pensam seus colegas? E sua família?  

7. Na sua opinião, como deve ser um bom professor(a) de inglês? 

8. O que você esperava aprender quando começou a estudar inglês? Quais eram as 

suas expectativas? 

9. Você tem contato com inglês fora da sala de aula, seja através de músicas, filmes, 

internet? 

10. De quem é o papel mais importante na aprendizagem de inglês? Do aluno ou do 

professor? Justifique. 

11. Você acha difícil aprender inglês na escola pública? Por que?  

12. Para você, qual a melhor maneira de aprender inglês? 

13. Qual a melhor e a pior coisa que pode acontecer numa aula de inglês? 

14. O que você acha que pode ser feito para melhorar o seu aprendizado em língua 

inglesa? 

15. Você acredita que os seus medos, crenças, emoções, problemas e dificuldades 

enfrentados em sala de aula podem influenciar no seu aprendizado?  
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APÊNDICE G – ROTEIRO PARA A ESCRITA DAS NARRATIVAS - PROFESSORAS 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: CULTURA, 
EDUCAÇÃO E LINGUAGENS 
 
 
 

 
ROTEIRO PARA A ESCRITA DAS NARRATIVAS - PROFESSORAS 

 
 
 

Solicito que você escreva um texto contando a sua história, destacando os fatos 

que você considera mais importantes durante o seu percurso como professor de 

língua inglesa.  

 

Primeiro, gostaria que você começasse relatando a sua experiência como 

professor(a) . Quais eram as suas expectativas quando você começou a ensinar 

língua estrangeira, o que você apontaria como aspectos negativos e positivos, 

relatando o que gostou e o que não gostou das experiências vivenciadas. 

 

Depois, relate a partir do seu momento atual, quais as suas expectativas 

futuras. Como você acredita que deve ser um bom professor de inglês. Descreva suas 

emoções, suas crenças, seus medos, e todos os principais problemas e dificuldades 

que você acredita que dificultem a sua atividade como docente. E por fim, destaque 

também o que você julgar positivo nas suas experiências. 

 

 

Agradeço a sua participação! 
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APÊNDICE H – ROTEIRO PARA A ESCRITA DAS NARRATIVAS  - ALUNOS 

  
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: CULTURA, 
EDUCAÇÃO E LINGUAGENS 
 
 
 

ROTEIRO PARA A ESCRITA DAS NARRATIVAS  - OS ALUNOS 

 
 

Solicito que você escreva um texto contando a sua história, destacando os fatos 

que você considera mais importantes durante o seu percurso como estudante e 

aprendiz de língua inglesa.  

 

Primeiro, gostaria que você começasse relatando a sua experiência de 

aprendizagem de inglês. Quais eram as suas expectativas quando você começou a 

estudar língua estrangeira, o que você apontaria como aspectos negativos e positivos, 

relatando o que gostou e o que não gostou das experiências.  

 

Depois, relate a partir do seu momento atual, quais as suas expectativas futuras 

em relação ao seu aprendizado. Como você acredita que deve ser um bom aprendiz 

de inglês. Descreva suas emoções, suas crenças, seus medos, e todos os principais 

problemas e dificuldades que você acredita que dificultem o seu aprendizado. E por 

fim, destaque também o que você julgar positivo nas suas experiências. 

 

Agradeço a sua participação! 
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APÊNDICE I – ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO  

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: CULTURA, 

EDUCAÇÃO E LINGUAGENS 

 

 

 

PLANEJAMENTO 
 

 Observar se há concordância entre o plano de aula e o que foi realizado na 
prática das professoras? 

 
INTERAÇÃO ENTRE OS ALUNOS E O CONTEÚDO APRESENTADO 
 

  O conteúdo é atende às necessidades de aprendizagem da turma? 
  As atividades desenvolvidas são desafiadoras e proveitosas para os alunos? 
  A professora retoma ao conteúdo trabalhado em aulas ou as atividades apenas 

contam apenas com o conhecimento prévio do aluno? 
  Os recursos didáticos empregados pela professora são adequados ao 

conteúdo apresentado? 
  Observar também a organização do tempo da aula.  

RELAÇÃO PROFESSORA E ALUNOS 
 

 A relação entre a professora e seus alunos acontece de que maneira? 
 Como a professora trata as diferenças de ritmo de aprendizagem de seus 

alunos?  
 Todos alunos conseguem participar das atividades propostas ao mesmo ritmo 

ou se faz necessária a intervenção da professora para ajudar no entendimento 
e execução das tarefas?  

 As intervenções são feitas pela professora ajudam os alunos a refletir? 
 Os alunos expõem as suas dúvidas sobre o conteúdo?  

 
PROCEDIMENTOS E RECUROS METODOLÓGICOS UTILIZADOS 
 

 Os conteúdos estão adequados ao contexto sociocultural dos alunos? 
 A prática da professora é estimulante e desafiadora? 
 As atividades realizadas pela turma acontecem de forma individual ou coletiva?  
 Os recursos didáticos são utilizados de forma adequada? São motivadores e 

ajudam a desenvolver a aula?  
 
RELAÇÃO ALUNO-ALUNO 
 

 Há clima de cooperação entre os alunos? Como os alunos se inter-relacionam 
na sala de aula?  

 Como acontecem os trabalhos desenvolvidos em grupo? Há interação entre os 
alunos?   

 Como acontece a organização da sala de aula? Quais os critérios utilizados? 
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APÊNDICE J – TRANSCRIÇÃO DO QUESTIONÁRIO I DAS PROFESSORAS  

 

 

Professora Ana  

Pergunta 01: 
Pesquisadora: A sua formação é em LI? 
Entrevistada: Sim. Desde o tempo de escola eu gostava muito de inglês. E com o 
curso de Letras o interesse aumentou, percebendo a flexibilidade da disciplina. 
 
Pergunta 02:  
Pesquisadora: Na sua opinião, quais as principais características de um professor de 
língua inglesa? 
Entrevistada: Competência e conhecimento da língua, ser descontraído, alegre, ter 
bom senso de humor, ser capaz de desenvolver a autoestima e a autoconfiança no 
aluno e ter qualificação acadêmica.  
 
Pergunta 03:  
Pesquisadora: Você acha possível aprender inglês na escola pública? 
Entrevistada: Sim. 
 
Pergunta 04:  
Pesquisadora: Você acha que seus alunos percebem a importância de aprender 
inglês?  
Entrevistada: Algum sim. Acredito que a maioria, mesmo com todas as dificuldades 
que eles têm. 
 
Pergunta 05: 
Pesquisadora: Você se sente preparada e motivada para ensinar inglês? 
Entrevistada: Apesar das dificuldades, sim. 
 
Pergunta 06: 
Pesquisadora: Quais as principais dificuldades do professor de língua inglesa da rede 
pública de ensino? 
Entrevistada: A falta de interesse de muitos alunos e a falta de preparo do professor.  
 
Pergunta 07:  
Pesquisadora: De quem é papel mais importante no processo de 
ensino/aprendizagem de inglês? Do aluno ou do professor? E por que? 
Entrevistada: De ambas as partes. O professor tem o conhecimento e o aluno 
necessita desse conhecimento.  
  
 
Professora Maria  
 
Pergunta 01: 
Pesquisadora: A sua formação é em LI? 
Entrevistada: Sim. Eu fazia um curso em uma escola de idiomas e fui ficando cada 

vez mais apaixonada pela língua. 
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Pergunta 02:  
Pesquisadora: Na sua opinião, quais as principais características de um professor de 
língua inglesa? 
Entrevistada: Primeira coisa é ter formação na área e tentar fazer aulas mais 

motivadas para despertar o interesse do educando. 

 

Pergunta 03:  
Pesquisadora: Você acha possível aprender inglês na escola pública? 
Entrevistada: Não. Há salas numerosas, pouco tempo e falta de recursos apropriados.  

 

Pergunta 04:  
Pesquisadora: Você acha que seus alunos percebem a importância de aprender 
inglês?  
Entrevistada: Não. Eles não percebem que vivemos em um mundo globalizado e que 

o inglês é a língua mais utilizada.  

 

Pergunta 05: 
Pesquisadora: Você se sente preparada e motivada para ensinar inglês? 
Entrevistada: Sinto-me preparada, mas nem sempre motivada devido a nossa 

realidade. 

 

Pergunta 06: 
Pesquisadora: Quais as principais dificuldades do professor de língua inglesa da rede 
pública de ensino? 
Entrevistada: A falta de base no alunado e a falta de interesse em aprender uma nova 

língua.  

 

Pergunta 07:  
Pesquisadora: De quem é papel mais importante no processo de 
ensino/aprendizagem de inglês? Do aluno ou do professor? E por que? 
Entrevistada: Dos dois. O professor tem que estar preparado e o aluno aberto às 

novas aprendizagens.  
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APÊNDICE K – TRANSCRIÇÃO DO QUESTIONÁRIO II DOS ALUNOS  

 

LUCAS  

 

Pergunta 01: 
Pesquisadora: Você acha importante aprender inglês? Justifique sua resposta. 
Entrevistado: Sim, porque além de ser a principal língua e por ser uma língua versátil 
e universal, ela também pode ser utilizada no mercado de trabalho.  
 
Pergunta 02: 
Pesquisadora: Como você acha que se aprende uma língua estrangeira? 
Entrevistado: Se a pessoa tem um bom diálogo com a língua portuguesa não vai ser 
um problema ela aprender outra língua porque para saber como falar em outras a 
pessoa tem que saber falar no português, obvio.  
 
Pergunta 03: 
Pesquisadora: Como você acha que deve ser uma boa aula de língua inglesa?  
Entrevistado: Pelo que eu passei sendo aluno de língua inglesa desde o 6º ano eu 
consegui ver que através da música e jogos é uma boa opção, como prova oral que 
eu também desfrutei no 1º ano. 
 
Pergunta 04: 
Pesquisadora: Os alunos da escola pública se interessam em aprender inglês? 
Comente. 
Entrevistado: Não são todos, mas eu acredito que sim. Alguns não querem por falta 
de interesse, já outros porque não se esforçam, mas os alunos que querem aprender 
são aqueles que querem ter um futuro melhor.  
 
Pergunta 05:  
Pesquisadora: De quem é o papel mais importante no processo de 
ensino/aprendizagem de inglês? Do aluno ou do professor? E por que?  
Entrevistado: Aluno, porque o professor está ali para ensinar a respeito da língua 
inglesa para o futuro dos alunos que tem um objetivo enorme de aprender para viver 
nesse mundo grande.  
 
Pergunta 06: 
Pesquisadora: Você se sente motivado para aprender inglês? 
Entrevistado: Sim, porque inglês é uma língua que podemos usar no dia-a-dia, no 
trabalho e principalmente em empresas nesse mundo.  
 
Pergunta 07:  
Pesquisadora: Você acha possível aprender inglês na escola pública?  
Entrevistado:  Com certeza. Porque o aluno vai viver estudando a língua inglesa, 
sobre os princípios da língua portuguesa até o final dos estudos.  
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GABRIELA  
 
Pergunta 01: 
Pesquisadora: Você acha importante aprender inglês? Justifique sua resposta. 
Entrevistada: Sim, porque a partir do momento que aprendemos o inglês levamos 
para a vida toda.  
 
Pergunta 02: 
Pesquisadora: Como você acha que se aprende uma língua estrangeira? 
Entrevistada: Estudando a língua estrangeira em cursos e por aplicativos.  
 
Pergunta 03: 
Pesquisadora: Como você acha que deve ser uma boa aula de língua inglesa?  
Entrevistada: Com  uma boa professora de inglês que possa ajudar os alunos, que 
possa ensinar muitas coisas boas.  
 
Pergunta 04: 
Pesquisadora: Os alunos da escola pública se interessam em aprender inglês? 
Comente. 
Entrevistada: Acho que sim porque muitos vão atrás de curso para aprender. 
 
Pergunta 05:  
Pesquisadora: De quem é o papel mais importante no processo de 
ensino/aprendizagem de inglês? Do aluno ou do professor? E por que?  
Entrevistada: Do professor, porque ele é quem ensina e ajuda os alunos, é o mais 
importante para que mais pessoa se interessa pelo inglês.  
 
Pergunta 06: 
Pesquisadora: Você se sente motivado para aprender inglês? 
Entrevistada: Não, porque o método de encentivo não ajuda muito.  
 
Pergunta 07:  
Pesquisadora: Você acha possível aprender inglês na escola pública?  
Entrevistada: Pode até ser mais é um pouco difícil.  
 
 
KAROLINE 
 
Pergunta 01: 
Pesquisadora: Você acha importante aprender inglês? Justifique sua resposta. 
Entrevistada: Sim, o inglês tem se tornado uma língua globalizada. Hoje para se 
conseguir um emprego que sabe inglês leva vantagens. 
 
Pergunta 02: 
Pesquisadora: Como você acha que se aprende uma língua estrangeira? 
Entrevistada:  
 
Pergunta 03: 
Pesquisadora: Como você acha que deve ser uma boa aula de língua inglesa?  
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Entrevistada: Uma aula dinâmica, com um bom professor que esteja disposto a passar 
seus conhecimentos para o aluno. 
 
Pergunta 04: 
Pesquisadora: Os alunos da escola pública se interessam em aprender inglês? 
Comente. 
Entrevistada: Sim, muitos alunos chegam no fundamental II com uma enorme 
curiosidade e vontade de aprender aquela nova língua.  
 
Pergunta 05:  
Pesquisadora: De quem é o papel mais importante no processo de 
ensino/aprendizagem de inglês? Do aluno ou do professor? E por que?  
Entrevistada: Professor, pois é dele o conhecimento, é ele quem inspira o aluno. Se o 
professor não estiver disposto a ensinar com dedicação e afeto o aluno não irá 
aprender nem se dedicar.  
 
