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RESUMO 

 

 

KINOSHITA, L. Crenças e expectativas sobre ensinar/aprender a ser professor de língua 

estrangeira (Representações de graduandos, formadores e agentes governamentais: o caso da 

formação docente inicial na Unifesspa). 2018. 774 f. Tese (Doutorado em Educação) – 

Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

 

Este estudo investiga implicações de crenças e expectativas de governo, graduandos e 

formadores sobre o processo de ensino/aprendizagem de inglês como língua estrangeira durante 

a formação inicial de professores em um curso de licenciatura em Letras Inglês. A relevância de 

estudar esse tema está atrelada ao fracasso do ensino/aprendizagem de inglês como Língua 

Estrangeira na Educação Básica pública brasileira (BRASIL, 2012a, 2013b, 2013f, 2013g, 

2013h; LIMA, 2011; LEFFA, 2011; RUIZ; 2009; MASCARENHAS, 2007; PAIVA, 2003), 

muitas vezes atribuída à falta de competência linguística dos professores de inglês (SILVA, 

2013a, 2013b; PAVAN, 2012; LIMA, 2011, BARCELOS, 1995; ALMEIDA FILHO, 2010). 

Nosso objetivo é compreender crenças e expectativas de governo, graduandos e formadores 

sobre o ensino/aprendizagem de inglês como língua estrangeira durante a formação inicial de 

professores de inglês para a Educação Básica e, a partir dessa compreensão, chegar às 

representações sobre o processo de ensinar/aprender o idioma na região estudada, levando-nos a 

abrir perspectivas para aplicações e caminhos para a formação de professores ao contrapor teoria 

informal a Teoria Formal como parte da formação deste profissional. Para alcançar o objetivo 

traçado desenvolvemos uma investigação de cunho qualitativo com quantificação de argumentos 

que envolve aplicação de questionários, grupos focais e entrevistas, cujos dados exploramos 

utilizando a análise de conteúdo. Também incluímos estudo documental e pesquisa bibliográfica 

com base em referencial teórico relativo a estudos sobre essas questões na área de Linguística 

Aplicada que tiverem como foco investigações a respeito de crenças e expectativas em relação ao 

ensino/aprendizagem de línguas e formação docente (ALMEIDA FILHO, 2010 e 2017; 

BARCELOS, 1995 e 2001; HYMES, 1972; LEFFA, 2001; LIMA, 2011; LOVE, 2012; 

PAJARES, 1992; PAVAN, 2012; SAMURA, 2015). Ao final, concluímos que Teoria Formal e 

informal estão ambas presentes nas representações de nossos sujeitos. Elas influenciam o 

processo de formação docente inicial, essencialmente, no que diz respeito a crenças e 

expectativas que divergem entre os grupos de participantes, acarretando em desmotivação, 

construção de estereótipos e criação de expectativas irrealistas que podem retardar ou impedir o 

aprovisionamento de necessidades para o desenvolvimento da competência linguístico-

comunicativa na língua estrangeira. 

 

 

Palavras-chave: Ensino/Aprendizagem. Língua estrangeira. Formação inicial de professores. 

Crenças. Expectativas. Ensino Superior. 



ABSTRACT 

 

 

KINOSHITA, L. Beliefs and expectations about teaching/learning to be a foreign language 

teacher (Representations of graduates, educators and government agents: the case of initial 

teacher education at Unifesspa). 2018. 774 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de 

Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

 

This study investigates the implications of government’s, undergraduate students’, and teachers 

educators’ beliefs and expectations about teaching/learning English as a Foreign Language 

during initial teacher education in an undergraduate degree in English from a public university 

in Marabá/PA, Brazil. The relevance of studying this theme is related to the failure of 

teaching/learning English as a foreign language in Brazilian public elementary, and high 

schools (BRASIL, 2012a, 2013b, 2013f, 2013g, 2013h; LIMA, 2011; LEFFA, 2011; RUIZ; 

2009; MASCARENHAS, 2007; PAIVA, 2003), what is often attributed to the lack of linguistic 

competence of English teachers (SILVA, 2013a and 2013b; PAVAN, 2012; LIMA, 2011, 

BARCELOS, 1995; ALMEIDA FILHO, 2010). Our goal is to understand the beliefs and 

expectations of government, undergraduates and educators about teaching/learning of English 

as a Foreign Language during the Brazilian initial education of English teachers for elementary, 

and high schools and, from this understanding, obtain the representations about the process of 

language teaching/learning in the region studied, leading us to open perspectives for 

applications and ways to teacher education by counterposing informal theory to Formal Theory 

as part of the education of this professional. In order to reach the outlined objective, we 

developed a qualitative research with quantification of arguments that involves the application 

of questionnaires, focus groups, and interviews, whose data we explore using content analysis. 

We also included documental study, and bibliographic research based on theoretical reference 

concerning studies on these issues in the area of Applied Linguistics that focus on 

investigations in the context of the teaching/learning of languages and teacher education 

(ALMEIDA FILHO, 2010 and 2017; BARCELOS, 1995 and 2001; HYMES, 1972; LEFFA, 

2001; LIMA, 2011; LOVE, 2012; PAJARES, 1992; PAVAN, 2012; SAMURA, 2015). In the 

end, we conclude that both Formal and informal Theories are present in the representations of 

our subjects. They influence the process of initial teacher education, essentially, regarding their 

beliefs and expectations that diverge between the groups of participants, leading to 

demotivation, construction of stereotypes and creation of unrealistic expectations that may 

delay or prevent the provision of needs for the development of linguistic-communicative 

competence in the foreign language. 

 

 

Keywords: Teaching/Learning. Foreign language. Initial teacher education. Beliefs. 

Expectations. High Education. 
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PRIMEIRAS PALAVRAS SOBRE CRENÇAS E EXPECTATIVAS INVESTIGADAS  

 

Esta é uma parte introdutória de nossa tese de doutoramento na qual mostramos 

investigação e resultados em linhas gerais. Para tanto, delimitamos tema e problema de 

pesquisa, apresentamos as motivações que nos levaram a desenvolvê-la, justificamos a 

relevância do estudo, elencamos objetivos e perguntas que tivemos por base, traçamos, 

brevemente, o percurso metodológico utilizado, sintetizamos os resultados alcançados e, 

por fim, descrevemos como a tese está organizada.  

 

Tema e problema 

  

O tema em investigação são crenças e expectativas de diferentes agentes envolvidos 

no processo de ensino/aprendizagem (E/A) de inglês como língua estrangeira (LE) na 

formação inicial de professores desse idioma no Ensino Superior público de uma cidade no 

interior do Sudoeste do estado do Pará (Marabá) podem exercer sobre como se dá esse 

processo em um curso de licenciatura em Letras Inglês. 

 Decidimos estudar esse assunto devido à evidente demonstração de falta de 

competência linguístico-comunicativa no uso da LE de grande parte dos alunos de Letras 

Inglês (sejam eles calouros ou concluintes) de uma universidade federal, cujo campus sede 

está localizado no supramencionado município, ao utilizar a LE de sua habilitação. Isso foi 

evidenciado a partir de minha1 própria experiência como docente da graduação em questão 

desde 2010, também por parte dos próprios alunos de diferentes turmas que foram 

participantes de uma pesquisa2 em que tiveram oportunidade de relatar suas histórias de 

E/A por meio de narrativas. O pouco desenvolvimento da competência linguístico-

comunicativa em LE durante a formação inicial tem levado às escolas da rede pública 

esses sujeitos que atuam/ atuarão como professores que não dominam a língua que 

ensinam, influenciando diretamente também o E/A de inglês como LE na Educação Básica 

da região. 

De acordo com Almeida Filho (2010), o ofício do professor de LE pressupõe quatro 

competências: implícita, linguístico-comunicativa, teórico-aplicada e profissional. A 

primeira é formada por intuições, crenças e experiências vivenciadas como aluno e 

professor de LE. A segunda refere-se à capacidade de uso da língua. A terceira 

                                                           
1 Justificamos o uso do discurso na primeira pessoa do singular para evitar falsas modéstias, pois, neste caso, 

tratamos a respeito de minha própria experiência. Enquanto, no restante da tese, utilizamos a primeira pessoa 

do plural, em tom convidativo, visando trazer o leitor para “dentro” do texto. 
2 Ensinar/Aprender a ser professor de ILE: (mudanças de) crenças de professores e alunos sobre o processo. 
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corresponde a todo conhecimento teórico recebido resultando numa prática modificada 

para o E/A de línguas. A última é a capacidade de mobilizar e avaliar recursos e de intervir 

nas outras competências com base nos fundamentos teóricos e nas reflexões sistemáticas 

sobre a prática. A competência profissional também nutre reconhecimento pela profissão e 

apoia colegas no mesmo esforço. 

Apesar de compreendermos que quatro competências estão interligadas, decidimos 

focar apenas na linguístico-comunicativa, por ter sido esta a única que os alunos do curso 

em questão enfatizaram, em suas narrativas, ao atribuir a ela o sentido de frustração por, de 

acordo com Leffa, esses professores possuírem “um diploma que lhes outorga um 

conhecimento que não possuem” (2011, p. 21) e “é um paradoxo que alguém se proponha 

a ensinar não saiba o que ensina” (ibidem, p. 22).  

Hymes (1972) afirma que ser linguística e comunicativamente competente em 

qualquer língua não é tarefa simples, por envolver muito mais do que aspectos estritamente 

gramaticais, passando também pelo contexto e conhecimentos sociolinguísticos. Ademais, 

conhecimentos são apenas parte da competência, que envolve ainda atitudes. 

Em nossa pesquisa, queremos destacar que o processo para alcançar uma suposta 

competência ideal3 para ser professor de LE também é bastante complexo. Por isso, 

incluímos na investigação não apenas crenças e expectativas de (futuros) professores em 

relação ao seu próprio desenvolvimento da competência linguístico-comunicativa em LE 

durante a formação inicial, mas também crenças e expectativas de outros agentes 

envolvidos no processo de E/A da língua que inicia na Educação Básica, como é o caso do 

governo e formadores de professores, pois são também responsáveis pelo bom 

funcionamento da educação de qualquer país. 

Crenças são representações que agentes envolvidos no E/A de idiomas possuem 

sobre os processos de ensinar/aprender (EA) uma nova língua ou sobre outros fatores4 que 

possam influenciá-los positiva ou negativamente.5 Essas representações podem ser 

compartilhadas, mantidas, construídas e reconstruídas entre/pelos indivíduos ao longo da 

vida, mesmo antes do início do transcurso de EA e/ou após o término dele.  

                                                           
3 Não há na literatura um consenso sobre o qual seria a competência ideal para ser professor de línguas. Ao 

invés, existe, a rigor, um perfil de competências a serem desenvolvidas até um dado momento (configuração 

das competências) que sejam suficientemente satisfatórias para atender as necessidades em determinado 

contexto. 
4 Estariam aqui incluídas questões como estereótipos, contexto social, cultura, entre outros aspectos que 

podem influenciar na formação docente inicial. 
5 Conceito de nossa autoria desenvolvido na seção 1.3.1 ‘Busca por uma definição de crenças’. 
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Consideramos expectativas um tipo de crenças sobre o futuro que funciona como 

canal geracional de comportamentos adotados para escolher ou tomar decisões cujos 

resultados estão (ou não) por vir6. Suas principais características são o fato de serem 

dinâmicas, idealizadas, variáveis, aleatórias e capazes de realizar movimentos e projeções 

de modo antecipado e prévio. 

A experiência como formadora de professores de inglês foi se inter-relacionando 

aos os aspectos mencionados nesta subseção e, a partir da influência que eles podem 

exercer uns sob os outros, nasceu e cresceu o interesse pelo tema de investigação. 

 

Justificativa e relevância   

  

Nosso envolvimento acadêmico e profissional com o contexto que estudamos faz 

parte das motivações que nos levam a desenvolver este estudo, uma vez que atualmente 

trabalhamos com a formação inicial de docentes para lecionar inglês como LE na 

Educação Básica pública em Marabá/PA. Isso nos induziu a melhor conhecer a realidade 

vivida no E/A de LE tanto nos cursos de licenciatura em Letras com habilitação em inglês, 

quanto a atuação desses profissionais na rede básica de ensino. O convívio com esse 

contexto nos motivou a desejar que o processo de E/A que nele acontece seja realizado de 

modo adequado e satisfatório, não apenas com o intuito de melhor desenvolver o próprio 

trabalho, mas também para que os seus resultados possam ser vistos na Educação Básica 

da região, da qual igualmente tivemos a oportunidade de fazer parte como aluna e como 

professora. 

 Não apenas o Ensino Superior será beneficiado com nossa investigação, mas 

também a Educação Básica, pois nos levará a compreender melhor como diferentes 

aspectos (expectativas e crenças) podem estar influenciando no desenvolvimento da 

competência linguístico-comunicativa em LE durante a formação inicial de professores e 

no E/A de língua inglesa (LI) nos Ensinos Fundamental e Médio. 

A partir desta compreensão, o corpo docente e discente desses níveis de ensino 

podem se tornar mais conscientes dos fatores que possivelmente exercem influência 

positiva ou negativa no E/A que ocorrem durante o processo de EA uma LE, assim como 

ainda podem influenciar os agentes participantes a modificar suas práticas e, 

consequentemente, melhor desenvolver sua competência linguístico-comunicativa, seja 

                                                           
6 Conceito de nossa autoria desenvolvido na seção 1.4.1 ‘Busca por uma definição de expectativas’. 
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como (futuro) professor ou como aluno da LE no Ensino Superior, no curso de Letras 

Inglês. 

Encontramos, na linha de pesquisa Teorias e Práticas para a Educação Linguística e 

Literária7 do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (FEUSP), espaço para o nosso estudo, uma vez que ela abrange 

um vasto leque de possíveis temas de investigação e, dentre eles, estão ensino e 

aprendizagem de línguas e a formação de professores de língua materna (LM) ou LE. 

Portanto, a exploração de crenças e expectativas de diferentes agentes escolares sobre E/A 

de inglês como LE e sobre a formação de professores para atuação na área está inserida na 

linha referida. 

 

Perguntas e objetivos de pesquisa   

 A partir do tema apresentado até aqui, podemos afirmar que todos os aspectos 

envolvidos no estudo aqui proposto estão intimamente relacionados e, como consequência, 

influenciam uns aos outros. Então, com o propósito de desenvolver a investigação, 

formulamos as seguintes perguntas de pesquisa: 

- Quais são o perfil, as crenças e as expectativas por elas geradas de agentes 

governamentais, graduandos e formadores envolvidos com o E/A de inglês 

como LE durante a formação inicial de professores de inglês para a Educação 

Básica? 

- Como os perfis, as crenças e as expectativas estão inter-relacionados? 

- De que forma conhecer o perfil, as crenças e as expectativas de agentes 

governamentais, graduandos e formadores contribuirá para melhorar o E/A de 

inglês como LE durante a formação inicial do futuro professor não-nativo do 

idioma no contexto investigado? 

Traçamos ainda alguns objetivos que nos ajudaram a estabelecer as questões 

norteadoras elencadas acima. 

Nosso OBJETIVO GERAL foi compreender crenças e expectativas de governo, 

graduandos e formadores sobre o E/A de inglês como LE durante a formação inicial de 

professores de inglês para a Educação Básica e, a partir dessa compreensão, chegar a 

representações sobre o processo de EA o idioma na região e instituição estudada, o que 

pode nos levar a abrir perspectivas para aplicações e caminhos para a formação de 

                                                           
7 Uma das três linhas das áreas de concentração Educação, Linguagem e Psicologia. 
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professores e eficiência no E/A ao contrapor teoria informal a Teoria Formal como parte 

do processo de formação crítica do profissional em questão. 

Para alcançar o objetivo traçado no parágrafo anterior, estabelecemos ainda alguns 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Descrever o perfil de graduandos e formadores envolvidos no E/A de inglês como 

LE durante a formação inicial de professores de inglês para a Educação Básica na 

instituição pesquisada. 

- Identificar e analisar crenças de agentes governamentais, graduandos e 

formadores sobre E/A de inglês como LE durante a formação inicial de 

professores de inglês para a Educação Básica. 

- Identificar e analisar expectativas de agentes governamentais, graduandos e 

formadores sobre E/A de inglês como LE durante a formação inicial de 

professores de inglês para a Educação Básica. 

- Inter-relacionar perfil, crenças e expectativas de agentes governamentais, 

graduandos e formadores envolvidos com o E/A de inglês como LE durante a 

formação inicial de professores de inglês para a Educação Básica. 

 Na tentativa de responder às perguntas propostas, traçamos os objetivos 

delimitados e, para alcançá-los, estudamos crenças e expectativas governamentais, além de 

sujeitos que estão relacionados com o processo de forma diversa e em momentos 

diferentes8. A intenção é inter-relacionar as várias crenças e expectativas buscando 

possíveis influências no processo de E/A da língua durante a formação docente inicial. 

 

Percurso metodológico da investigação   

 

Aqui apresentamos os procedimentos metodológicos empregados para alcançar os 

objetivos traçados e responder as perguntas de nosso estudo: tipo de pesquisa, contextos e 

sujeitos, bem como instrumentos de produção e técnicas de tratamento de dados.  

 

■ Tipo de pesquisa 

  

Na presente subseção dissertamos sobre quatro aspectos básicos que envolvem o 

tipo de pesquisa científica: abordagem, natureza, objetivos e procedimentos. 

 Quanto à abordagem, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa com quantificação 

de argumentos, quando necessário e possível. A opção em usar a qualitativa justifica-se 

                                                           
8 Os participantes são detalhadamente descritos nas seções ‘Contexto e sujeitos’ e 2.3 ‘Participantes’. 
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pela sua subjetividade característica que precisa prevalecer durante a produção e análise 

das crenças e expectativas. De acordo com Pajares (1992)9, crenças e expectativas não 

podem ser observadas ou medidas de forma direta, mas apenas inferidas a partir do que as 

pessoas dizem, pretendem e fazem. Elas são aspectos da realidade que não podem ser 

quantificados, exatamente aqueles dos quais a pesquisa qualitativa se ocupa, em geral. 

Acreditamos ainda que alguns dados produzidos em nossa investigação10 precisaram 

igualmente de tratamento quantitativo, na forma de  quantificação de argumentos que nos 

ajuda a trabalhar com dados numéricos e percentuais de características pessoais para a 

construção do perfil dos sujeitos e contextos em análise que, por sua vez, servem para 

melhor compreender crenças e expectativas de cada grupo e indivíduo. 