Pergunta 06: 
Pesquisadora: Você se sente motivado para aprender inglês? 
Entrevistada: Sim, mas não na escola pública. Aqui as aulas são sem graça. Minha 
motivação vem pelo fascínio, a língua hoje o inglês está em tudo.  
 
Pergunta 07:  
Pesquisadora: Você acha possível aprender inglês na escola pública?  
Entrevistada: Não, pois é uma matéria resumida que estudamos mais a parte 
gramatica. Não há a exploração necessária.  
 
 
 
MARINA  
 
Pergunta 01: 
Pesquisadora: Você acha importante aprender inglês? Justifique sua resposta. 
Entrevistada: Sim, o inglês é uma língua importante, as pessoas que sabem falar e 
escrever inglês são vistas pela comunidade com outros olhos, é uma língua que pode 
abrir muitas portas, principalmente no mercado de trabalho.  
 
Pergunta 02: 
Pesquisadora: Como você acha que se aprende uma língua estrangeira? 
Entrevistada: A decisão de aprender uma língua diferente da nossa é um caminho 
excelente de crescimento como profissional, basta se dedicar esse esforçar ao 
máximo.  
 
Pergunta 03: 
Pesquisadora: Como você acha que deve ser uma boa aula de língua inglesa?  
Entrevistada: Uma boa aula de inglês é aquela em que o aluno sinta vontade de estar 
ali. Uma aula em que o professor seja criativo, para que os alunos se empolguem em 
querer saber mais e aprender mais.  
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Pergunta 04: 
Pesquisadora: Os alunos da escola pública se interessam em aprender inglês? 
Comente. 
Entrevistada: Depende de cada aluno, pois, a maioria dos alunos da escola pública 
não se interessam em aprender inglês, muitos porque não se desinteressados e 
outros porque não conseguem entender a matéria, mas se as aulas fossem mais 
elaboradas, os alunos teriam mais interesse em aprender.  
 
Pergunta 05:  
Pesquisadora: De quem é o papel mais importante no processo de 
ensino/aprendizagem de inglês? Do aluno ou do professor? E por que?  
Entrevistada: Ambos têm o papel muito importante. O professor de ensinar e o aluno 
de aprender, mas para o aluno aprender o professor tem que dedicar ao ensinar e se 
lembrar que também já foi aluno e que também já teve suas dificuldades. 
 
Pergunta 06: 
Pesquisadora: Você se sente motivado para aprender inglês? 
Entrevistada: Antes me sentia, só que hoje por razões fúteis, ou as vezes até não, não 
me sinto motivada em aprender.  
 
Pergunta 07:  
Pesquisadora: Você acha possível aprender inglês na escola pública?  
Entrevistada: Tudo é possível com esforço e dedicação, tanto para o professor quanto 
para o aluno. Se ambos se dedicassem o ensino na escola pública seria bem melhor.  
 
 
GUSTAVO 
 
Pergunta 01: 
Pesquisadora: Você acha importante aprender inglês? Justifique sua resposta. 
Entrevistado: Acho si. Atualmente o inglês é uma língua essencial, isso para você se 
comunicar com pessoas de países diferentes, entre outros.  
 
Pergunta 02: 
Pesquisadora: Como você acha que se aprende uma língua estrangeira? 
Entrevistado: Com muita dedicação e com aulas mais dinâmicas.  
 
Pergunta 03: 
Pesquisadora: Como você acha que deve ser uma boa aula de língua inglesa?  
Entrevistado: Acho que uma aula com mais dinâmica, som vídeo-aula, imagens, 
músicas, dentre outros. 
 
Pergunta 04: 
Pesquisadora: Os alunos da escola pública se interessam em aprender inglês? 
Comente. 
Entrevistado: Nem todos os alunos se interessam. A maioria dos alunos consideram 
a matéria de inglês uma qualquer.  
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Pergunta 05:  
Pesquisadora: De quem é o papel mais importante no processo de 
ensino/aprendizagem de inglês? Do aluno ou do professor? E por que?  
Entrevistado: Na minha opinião o peso é o mesmo para ambos, porque o professor 
tem que trazer algumas aulas diferentes e os alunos tem que se dedicar na aula.  
 
Pergunta 06: 
Pesquisadora: Você se sente motivado para aprender inglês? 
Entrevistado: Sim, porque pretendo viajar para outros países, portanto tenho que 
saber o inglês.  
 
Pergunta 07:  
Pesquisadora: Você acha possível aprender inglês na escola pública?  
Entrevistado: Acho sim, o problema muitas vezes não é só no colégio. A partir de 
agora vou ter uma dedicação maior em relação ao inglês.  
 
 
NINA 
 
Pergunta 01: 
Pesquisadora: Você acha importante aprender inglês? Justifique sua resposta. 
Entrevistado: Sim. Porque nunca sabemos quando vamos precisar. Se um dia sairmos 
do país? Vamos precisar da língua estrangeira. 
 
Pergunta 02: 
Pesquisadora: Como você acha que se aprende uma língua estrangeira? 
Entrevistada: Estudando. Se você não tiver interesse você nunca aprenderá.  
 
Pergunta 03: 
Pesquisadora: Como você acha que deve ser uma boa aula de língua inglesa?  
Entrevistada: Com muita atenção e interesse do aluno, inclusive o interesse do 
professor para que torne uma boa aula.  
 
Pergunta 04: 
Pesquisadora: Os alunos da escola pública se interessam em aprender inglês? 
Comente. 
Entrevistada: Acredito. Muitos têm um sonho que depende da língua estrangeira.  
 
Pergunta 05:  
Pesquisadora: De quem é o papel mais importante no processo de 
ensino/aprendizagem de inglês? Do aluno ou do professor? E por que?  
Entrevistada: Do professor! Porque o aluno depende dele para aprender, se o 
professor não der o seu melhor, o aluno não vai aprender nada.  
 
Pergunta 06: 
Pesquisadora: Você se sente motivado para aprender inglês? 
Entrevistada: Sim! Até porque nunca se sabe quando a gente vai precisar, se vamos 
sair do Brasil ou não.  
 
Pergunta 07:  
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Pesquisadora: Você acha possível aprender inglês na escola pública?  
Entrevistada: Sim, a partir do momento que tivermos um bom professor.   
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APÊNDICE L – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS DAS PROFESSORAS  

 

Professora Ana – Entrevista gravada no dia 18/07/2018 
 
Pergunta 01: 
Pesquisador: Como você aprendeu inglês? 
Entrevistado: Aprendi inglês na escola, com uma professora que eu tive de quinta a 
oitava série do ensino fundamental e que ela era americana. Então, aquela professora 
americana que falava um inglês tão bonito, me encheu os olhos de vontade de 
aprender, e aí foi que começou minha vontade de aprender inglês, e a vida inteira fui 
buscando sempre aprender uma coisa. 
 
Pergunta 02: 
Pesquisador: A sua formação é língua inglesa? Se sim, que fatores influenciaram na 
sua decisão de ser professor de inglês? 
 
Entrevistado: Sim! Essa, essa paixão que eu tive a vida inteira por inglês. É... Meu 
primeiro curso na faculdade foi secretariado executivo e realmente eu tive inglês o 
curso todo, porque o curso era necessário, né? A língua inglesa, o conhecimento e eu 
estudei mais um pouco ai o inglês, e sempre quis me aperfeiçoar, sempre quis fazer 
um curso em inglês e tive a oportunidade de fazer letras em inglês. 
 
Pergunta 03: 
Pesquisador: Você acha possível aprender inglês na escola pública? E nos 
particulares, você acha que é diferente? 
 
Entrevistado: isso é muito relativo, eu acho, que depende do aluno. É... Eu tenho o 
exemplo da minha filha que ela aprendeu inglês na escola, ela fala inglês 
fluentemente, e ela nunca fez um curso particular, então ela já trabalhou, inclusive, 
como intérprete, e ela aprendeu inglês em casa e na escola, mas assim, pra se o aluno 
se limitar às aulas de inglês dentro da escola, ele não aprende, ele não aprende inglês, 
ele não aprende inglês, ele não aprende português, ele não aprende matemática, se 
ele não estudar em casa, então ele tem que, se ele, a depender do aluno, se ele, é, 
se ele decidir aprender, gostar e eu vou aprender inglês, ele aprende. Eu tenho dito 
isso na sala diariamente, você aprende inglês na hora que você quiser, porque você 
tem a noção na escola, você tem uma base na escola, e ai você em casa você pega 
livro, com esse mundo virtual, com aulas, é, vídeo-aulas, eu já disse pra eles, eu dou 
aula e digo: “Olhe, vá lá pro YouTube e ponha esse assunto no YouTube e assista 
uma vídeo-aula”. Tendeu? Porque você vai aprender mais, e eles vão aprender 
pronúncia, né? A leitura, pronúncia, tudo, eles podem aprender, eles são capazes de 
aprender. Agora, isso é muito difícil, porque nem todos eles têm esse interesse, não 
é? É um em mil. 
 
 
Pergunta 04: 
Pesquisador: Qual a maior dificuldade dos alunos? Ler, ouvir, falar ou escrever? 
Entrevistado: Falar! Eu acho falar, porque eles têm vergonha de falar, no início eles 
têm muita vergonha de falar, depois vão relaxando, né? Acostumando com as aulas 
e eles até falam, como hoje eles falam o pai nosso em inglês, eles falam o teste oral, 
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outras palavras em inglês eles falam, mesmo do jeito deles, sem a pronúncia correta, 
mas eles falam então isso vai depender do que a gente já dá pra eles, né? 
 
 
Pergunta 05: 
Pesquisador: Que aspectos você considera importantes para preparar uma boa aula 
de inglês?  
 
Entrevistado: Muita criatividade, muita criatividade e muita paciência, porque se a 
gente ficar esperando pelo que vem pronto é mais difícil, mais complicado. O livro já 
não vem a nível dos nossos alunos de escola pública, então a gente tem que adaptar 
à realidade deles, à realidade do livro e ir complementando com algumas coisas, que 
alcance esses alunos que não tem muita base nem conhecimento da língua inglesa. 
 
Pergunta 06: 
Pesquisador: Você se sente preparada e confiante para ensinar inglês?  
 
Entrevistado: Eu me sinto preparada, me sinto preparada. Às vezes eu acho, é… Eu 
sempre acho que eu tenho que estudar mais, eu sempre acho que tenho que estudar 
mais, tenho que estudar mais, tenho que estudar mais. Mas eu tô preparada, porque 
eu consigo, é…. Explicar os assuntos, eu consigo passar uma aula e eu consigo ver 
o retorno, então quando eu vejo retorno, quando eu vejo os alunos aprendendo 
alguma coisa, o pouco que eles se interessam em aprender, eu vejo que realmente 
eu consegui passar alguma coisa. 
 
Pergunta 07: 
Pesquisador: E quanto a motivação? 
Entrevistado: A minha? 
 
Pesquisador: Uhum! 
Entrevistado: Eu gosto, adoro dar aula de inglês, então eu tô sempre motivada, porque 
assim, é…. Os alunos também, eles têm toda essa dificuldade de aprender, eles têm 
toda essa, essa limitação e tem também aquela falta de interesse, né? Que a gente 
sabe que isso é uma questão geral, mas eles me motivam também, porque eles 
sabem que eu gosto de levar um bocado de novidades junto com as coisas do livro e 
tal, e eles às vezes me cobram mais, eles tão me cobrando muito, porque ano passado 
eu fiz um projeto, e esse ano eles tão me cobrando demais o projeto, outro projeto, 
então, é…. Eles vão me motivando, né? “Pró”, eles tão esse ano aí, “Pró, cadê o 
projeto? Esse ano o projeto vai ser o que? ” Então isso mexe comigo, e isso aí “meu 
deus, eu tenho que fazer o projeto, eu tenho que trazer, eu tenho que providenciar” 
então eu, eles me motivam também né?  
 
 
Pergunta 08: 
Pesquisador: Quem deve falar mais na aula? Professor ou aluno? 
 
Entrevistado: Os dois. O professor tem que falar, que quando o professor fala, não é? 
é… Quando você fala alguma coisa em inglês, mas, um texto, alguma coisa que você 
ta lendo, é… Chama muito a atenção dos alunos, não é? Então, ele eles se interessam 
em repetir, em falar, em querer aprender, muito se interessam, muitos se interessam, 



144 
 

eu tiro isso pelo pai nosso, né? Eles pedem muito pra eu falar o pai nosso no celular 
pra gravar, pra eles poder ouvir em casa, pra poder aprender, muitas vezes eu fiz e 
faço isso, não é? Então, eu acho também que o aluno tem que falar também, e muito. 
Porque a gente tem que ouvir a pronúncia, tem que, né? E nessas aulas que eu 
trabalho de pronúncia, com leitura de imagem, pronúncias e tal, eu digo pra eles, “eu 
preciso ouvir você falar, pra eu poder lhe falar sobre tua pronúncia”, e tem uns que 
tem uma pronúncia segura, boazinha, tem uma boa pronúncia e eu digo isso pra eles, 
“olha, sua pronúncia é boa, sua pronúncia é boa, continua estudando aí ó, sua 
pronuncia em inglês ta ótima”, tem outros que já vão, né? Mais devagar, e a gente vai 
falando, “Olha, faça isso, fala de tal forma”, mas sempre tá buscando pra eles falarem 
também, eu acho que todo mundo tem que falar. 
 
 
Pergunta 09: 
Pesquisador: De que maneira você acha que contribui para a aprendizagem dos seus 
alunos?  
 