 Nossa proposta é fazer uma investigação de natureza básica e aplicada, pois 

construímos e geramos conhecimentos para aplicação prática, voltados à solução de 

problemas específicos que envolvem interesses locais, como os do contexto investigado 

em pesquisas anteriores (SILVA, 2013a e 2013b; PAVAN, 2012; LIMA, 2011, 

BARCELOS, 1995; ALMEIDA FILHO, 2010) apontam que o E/A de LE não está 

acontecendo de forma suficientemente adequada na rede pública de ensino. 

 A partir do objetivo geral11 traçado para a investigação em questão, podemos dizer 

que desenvolvemos uma pesquisa exploratória e descritiva. Assim, exploramos nossos 

dados para “proporcionar visão geral, de tipo aproximativo” (GIL, 2008, p. 27) e 

descrevemo-los visando à “obtenção de informações sobre um fenômeno ou sobre 

determinada população e à descrição de suas características; também se referem ao 

estabelecimento de relações entre variáveis” (LEAL, 2011, p. 32), como uma maneira de 

interpretá-los. Segundo Barcelos (2001, p. 86), “estudos interpretativos podem levar a uma 

compreensão mais aprofundada sobre as crenças”. Dessa forma, interpretamos qualitativa e 

quantitativamente os dados para tentar melhor compreender a inter-relação entre as 

representações dos sujeitos e sua influência no desenvolvimento da competência 

linguístico-comunicativa em LE durante a formação profissional inicial. 

A respeito dos procedimentos, qualquer trabalho científico precisa começar com 

uma pesquisa bibliográfica para que o pesquisador possa conhecer estudos anteriores sobre 

o assunto e saber a respeito das diversas posições acerca do seu problema de investigação. 

Logo, iniciamos um levantamento bibliográfico, que também perpassa todo o processo de 

                                                           
9 A autora trata especificamente de crenças, mas aqui acrescentamos as expectativas que, nesse sentido, têm 

as mesmas características. 
10 Por exemplo, dados demográficos dos sujeitos. 
11 Ver subseção ‘Perguntas e objetivos de pesquisa’, no capítulo introdutório. 
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construção da tese, e é acompanhada por um estudo documental que nos auxilia a 

descrever e compreender os contextos investigados, para então desenvolver um estudo de 

campo com os sujeitos participantes. E, para os conhecermos melhor, na próxima 

subseção, descrevemos os sujeitos e do contexto em que estão inseridos. 

 

■ Contextos e sujeitos 

 O contexto em investigação é o Ensino Superior público de Marabá, no Sudoeste 

do estado do Pará, mais especificamente o E/A de inglês como LE no curso de 

Licenciatura em Letras Inglês nesse nível de ensino, com ênfase na formação inicial de 

professores de LI para a Educação Básica. 

 Temos em vista incluir em nosso estudo somente o ensino público, pois, no caso do 

município em questão, é exclusivamente nele em que há formação inicial presencial 

específica para professores de LI. A única outra iniciativa existente é a de uma 

universidade privada que oferece o curso de Letras com habilitação dupla em português e 

inglês semipresencial. E, em nosso entendimento, diferenças quanto à habilitação e 

modalidade de curso influenciariam nas crenças e expectativas dos indivíduos e, por não 

ser nossa intenção fazer contraposições do tipo público vs privado, presencial vs à 

distância, ou habilitação única vs dupla, optamos por investigar somente a instituição 

pública, que tem o foco exclusivo no inglês, e por não comparar crenças e expectativas de 

ambas, uma vez que elas têm características muito diversas. 

No Ensino Superior, pesquisamos a formação de professores de inglês como LE 

para a Educação Básica que ocorre no curso de Licenciatura em Letras Inglês da 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), cujo campus sede está 

localizado em Marabá e hoje é a única iniciativa regular, totalmente presencial e gratuita 

deste curso no município. 

 Nossos sujeitos são professores e alunos do curso de Licenciatura em Letras com 

habilitação em Inglês da Unifesspa. Os docentes, por terem maior e mais ampla 

experiência acadêmica e profissional com E/A de LE, têm crenças e expectativas sobre 

como este processo acontece ou deveria ocorrer na formação docente na Educação 

Superior. Cremos ainda que os alunos do curso, como futuros professores de LI, também 

possuem crenças e expectativas relevantes para a compreensão do E/A de LE durante a sua 

própria formação inicial. 
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 Vejamos na subseção a seguir uma breve descrição das fontes por meio das quais 

produzimos dados relativos aos sujeitos aqui descritos. 

 

■ Instrumentos de produção de dados 

 

Nos três tópicos subsequentes discorremos a respeito dos instrumentos que optamos 

por utilizar para a produção de dados em nosso estudo: questionário, grupo focal e 

entrevista.  

 

• Questionário 

A definição que Brown (2001, p. 6 apud DÖRNYEI, 2003b, p. 6, tradução nossa) 

dá para questionários é “quaisquer instrumentos escritos que apresentam aos inquiridos 

uma série de perguntas ou declarações para que eles reajam, quer escrevendo as suas 

respostas ou selecionando dentre as respostas existentes”12. E é por meio dessa “técnica 

que servirá para coletar as informações da realidade” (CHAER, DINIZ, RIBEIRO, 2011, 

p. 260) que tivemos acesso às crenças e expectativas que perpassam o imaginário dos 

participantes. 

 Escolhemos utilizar o questionário por concordarmos com Pavan (2012, p. 70), 

para quem, quando o usamos, “o participante tende a revelar traços de seu pensamento que 

não revelaria durante uma comunicação oral, com receio de se expor em público” e é 

exatamente de um instrumento assim que precisamos, pois a ausência de exposição, a 

garantia de anonimato e a não necessidade da interação face-a-face com o pesquisador (que 

muitas vezes é visto como intimidador) faz com que o sujeito se sinta mais à vontade para 

expressar opiniões, sentimentos, interesses, situações vivenciadas, entre outras coisas, que 

nos levaram a obter dados mais fidedignos referentes às suas crenças e expectativas. 

 Nossos questionários têm perguntas abertas e fechadas em que os sujeitos são 

levados a discorrer sobre suas crenças e expectativas em relação ao processo de E/A do 

inglês como LE na Educação Básica e nos cursos de formação de professores do Ensino 

Superior no que tange à competência linguístico-comunicativa descrita por Almeida Filho 

(2010). 

 Ao construir o questionário, tivemos em conta os princípios de Keith Diem (2002) 

que sugere que levemos em consideração: 

                                                           
12 Texto original: “any written instruments that present respondents with a series of questions or statements 

to which they are to react either by writing out their answers or selecting from among existing answers”. 

(BROWN, 2001, p. 6 apud DÖRNYEI, 2003b, p. 6) 
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- Idade; 

- Nível de escolaridade; 

- Familiaridade com testes e questionários;  

- Barreiras linguísticas/cultuais. 

 Por isso, o questionário não foi completamente igual para todos os sujeitos, uma 

vez que consideramos as particularidades de cada grupo de participantes. 

 

• Entrevista 

 

Após a aplicação do questionário, entrevistamos individualmente os formadores 

que o responderam. Escolhemos utilizar a entrevista por ela ser um instrumento 

amplamente empregado em várias áreas do conhecimento (BONI; QUARESMA, 2005; 

DICICCO-BLOOM; CRABTREE, 2006; JAMSHED, 2014; MANZINI, 2003; 

MORIARTY, 2011) como Educação, Psicologia e Sociologia, entre outras, e que 

acreditamos adequar-se aos propósitos de nossa investigação, haja vista que pode ser usada 

para fornecer informações sobre, explorar e melhor compreender pontos de vista, 

experiências, crenças e/ou motivações de indivíduos em relação a assuntos específicos 

(GILL et al, 2008; DICICCO-BLOOM; CRABTREE, 2006). 

 A entrevista, quando não totalmente estruturada, é uma forma de produzir dados de 

maneira qualitativa que usamos em associação ao questionário (essencialmente 

quantitativo) para que possamos nos valer, em nosso estudo, tanto de dados quantitativos 

quanto qualitativos. 

 Fizemos a entrevista somente depois da aplicação e análise dos dados produzidos 

por meio do questionário por concordarmos com Edwards e Holland (2013), para quem, a 

compreensão do contexto social do campo investigado é relevante para determinar como a 

entrevista deve ser conduzida. Logo, a partir do questionário, pudemos compreender 

melhor o contexto acadêmico e social em que os nossos sujeitos estão inseridos. Além de 

que “alguns estudos têm incluído entrevistas como uma maneira de validar o uso de 

questionários” (BARCELOS, 2001, p. 77). Assim, primeiramente aplicamos os 

questionários para, somente então, realizamos a entrevista como uma forma de legitimá-

los. 

Optamos por fazer entrevista individual, não apenas porque o questionário também 

o foi, mas porque quando deixamos a sua individualidade característica, passamos a 
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utilizar uma outra maneira de produzir dados, o grupo focal, onde múltiplos participantes 

compartilham conhecimento e experiências (DICICCO-BLOOM; CRABTREE, 2006). 

 Iniciamos a investigação sem um número determinado de sujeitos que 

pretendíamos entrevistar, pois, ao utilizar instrumentos qualitativos, o foco da produção de 

dados deve ser o processo, não os números e, pelo mesmo motivo, a amostra deve ser 

construída durante o processo da pesquisa (EDWARDS; HOLLAND, 2013). O ideal seria 

poder contar com a participação de todos os professores que integram o corpo docente do 

curso em investigação. Contudo, realizamos as entrevistas apenas com quem também, 

primeiramente, respondeu o questionário para que assim pudéssemos ter contato com 

crenças e expectativas do indivíduo tanto em sua forma escrita (questionário) quanto oral 

(entrevista), o que oportuniza o contato com o discurso do participante em mais de um 

momento e registro. 

 Como usamos a entrevista para melhor compreender as respostas dadas pelo sujeito 

no instrumento anterior e também para conseguirmos mais informações sobre questões que 

pudessem gerar dúvidas. Não houve uma seleção de quais sujeitos participariam ou não da 

entrevista. Todos os formadores que responderam o questionário foram também 

convidados para as entrevistas individuais e a participação ou não, nesta segunda parte da 

pesquisa de campo, dependeu de sua voluntariedade em participar e não de qualquer 

critério de seleção. 

 Trabalhamos com a entrevista de tipo semi-estruturado. Para tanto, foi elaborado, 

previamente, um roteiro com as perguntas que gostaríamos de usar. Segundo Manzini 

(2003, p. 13): 

O roteiro terá como função principal auxiliar o pesquisador a conduzir a 

entrevista para o objetivo pretendido. Segundo nossa concepção, o roteiro 

poderá ter outras funções: 

1. ser um elemento que auxilia o pesquisador a se organizar antes e no 

momento da entrevista; 

2. ser um elemento que auxilia, indiretamente, o entrevistado a fornecer a 

informação de forma mais precisa e com maior facilidade. 

 

 A entrevista concedida foi gravada em áudio e transcrita (GIL et al, 2008; 

JAMSHED, 2014) para então ser analisada e inter-relacionada aos dados produzidos a 

partir do questionário e da análise documental, à qual destinamos o tópico adiante, após o 

do grupo focal. 
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• Grupo focal 

 

 Entrevistas individuais foram destinadas apenas aos professores formadores. 

Optamos por utilizar o grupo focal com o restante dos sujeitos (graduandos). Ele nos 

pareceu ideal porque “[...] difere da entrevista individual por basear-se na interação entre 

as pessoas para obter os dados necessários à pesquisa” (TRAD, 2009, p. 780), e é 

exatamente o que gostaríamos que acontecesse durante o segundo contato com os alunos, 

para que, a partir da(s) discussão(ões) em grupo, as representações deles sobre o tema em 

investigação fossem construídas ou mesmo modificadas, para que assim fosse também 

possível estudar as crenças e expectativas criadas dentro da interação entre eles e não mais 

individualmente, como no momento da aplicação dos questionários. 

 Definimos grupo focal como um procedimento de coleta de dados em que acontece 

uma discussão grupal planejada e estabelecida de acordo com um roteiro por meio do qual 

os sujeitos discutem sobre um determinado assunto em comum problematizando-o e, a 

partir desta interação, é possível observar representações dos sujeitos geradas pela 

exposição de ideias e opiniões sobre questões específicas que podem levar ao 

aprofundamento da compreensão do que já é conhecido sobre o assunto ou à descoberta de 

algo novo sobre o que está sendo estudado13. 

 Ele não deve, deste modo, ser confundido com uma simples entrevista em grupo, 

pois, como afirmam Silva e Assis (2010, p. 149), “O grupo focal possui determinados 

procedimentos que o diferenciam de outras entrevistas grupais, no que se refere ao 

planejamento e a montagem do grupo”. Faz-se necessário não somente um planejamento 

detalhado de como a discussão deve acontecer (incluindo, entre outras coisas, um roteiro 

de questões e/ou temas para debate), mas também que pessoas assumam papeis específicos 

dentro da interação (ex.: coordenador, moderador etc.) para que ela ocorra de maneira 

adequada e não venha a prejudicar a produção de dados14.  

 Santos, Silva e Jesus (2016) veem o grupo focal como um momento em que cada 

entrevistado participa da interação como indivíduo em um meio social, ocorrendo 

influência mútua entre os participantes, em uma construção de conhecimento conjunto. 

Pois assim também são formadas e modificadas as crenças e expectativas. 

                                                           
13 Detalhes sobre a construção deste conceito estão da seção 2.5.1 ‘Diferentes definições de grupo focal’.  
14 Destinamos as seções 2.5.3 ‘Descrição dos grupos focais’ e 2.5.4 ‘Descrição da aplicação dos grupos 

focais’ para explicar o planejamento e a aplicação de nossos grupos focais. 
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 Os são grupos focais como “[...] espaços privilegiados para o alcance de 

concepções grupais acerca de uma determinada temática [...]” (BACKES et al, 2011, p. 

438-9). Nestes espaços, podemos ter acesso às crenças e expectativas de nossos sujeitos. 

Daí a escolha deste procedimento para a nossa produção de dados. 

 

■ Técnicas de tratamento de dados 

 

Utilizamos duas maneiras para explorar as informações produzidas em nossa 

investigação: o estudo documental e a análise de conteúdo. Tratamos de cada uma delas 

separadamente a seguir. 

 

• Análise documental 

  

A pesquisa documental, segundo Gil (2008), diferentemente da bibliográfica, 

analisa materiais e documentos que ainda não tiveram um tratamento analítico (fontes 

primárias), ou que futuramente podem ser reelaborados de acordo com os objetos da 

pesquisa e, por isso, demandam uma análise mais cuidadosa do pesquisador que é quem os 

estará analisando pela primeira vez, em uma relação direta com os dados originais, sem 

contar com o olhar prévio de outro estudioso sob o fato. 

Faz-se necessário esclarecer que “tanto a pesquisa documental como a pesquisa 

bibliográfica têm o documento como objeto de investigação. No entanto, o conceito de 

documento ultrapassa a idéia15 de textos escritos e/ou impressos” (SÁ-SILVA; 

ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p. 5). Desta maneira, a primeira não está presa apenas a 

documentos de domínio científico como a segunda está, o que nos dá a oportunidade de ter 

contato com uma gama mais abrangente de fontes, por exemplo, podemos contar com os 

mais diversos materiais de divulgação como filmes, fotografias, revistas, jornais, cartas, 

relatórios, projetos, portfólios, textos legislativos etc.  

Para fazer a análise documental, segundo Berenice Corsetti (2006, p. 36), não se 

deve partir do documento em si, mas de um questionamento (o problema da pesquisa). 

Trata-se de uma questão (ou questões) que pode(m), se necessário, ser reformulada(s), a 

partir de volta às fontes e revisão de literatura até que fonte e problema sejam esgotados. 

Ainda de acordo com a autora, é indispensável o cruzamento e o confronto das fontes, pois 

é isso que leva o pesquisador a ir além da leitura literal de informações para que, 

verdadeiramente, aconteça uma complementação dos dados. 

                                                           
15 Como no original que foi escrito de acordo com as normas ortográficas antigas. 



37 
 

 Temos, então, a intenção de utilizar esse tipo de análise para fazer um levantamento 

histórico de fatos referentes à formação de professores de LE no Brasil, com foco na 

cidade em destaque na nossa investigação, para buscar entender como as expectativas e 

crenças dos sujeitos em relação ao desenvolvimento da competência linguístico-

comunicativa em LE durante a formação inicial estão (ou deveriam estar) sendo 

contempladas pelas propostas de documentos oficiais que tratem da formação inicial de 

professores em geral e de professores de LE, como o Projeto Político Pedagógico (PPP) de 

seu curso e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 

(DCNFP). 

 

• Análise de conteúdo 

 

Elegemos a análise de conteúdo para estudar os dados produzidos no presente 

estudo. Nós a consideramos uma técnica de pesquisa científica que pode ser usada para 

tratar, qualitativa e/ou quantitativamente, vários tipos diferentes de dados, a fim de 

identificar padrões, temas ou predisposições nas comunicações humanas, reconhecendo 

características específicas de seu conteúdo, como significados, contextos e intenções16. 

 A escolha se justifica porque, de acordo com Borttoni-Ricardo (2008), quando o 

pesquisador compara concordâncias ou discrepâncias nas diferentes perspectivas, ele terá 

mais recursos para construir e validar sua teoria. Como realizamos uma pesquisa cujo 

estudo em campo valeu-se de informações produzidas a partir de diferentes tipos, fontes, 

contextos e sujeitos, a técnica em questão parecer ser adequada ao que propomos. 

 O fato de nosso tema envolver aspectos com características bastante subjetivas, 

como as crenças e as expectativas, juntamente com dados numéricos, quantitativos em sua 

essência, também torna a análise de conteúdo uma alternativa apropriada, pois, conforme 

Krippendorff (2004a), ela pode ser usada para “[...] medir diferenças, dissimilaridades, 

desacordos, desassociações, ou falta de co-ocorrências [...], seja usando medidas objetivas 

ou julgamentos subjetivos”17 (ibidem, p. 200, tradução nossa). 