Entrevistado: Eu já falei, assim, a criatividade nas aulas. Né? O estimular o aluno nas 
aulas. Primeiro lugar, eu tenho que gostar de dar aula de inglês, eu preciso, eu tenho 
que gostar da disciplina, eu tenho que mostrar pra ele que a minha disciplina é a 
melhor que tem e eu digo isso na sala, “a melhor disciplina aqui é inglês, sabe por 
quê? Porque você tá com seu celular na mão aí, e seu celular tá todo em inglês”, aí 
eu começo a falar algumas palavras pra eles, não é? Então eu mostro pra ele que é 
melhor, que é a melhor, que é boa, que é importante, não é? Que o mundo todo se 
comunica através do inglês, que é a língua universal, é chamada de língua universal, 
por isso ó olha a importância, não é? Então eu sempre passo isso e digo pra eles, 
“adoro dar aula de inglês, gosto de inglês”, né? Vou passando. 
 
 
 
 
 
Pergunta 10: 
Pesquisador: Como eles vêm o ensino de inglês na escola?  
 
Entrevistado: Olha, no geral, eles começam, eles no começo, eles não dão 
importância, né? Eles acham que é uma disciplina que não tem importância, mas aí 
depois eles começam a gostar, né? Eu sinto que eles gostam, eles me dizem que 
gostam, né? Hoje de manhã mesmo uma menina do segundo ano me abraçou, “Pró 
que saudade da senhora, adorava suas aulas”, mas porque ela participava das aulas 
também e ela também gostava, não é? Então eles, eles chegam achando que não é, 
não vai dar muita importância, aí quando eu cobro deles só entrar na sala, quando 
começa a fazer certas cobranças e exigências, não é? Que não é nada demais, são 
essas frases de entrar atrasado, são essas, esse pai nosso no início, são aquele teste 
oral que ele vai ter que falar várias palavras, frases em inglês, não é? De cabeça, 
aprender, não é? Aí eles começam a ver de outra forma, porque aí eles vão vendo a 
possibilidade de aprender, porque eles trazem com eles aquela ideia de que não vai 
aprender, nem falar, nem escrever, nem entender, não é? Então quando chega no 
início do ano que eu falo: “Good bye darlings, i see you tomorrow”, “ta me xingando 
pró, é?”, hoje eles já não me falam mais isso, mas na primeira unidade, no início, falam 
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isso, todos dizem que eu to xingando, depois eu vou traduzindo, vou dizendo pra eles 
que eu tô falando isso, tô falando isso, aí eles já melhoram e hoje eles já não me dizem 
mais isso, “tá me xingando”, e é interessante que eles me gritam na rua em inglês. Eu 
tenho um aluno, João Pedro, ele tem um carro de som na rua, onde ele me vê na rua, 
no centro da cidade, ele me grita, “hi teacher, can I come in?”, ele me disse, “pró, eu 
não vou esquecer mais nunca. Ele ja terminou, já saiu, já é profissional, mas onde ele 
me vê, ele fala no microfone, “hi teacher”,aí eu paro, olho, grito, falo com ele, aceno e 
ele fala no microfone, “can i come in”, é interessante, eu me acabo de rir na rua. 
 
Pergunta 11: 
Pesquisador: Qual a importância do material didático na sua prática pedagógica? 
Além do livro você costuma elaborar seus materiais para utilizar em sala?  
Entrevistado: Sim, o material didático é o que mais chama a atenção do aluno ali. 
Principalmente alguma coisa de imagem. É som e imagem, música. Música, meu 
Deus, eles adoram música. Principalmente se for uma música que eles gostam. 
Recentemente, semana passada eu trabalhei com aquela música que tá numa novela 
da globo, novela das 7, e aí quando eu cheguei na sala pela cópia eles não 
perceberam qual era a música. Pró qual é a música? Eu digo: calma. Quando 
começou a tocar a música para a gente fazer aquela atividade de completar, eles “ 
Ah, pró, é aquela música da novela. Agora eles estão me dizendo: eu não posso ouvir 
aquela música. A menina me encontrou ontem e disse: pró, quando aquela novela 
começa e começa a passara a música eu canto junto aí minha mãe me perguntou se 
eu tava doida (risos? E o que você disse para ela? Não mãe é a música. Diga para 
ela que eu tô cantando em inglês. Diga para sua mãe... Pró eu canto a primeira estrofe 
todinha. Então ela tava toda orgulhosa porque ela consegue cantar junto, né? Então 
assim, a música, imagens, o que você puder levar para trabalhar junto com o livro é 
importante. O que é que eu estou trabalhando com eles agora? O futuro com going to 
. O que foi  que eu levei para ilustrar o going to? Essa música  porque a primeira frase 
da música fala: Are you going to? Você vai? Então a primeira frase da música é com 
going to. Peguei a música, levei, mostrei para eles, fui no quadro, fui pro livro, e fui 
fazendo essa conexão para mostrar para eles. Aí eles gostam. Eles gostam de zoada 
assim.  
 
 
Pergunta 12: 
Pesquisador: Como o professor pode contribuir para que o aluno goste de inglês? 
Entrevistado: Eu continuo achando, primeiro eu tenho que gostar de inglês. Se eu 
gostar eu tenho certeza que eles vão gostar também. Porque o que eles falarem mal 
de inglês eu vou ter sempre uma resposta para dizer, contrária. De Jeito nenhum. 
Então, primeiro eu gosto, depois eu digo para eles... aí eles vão aprender a gostar. Eu 
aprendi a gostar de inglês com a minha professora Miss Francis. Porque ela me 
passou essa importância de aprender inglês. Então eu acho... por isso que eu gostei 
tanto de inglês, por isso que eu dou aula de inglês, porque ela me mostrou isso, então 
eu vejo que eu tenho que mostrar para meus alunos que é bom, que é importante 
aprender inglês, que você tenha um conhecimento básico para você aprender. 
 
Pergunta 13: 
Pesquisador: Na sua visão, como deve ser um bom aluno de inglês? 
Entrevistado: Aquele aluno curioso e que queira aprender. Esse é o bom aluno, 
quando é curioso. E eu tenho alguns alunos assim. Eles perguntam demais: pró o que 
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significa tal coisa, o que significa isso? Tem hora que eles perguntam até demais. 
Opa, vamos pro dicionário aqui, essa aí me pegou ( risos). Volta e meia eu digo, perae, 
perae. Vamos procurar aqui, vamos procurar. Mas eles me perguntam demais o que 
significa alguma coisa. Então esse aluno curioso é o aluno que quer aprender. Então 
isso eu acho importante. 
 
 
Pergunta 14: 
Pesquisador: Quais as principais dificuldades enfrentadas pelo professor da escola 
pública? 
Entrevistado: Para mim é essa falta de interesse dos alunos, essa falta de interesse 
de muitos alunos. É isso que dificulta realmente a gente as vezes você até prosseguir 
mais um pouco, você ir mais adiante porque nem todos, pela limitação deles eles não 
conseguem acompanhar e se você andar muito rápido pode terminar prejudicando.  
Então a gente tem que usar muito a criatividade, dinâmica para que eles aprendam 
através disso. Porque se a gente ficara através de exercício no quadro e livro eles não 
vão para lugar nenhum. Eu acho isso.  Eles têm que aprender primeiro pelo interesse 
deles e segundo a gente tem que inventar um bocado de coisa para ajudar a aprender, 
para motivar. 
 
Pergunta 15: 
Pesquisador: Você acredita que os medos, crenças, emoções, problemas e 
dificuldades enfrentados pelos professores podem influenciar na sua prática em sala 
de aula?  
Entrevistado: Pode. Se você acreditar que o aluno não vai aprender ele não vai 
aprender. Mas se você acha que ele não tá nem aí ele vai ficar ali mesmo de braço 
cruzado. Então a gente não tem que acreditar... a gente tem que acreditar no positivo., 
né? E na capacidade deles. Eles são capazes, eles são capazes de aprender, né? 
Tem coisas que eu tenho presenciado do que eles são capazes de aprender sempre, 
em todas as disciplinas, mas a gente tem uma parcela de importância nisso aí. 
 
 
 
Professora Maria – Entrevista gravada em 18/07/2018 
 
Pergunta 01: 
Pesquisadora. Como você aprendeu inglês? 
Entrevistado: Quando eu fiz o curso eu gostei e quando fui fazer vestibular.  Eu fiz um 
curso particular de língua e quando entrei na faculdade já tinha uma boa base e fui 
aprimorando com o passar do tempo.  
 
Pergunta 02: 
Pesquisador: A sua formação é em língua estrangeira? Se sim, que fatores 
influenciaram na sua decisão de ser tornar professora de inglês? 
Entrevistado: Olha, quando eu comecei a fazer o curso me interessei pela língua e 
quando fui fazer o vestibular já direcionei para o ensino de LI, né, a licenciatura.  
 
Pergunta 03: 
Pesquisador: Você acha possível aprender inglês na escola pública? E nas escolas 
particulares é diferente? 
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Entrevistado: Não. / Também não. É o mesmo contexto. Você tem uma sala com a 
quantidade de alunos maior, você tem conteúdos que precisam ser divididos em 
unidades, você tem um cronograma a seguir e quando você vai para um curso o curso 
está direcionado para lhe ensinar a língua, não está preocupada com esses 
conteúdos, com o tempo, com quantidade de alunos. Um curso é o que 10 no máximo 
12 alunos por sala então você tem como acompanhar e aqui a gente não tem como 
fazer esse acompanhamento do aluno, individual.  
 
Pergunta 04: 
Pesquisador: Qual a maior dificuldade de seus alunos: ler, ouvir, falar ou escrever? 
Entrevistado: Eu acho que falar. Porque a gente treina muito pouco a fala. A gente 
não tem tempo para treinar a fala em sala de aula. Eu acho assim que não é só a 
gramatica que a gente tem que tá ensinando, tem que ser uma coisa atrelada a 
gramática, a leitura, a fala, mas a nossa realidade na escola pública se resume 
basicamente a gramatica.  
 
Pergunta 05: 
Pesquisador: Que aspectos você considera importantes para preparar uma boa aula 
de inglês? 
Entrevistado: Primeira coisa você ter preparo no que você vai transmitir e segundo se 
você faz uma boa dinâmica na aula porque senão o menino já não gosta de inglês e 
aí ele não se interessa.  
 
Pergunta 06: 
Pesquisador: Você se sente preparado e confiante para ensinar inglês? 
Entrevistado: Sim.  
 
Pergunta 07: 
Pesquisador: E quanto a sua motivação? 
Me sinto preparada agora não tenho motivação. Porque você pode fazer o tipo de aula 
que for, diferente, que você sempre não é bem recebido.  Você chega naquela 
animação na sala e os meninos... (pausa) e isso acaba lhe contagiando. Sempre você 
faz, faz e não tem retorno. Então você não tem essa motivação mais. Não percebem 
que o inglês pode ajudar eles. Eles acham que é uma matéria insignificante 

 
Pergunta 08: 
Pesquisador: Quem deve falar mais na aula? Professor ou aluno? 
Entrevistado: Deveria ser os 2.  Mas hoje a gente não vê a participação do aluno na 
aula. Eles nem se importam. 

 
Pergunta 09:  
Pesquisador: De que maneira você acha que contribui para a aprendizagem dos seus 
alunos? 
Entrevistado: Eu tento sempre mostrar para eles a importância da LI, mostrar onde 
eles podem estar usando, mas eles estão desestimulados no estudo, não só na língua 
inglesa, mas no estudo em geral.  

 
Pergunta 10: 
Pesquisador: Como eles vêm o ensino de língua inglesa na escola? 
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Entrevistado: Quando eles começam logo a estudar, eles acham que vão estudar para 
aprender a falar e quando vai partir para a realidade eles vem que não é assim e na 
escola pública a gente fala muito pouco com os alunos. Eles vêm o inglês como 
matéria sem importância, a maioria. Eles não atrelam como eles atrelam matemática, 
português.  

 
Pergunta 11: 
Pesquisador: Qual a importância do material didático na sua prática pedagógica? 
Além do livro, você costuma elaborar seus materiais para utilizar em sala? 
Entrevistado: Sempre elaboro material, porque o livro não vem no nível que os 
meninos estão. Então uso algumas coisas do livro, mas geralmente os textos que 
utilizo são textos mais simples, levo música então o que eu posso levar, eu levo. 
Porque eu acho que o material didático que a gente recebe não está no mesmo nível 
que a gente recebe os alunos. Elaboro atividades diferentes do cotidiano, mas a gente 
não tem recursos para tá todo dia com uma atividade diferente, não tem recursos 
nenhum, são bem poucos. 
 
Pergunta 12: 
Pesquisador: Como o professor pode contribuir para que o aluno goste de inglês? 
Entrevistado: Menina, que negócio difícil (risos). Não sei te dizer isso não, viu.  A gente 
tenta motivar, mostrar a importância, mas eles não despertam. Alguns despertam, 
alguns gostam, mas não é a maioria.  

 
Pergunta 13: 
Pesquisador: Na sua visão, como deve ser um bom aluno de inglês? 
Entrevistado: Um bom aluno de inglês? Aquele aluno que está sempre buscando, né? 
Ele tá vendo uma palavra, ele procura saber o significado, procura saber como a gente 
pronuncia, onde a gente pode usar.  Acho que o bom aluno é aquele que está sempre 
buscando aprender alguma coisa. 
 
Pergunta 14: 
Pesquisador: Quais as principais dificuldades enfrentadas pelo professor da escola 
pública? 
Entrevistado: Eu acho que uma das dificuldades é essa, a falta de recursos, a sala 
superlotadas, né?. Numa sala lotada com 50 alunos o que você pode fazer?  

 
Pergunta 15:  
Pesquisador: Você acredita que os medos, crenças, emoções, problemas e 
dificuldades enfrentados pelos professores podem influenciar na sua prática em sala 
de aula?  
Entrevistado: Muitas vezes o professor ele não sabe conduzir, por exemplo, tem 
aquele professor que pega uma disciplina porque ele não sobrou disciplina, então ele 
pega aquela disciplina para completar a carga horária. Então esse professor vai fazer 
um bom trabalho? Por mais que ele tente se não for na área dele ali é difícil, é muito 
complicado. E acaba influenciando a aprendizagem também. Sobre as crenças / Eu 
acho que sim tem muitas que falam assim, eu posso fazer o que for os meninos não 
vão aprender. E acaba que não nada mais, cruza os braços e diz que não vai fazer 
nada mais porque não adianta. E acaba que não faz mesmo. A gente hoje não faz o 
que devia, eu acho, eu poderia fazer mais. Mas a gente chega não é bem 
recepcionado pelos meninos, os meninos não participam e a gente vai se 
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desestimulando e não deixa de quando você vai fazer a atividade ir para esse lado, 
eu acho.  
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APÊNDICE M - TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTAS COM OS ALUNOS  

 

LUCAS – 17 anos 
 
Pergunta 01: 
Pesquisador: Como você vê o ensino de LI na escola pública?  
Entrevistado: Eu vejo, hum [...] mais ou menos porque algumas pessoas as vezes não 
tem interesse na língua inglesa.  [...] falta um pouco de interesse dos alunos.  
 
Pergunta 02:  
Pesquisador: E você acha que o ensino das escolas públicas é diferente das escolas 
particulares e cursos de idiomas? 
Entrevistado: Eh, não muito, porque as públicas elas ensinam o inglês também o 
importante e as particulares ensinam o inglês mais avançado. Mas só um pouco. 
Provavelmente, no futuro, eu acho que seja uma consequência, o que vai acontecer, 
mas agora eu não acho.  
 
Pergunta 03:  
Pesquisador: Você acha importante aprender inglês? E por que?  
Entrevistado: Acho. Seria importante porque, porque é uma língua universal, versátil 
e importante para o mercado de trabalho. E se a pessoa for para o exterior ela vai 
usar a LI pra denominar ela lá, porque se ela for brasileira ela não vai para o exterior 
falar português. 
 
Pergunta 04:  
Pesquisador: Como você acha que se aprende uma LE? 
Entrevistado: No contexto do português dela. Se ela for muito bem no português dela 
ela vai entender muito bem o inglês. 
 
Pergunta 05: 
Pesquisador: Como você acha que deve ser uma boa aula de LI? 
Entrevistado: Eh, assim, eu queria uma aula com testes orais, sobre perguntas [...] 
uma competição, uma gincana de inglês, é nessa base que eu acho. As vezes a 
professora coloca uma música aí ela dá uma atividade para completar as palavras em 
inglês. Aí eu acho legal. 
 
Pergunta 06:  
Pesquisador: Você acha que aprender inglês pode ser importante para que você tenha 
um futuro melhor? E o que pensam seus colegas? E sua família?  
Entrevistado: Sim, para mim com certeza. No profissional com certeza. Hum [...] meus 
colegas não muitos que tem interesse assim mas eu acho ótimo eles entenderem um 
pouco mais sobre o inglês porque vai ser um língua que eles vão utilizar no futuro... 
minha família, eles acham ótimo, porque vai ser o melhor para mim. Minha família 
pode ter responsabilidade sobre mim para eu ir para o exterior.  
 
Pergunta 07:  
Pesquisador: Na sua opinião, como deve ser um bom professor de LI?  
Entrevistado: (Durante a transcrição percebi que não fiz esta pergunta na entrevista) 
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Pergunta 08:  
Pesquisador: O que você esperava aprender quando começou a estudar LI? Quais 
eram as suas expectativas?  
Entrevistado: Olha, eu já sabia algumas coisas de inglês por causa de músicas, jogos. 
Eu nunca tive dificuldade com inglês, mas expectativas eu tive. Na primeira vez que 
tive aulas de inglês eu achava legal. Eu achei que ia ter mais brincadeiras, gincanas 
como eu via antigamente... eu achava que ia ter novamente. 
 
Pergunta 09: Você tem contato com inglês fora da sala de aula, seja através de 
música, filme, internet? 
Entrevistado: Tenho nos 2 fatores. Eu gosto mais de música. 
 
Pergunta 10:  
Pesquisador: De quem é o papel mais importante na aprendizagem de inglês? Do 
aluno ou do professor? Justifique. 
Entrevistado: Do aluno. Porque o aluno é praticamente é o futuro, porque o professor 
só tá lá para ensinar o inglês para eles terem um futuro, para aprender a se comportar 
no exterior porque se o professor está explicando ele vai ter que aprender. Porque se 
o aluno, ele crescer e não saber o inglês, ele vai ter dificuldade lá na frente.  
 
Pergunta 11: 
Pesquisadora: Você acha difícil aprender inglês na escola pública? Por que?  
Entrevistado: Para mim não mas para outros que tem dificuldade que começam a 
entender o inglês só no E.M. tem dificuldade, mas para mim não. 
 
Pergunta 12:  
Pesquisadora: Para você, qual a melhor maneira de aprender inglês?  
Entrevistado: não muito, eu acho que, como já falei, na base de jogos, brincadeiras, 
músicas, trazer mais músicas trazer mais música para ficar mais divertido, a sala de 
aula fica mais interessante, motivada 
 
Pergunta 13: Qual a melhor e a pior coisa que pode acontecer numa aula de inglês?  
Entrevistado: Eu queria fazer assim, um inglês brasileiro, ne. Porque as coisas 
brasileiras tem mais frequência aqui no brasil então se trazer aquilo que é do Brasil 
mas na língua inglesa acho que fica mais fácil de compreender.  
 
Pergunta 14 
Pesquisadora: O que você acha que pode ser feito para melhorar o seu aprendizado 
em língua inglesa? 
Entrevistado: Eu acho que a base de textos que eu gosto de ler, livros, que eu gosto 
de ler bastante e a tecnologia também.  
 
Pergunta 15 
Pesquisadora? Você acredita que seus medos, crenças, emoções, problemas e 
dificuldades enfrentados em sala de aula podem influenciar o seu aprendizado? 
Entrevistado: Alguns podem. O medo é um dos problemas que ela pode ter para não 
aprender. A emoção eu acho que não há um problema, eu acho que ela vai ter uma 
motivação.  
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GABRIELA  – 16 anos 
 
Pergunta 01: 
Pesquisadora: Como você vê o ensino de LI na escola pública?  
Entrevistada: Eu acho que ainda tá faltando coisas ainda. Porque não tá sendo muito 
bom. Poucas “coisa” a gente aprende. Não aquele jeito assim para você falar.  
 
Pergunta 02:  
Pesquisadora: E você acha que o ensino na escola pública é diferente das escolas 
particulares e cursos de idiomas?  
Entrevistada: Eu acho que em questão de aprender mais rápido, é bem mais diferente. 
Eu acho que fazendo cursos, eu acho que assim, cursos mesmo. Porque na escola 
pública tá difícil de aprender. (Risos) 
 
Pergunta 03: 
Pesquisadora? Você acha importante aprender inglês? E por que?  
Entrevistada: Porque se for para você ir para fora do pais é sempre bom aprender 
para não passar vergonha.  
 
Pergunta 04: 
Pesquisadora: Como você acha que se aprende uma LE?  
Entrevistada: De que maneira? Acho que fazendo curso...assim, cursos mesmo, 
porque na escola pública está difícil de aprender. (Risos)  
 
Pergunta 05: 
Pesquisadora: Como você acha que deve ser uma boa aula de inglês?  
Entrevistada: Uma boa aula de inglês? Deixa eu ver. Assim uma boa professora de 
inglês ne (risos). Tem que ter amor a professora. Porque a gente teve uma que 
começava a falar em inglês do começo até o fim. Então foi mais fácil no 1 ano do que 
agora no segundo. 
 
Pergunta 06: 
Pesquisadora: Você acha que aprender inglês pode ser importante para que você 
tenha um futuro melhor? E o que pensam seus colegas? E sua família?  
Entrevistada: Muito importante. Um exemplo: se você for médico e tudo mais e for 
viajar para fora você tem que aprender uma língua diferente... a minha família não 
sabe nem o que é isso (o inglês). E eu acho que meus colegas, acho que pensa da 
mesma forma que eu. Que na escola pública não tem muito desenvolvimento assim 
com o inglês. Então acho que, sei lá. E a minha família mal sabe o que é inglês. 
 
Pergunta 07: 
Pesquisadora: Na sua opinião como deve ser um bom professor de inglês?  
Entrevistada: Assim, eu acho que o professor já tem que ensinar do começo até o fim 
a falar. Independente a pessoa tem que tá ajudando e tal do que tá botando só as 
perguntas lá e ele mesmo responder sem falar nada. Eu tinha uma professora mesmo 
que se a gente chegasse, quando a gente chegasse atrasado, ela mandava falar 
inglês, pedir para entrar, falar inglês do começo até o fim. 
 
Pergunta 08: 
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Pesquisadora: O que você esperava aprender quando começou a estudar inglês? 
Quais eram as suas expectativas?  
Entrevistada: Acho que eu esperava falar, né. Assim entender um pouco sobre inglês, 
mas até agora não entendi nada. 
 
Pergunta 09:  
Pesquisadora: Você tem algum contato com inglês fora da sala de aula, seja através 
de músicas, filmes, internet? 
Entrevistada: Tenho com músicas. Eu gosto bastante de escutar musicas 
 
Pergunta 10: 
Pesquisadora: De quem é o papel mais importante na aprendizagem do inglês? Do 
aluno ou do professor? Justifique. 
Entrevistada: Eu acho que é mais do professor. Tipo assim; para ensinar correto e 
tudo o mais para porque o aluno é algo que ele vai aprendendo com o tempo e como 
o professor, a maioria já conhece já, tem que ter paciência para tá ensinando e tudo 
mais. 
 
 
Pergunta 11: 
Pesquisadora: Você acha difícil aprender inglês na escola pública? Por que?  
Entrevistada:  (risos) eu acho assim que eu esperava que fosse uma coisa melhor 
assim. Eu esperava que a professora tivesse mais, um exemplo, que a professora 
tivesse [...] não é que não tenha paciência entende, mais que fosse mais desenvolvida 
porque aqui mesmo a maioria das escolas públicas a professora, tipo assim tá lá, 
deixa lá no quadro e já foi, aprendeu, aprendeu. Não tem solução mais não. Eu acho, 
deixa eu ver [...] mas eu acho assim, que para quem entra.um exemplo, quem entra 
assim na 5ª série já imagina assim, que você saindo da escola já vai começar a falar. 
Entendeu? Eu acho que isso já é uma expectativa para quem entra na 5 série já pensa 
dessa forma. Eu acho que, tipo assim, para quem entra é o mais importante começar 
a afalar, para ouvir os colegas: ahh, eu ouvi você falando, e tudo mais. Muito porque 
é, não contribui, sei lá, é mais complicado, não ensina muita coisa e tudo mais. E é 
pouco tempo também para ensinar.  
 
Pergunta 12: 
Pesquisadora: Para você, qual a melhor maneira de aprender inglês?  
Entrevistada: Eu acho que separar, tipo, um tempo assim, um tempo assim  longo 
para p professor para o professor dá um aula e você tá se desenvolvendo mais. 
 
Pergunta 13:  
Pesquisadora: Qual a melhor e a pior coisa que pode acontecer numa aula de inglês?  
Entrevistada: Hum, hum (risos).  
 
Pergunta 14: 
Pesquisadora: O que você acha que pode ser feito para melhorar o seu aprendizado 
em língua inglesa? 
Entrevistada: Eu acho que deveria aprofundar mais. Poder ensinar mais o inglês e 
tudo mais, tipo assim: ensinar o aluno a falar, traduzir o que estão falando.  
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Pergunta 15: 
Pesquisadora: Você acredita que seus medos, crenças, emoções, problemas e 
dificuldades enfrentados em sala de aula podem influenciar no seu aprendizado?  
Entrevistada: Eu acho que pode. Talvez, eu acho que pode. Para mim, para mim eu 
acho que pode. Um exemplo: assim, se você tá falando, um medo de você tá falando 
aqui um inglês e quando chegar fora você não...você está falando errado. Então isso 
causa um medo para a maioria de quem está aprendendo inglês. 
 
 
KAROLINE – 17 anos 
 
Pergunta 01:  
Pesquisadora: Como você vê o ensino de LI na escola pública? 
Entrevistado: O inglês na escola pública ensina mais a parte gramatical, a forma de 
escrever, não muito de a falar, de pronunciar as palavras. O foco é na gramática e na 
escrita. 
 
Pergunta 02:  
Pesquisadora: E você acha que o ensino da escola pública é diferente das escolas 
particulares e cursos de idiomas? 
Entrevistada: sim, com toda certeza. Porque eu já fiz um curso de inglês, só que eu 
não cheguei até o final... e lá, eles tipo, eles traziam o inglês para o dia a dia. Você 
tinha que chegar falando inglês e sair falando inglês. A maioria das vezes que você 
se referia ao professor e ia falar com ele tinha que ser falando em inglês. Se você não  
soubesse você pedia ajuda ao professor, mas tinha que ser falando em inglês. E aqui 
na escola não é assim, você não fala tanto inglês . Muitas vezes você escreve errado 
e tá lá a professora não corrige a forma da escrita e assim não tem muito aquela 
pegação no pé, não puxa muito no pé para você falar e entender o inglês. Não na 
escola pública. Por exemplo, se o aluno da escola pública for fazer um cursinho fora 
se interessa ne, além de ser pago também é um lugar onde você entra ali na porta 
tem mensagem de inglês, o exercício é todo em inglês, então você tem que entender 
o exercício. Entendendo o exercício você vai tá entendendo inglês. Então na escola 
pública não se interessa muito mas no curso muda totalmente. 
 