 Temos ciência da significativa quantidade de dados gerada nesta tese de 

doutoramento. Para Skalski, Neuendorf e Cajigas (2017), trabalhar com grande número de 

informações é bastante complicado e, até mesmo, uma tarefa dificilmente realizada com 

                                                           
16 Descrevemos a elaboração deste conceito na seção 2.7.1 ‘Definição de análise de conteúdo’. 
17 Texto original: “[...] measuring differences, dissimilarities, disagreements, dissociations, or lack of co-

occurrences [...], whether using objective measurements or subjective judgments”. (KRIPPENDORFF, 

2004a, p. 200) 
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destreza por humanos. Logo, os autores sugerem que, nestes casos, “[...] o poder do 

computador deve ser empregado para coletar, manipular e analisar”18 (ibidem, p. 204, 

tradução nossa). E a análise de conteúdo nos dá essa possibilidade. Portanto, criamos os 

nossos questionários utilizando o Google Forms e estudamos os dados quantitativos 

advindos deles (e da análise documental) por meio do Google SpreadSheet. Enquanto 

trabalhamos com as informações qualitativas produzidas nos grupos focais, entrevistas, 

análise documental e perguntas abertas dos questionários utilizando o software Quirkos.19 

 

Síntese dos resultados   

  

Empregando os procedimentos metodológicos brevemente explanados acima, ao 

final da pesquisa, concluímos que os sujeitos investigados possuem crenças e expectativas 

permeadas de Teoria Formal e teoria informal. Isto se aplica a todos os envolvidos no 

processo de E/A de inglês que acontece no curso de formação docente inicial da Unifesspa 

que participaram da pesquisa: calouros, concluintes, formadores e agentes governamentais. 

 Necessidades e expectativas de aprendizagem da LE, particularmente, de 

graduandos, de ambas as turmas, não estão sendo atendidas, o que está levando muitos 

deles à frustração e desmotivação quanto à sua própria construção de conhecimento. Em 

decorrência disto, vários demonstram estar insatisfeitos com o E/A de LE e, em geral, 

responsabilizam a universidade, o curso e/ou seus professores por não estarem assimilando 

o idioma tanto quanto pretendiam. 

Na representação da maioria dos calouros, cabe a outrém a responsabilidade pelo 

desenvolvimento da sua competência linguístico-comunicativa, sendo papel do outro levá-

los a alcançar a proficiência desejada. Nas crenças dos concluintes, eles, por vezes, 

demonstram ser conscientes de sua parte no processo de EA a LE, mas, frequentemente, a 

imputação de culpa ao outro transparece em seus discursos. 

Em contrapartida, prevalece, para o corpo docente do curso, a crença de que os 

graduandos menos proficientes o são por terem fracassado na Educação Básica, no que 

concerne à aprendizagem de um idioma estrangeiro e que continua a se repetir 

comportamentos e resultados semelhantes no Ensino Superior, consequentemente, não 

aprendendo a língua, mais uma vez. 

                                                           
18 Texto original: “[…] computer power must be employed to collate, massage, and analyze”. (SKALSKI; 

NEUENDORF; CAJIGAS, 2017, p. 204) 
19 Para mais informações sobre o Google Forms, Google SpreadSheet e Quirkos, consultar a seção 2.7 

Análise de conteúdo como procedimento de análise. 
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Os professores acreditam que a não aprendizagem da língua vem ocorrendo no 

curso por várias razões: heterogeneidade de níveis de proficiência, grade curricular 

inadequada, Plano Pedagógico do Curso (PPC) não apropriado, escassez e alta rotatividade 

de professores etc. Novamente, aspectos externos a eles predominam como justificativa 

para um problema que têm a expectativa de solucionar em breve. 

 

Organização da tese   

 A investigação em questão resultou no presente texto que está disposto em três 

capítulos, precedidos de conteúdo introdutório e seguidos de considerações finais, uma 

lista de referências, além de apêndices e anexos. 

Esta é parte introdutória, intitulada ‘Primeiras palavras sobre crenças e expectativas 

investigadas’, na qual expomos o estudo em linhas gerais. Aqui delimitamos nossos tema e 

problema de pesquisa, indicamos as motivações que nos levaram a produzi-la, justificamos 

a relevância da investigação, listamos perguntas e objetivos, descrevemos, em geral, os 

procedimentos metodológicos usados e, ao final, pormenorizamos a organização da tese. 

O primeiro capítulo, ‘História e teoria sobre crenças e expectativas’, traz a parte 

teórica e histórica do estudo que consiste em uma exposição de conceitos e pressupostos 

que embasam o seu desenvolvimento para podermos atender à necessidade de delinear o 

diálogo entre crenças e expectativas dos diferentes agentes que temos como sujeitos. Para 

dar conta disso, dividimos o capítulo em cinco partes. A primeira consiste em um 

levantamento bibliográfico do que se tem produzido sobre o nosso tema. A segunda 

contém a identificação, verificação e apreciação de documentos que contêm crenças e 

expectativas do governo brasileiro, paraense e marabaense a respeito do inglês na 

Educação Básica e Superior, e sobre a formação de professores de inglês, por fim, 

trazemos algumas inter-relações entre as crenças e expectativas encontradas nos 

documentos legislativos utilizados no estudo. A terceira aborda crenças e expectativas nas 

diversas áreas do conhecimento que se ocupam delas; apresenta as diversas origens, 

conceitos e funções que crenças e expectativas podem ter; e ainda as suas diferenciadas 

formas de categorização. Na quarta, explanamos sobre o envolvimento de crenças e 

expectativas no Ensino Superior, nos cursos de licenciatura, no E/A de idiomas e na 

formação de professores de LE. E, por fim, exploramos a relação da Teoria Formal com a 

teoria informal no processo de formação inicial de professores de idiomas. 
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Nosso segundo capítulo, ‘Caminhos percorridos entre as crenças e as expectativas’, 

trata de aspectos relativos à metodologia que fundamenta o desenvolvimento da 

investigação. Optamos por dividi-lo em sete partes. A primeira delas descreve o tipo de 

pesquisa desenvolvida. Logo em seguida, pormenorizamos o contexto em que o estudo foi 

realizado. Na terceira seção, versamos sobre os participantes que nos serviram de 

população-amostra. Após isto, temos três seções em que cada uma expomos considerações 

sobre um dos instrumentos de pesquisa utilizados (questionário, grupo focal e entrevista). 

E, por fim, especificamos os procedimentos que usamos para analisar os dados produzidos. 

 No terceiro capítulo, ‘Crenças e expectativas na formação em análise’, temos a 

apresentação, análise e interpretação dos dados de nosso estudo, produzidos à luz da 

metodologia a ser descrita no capítulo anterior. Decidimos dividir esta parte da tese em 

quatro seções, onde tratamos sobre as crenças e expectativas sobre aprender a ensinar 

inglês como LE no começo da formação inicial, e ao final dela e sobre formar professores 

de inglês como LE na graduação, além de inter-relacionarmos as crenças e expectativas 

das diferentes categorias de sujeitos participantes da pesquisa, a saber, graduandos 

calouros e concluintes de Letras Inglês e professores do mesmo curso. 

Encerramos a tese com um segmento que nomeamos ‘Considerações finais sobre as 

crenças e expectativas’. Ele é a nossa conclusão. Nele revisitamos as crenças e 

expectativas analisadas, retomamos os objetivos traçados, respondemos as perguntas de 

pesquisa, apresentamos as contribuições do trabalho para o E/A de LE, explicitamos as 

limitações da investigação desenvolvida e sugerimos futuras possíveis pesquisas que 

poderão servir de complementação e/ou dar continuidade a esta. 
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1 HISTÓRIA E TEORIA SOBRE CRENÇAS E EXPECTATIVAS 

 

 Este capítulo constitui a parte histórica e teórica de nossa tese. Para dar conta disto, 

organizamo-lo em cinco subcapítulos. No primeiro deles, trazemos um panorama histórico 

do que já foi investigado sobre o nosso tema de pesquisa. No segundo, há um primeiro 

seguimento do estudo documental sobre a formação de professores de inglês. No terceiro, 

temos algumas considerações sobre crenças. No quarto, fazemos o mesmo com as 

expectativas. E, por fim, discorremos sobre aspectos relacionados à (trans)formação inicial 

do aluno em professor de língua estrangeira (LE). 

 

 1.1 Panorama histórico sobre estudos desenvolvidos no tema de pesquisa 

 

Esta seção apresenta estudos anteriores sobre o nosso tema. Optamos por dividir 

este texto em três partes. A primeira é metodológica e nela apresentamos os procedimentos 

utilizados para fazer o levantamento a partir do qual construímos o panorama das pesquisas 

desenvolvidas até o momento e delimitamos o recorte utilizado. Na segunda parte, 

discorremos sobre as pesquisas que constituem este recorte. E, por fim, retomamos os 

objetivos do levantamento e trazemos uma síntese do panorama das investigações 

elencadas. 

 

1.1.1 Caminhos percorridos para construção deste panorama 

 

Nesta seção trazemos os procedimentos que adotamos para realizar o levantamento 

bibliográfico que nos ajudou a construir um panorama das pesquisas existentes e também 

para delimitar o recorte que apresentamos aqui. 

Levantamentos bibliográficos remetem à ideia de averiguação de informações com 

finalidades técnicas e científicas. Todavia, para Galvão (2010), é muito mais do que isto: 

Pode-se afirmar, então, que realizar um levantamento bibliográfico é se 

potencializar intelectualmente com o conhecimento coletivo, para se ir 

além. É munir-se com condições cognitivas melhores, a fim de evitar a 

duplicação de pesquisas, ou quando for de interesse reaproveitar e 

replicar pesquisas em diferentes escalas e contextos; observar possíveis 

falas nos estudos realizados; conhecer os recursos necessários para a 

construção de um estudo com características específicas; desenvolver 

estudos que cubram lacunas na literatura trazendo real contribuição para a 

área de conhecimento; propor temas, problemas, hipóteses e 

metodologias inovadoras de pesquisa; otimizar recursos disponíveis em 

prol da sociedade, do campo científico, das instituições e dos governos 

que subsidiam a ciência. 
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Logo, fazê-lo é essencial para demonstrar o quão inovador é o estudo em questão e 

o quanto é diferente do que já está feito na mesma área, o que é nosso objetivo com este 

subcapítulo. E o que pretendemos nesta seção é apresentar como realizamos tal tarefa em 

nossa investigação. 