Pergunta 03:  
Pesquisadora: Você acha importante aprender inglês? E por que ?  
Entrevistada: acho porque o Brasil tem muitos turistas e também a língua tá se 
tornando nacional e mundial, como a sra falou, globalizada. Então hoje se você for 
procurar um trabalho como recepcionista em um hotel você vai ter que pelo menos 
saber falar o inglês senão a pessoa que sabe falar inglês vai passar na sua frente, vai 
ter chances a mais. 
 
Pergunta 04:  
Pesquisadora: Como você acha que se aprende uma LE? 
Entrevistada: tem que focar nos estudos , na parte gramatical e também ouvir musicas 
ajudam a gente a falar o inglês, tipo, a gente pega uma musica em inglês, e vai ouvindo 
ela, e com o tempo que você vai ouvindo ela você vai conseguindo falar. E aí você vai 
no google e já assimila a tradução: ah tal palavra significa isso, com a dança também, 
você ouvindo e dançando com musicas estrangeiras ajuda bastante. 
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Pergunta 05: 
Pesquisadora: Como você acha que deve ser uma boa aula de inglês? 
Entrevistada: deve ser um aula assim, que chame os alunos para participar. Porque 
geralmente as aulas de inglês tem sido assim: chega lá, dá o assunto no quadro, 
responde e pronto. Aí o aluno não tem que se interessar muito. Muitas vezes você 
chega na internet e tá as respostas tudo lá. Você só copia o assunto. Muitas vezes eu 
faço isso também. A professora chega lá e passa o exercício. Você chega na internet 
e tá lá tudo respondido, chega lá professora só dá o visto, não tem aquela correção 
que aprofunde o aluno a entender o que está se passando. 
 
Pergunta 06: 
Pesquisadora: Você acha que aprender inglês pode ser importante para que você 
tenha um futuro melhor?  E o que pensam seus amigos? E sua família?  
Entrevistada: Com certeza. Vai que eu quero fazer um intercâmbio fora, aí eu vou ter 
que saber falar inglês. Quando a gente for viajar para algum canto, algum hotel e lá 
eu conhecer uma pessoa que fala a língua estrangeira e eu “querer” me comunicar 
com ela eu vou ter que saber falar o inglês. Muitos não levam a sério. Acho que 70% 
dos alunos da minha sala não levam a sério inglês porque é somente isso. Você chega 
lá tá lá o assunto e na internet você vê as respostas ou então são exercícios muito 
fáceis não tem que ficar pensando muita coisa. Chega lá recebe seu visto e ponto. 
Então não é muito levado a sério. Rapaz, na questão de família, minha família nunca 
teve muito estudo. A maioria parou assim no EM  e pronto. Então eles não falam muito 
assim em inglês não. A minha mãe pega mais no  meu pé porque eu vivo falando que 
quero fazer intercambio. Ela quer me botar no curso aí eu vou até a metade do curso 
e saio. É assim.  
 
Pergunta 07:  
Pesquisadora: Na sua opinião, como deve ser um bom professor de inglês? 
Entrevistada: deve ser um professor que traga não só escrever, escrever é sim 
importante entender a gramatica, mas que traga assim o jeito certo de falar é esse, o 
jeito errado de falar é esse. Porque a gente fala o inglês mas fala muito errado. 
Quando a gente for ver outra pessoa falando, uma pessoa que realmente entenda a 
gente vai ver que o jeito que a gente fala não é o jeito certo. Então que o professor 
pegue mais nessa área de entender e de falar. 
 
Pergunta 08:  
Pesquisadora: O que você esperava aprender quando começou a estudar inglês? 
Quais eram as suas expectativas?  
Entrevistada: Eu espera aprender o inglês, saber falar inglês. Eu achei que quando eu 
chegasse no segundo ano eu sabia falar fluentemente. E eu já vi que a realidade não 
é essa. Porque como eu disse é mais gramática. Não tem muito falar inglês, entender 
inglês. É gramatica. 
 
Pergunta 09:  
Pesquisadora: Você tem contato com inglês fora da sala de aula, seja através de 
músicas, filmes ou internet? 
Entrevistada: Eu gosto muito de ver filmes legendados. O artista lá falando em inglês 
e embaixo com a legenda. E música também. 
 
Pergunta 10: 
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Pesquisadora: De que é o papel mais importante na aprendizagem de inglês? Do 
aluno ou do professor? Justifique.  
Entrevistada: É do professor porque é ele que inspira a gente. Se o professor chegar 
lá, senta lá e só fizer exercício a gente vai chegar lá e falar para o professor, ah prof 
não quero não. Então é ele quem tem que chegar, dar a iniciativa, ele que é o espelho 
da gente na sala de aula.  
 
Pergunta 11:  
Pesquisadora: Você acha difícil aprender inglês na escola pública? Por que ?  
Entrevistada: Porque tipo assim, aquele foco na gramatica. Se eu for para outro pais 
e eu falar o que eu aprendi muitas vezes vai tá errado. Eu vi um vídeo mesmo que 
tava falando como se fala Netflix. Eu acho que vai ser muito difícil a comunicação lá 
fora. 
 
Pergunta 12:  
Pesquisadora: Para você, qual a melhor maneira de aprender inglês?  
Entrevistada: ouvindo outras pessoas falando inglês de forma correta a gente 
consegue aprender mais 
 
Pergunta 13:  
Pesquisadora: Qual a melhor e a pior coisa que pode acontecer numa aula de inglês?  
Entrevistada: A gente só faz escrever...ano passado eu gostei muito das 
apresentações que teve, que teve o coral, não foi só a dança, teve a parte do coral, 
teve a parte de cartazes em inglês, a gente tinha que falar o que estava escrito em 
inglês. Ano passado foi o ano melhorzinho de inglês.  
 
Pergunta 14: 
Pesquisadora: O que você acha que pode ser feito para melhorar o seu aprendizado 
em língua inglesa? 
Entrevistada: Me interessar. Porque eu não sou muito interessada. Porque aqui 
também eu tirei 9 na matéria de inglês. Sinceramente eu não sei como. Eu fui bem 
nas provas porque era gramatical, agora se fosse, se ela botasse algum texto para eu 
traduzir eu tenho certeza que eu não ia tirar 9 pontos igual eu tirei. Então eu acho 
assim, não é só o professor, o aluno também tem que se interessar, saber como fala 
tal palavra em inglês. Será que tô falando tal palavra corretamente? Então é questão 
de interesse. 
 
Pergunta 15:  
Pesquisadora: Você acha que seus medos, crenças, emoções, problemas e 
dificuldades enfrentados em sala de aula podem influenciar no seu aprendizado? 
Entrevistada: Emoções e crenças nem tanto. Porque eu pelo menos consigo separar 
bem as coisas. Agora, a questão da aprendizagem do inglês na escola pública 
interfere sim no meu entender do inglês. Porque é como eu disse o professor não 
pega tanto no pé, não traz aulas dinâmicas, para a gente dizer assim: nossa olha que 
aula legal, como essa aula me ensinou. Se for o que eu penso do professor interfere. 
Porque o professor chega já puxando para a classe gramatical. Eu só tive uma aula 
esse ano que foi ouvindo inglês, que era uma música valendo 2 pontos. Só foi essa 
aula, de resto ela chegava lá, escrevia, copiava o que tava na cara e não lá essas 
dificuldades toda.  
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 MARINA – 16 anos  
 
   
Pergunta 01:  
Pesquisadora: Como você vê o ensino de LI na escola pública? 
Entrevistada: Para mim o ensino de inglês na escola pública, não todas as escolas 
mas em algumas, é...não é tão elevado quanto da escola particular. Porque tem 
algumas escolas particular que vão mais profundo e as escolas públicas estuda só o 
básico. O verbo to be e tal. Tanto que desde a minha 5 serie eu só estudo o verbo to 
be. Assim ( pausa), eu acho que se algumas escolas procurassem alguns 
fundamentos a mais para ajudar os alunos as aulas na escola publicas poderiam ser 
bem mais interessantes para os alunos.  
 
Pergunta 02:  
Pesquisadora: E você acha que o ensino da escola pública é diferente das escolas 
particulares e cursos de idiomas? 
Entrevistada: Eu acho porque no curso de idiomas a gente estuda o geral de tudo e 
na escola pública a gente estuda um assunto só, vê o básico.  
 
Pergunta 03:  
Pesquisadora: Você acha importante aprender inglês? E por que?  
Entrevistada: Eu acho importante aprender inglês porque o inglês é uma língua 
universal. Quase todo mundo sabe inglês. É tanto que você vai para fora todo mundo 
fala inglês. Se vai procurar um trabalho todo mundo pergunta: você tem curso em 
inglês, algum curso básico em inglês. Porque é uma língua que todo mundo usa. Você 
precisa do inglês para quase tudo. 
 
Pergunta 04:  
Pesquisadora: Como você acha que se aprende uma LE? 
Entrevistada: Para aprender uma LE a pessoa tem que se dedicar porque não é tão 
fácil. O português você já nasce sabendo, mas o inglês não, você tem que estudar, 
que se dedicar, querendo você consegue tudo.  
 
Pergunta 05: 
Pesquisadora: Como você acha que deve ser uma boa aula de inglês? 
Entrevistada: Uma boa aula de inglês humm. Primeiramente é aquela aula que os 
alunos participam ne. Porque se o professor chegar na sala e todo mundo tiver 
conversando ou fazendo outra coisa, por exemplo mexendo o celular porque todo 
mundo faz isso vai dizer ah a aula de inglês foi chata. Mas porque foi chata? Porque 
não participou. Se o professor chegar e trazer conteúdos novos, fazer uma dinâmica 
acho que ficaria bem mais legal 
 
Pergunta 06: 
Pesquisadora: Você acha que aprender inglês pode ser importante para que você 
tenha um futuro melhor?  E o que pensam seus amigos? E sua família?  
Entrevistada: Os meus colegas, alguns não se importam ne tem gente que diz ah não 
vou falar inglês porque não vou fazer nada que precise inglês. Mas eu acho que sim, 
que precise do inglês. Já minha família, realmente agora quero fazer um curso de 
inglês, mas ainda não fiz porque terminei meu curso de informática, mas minha família 
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super apoia, a minha tia precisou do inglês para o trabalho dela então ela acha 
importante eu fazer para “mim” ter uma profissão melhor. 
 
Pergunta 07:  
Pesquisadora: Na sua opinião, como deve ser um bom professor de inglês? 
Entrevistada: Um bom professor de inglês como disse é aquele que chega na sala... 
tem que dá conteúdo, tudo bem, é importante dar conteúdo e dar atividade, mas 
aquele que sente com o aluno e pergunte: ó, o que você está com dificuldade. Você 
faz um círculo e vai debater com o aluno se está com dificuldade nisso ou naquilo e 
encontrar outras maneiras de explicar o assunto para ficar mais fácil para o aluno 
entender para poder tirar a dúvida dele. Já que o que ela deu não tá ajudando 
 
Pergunta 08:  
Pesquisadora: O que você esperava aprender quando começou a estudar inglês? 
Quais eram as suas expectativas?  
Entrevistada: Bom eu estudo inglês desde pequena. Eu sempre gostei de inglês, me 
interessei bastante. Eu achava assim que era diferente. Quando você sabe inglês a 
pessoa de fora vem você com os olhos diferentes: Ah aquela menina sabe inglês, que 
interessante. E quando você não sabe é como você fosse uma pessoa normal, 
insignificante. E quando eu aprendi inglês eu fiquei muito interessada ne. sempre fiz 
o dever direitinho, me portei, entender o assunto, estudar em casa. Sempre achei 
muito importante aprender. Eu sempre esperei assim falar inglês fluente. Chegar uma 
pessoa e se comunicar em inglês. Bora conversar. Quando eu era pequenininha eu 
chegava toda animada em casa porque já sabia falar whats your name. Aí eu chegava 
e ficava brincando com a família. Mas minha expectativa foi sempre falar bem, ouvir e 
entender, e escrever bem também. 
 
Pergunta 09:  
Pesquisadora: Você tem contato com inglês fora da sala de aula, seja através de 
músicas, filmes ou internet? 
Entrevistada: Eu tenho. Quando assisto um filme eu gosto de sempre assistir assim, 
legendado. Para mim poder ter a pratica de falar. E tem também música, gosto muito 
de música em inglês. A minha tia fala inglês fluente aí ela me ajuda em casa também. 
Eu tenho sim contato fora 
 
Pergunta 10: 
Pesquisadora: De que é o papel mais importante na aprendizagem de inglês? Do 
aluno ou do professor? Justifique.  
Entrevistada: Eu acho que ambos têm papel importante porque o professor tem que 
ensinar, mas para o professor ensinar o aluno tem que aprender. Não adianta o 
professor ensinar e o aluno não aprender. O professor precisa do aluno para ensinar. 
Então ambos têm papel importante no ensino de inglês. 
 
Pergunta 11:  
Pesquisadora: Você acha difícil aprender inglês na escola pública? Por que?  
Entrevistada: Difícil, não é tanto difícil. Se você não está só aqui naquele momento na 
escola, estudar mais em casa não é difícil. Agora se você ficar só na escola, com o 
foco só na escola, com foco só na escola se tora mais difícil. 
 
Pergunta 12:  
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Pesquisadora: Para você, qual a melhor maneira de aprender inglês?  
Entrevistada: Assim, como eu falei, estudar na escola e em casa. Só na escola não 
adianta. Se você chegar na escola e precisar da internet, por exemplo, tem as vídeo-
aulas. Ajuda.  
 