É necessário enfatizar que não nos propomos a desenvolver um balanço exaustivo 

da produção teórica desenvolvida. Por isso, limitamo-nos a levantar dados de uma 

quantidade significativa de bancos que, a nosso ver, conseguiram atender as necessidades 

momentâneas de nossa pesquisa20. Estes bancos são: 

a) banco de teses e dissertações do Domínio Público;  

b) banco de teses e dissertações da USP; 

c) bancos de teses e dissertações de Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 

do Norte do país com programa(s) de pós-graduação nas áreas de Letras, 

Linguística, Linguagem, Educação, Psicologia e/ou Enfermagem; 

d) banco de teses e dissertações da Universidade Federal do Pará (UFPA); 

e) banco de monografias da Universidade Federal do Pará (UFPA); 

f) banco de monografias da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa); 

g) periódicos de nossa autoria (ex.: anais, resumos, relatórios etc). 

O Domínio Público é uma biblioteca digital desenvolvida em software livre cujo 

banco de teses e dissertações utilizamos para construir a subseção  1.1.2.1 ‘Pesquisas no 

Brasil’. Lá encontramos trabalhos produzidos em diversas instituições e programas de pós-

graduação de todo o país que nos ajudaram a conhecer mais sobre nosso tema. 

Ao sentir falta de algumas produções nacionais, mesmo de autores consagrados na 

área como Barcelos (1995) e Silva (2005), entre outros, dentre as teses e dissertações do 

Domínio Público, para que a referida seção pudesse representar de maneira mais 

abrangente o que produzimos nacionalmente, decidimos acrescentar a ela também, além 

das duas acima referidas, algumas outras já por nós conhecidas que não faziam parte do 

acervo em questão, mas que envolvem o tema que abordamos. 

Usamos o banco de teses e dissertações da USP para produzir a subseção 1.1.2.2 

‘Pesquisas na Universidade de São Paulo’ (USP), uma vez que, como a nossa pesquisa está 

sendo realizada em um programa de pós-graduação da mesma instituição, é relevante 

                                                           
20 No estágio atual, importa-nos demonstrar sua relevância e inovação em relação às demais investigações 

desenvolvidas. 
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levantar o que, como e quando já foi dito em outros trabalhos que também abordam o 

assunto que discutimos em nossa tese. 

Na subseção 1.1.2.3 ‘Pesquisas no Norte do país e no estado do Pará’, utilizamos 

bancos de teses e dissertações de IFES do Norte do país com programa(s) de pós-

graduação nas áreas de Letras, Linguística, Linguagem, Educação, Psicologia e/ou 

Enfermagem21. A limitação unicamente a estas áreas justifica-se por elas terem sido as 

com maior incidência de registros de trabalhos envolvendo o mesmo tema em nossa 

pesquisa nos bancos tanto do Domínio Público quanto no da USP, o que nos levou a crer 

que, no caso das IFES do Norte do país, não seria diferente. Assim, por restrições de tempo 

e acesso, na impossibilidade de consultar todos os bancos de teses e dissertações de todas 

as IFES do Norte do Brasil22, optamos por somente procurar trabalhos nas que possuíam 

programas de pós-graduação em pelo menos uma das áreas mencionadas. 

Buscamos ainda apenas nas IFES uma vez que elas são responsáveis pela maioria 

das produções encontradas no Domínio Público, onde há pouquíssima representatividade 

das redes estadual e privada, o que leva a crer que a parte mais significativa (em termos de 

quantidade) de trabalhos sobre o tema seja elaborado nos programas de pós-graduação 

pertencentes à rede federal. Excluímos também de nossa investigação os institutos federais 

que, apesar de fazerem parte da rede federal de Educação Superior do Norte do Brasil, no 

momento e no caso da referida região, devido à sua recente implantação, ainda não 

oferecem cursos de pós-graduação stricto sensu, onde são elaboradas as produções que 

procuramos, por isso, não haveria necessidade de incluí-los em nossa busca. 

A restrita quantidade de pesquisas encontradas fez com que esta subseção 

precisasse ainda das alíneas ‘d’, ‘e’, ‘f’ e ‘g’ para complementá-la, em que somente o 

primeiro deles corresponde ao mesmo tipo de produção utilizado no levantamento 

bibliográfico das subseções anteriores: as teses e dissertações. Contudo, o fizemos por 

acreditar que a inclusão dos três últimos itens enriqueceu a prospecção que pudemos ter 

das produções iniciais que temos até o momento no contexto em que pretendemos 

                                                           
21 Atualmente, nove das dez universidades federais da região Norte encaixam-se neste perfil, são elas: 

Universidade Federal do Acre (UFAC), Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade Federal 

do Oeste do Pará (UFOPA), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal de Roraima 

(UFRR), Universidade Federal do Tocantins (UFT), Universidade Federal do Amapá (Unifap), Universidade 

Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e Universidade Federal de Rondônia (Unir). 
22 Dentre as nove universidades mencionadas na nota anterior, três (UFOPA, UFT e Unifesspa) sequer 

tinham banco de teses e dissertações online, o que impossibilitou o acesso à produção delas. 
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investigar em nossa tese de doutoramento. Caso contrário, pouco ou quase nada teríamos a 

dizer sobre ele. 

 

1.1.2 Crenças e expectativas no processo de ensino/aprendizagem de inglês como LE 

  

Discorremos, nesta parte do texto, sobre as investigações que constituem o nosso 

recorte, que, como justificamos na seção anterior, para fins didáticos, optamos por 

apresentá-las, separadamente, de acordo com a localidade de produção. Portanto, esta 

seção está subdividida em três partes. A primeira delas trata dos estudos desenvolvidos no 

Brasil de modo geral. A segunda aborda apenas aqueles realizados na USP. Enquanto a 

terceira e última discorre a respeito somente daqueles produzidos na região Norte do país, 

com ênfase nos que tiveram origem no estado do Pará. 

 

1.1.2.1 Pesquisas no Brasil 

 

 Crenças e expectativas são estudadas em todo o território nacional em diversas 

instituições de Ensino Superior de redes privadas e públicas. Em nossa busca encontramos 

11323 registros de trabalhos (15 teses e 98 dissertações) em diversas instituições e em 

diferentes áreas que englobam a temática, como mostramos no gráfico a seguir: 

Gráfico 01 – Proporção numérica de teses e dissertações nacionais por área do conhecimento 

 
 

O tema recebe destaque nos estudos na área da Linguagem como um todo, 

principalmente na Linguística Aplicada e nos Estudos Linguísticos. Ademais, há ainda 

                                                           
23 Para fins didáticos, excluímos deste total os trabalhos que farão parte das subseções 1.1.2.2 ‘Pesquisas na 

Universidade de São Paulo’ e 1.1.2.3 ‘Pesquisas no Norte do país e no estado do Pará’, para que sejam 

comentados somente na parte do texto que está destinada especificamente a eles. 
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representatividade significativa dele em pesquisas na área da saúde por meio da Educação, 

Enfermagem e Psicologia.  

Trata-se de um banco de dados cuja abrangência temporal é considerável uma vez 

que o mais antigo deles, a dissertação de Barcelos (1995) em Linguística Aplicada pela 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) precede em algumas décadas o mais novo; 

a dissertação de Pavan (2012) em Linguística Aplicada pela Universidade de Brasília 

(UnB).  

De modo que, assim como os autores supracitados, em nossa tese, temos a intenção 

de trabalhar com o ensino/aprendizagem (E/A) de idiomas, afunilaremos o levantamento 

bibliográfico desta subseção aos trabalhos que disto tratam para que possamos ser mais 

objetivos a questões teórico-metodológicas aplicáveis à nossa investigação. 

Durante as quase duas décadas, às quais se refere o banco de dados consultado 

localizamos trabalhos tanto da área de Educação quanto da de Linguagem, abordando 

crenças e/ou expectativas juntamente com o E/A de idiomas, conforme demonstrado na 

tabela seguinte: 

Tabela 01 – Proporção numérica e percentual de teses e dissertações nacionais por tema 
 

Tema Número Percentual 

Crenças 69 95.83% 

Expectativas 02 02.77% 

Crenças + expectativas 01 01.38% 
Total 72 100.0% 

 

Fica evidente a maior proporção de pesquisas com o foco em crenças em geral em 

que as expectativas em relação ao processo de E/A do idioma em questão, embora sejam 

um tipo de crenças, por vezes não são nem mesmo mencionadas ou não recebem a atenção 

devida. Lacuna que pretendemos preencher com o desenvolvimento da nossa investigação 

estudando ambas: crenças e expectativas. 

É comum que estudos que envolvem este tema o abordam qualitativa e 

etnograficamente. Entretanto, diferentemente disto, não tencionamos utilizar 

exclusivamente a etnografia, nem apenas a abordagem qualitativa em nossa pesquisa. 