Pergunta 13:  
Pesquisadora: Qual a melhor e a pior coisa que pode acontecer numa aula de inglês?  
Entrevistada: Ah eu gostava...agora no 2 ano a professora não faz tanto, mas no 
primeiro ano eu gostava a professora chegava na escola e trazia aquelas plaquinhas 
com nome. Você chegava em casa e tinha que decorar e falar na escola. Aí eu 
gostava. [...] a gente sempre espera uma aula de inglês mais. Humm, como é que se 
fala? Posso dizer mais espontânea, dinâmica. Uma coisa assim que de para o aluno 
entender. As minhas aulas de inglês eu não gosto muito porque fica assim uma coisa 
muito monótona. Você sempre espera uma coisa assim mais interessante. 
 
Pergunta 14:  
Pesquisadora: o que você acha que pode ser feito para melhorar o seu aprendizado 
em língua inglesa? 
Entrevistada: Eu acho que preciso me dedicar mais um pouquinho porque sou um 
pouquinho relaxada mas se eu me dedicar mais e fazer alguns cursos fora e prestar 
mais atenção nas aulas, porque as vezes a gente se desconcentra, tá conversando 
ali e se desliga da aula. Se concentrar mais e me dedicar mais eu tenho um inglês 
mais fluente.  
 
Pergunta 15: 
Pesquisadora? Você acredita que seus medos, crenças, emoções, problemas e 
dificuldades enfrentados em sala de aula podem influenciar no seu aprendizado? 
Entrevistada: Acho que sim. Tem hora por exemplo que você chega na sala se você 
estiver meio cabisbaixo você não vai se concentrar tanto, ou se o aluno tiver passando 
algum problema em casa, por exemplo, também não vai ajudar, vais e desligar. Mas 
no meu caso eu acho que seu sou um pouquinho tímida aí eu não gosto muito de ficar 
perguntando na aula. Porque vão falar: aí que pergunta besta, para que perguntou 
isso? Acho que isso me dificulta um pouquinho. Acho que se não fosse tão tímida e 
falasse para tirar minhas dúvidas ajudaria bastante.  
 
 
GUSTAVO - 16 anos  
 
Pergunta 01:  
Pesquisadora: Como você vê o ensino de LI na escola pública? 
Entrevistado: Eu diria que o ensino de inglês na escola pública é bom. Eu não acho 
ruim. Ensina tudo traz tudo, tipo, tudo tem seu limite. Não tem como trazer muitas 
coisas, então eu considero o ensino bom.  
 
Pergunta 02:  
Pesquisadora: E você acha que o ensino da escola pública é diferente das escolas 
particulares e cursos de idiomas? 
Entrevistado: Eu nunca estudei numa escola particular, ne? Aí eu num... eu estudei 
no Luzia Silva. Lá os povo costuma visionar ela como se o ensino fosse de uma escola 
particular. Visando lá e aqui o ensino é o mesmo. lá não tinha aula dinâmica. Já aqui, 
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tipo, a professora Aldair tem umas aulas mais dinâmicas, com imagens para a gente 
ir falando em inglês. Entendeu? Nunca cheguei a fazer nenhum curso de inglês não.  
 
Pergunta 03:  
Pesquisadora: Você acha importante aprender inglês? E por que?  
Entrevistado: Acho, eu acho essencial. Porque o inglês é uma língua que é tratada em 
todo mundo, entendeu? É uma língua que se você for para Portugal o inglês entra um 
pouco, se você for pro Japão entra um pouco. O inglês é uma língua que entra em 
tudo. Para comunicação ela é essencial. 
 
Pergunta 04:  
Pesquisadora: Como você acha que se aprende uma LE? 
Entrevistado: Eu acho que, com estudo é isso . Hoje existe vários métodos para 
aprender inglês. Isso em meio a apps que tipo, não tem aquela tradução, mas em 
meio de você escutar aquela palavra você vai se apropriando, vai se acostumando 
com as palavras em inglês. Então hoje eu acho muito fácil você conseguir. Mas 
entender é aí que cabe o estudo você tem que ter uma dedicação maior. Porque o 
inglês, eu considero uma língua meio complicadas. Eu acho a língua inglesa muito 
complicada, então você tem que ter uma certa dedicação para poder entender o 
inglês.  
 
Pergunta 05: 
Pesquisadora: Como você acha que deve ser uma boa aula de inglês? 
Entrevistado: Na minha opinião, uma aula mais dinâmica, com vídeos, slides, trazer 
algo inovador. Não ficar só naquela de livros, cadernos. Aquela rotina normal, 
entendeu? Eu sei que não é todas as escolas que podem proporcionar isso, mas se 
puder, entendeu, uma vídeo-aula, um slide diferente...algo diferente. Inovador.  
 
Pergunta 06: 
Pesquisadora: Você acha que aprender inglês pode ser importante para que você 
tenha um futuro melhor?  E o que pensam seus amigos? E sua família?  
Entrevistado: Acho. Eu acho no sentido de você ir pra um lugar diferente. Porque lá, 
em relação a tudo. Se você for para outra cidade lá vai ter placas em inglês. É, a língua 
em si próprio. Se você for comprar   em um mercado, para você se comunicar com 
outra pessoa vai ter que saber pelo menos o básico para poder entrar. E o inglês, 
todos tem que saber o inglês porque é uma língua fundamental.  
Muitos acham importante. Muitos acham só mais uma matéria qualquer que você 
precisa estudar para poder passar. Entendeu? Outros acham que é uma língua que 
você tem que ter o estudo para ter um futuro melhor caso for viajar e tal, entendeu? 
Mas tem outros que tratam como uma matéria qualquer. Minha família, nenhum. 
Porque meus pais, minha mãe, nenhum entra em contato em inglês. Até porque minha 
mãe parou na 5 serie o estudo e meu pai nem estudou. Meu pai sabe fazer só o nome 
dele mesmo. 
 
Pergunta 07:  
Pesquisadora: Na sua opinião, como deve ser um bom professor de inglês? 
Entrevistado: Na minha opinião o bom professor de inglês é aquele que saiba 
conversar com seu aluno, que traga algo diferente, algo espontâneo, traga algo novo, 
inovador e que não fique só naquela aula de rotina, use o caderno aí vem um negócio 
no caderno, passa uma atividade no livro, um negócio. Uma professora que brinque 
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com o aluno. A professora Aldair tinha um negócio que se você chegasse atrasado 
tinha que falar: Hi people, good afternoon teacher. Can I come in? Se eu não me 
engano era uma frase pedindo permissão para entrar na sala. Aí ela trouxe algo meio 
que inovador, era como se fosse um castigo, mas um castigo que vai trazer a você 
um entendimento sobre o inglês. Uma forma de utilizar a língua.  
 
Pergunta 08:  
Pesquisadora: O que você esperava aprender quando começou a estudar inglês? 
Quais eram as suas expectativas?  
Entrevistado: Rapaz, para mim era um negócio difícil, complicado. Umas letras assim 
bem bem bem bem grande e complicada, que você não ia conseguir nem entender. 
Mas quando comecei a estudar era algo simples, tipo o português ne. O português só 
que em inglês. 
 
Pergunta 09:  
Pesquisadora: Você tem contato com inglês fora da sala de aula, seja através de 
músicas, filmes ou internet? 
Entrevistada: Filme, internet, musica, eh, musica um pouco. Sempre teme essas 
músicas em inglês que ta sempre no auge e mesmo você não querendo escutar v 
você escuta. Tem vídeos. Tenho contato não direto, mas indiretamente. 
 
Pergunta 10: 
Pesquisadora: De que é o papel mais importante na aprendizagem de inglês? Do 
aluno ou do professor? Justifique.  
Entrevistado: Eu acho também, num vou focar tanto no professor. Eu acho que o aluno 
também tem seu papel em relação a isso. Porque tem alunos que questionam isso, 
mas não adianta o professor trazer algo que seja inovador e o aluno tá ali pouco se 
lixando. O professor trazer algo diferente e o aluno “ para mim tanto faz”. O aluno tem 
também a sua metade de erro aí. Porque tem alunos que não estão nem aí para isso. 
As salas superlotadas, pessoas também, assim como tem aluno que quer, tem aluno 
que não quer. Os dois, o aluno e o professor têm o mesmo peso, os dois tem o mesmo 
papel.  
 
Pergunta 11:  
Pesquisadora: Você acha difícil aprender inglês na escola pública? Por que ?  
Entrevistado: Difícil não é, difícil não é. Se tiver determinação, e força, querer algo. 
Porque nem sempre o professor vai poder trazer algo bom, mas você pensando antes 
tipo, eu vou entender e procurando coisas fora da escola também aí você vai entender. 
O inglês aparenta ser complicado, mas ele não é tão complicado assim.  
 
Pergunta 12:  
Pesquisadora: Para você, qual a melhor maneira de aprender inglês?  
Entrevistado: Eu, vídeo aulas. Acho que nas vídeo-aulas as “pessoa” traz algo 
inovador. E jogos. Muitas pessoas detonam jogos, mas jogos trazem muitas palavras 
em inglês e para você poder entrar ali para poder mexer nas configurações os jogos 
vão apelar mais pro inglês. As pessoas, assim, vão mais pro inglês, ou pro espanhol. 
Porque tem jogos que tem espanhol. Mas na escola tem algumas palavras em inglês 
que entram no contexto de jogos. Jogos seria uma boa. 
 
Pergunta 13:  
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Pesquisadora: Qual a melhor e a pior coisa que pode acontecer numa aula de inglês?  
Entrevistado: Eu gosto de atividade mais dinâmica. Com imagens. Aí a professora 
traduz a imagem e você vai , ali, porque ali  você vai tá vendo, entendeu, aí eu acho 
mais fácil de entender. 
 
Pergunta 14:  
Pesquisadora: o que você acha que pode ser feito para melhorar o seu aprendizado 
em língua inglesa? 
Entrevistada:  Aulas mais dinâmicas. Hum porque uma aula dinâmica ela traz uma 
forma de você entender o inglês de forma mais completa e nisso se encaixa a vídeo 
aula, apps, e muito mais. Aulas mais dinâmicas com imagens e algo diferente.  
 
Pergunta 15: 
Pesquisadora? Você acredita que seus medos, crenças, emoções, problemas e 
dificuldades enfrentados em sala de aula podem influenciar no seu aprendizado?  
Entrevistado: Crenças, tenho a mente meio que aberta, então acho que não me 
atrapalha não. Agora se você se limitar a algo pode atrapalhar, porque hoje muitos 
adolescentes se limitam. Eu mesmo tem hora que me limito. Ah, eu tenho que tirar 6 
numa unidade. Tem que tirar o máximo dela, mas aí você se limita. No inglês tem 
muitas pessoas que se limitam a aprender o básico sendo que pode aprender ele, o 
básico, e mais. Você se limitando vai influenciar no seu aprendizado. Se tentar mais 
vai aprender mais e isso é melhor para a pessoa.  
 
 
NINA - 17 anos  
 
Pergunta 01:  
Pesquisadora: Como você vê o ensino de LI na escola pública? 
Entrevistada: Assim, eu acho muito bom.  
 
Pergunta 02:  
Pesquisadora: E você acha que o ensino da escola pública é diferente das escolas 
particulares e cursos de idiomas? 
Entrevistada: Eu acho que tem sim, algumas diferenças. Até o interesse de lá é mais, 
vamos se dizer, mais avançado, porque aqui, como eu tinha falado antes, muitas 
pessoas pensam em sair para fora e tal e essas pessoas tem mais um tipo de 
interesse. Eu sempre gostei de inglês, mas tipo, eu tinha muita dificuldade, tenho 
ainda. Eu acho que tenha sim essa diferença. 
 
Pergunta 03:  
Pesquisadora: Você acha importante aprender inglês? E por que ?  
Entrevistada: Acho, porque vai ter um momento que a gente vai precisar, ne? De 
qualquer forma a gente vai precisar. Eu acho.  
 
Pergunta 04:  
Pesquisadora: Como você acha que se aprende uma LE? 
Entrevistada: Muita atenção e ensino bom. Tipo , tanto da professora, quanto da gente. 
É uma boa explicação, hum... não sei explicara assim, uma...deixa eu ver, uma coisa 
que a gente tem que se interessar muito, porque é diferente do português, é uma coisa 
mais complicada de você entender, então vai do professor e do aluno tb. O que eu 
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não gosto é tipo assim a gente ter que traduzir. Porque hoje em dia a gente usa internet 
e tal e na sala de aula a gente tem que usar dicionário e tal e tem hora que eu não 
gosto. E gosto de tipo falar. Ano passado a professora fez tipo umas imagens e a 
gente tinha que falar. Eu gostei muito pq a gente aprendeu com aquilo.  
 
 
Pergunta 05: 
Pesquisadora: Como você acha que deve ser uma boa aula de inglês? 
Entrevistada: Muita atenção e ensino bom. Tipo, tanto da professora, quanto da gente. 
É uma boa explicação, hum... não sei explicar, assim, uma[...] deixa eu ver, uma coisa 
que a gente tem que se interessar muito, porque é diferente do português, é uma coisa 
mais complicada de você entender, então vai do professor e do aluno também. 
 
Pergunta 06: 
Pesquisadora: Você acha que aprender inglês pode ser importante para que você 
tenha um futuro melhor?  E o que pensam seus amigos? E sua família?  
Entrevistada: Com certeza. Porque eu mesmo penso em sair para fora, viajar e tipo, 
lá a gente vai precisar usar o inglês. Não é como aqui, é uma língua diferente, então 
eu acho muito importante. Meus colegas, muitos se interessam. Já outros acham que 
é nada assim, não vai precisar, não vai utilizar um dia. Então para muitos não é nada, 
faz porque tem que fazer e tal. Já outros acham que é muito importante, assim como 
eu penso que é muito importante. A minha família pensa igual a mim, que é importante 
e tal. Minha mãe mesmo me acompanha muito.  
 
Pergunta 07:  
Pesquisadora: Na sua opinião, como deve ser um bom professor de inglês? 
Entrevistada: Muita, tipo, muita explicação. Um professor que vai ensinar de verdade 
vai explicar, vai ajudar é um bom professor. Não aquele professor que vai chegar na 
sala e passar uma atividade no quadro e “ah, isso aqui é para vocês fazerem em casa 
e pronto, aí você vai na internet e faz. O professor de inglês tem que chegar na sala e 
ensinar o aluno de verdade, explicar como deve ser e tal, ajudar. Porque a gente não 
vai aprender o inglês porque a gente sente vontade e vai aprender não, a gente 
precisa de um professor, a gente vai precisar de uma pessoa que posa nos ajudar.  
 
 
Pergunta 08:  
Pesquisadora: O que você esperava aprender quando começou a estudar inglês? 
Quais eram as suas expectativas?  
Entrevistada: Eu achava que ia ser fácil, mas não foi. Eu tive muita dificuldade. 
Quando eu comecei eu era sexto ano quando eu tive a primeira aula de inglês, então 
eu tive muita dificuldade. Às vezes eu pensava assim: ah, não sei para que isso, para 
que eu vou aprender se eu moro aqui e a gente não utiliza muito a fala, mas depois 
que eu fui percebendo que é importante e que é legal você estudar o inglês.  
 
Pergunta 09:  
Pesquisadora: Você tem contato com inglês fora da sala de aula, seja através de 
músicas, filmes ou internet? 
Entrevistada: Sim, músicas. Muitas vezes as músicas mesmo eu vou para a internet, 
eu escuto muito música internacional. 
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Pergunta 10: 
Pesquisadora: De que é o papel mais importante na aprendizagem de inglês? Do 
aluno ou do professor? Justifique.  
Entrevistada: Eu acho que do aluno, porque se ele não tiver interesse ele não vai 
aprender.na minha sala mesmo tem muitas pessoas que a professora chega na sala 
e eles não tão nem aí, porque achaque aquilo ali para eles não é nada , já tem outros 
que se interessam. Então acho que vai do aluno.  
 
Pergunta 11:  
Pesquisadora: Você acha difícil aprender inglês na escola pública? Por que ?  
Entrevistada: A gente tendo um bom professor, a gente se interessando eu acho que 
dá para desenvolver sim, inclusive nas escolas públicas e tal, tem as professoras da 
escola particular que é diferente, o ensino é um pouco diferente mas  a gente se 
interessando aprende.  
 
Pergunta 13:  
Pesquisadora: Qual a melhor e a pior coisa que pode acontecer numa aula de inglês?  
Entrevistada: A gente esse ano não está conseguindo desenvolver muito no inglês, a 
gente não tá tipo, aprendendo. O que deve acontecer numa aula não acontece. 
 
 

 
Pergunta 14:  
Pesquisadora: o que você acha que pode ser feito para melhorar o seu aprendizado 
em língua inglesa? 
Entrevistada: Eu acho que vai depender dos estudos e interesse da gente ne? Tipo, 
eu me interessar tal, eu acho que isso ajuda muito. 
 
Pergunta 15: 
Pesquisadora? Você acredita que seus medos, crenças, emoções, problemas e 
dificuldades enfrentados em sala de aula podem influenciar no seu aprendizado? 
Entrevistada: Sim, eu acho que pode ajudar se tipo, a gente pensando assim, acho 
que pode ajudar. As vezes a gente mistura as coisas e tal e também pode atrapalhar.  
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APÊNDICE N – TRANSCRIÇÃO DAS NARRATIVAS DAS PROFESSORAS 

 

Professora Ana 

 

Meu nome é Ana, professora regente desde 1992 na rede estadual. Paralelo à 

rede estadual, trabalhei por 13 anos na rede privada onde lecionava também a 

disciplina de Artes. 

Alguns anos depois cursei na UESB/JEQUIÉ Letras com habilitação em Língua 

Inglesa8. No decorrer do curso foi crescendo minha preferência por língua inglesa. Daí 

em diante, nos últimos 12 anos, minha carga horária passou a ter 90% da disciplina 

LI. 

Os alunos e mostravam mais interessados pelas aulas de inglês, como também 

meu prazer maior era lecionar essa disciplina. Vivemos a cada ano, momentos difíceis 

na educação do país, e nossos alunos refletem isso no dia-a-dia. Tenho buscado 

meios de atravessar essa crise com atividades que despertem o interesse dos alunos, 

como também sua atenção. Às vezes tenho conseguido, posso dizer na maioria das 

vezes. Pela reação dos alunos, posso perceber que a “missão” foi cumprida. 

Considero como ponto negativo a crise no sistema educacional. E considero 

positivo conseguir despertar nos alunos o gosto pelas aulas de inglês.  

Sendo assim, procuro a cada ano, me dedicar mais às aulas de inglês, para 

que meus alunos possam gostar e aprender. E se sentirem mais motivados e 

comprometidos com a aprendizagem em Língua Inglesa.  

 

Professora Maria  

 

Ser professor é abrir uma janela para o mundo, fazendo com que nossos alunos 

se tornem pessoas isoladas do contexto social e para isso, nós professores de inglês, 

devemos instrumentalizar o aluno para que ele possa entender e interpretar o mundo 

ao seu redor, já que a sociedade sofre tal influência da língua inglesa. 

Meu encanto pela língua inglesa começou quando iniciei meu curso no ACBEU 

e fiquei fascinada pela língua e sula cultura, decidindo então pela licenciatura, 

                                                 
8 Oferecido pelo curso de formação de professores – PARFOR  
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iniciando assim minha caminhada na docência há 19 anos atrás, com experiência em 

diversos públicos. Durante todo esse tempo venho buscando o meu aperfeiçoamento.  

Nosso primeiro grande conflito, em sala, é ensinar uma língua que eles não 

falam e que não têm oportunidade de praticar, como também a desvalorização da 

disciplina, ou seja, uma disciplina de segundo plano. 

Existem vários fatores no ensino de língua inglesa que resultam no seu 

insucesso, como: a falta de equipamentos audiovisuais, o material didático 

incompatível com o nível dos estudantes, uma carga horária curta e salas de aula 

lotadas, onde não podemos dar a maior ênfase a oralidade e ao atendimento 

individual, o que é fundamental na aprendizagem. 

Acredita-se que o ensino de inglês deve ser privilégio das elites, desprezando 

o dialeto não-padrão e cabe a nós professores de inglês tentarmos mudar essa ideia 

e tentar fazer o melhor sempre.  
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APÊNDICE O – TRANSCRIÇÃO DAS NARRATIVAS DOS ALUNOS 

 

Narrativa de Lucas  

 

Bom, quando eu comecei a estudar a língua inglesa eu já sabia de algumas 

palavras e também a ler e a falar, e com um tempo fui estudando e conhecendo o 

inglês tanto no jeito de ler quanto o de falar, mas o meu problema mesmo era ouvir 

porque para mim era complicado mais eu estou aprendendo aos poucos e escrever 

eu já sei porque antes de ser aluno de língua inglesa eu gostava de jogos mais 

avançados que eram sucesso nos computadores antigamente. Eu gosto do inglês até 

hoje e não tenho nada de ruim a acrescentar porque também gosto de músicas 

internacionais, principalmente rock que ouço há muito tempo atrás, até os dias de 

hoje.  

A língua inglesa com certeza vai ter muita importância no meu futuro, 

principalmente no mercado de trabalho, e espero aprender bem mais sobre a língua, 

porém o medo que eu tenho é que não consiga falar e ouvir rápido e corretamente 

que é o principal problema que tenho em relação a língua e o que me ajuda são 

músicas e jogos, como eu destaquei.  

 

 

Narrativa de Gabriela  

 

Sobre o tema língua estrangeira minha experiência sobre isso é que não 

aprendi quase nada. Acho que deveria sim ter mais tempo para que possamos 

aprender mais e principalmente na escola pública. 

Minha expectativa era que a língua estrangeira seria mais estudada que teria 

mais tempo, não temos em uma escola pública estrutura suficiente para aprender e o 

ponto negativo é que aprendemos pouco, mas também temos a noção de que era 

mais ou menos como é.  

Espero que possa mudar e que possamos aprender mais rápido. Gostaria que 

possamos ter mais oportunidade, acho que vai mudar muitas coisas, e que não haja 

oportunidades para os nossos filhos, os principais problemas é a falta de estrutura e 

de oportunidade que temos para aprender.  
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A parte positiva é que tenho um pouco de noção do que é o inglês da forma 

que possamos aprender, sabendo que posso fazer curso e outras coisas.  

 

 

Narrativa de Nina  

 

Minha experiência na língua inglesa é muito pouca, tenho muita dificuldade de 

aprender, até porque não tive ótimos professores. Também não procuro saber do 

inglês na internet. 

Minhas expectativas quando eu comecei a estudar era aprender mesmo e não 

ter dificuldade nenhuma. Gostei de estudar o inglês porque achava interessante, 

sempre quis aprender e não gostava porque achava muito difícil de aprender. Tenho 

vontade de aprender porque nunca sabemos quando vamos usar. Futuramente eu 

posso sair do Brasil e vou sem saber falar o inglês. Eu acredito que para ser um bom 

aprendiz de inglês basta ter um bom professor e muito interesse, pois sem interesse 

não conseguimos nada. Eu acredito que consigo aprender se tiver interesse, mas 

tenho um pouco de dificuldade de aprender também.  

 

Narrativa de Gustavo  

 

A maioria dos professores e escolas limitam muito o tipo de ensino, tipo o do 

inglês. Falta uma aula mais dinâmica com vídeos, músicas, imagens. Antes eu tinha 

uma expectativa tipo uma aula que a professora ou professor entraria na aula falando 

inglês. Eu pensei que o inglês não tinha tantos verbos, conjugações, tipo o português.  

E como eu falei um ponto positivo é que as professoras explicam bem e tentam 

trazer coisas inovadoras, porém nem sempre dá para adequar à algumas salas.  

Um ponto negativo é o tanto que somos privados devido às condições das 

escolas e também por falta de desempenho nossos mesmo. Atualmente eu tenho um 

pensamento bem amplo em relação ao inglês porquê de uma certa forma ele nos vai 

ajudar muito caso queiramos viajar para outras cidades, entre outros.  

Bom, daqui alguns anos o inglês vai ter um grande avanço, isso 

tecnologicamente dentro da matéria, tipo o uso do celular, computadores entre outro. 

Isso para nos ajudar a compreender a matéria de uma forma melhor com aplicativos, 

vídeos, imagens entre outros.  
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Narrativa de Marina  

 

Comecei a estudar inglês na minha alfabetização, sempre fui uma aluna 

dedicada e com ânimo em aprender. Estudei em escola particular até o 4º ano. Minha 

experiência com a matéria foi uma das melhores, tirava ótimas notas e era uma das 

melhores alunas da sala.  

Tudo mudou quando fui estudar em uma escola pública. O ensino era 

completamente diferente do que eu estava acostumada. De repente minhas notas 

começaram a cair e os professores não eram tão esforçados como os da minha antiga 

escola. Hoje eu tento o máximo para me esforçar e manter a média.  

Se os professores criassem métodos novos de ensino, com certeza os alunos 

se sairiam melhor e teriam rendimento bem mais elevados. Dar aula não é só chegar 

em sala, escrever no quadro, dá o assunto, uma atividade e pronto. Dá aula também 

é conversar com o aluno, entender e esclarecer as suas dúvidas, encontrar outros 

meios de ensino e o mais importante, ter amor pelo que faz.  

 

Narrativa de Karoline  

 

Comecei estudando inglês na 5ª série. Sempre estudei em escola pública onde 

o foco maior é a gramática. Minha expectativa sempre foi falar e entender a língua, 

porem o jeito de falar sempre foi deixado de lado. 

O aspecto negativo é justamente esse, o foco ser somente em como se escreve 

e não em como se fala e até mesmo no que é falado, o ponto positivo é que tudo 

começa a partir de uma boa escrita e isto sim é bastante praticado. Minhas 

expectativas é que através de um bom curso de inglês eu finalmente possa aprender 

a falar inglês e entender mais a língua.  

Um bom aprendiz de inglês deve ser aquele que se interessa e dedica a 

aprender, que realmente tem vontade de falar inglês. Meus principais problemas na 

aprendizagem são justamente durante todos esses anos ser o mesmo assunto e com 

isso meu interesse tenha diminuído. A parte positiva da minha experiência é somente 

já conhecer o inglês e ele não me assustar tanto como antes.  
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APÊNDICE P – RELATO DA OBSERVAÇÃO DAS AULAS DAS PROFESSORAS 
PARTICIPANTES  
 
Notas de campo – observações das aulas da professora Ana  
 
Data: 02 de abril de 2018                Início: 09:10h                       Término: 10:00h 
 
Curso: 1º C Ensino Médio Matutino                                   Número de alunos: 41 
 
 

Os alunos entram em sala saudando a professora em inglês. Eles dizem: Good 

morning, teacher. May I come in. Assim que todos se assentam em suas carteiras, a 

professora solicita que eles peguem o caderno para a leitura do Pai Nosso em inglês, 

“Our Father”. Cada aluno possuía uma cópia colada no caderno. Muitos nem 

utilizavam a cópia, já sabiam decorado e faziam questão de demonstrar isso. Na 

sequência a professora explica aos alunos o porquê da minha presença em sala de 

aula e fez algumas considerações sobre o teor da pesquisa. 