Quanto à abordagem, nossa investigação seria mais enriquecida sendo qualitativa 

com quantificação de argumentos. Apesar de que crenças e expectativas não serem 

aspectos quantificáveis de qualquer processo de E/A, na pesquisa científica, acabamos 

gerando dados que precisam ser tratados de formas diversas (ora qualitativamente, ora 

quantitativamente) e cabe ao pesquisador saber por que, quando, o quanto e como usar 

cada uma das maneiras de manusear os dados que vier a produzir. Daí a 
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imprescindibilidade de usar ambas, sob pena de não conseguir dar a eles o tratamento 

devido. E a existência de experiências anteriores, como a dissertação de Mattos (2000), em 

que as duas abordagens foram utilizadas levam a crer que o feito é possível, mesmo 

quando se pesquisa crenças, ainda que a maioria das investigações prefira manter o 

enfoque apenas qualitativo. 

A etnografia tem como uma de suas características o uso de vários instrumentos e 

fontes diferentes para produzir/coletar dados (CAPRARA; LANDIM, 2008). E é 

exatamente o que a tabela seguinte demonstra em relação às pesquisas sobre crenças e 

expectativas desenvolvidas no Brasil: 

Tabela 02 – Instrumentos de produção/coleta de dados nas teses e dissertações do Brasil 
 

Instrumento Representatividade24 

Autobiografia 06 

Chat 02 

Desenho (temático) 02 

Diário de pesquisa 06 

Diário reflexivo 11 

Encontro de formação 12 

Entrevista 59 

Fontes documentais 05 

Inventário 02 

Logs 04 

Observação de aula 45 

Observação de campo 28 

Questionário 53 

Narrativa escrita 15 

Narrativa oral 06 

Relato de experiência 02 

Relato/conversa informal 04 

Sessão de história de vida 03 

Sessão de visionamento 10 

Sessão reflexiva 11 

Outros25 19 

Total 305 

 

São, então, variados os instrumentos por meio dos quais os pesquisadores 

brasileiros optaram por produzir dados para suas pesquisas sobre crenças e expectativas. 

Para a nossa, escolhemos utilizar apenas três instrumentos: o primeiro (entrevista) e o 

segundo mais utilizados deles (questionário), além do grupo focal que, na tabela acima, 

                                                           
24 Quantidade de vezes em que determinado instrumento foi utilizado, em estudos diferentes. 
25 Alguns instrumentos (19) que aparecem somente uma única vez em apenas um único trabalho, não foram 

explicitamente inclusos na tabela devido a limites de espaço e à sua baixa representatividade. São eles: 

cartas, diário de classe, diário dialogado, escala, frases, grupo focal, mediação, observação participante, one-

minute-paper, plano de aula, portfólio, protocolo verbal, metáforas, narrativa visual, reflexão escrita, sessão 

de auto relato, sessão de interação, telefonema e teste de proficiência. 
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enquadra-se dentro da categoria ‘outros’ devido ao seu pouco uso nas pesquisas que 

fizeram parte do levantamento. 

Ao nos valermos de questionário, entrevista e grupo focal, produzimos dados 

suficientemente adequados a nossos propósitos26, uma vez que decidimos abranger uma 

maior variedade de sujeitos envolvidos no processo de E/A de uma LE, ainda que gerando 

uma diversidade menor de dados sobre eles mesmos a partir de apenas três instrumentos. 

No entanto, apesar de escolhermos a análise de conteúdo como procedimento, ainda assim, 

alguns recursos típicos de etnografia27, uma metodologia em que, estão inclusos na 

investigação de forma a complementar a produção e tratamento dos dados, haja vista que 

ela vem sendo amplamente utilizada em estudos sobre crenças, cultura, interações sociais e 

comportamentos, na área de Educação e também em outras, como Saúde, Antropologia, 

Ciências Sociais etc (CAPRARA; LANDIM, 2008; GENZUK, 2003; IPHOFEN, 2011; 

MATTOS; CASTRO, 2011; NAIDOO, 2012; OLIVEIRA, 2013; ROCHA; ECKERT, 

2008; WHITEHEAD, 2005 e 2004). 

Nossa tese vai, então, de encontro à maioria das outras pesquisas que, em geral, 

ficam muito presas a investigar sempre os mesmos grupos como alunos e professores da 

Educação Básica, fazendo com que crenças e expectativas de outros também envolvidos 

quase nunca sejam registradas como é o caso do formador de professores, que será sujeito 

em nossa tese, mas, em nível nacional, fez parte de apenas sete outros trabalhos (duas 

teses28 e cinco dissertações29), representando apenas 6% do total das produções do país. 

Se levarmos ainda em conta que, dentre estas sete produções, a mais recente delas é 

de 2009, segundo ano após a implantação do programa de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni), podemos afirmar que as crenças e expectativas de 

formadores de professores de idiomas que realmente vivenciaram e vivenciam a maior 

expansão do Ensino Superior que já houve no país não tiveram mais espaço nas pesquisas 

sobre este tema. E esta é uma lacuna que podemos preencher por meio da nossa tese. 

Retomando a questão da etnografia, também é comum que estudos de base 

etnográfica e interpretativista, como os da maioria que investigam crenças e expectativas 

se descrevem, tenham um grupo menor ou menos diversificado de sujeitos em sua 

população-amostra, conforme vemos no gráfico: 

                                                           
26 Seção ‘Perguntas e objetivos de pesquisa’, no capítulo introdutório. 
27 Para mais detalhes ver seção 2.1.4 ‘Quanto aos procedimentos’. 
28 Teixeira da Silva (2000) e Daniel (2009). 
29 Reis (1998), Caldas (2008), Marques (2001), Bonfim (2008) e Caldas (2008). 
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Gráfico 02 – Proporção percentual de teses e dissertações do Brasil por tipos de sujeito 

 

A maior parte da produção nacional é, assim, de trabalhos que contêm 

exclusivamente um tipo de sujeito por estudo, como a dissertação de Oliveira (2010) em 

Linguística Aplicada pela UnB e a tese de Alvarenga (1999) também em Linguística 

Aplicada pela Unicamp, ambos exemplos de estudos que seguem o padrão de ter somente 

uma única categoria de sujeitos cujos dados são produzidos a partir de uma série de 

diversos instrumentos e pertencem aos 72% representados no gráfico. Entretanto, nossa 

tese encaixa-se nos 7% que optam pelo caminho inverso de ter menos instrumentos e 

maior variedade de sujeitos, como fez Costa (2007) em sua dissertação de mestrado em 

Linguística Aplicada pela UnB. 

Em contrapartida, seguiremos o caminho da maioria das pesquisas sobre crenças e 

expectativas do Brasil que versam sobre o E/A de idiomas ao focar nosso estudo 

especificamente na língua inglesa (LI). Vejamos o gráfico: 

Gráfico 03 – Proporção percentual de teses e dissertações do Brasil por idioma 

 

72%

21%

7% Apenas um

Até dois

Mais de dois

0

10

20

30

40

50

60

70

Alemão Espanhol Francês Inglês Português



49 
 

Independentemente de a nossa tese representar mais uma contribuição em meio a 

tantas outras investigações já realizadas sobre crenças e expectativas em relação ao E/A de 

inglês como LE no Brasil, mesmo assim, pelo que demonstramos até aqui e 

complementamos nas próximas subseções, ela possui diferenciais suficientes para se 

revelar social e academicamente significante. 

Após o levantamento bibliográfico da produção nacional sobre crenças e 

expectativas que encerramos aqui, adiante apresentamos o que levantamos de trabalhos da 

USP, instituição onde desenvolvemos a presente tese de doutoramento. 

 

1.1.2.2 Pesquisas na Universidade de São Paulo 

 

Até o momento em que fizemos nosso levantamento, no banco de teses e 

dissertações da USP, havia um total de 34 produções envolvendo crenças e/ou expectativas 

em diversas áreas do conhecimento. São elas: 

a) Administração (02); 

b) Educação (08); 

c) Enfermagem (05); 

d) Engenharia de construção civil e urbana (01); 

e) Ensino de Química (01); 

f) Ensino de Física (01); 

g) Filosofia (01); 

h) Língua e Literatura Alemã (01); 

i) Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana (01); 

j) Psicologia (11); 

k) Saúde mental (01); 

l) Sistemas Eletrônicos (01). 

Tais estudos datam de 2004 a 2014, sendo o mais antigo deles uma dissertação de 

mestrado (SILVA, 2004) do Programa de Pós-graduação de Psicologia Social da USP. 

Desde então, como demonstrado na lista acima, não apenas a própria Psicologia, mas 

várias outras áreas, na USP, se propuseram a estudar ou crenças ou expectativas. 

Entretanto, durante esta década apenas um único trabalho (LOPES, 2009) dedicou-se a 

abordar ambas, todas as outras propostas sempre preferiam investigar uma coisa ou outra, 

estando assim divididas: 
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Gráfico 04 – Proporção numérica de teses e dissertações da USP por tema 
 

 

A maioria das pesquisas abordam somente as crenças e o mesmo se aplica a 

basicamente todas as áreas de conhecimento, à exceção de Saúde Mental que contém o 

único estudo a trabalhar conjuntamente crenças e expectativas (LOPES, 2009), mas que 

representa não mais que 3% dos estudos realizados nesta instituição. 