Depois a professora inicia a chamada e nesse momento eles começam a 

conversar. Essa sala é composta por 41 alunos com idade entre 15 e 17 anos, 

provenientes na maioria da zona rural. Apesar de estarem dispostos organizadamente 

em filas, o espaço da sala é completamente preenchido, ficando quase impossível 

andar pela sala de aula. O barulho persiste a professora pede silêncio aos alunos.  

Os alunos que estevam ainda do lado de fora não querem entrar na sala pois 

a professora pede que eles peçam em inglês e eles dizem estar envergonhados.  

Neste dia a atividade proposta foi uma leitura de imagens. A professora 

elaborou 20 cards com imagens e o nome delas no verso. Primeiro eles identificavam 

a imagem em português e depois em inglês. Foram avisados que ao final da unidade 

refariam a atividade como avaliação.  

Os alunos participavam da atividade. Havia bastante interação entre a 

professora e a turma, e os alunos estavam interessados pela atividade. Eles 

acertaram os nomes de todas as imagens. 

A seguir a professora solicitou que eles pegassem o livro e solicitou, em inglês, 

que eles abrissem os livros indicando as páginas: Open your book on page sixteen 

and seventeen. A atividade era de texto onde teriam que fazer também a leitura da 

imagem presente. Todos ficaram atentos a correção. A proposta do livro didático para 

a unidade era discutir temas relevantes da atualidade e esse texto falava sobre o 
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prejuízo ao meio ambiente causado pelo desmatamento. Durante a leitura do texto a 

professora chama atenção aos marcadores presentes, cognatos, números.  

Na atividade seguinte, havia 3 perguntas sobre a rotina de estudo dos 

estudantes, enfocando o uso do Simple Present. As perguntas foram as seguintes : 

Do you have a study routine? Where do usually study? When do you usually study? 

Durante a correção havia um pequeno grupo de alunos conversando.  

Ao final da aula a professora deixa como homework a leitura de uma imagem 

que vai introduzir o segundo texto: tips for a better life.  

 

 

Notas de campo – observações das aulas da professora Ana  
 
Data: 02 de abril de 2018                Início: 10:20h                       Término: 11:10h 
 
Curso: 1º B Ensino Médio Matutino                                   Número de alunos: 44 
 

A semelhança da turma do 1º B, essa turma também iniciou a aula com a leitura 

do Pai Nosso. A maioria nem precisava ler, simplesmente acompanhavam a 

professora.  

A faixa etária dos alunos também está entre 15 e 17 anos. A estrutura física da 

sala é igual as demais. Sentam-se organizados em fila, mas mesmo assim ficam muito 

próximos uns aos outros devido a quantidade de alunos que é de 44 nesta sala.  

Os alunos também são informados da minha presença em sala de aula e a 

finalidade da pesquisa e da observação.  

A professora realizou a mesma atividade de leitura de imagens com os cards. 

A maioria dos alunos também já conhece o vocabulário proposto e por isso participam 

da atividade. 1 dos alunos foi solicitado a repetir as palavras sozinhos enquanto a 

turma em silêncio acompanhava. Depois a professora pediu que pegassem os livros 

para correção de um exercício. Durante a correção uma turma ao fundo conversava 

bastante. O grande número de alunos parece favorecer as conversas paralelas dos 

alunos e a professora precisa constantemente intervir pedindo silêncio. 

Durante a correção da atividade “Do you have a everyday routine?” um aluno 

exclamou: “ Não sei falar português, vou saber falar inglês? Se eu falar inglês passo 

vergonha. Não sei falar inglês. Inglês é difícil. “   
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Ao final da aula nessa turma, a professora deixa como homework a leitura de 

uma imagem que vai introduzir o segundo texto: tips for a better life. Ela conseguiu 

desenvolver o mesmo ritmo de aula nas duas turmas.  

 

 

Notas de campo – observações das aulas da professora Ana  
 
Data: 02 de abril de 2018                Início: 11:10h                       Término: 12:00h 
 
Curso: 1º A Ensino Médio Matutino                                   Número de alunos: 41 
 

A semelhança da turma do 1ºA e B, essa turma também iniciou a aula com a 

leitura do Pai Nosso, mas nessa turma há pouca participação. É o 5º período, apenas 

16 dos 41 alunos estão presentes. A sala possui a mesma estrutura física das demais, 

porém as carteiras encontram-se totalmente fora do lugar. A maioria dos alunos filou 

a aula. Um dos alunos flou assim: “ Filaram a aula mais importante. E se for para os 

Estados Unidos?” O tom parecia de brincadeira. 

Também fizeram a leitura das imagens, mas alguns alunos permaneciam 

calados durante a atividade. Um aluno foi convidado a repetir sozinho a sequência e 

o fez. Os colegas riam e o chamavam de fluente.  

Depois seguiram para a correção da atividade do livro. E levaram para casa 

também uma atividade para a próxima aula. O andamento da aula teve uma dinâmica 

bem diferente das outras 2 salas de 1º ano. Nesta aqui houve muito pouca interação 

e participação dos alunos.  

 

Notas de campo – observações das aulas da professora Ana  
 
Data: 23 de abril de 2018                Início: 07:30h                       Término: 08:20h 
 
Curso: 1º B Ensino Médio Matutino                                   Número de alunos: 44 
 

A aula foi uma avaliação oral. A distância entre uma aula e outra observada 

deu-se pelo fato da professora Ana se afastar por um período por motivo de saúde. 

Cada aluno tinha uma sequência de imagens que precisava identificar. Os 

demais ficavam acompanhando a participação dos colegas e aguardando a sua vez.  

Essas palavras foram trabalhadas algumas vezes com os alunos, portanto todas as 

palavras fazem parte do seu vocabulário. De início eles parecem muito tímidos na 

hora de pronunciar as palavras. “Preferia que fosse tabuada do que esse negócio de 
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inglês”, diz um dos alunos que se aproxima da professora. A atividade teve o valor de 

1 ponto. O ambiente foi de muita descontração entre a professora e os alunos. Ao 

final, a maioria dos alunos teve quase 100% de acerto, mesmo dizendo que ficaram 

nervosos durante a arguição. Para essa atividade a professora utilizou apenas os 

cards que ela mesma produziu.  

 

 

Notas de campo – observações das aulas da professora Ana  
 
Data: 23 de abril de 2018                Início: 11:10h                       Término: 12:00h 
 
Curso: 1º C Ensino Médio Matutino                                   Número de alunos: 41 
 

Nessa sala também foi dia de avaliação oral. Individualmente, os alunos iam 

até a mesa da professora para responder as perguntas. A sala estava agitada e havia 

muita conversa paralela. Era o último período então a professora ia liberando os 

alunos a medida que eles faziam o teste. 

A maioria teve uma boa média de acerto e isso os deixou contentes com o 

resultado, apesar do nervosismo aparente na hora da avaliação. 

Para essa atividade a professora utilizou apenas os cards que ela mesma 

produziu.  

 
 
Notas de campo – observações das aulas da professora Maria   
 
Data: 02 de abril de 2018                Início: 13:30h                       Término: 14:20h 
 
Curso: 2º A Ensino Médio Vespertino                                Número de alunos: 49 
 
 

Todas as salas da escola possuem a mesma estrutura física. Essa sala é 

pequena para a quantidade de alunos matriculados, não há espaço livre para 

circulação. Mesmo os alunos têm dificuldade de chegarem até as suas carteiras. São 

49 alunos. A medida que todos vão chegando começam a reclamar do calor. A essa 

altura os ventiladores estão todos quebrados. 

A professora inicia a aula explicando o porquê da minha presença na sala do 

2º ano. 2 dos sujeitos participantes estudam nessa classe, Lucas e Gabriel.  

A turma está disposta em filas. Muita conversa paralela e pouca interação. A 

professora Maria inicia uma revisão dos pronomes sujeito, assunto iniciado na aula 
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anterior. Eles tinham copiado o apontamento no caderno pois o livro didático ainda 

não havia sido utilizado. A aula foi expositiva.  

Quando pegaram o caderno uma aluna gritou do fundo sala: “ Já, pró? Já 

vamos copiar?” Um exemplo de algumas frases que os alunos diziam demonstrando 

pouco interesse pela atividade. Em conversa com a professora, ela disse utilizar esse 

tipo de atividade valendo visto porque, segundo ela, é a única maneira deles fazerem 

o exercício.  

A turma é bastante inquieta, mesmo fazendo as atividades. Nesse momento 

observo os 2 sujeitos da pesquisa. Lucas está sentado nas primeiras carteiras ao lado 

esquerdo da professora. Quieto, parece concentrado na atividade e evita conversas. 

O mesmo não observei em Gustavo. Sentado bem ao centro da sala formando um 

pequeno grupo com outros 3 alunos executa a atividade mas em clima de bastante 

conversa. A essa altura o barulho na sala já incomoda bastante a ponto de uma aluna 

me questionar como eu havia escolhido “a pior sala da escola” para a observação. A 

professora parece cansada e a turma não atende aos diversos pedidos que ela fez 

por silêncio.  Um aluno “interrompe” a aula para perguntar o significado de uma palavra 

do exercício. Essa foi a única pergunta relativa à atividade até então.  

Terminada a atividade os alunos iam até a mesa da professora para o visto. 

Alguns repetiam “ não entendo nada de inglês”, “não entendo o assunto”.  

Finalmente, na hora da correção os alunos ficaram em silêncio e houve uma 

tímida participação.  

Uma aluna sentada ao meu lado reclama do barulho e da superlotação da sala, 

e sobretudo da ausência de questionamentos dos próprios alunos e dos seus pais 

sobre a situação.  

Quase ao final da aula um aluno faz a seguinte colocação: “a pessoa quando 

aprende falar ingrêis fica tirando onda”. Essa frase talvez exponha um certo grau de 

distanciamento desses alunos em relação ao uso do inglês.  

Os materiais utilizados foram: quadro-branco, marcadores coloridos, cópias de 

exercícios. Ainda não foram utilizados os livros didáticos (PNLD) pelos estudantes. 

 

 

 

Notas de campo – observações das aulas da professora Maria   
 
Data: 02 de abril de 2018                Início: 16:20h                       Término: 17:10h 
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Curso: 2º B        Ensino Médio Vespertino                         Número de alunos: 41 
 

Nessa data estava prevista a observação dos 2º B e C, também da professora 

Maria, mas a escola liberou essas turmas porque nenhum professor das outras 

disciplinas estava presente. 5 professores desta unidade de ensino encontravam-se 

de licença prêmio e a escola não tinha previsão de quando a SEC mandaria 

substitutos para essas vagas.  

 

 

Na data de 09/04/2018 a professora Maria se ausentou por motivos de saúde, 

impossibilitando as observações nas turmas do 2º ano matutino e vespertino.  

 

 

 

Notas de campo – observações das aulas da professora Maria   
 
Data: 23 de abril de 2018                Início: 07:30h                       Término: 08:20h 
 
Curso: 2º A        Ensino Médio Matutino                            Número de alunos: 50 
 
 

É o primeiro período do matutino. A professora inicia a aula com um exercício 

no caderno sobre o uso de adjetivos possessivos. Por ser o primeiro horário, alguns 

alunos ainda estão chegando e se organizando. Muitos deles moram na zona rural e 

no distrito da cidade.  

Os alunos são informados são informados sobre o porquê da minha presença 

em sala de aula. As outras 4 alunas participantes estudam nessa sala: Gabriela, 

Karoline, Marina e Nina.  

A professora coloca a atividade no quadro e alguns alunos fotografam em vez 

de copiar, muitos outros utilizam o celular enquanto a professora explica a atividade. 

Mais uma vez ela diz que é para visto e dessa forma os alunos se interessam em 

fazer. Alguns pedem que ela repita a explicação pois não conseguem entender por 

conta do barulho.  

Novamente a professora pede silêncio porque alguns alunos usam um tom de 

voz muito alto e uma das alunas responde de maneira mais áspera ao pedido de 

silêncio, era Karoline, uma das participantes da pesquisa. A sua carteira era a última 
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na sua fila. Estava completamente dispersa e conversava alto com os colegas. As 

outras participantes se sentaram mais a frente e não participavam de conversas.  

A impressão é a que teria qualquer professor ao observar a aula. Mesmo um 

olhar leigo compreenderia a complexidade de se gerir uma sala com 50 adolescentes, 

com comportamentos tão diferentes e em meio a tanta indisciplina. Não foi possível 

manter a atenção dos alunos por muito tempo. Nem todos os alunos fizeram a 

atividade mesmo sabendo que valeria o visto como bônus. Ao final da aula a 

professora inicia a correção da atividade com pouca participação da turma.  

Ainda não foram utilizados os livros didáticos (PNLD) pelos estudantes. 

 

 

Notas de campo – observações das aulas da professora Maria   
 
Data: 23 de abril de 2018                Início: 09:10h                       Término: 10:00h 
 
Curso: 2º B        Ensino Médio Matutino                            Número de alunos: 50 
 
 

A professora falou com os alunos que a atividade seria com música. Em duplas 

os alunos ouviram a música e completar a atividade do tipo fill in the blanks, com 

Diamonds de Rihana. Cada dupla recebeu uma cópia da letra xerografada.  

Os alunos se mostraram entusiasmados porque conheciam a música, 

acompanhavam com a letra e alguns até cantaram. Pela primeira vez durante o 

período de observações vi uma turma ficar em silêncio e participar da aula. A 

professora repetiu a música para que os alunos tentassem completar os espaços com 

as palavras que faltavam. 2 alunos estavam tentando responder a atividade utilizando 

um celular e a professora lhes chamou a atenção.  

Para essa atividade a professora utilizou cópias impressas das letras e um mp3 

player.  
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