Para dar conta do que é investigado dentro desta perspectiva, na USP, no que diz 

respeito ao E/A, a partir daqui, tratamos de dados referentes apenas à área de Linguagem e 

de Educação, dentro da linha de pesquisa Linguagem e Educação. No interior desta 

delimitação, encontramos oito produções que datam de 2007 a 2014, sendo três teses30 e 

cinco dissertações31. 

Aqui, diferentemente do que apresentamos em nível nacional na subseção anterior, 

os estudos que envolvem outras LE, que não o inglês, são maioria, de acordo com a 

representação do gráfico seguinte: 

Gráfico 05 – Proporção numérica e percentual de teses e dissertações da USP por idioma

 

                                                           
30 Reis (2011), Simão (2009) e Souza (2014). 
31 Aranha (2007), Chiaro (2009), Groninger (2013), Maciel (2014) e Zerbinati (2013). 
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Espanhol e alemão representam mais da metade dos idiomas estrangeiros sobre os 

quais versam as teses e dissertações sobre crenças defendidas na USP, uma vez que 

nenhuma das que trata a respeito de LE inclua explicitamente expectativas na investigação. 

Além disso, vale enfatizar que, até o momento, não há no Programa de Pós-graduação em 

Educação nenhuma tese defendida em relação a crenças ou expectativas sobre língua 

inglesa, existem somente três dissertações: Aranha (2007), Chiaro (2009) e Zerbinati 

(2013), o que faria com que a nossa fosse a ou uma das primeiras teses sobre o tema no 

programa a englobar crenças, expectativas e E/A deste idioma em um mesmo estudo. 

Em termos metodológicos, as produções da USP diferem, em partes, das do resto 

do país. Os dados indicam que é menos comum encontrar pesquisas com número maior de 

tipos diferentes de sujeitos integrando a população-amostra. Temos assim: 

a) Teses e dissertações com apenas 1 tipo de sujeito → 04; 

b) Teses e dissertações com até 02 tipos de sujeito → 02; 

c) Teses e dissertações com mais de 02 tipos de sujeito → 02. 

Desta maneira, estudos como os de Maciel (2014) que envolvem três tipos 

diferentes de sujeitos32 são menos comuns nas pesquisas sobre crenças realizadas na USP 

do que os como o de Groninger (2013) que inclui somente um grupo de alunos de um 

mesmo curso de alemão. Esta particularidade faz com que a nossa tese não seja apenas 

mais uma a investigar um grupo restrito de pessoas, pois nos propomos a abranger um 

público mais diverso. 

Em compensação, quando tratamos da variedade de tipos de instrumentos para 

produção/coleta de dados, as pesquisas da USP se assemelham bastante às do restante do 

país, como mostra a tabela: 

                                                           
32 Professores da Educação Básica, alunos do Ensino Fundamental e alunos do Ensino Médio. 
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Tabela 03 – Instrumentos de produção/coleta de dados nas teses e dissertações da USP 
 

Instrumento Representatividade33 

Autobiografia 01 

Diário de pesquisa 02 

Entrevista 05 

Logs 01 

Observação de aula 04 

Observação de campo 02 

Observação participante 01 

Questionário 05 

Teste de desempenho 01 

Projeto/Oficina didática 02 

Material didático 01 

Total 25 
 

 Apesar de contar com apenas oito trabalhos, encontramos variedade significativa de 

instrumentos diferentes sendo utilizados nas produções, muitos deles usados mais de uma 

vez. Como vimos na subseção 1.1.2.1 ‘Pesquisas no Brasil’, produzir dados a partir de 

instrumentos diferentes é comum em investigações sobre crenças e expectativas. 

Similarmente, na USP, a maioria das teses e dissertações emprega vários deles para tal, 

como é o caso de Souza (2014) que usa sete instrumentos diversos34. Entretanto, isto não é 

regra geral na universidade, pois há exemplos de trabalhos como os de Rodrigues (2010) e 

Miranda (2005) que trabalham com crenças sobre inglês LE, porém usando apenas dois 

tipos de instrumento de produção/coleta de dados (questionário e entrevista), dois dos 

mesmos que pretendemos utilizar em nossa tese. Há ainda casos como os de Reis (2011) e 

Simão (2009) que se valem de ainda menos instrumentos, utilizando apenas o questionário. 

Logo, com base no exposto nesta subseção, acreditamos ter explicado, em linhas 

gerais, o que já foi produzido até o momento na USP sobre o assunto e explanamos no que 

as investigações anteriores se diferenciam/assemelham da nossa tese. Na próxima parte do 

texto, deter-nos-emos a detalhar um pouco mais sobre os estudos desenvolvidos no 

contexto em que investigamos. 

 

1.1.2.3 Pesquisas no Norte do país e no estado do Pará 

 

A região Norte do Brasil é uma das cinco definidas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Hoje conta com um universo de dez universidades 

                                                           
33 Quantidade de vezes em que determinado instrumento foi utilizado, em estudos diferentes. 
34 Diário de pesquisa, questionário, logs, material didático, observação de aula, autobiografia e entrevista.  
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federais35, sendo a segunda menor em quantidade de instituições de Nível Superior nesta 

rede, perdendo apenas para o Centro-Oeste, atualmente com apenas cinco36. Apesar disto, 

com quatro instituições37, o Pará é o quarto maior estado brasileiro em número de 

universidades federais, ficando atrás apenas de: 

a) Minas Gerais: 11 universidades38; 

b) Rio Grande do Sul: 07 universidades39; 

c) Bahia: 06 universidades40. 

Por isso, não é surpresa que quase a totalidade da produção sobre crenças da região 

Norte seja advinda do referido estado, como podemos visualizar no gráfico: 

Gráfico 06 – Proporção numérica e percentual de dissertações da região Norte por instituição 

 
Como dito no título do gráfico, no Norte do país, há somente dissertações sobre o 

assunto, nenhuma tese, até o momento. E todos os trabalhos são sobre crenças, nenhum 

trata de expectativas. Se levarmos ainda em conta que, destas quatro pesquisas, duas são 

área de Psicologia, Lellis (2007) e Silva (2008), vemos o quão pouco as crenças sobre 

ensinar/aprender (EA) uma LE estão presentes na produção acadêmica da região. 

                                                           
35 UFAC, UFAM, UFOPA, UFPA, UFRR, UFT, Unifap, Unifesspa, Unir e Universidade Federal Rural da 

Amazônia (UFRA). 
36 UnB, Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Federal de Goiás (UFG), 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). 
37 UFOPA, UFPA, Unifesspa e UFRA. 
38 Universidade Federal de Alfenas (Unifal), Universidade Federal de Itajubá (Unifei), Universidade Federal 

de Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal de Lavras (UFLA), Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG),  Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Universidade Federal de Viçosa (UFV), Universidade Federal 

do Triângulo Mineiro (UFTM), e Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). 
39 Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 

Alegre (UFCSPA), Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 

Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
40 Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Universidade Federal da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira (Unilab), Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), e Universidade Federal do Vale 

do São Francisco (Univasf). 
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 Portanto, temos meramente dois estudos; um da UFPA, Nascimento (2007), e um 

da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Vale (2014), que hoje representam as 

únicas investigações envolvendo crenças e E/A de idiomas encontradas em nosso 

levantamento. Com a peculiaridade de ambas terem como contexto de investigação 

capitais da região Norte, a primeira tendo investigado uma universidade federal em Belém 

e a segunda uma escola pública em Manaus, o que significa que, até o presente, a 

exploração das crenças de cidades interioranas não tem recebido a atenção que damos a 

elas em nossa tese ao estudar o município de Marabá, no Sudoeste do Pará. Pois, mesmo as 

investigações desenvolvidas fora da região, mas que tratam sobre ela, como é o caso da 

dissertação de Silva (2000), pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), estão 

sempre presas a capitais como campo de estudo. 

 Em relação a características teórico-metodológicas, os trabalhos de Nascimento 

(2007) e Vale (2014) não diferem muito da produção nacional, ambas abordam crenças 

referentes ao E/A de inglês, há predominância da abordagem qualitativa, poucos sujeitos e 

variedade de instrumentos de coleta de dados, como entrevistas, observação de aulas, 

questionários e narrativas. A única diferença mais marcante é que a os procedimentos da 

pesquisa etnográfica são deixados um pouco de lado para dar lugar aos do estudo de caso. 

 Para não restringir a apenas dois trabalhos uma subseção inteira de levantamento, 

conforme justificamos da seção 1.1.1 ‘Caminhos percorridos para construção deste 

panorama’, optamos por complementar o que aqui apresentamos com produções menores, 

no sentido de não se igualarem à complexidade de uma tese ou dissertação, mas que, na 

ausência destas, podem nos auxiliar a ter uma ideia mais abrangente dos interesses 

regionais pelo tema. 

 Falemos inicialmente de publicações em periódicos referentes a apresentações 

nossas (SILVA, 2013a e 2013b, 2012, 2011)41 em eventos internacionais42 em que tivemos 

oportunidade de compartilhar e discutir estudos que vínhamos, na época, desenvolvendo 

sobre crenças e formação de professores de idiomas, sem ainda um interesse específico 

pelas expectativas. 

 Nestas comunicações orais e palestras, que se transformaram em artigos ou 

resumos para anais dos eventos em questão, o foco maior era a formação de professores de 

                                                           
41 Na época nossa autoria ainda era indicada como SILVA, L.K. (nome de solteira). 
42 II Semana PanAmazônica da Unifesspa: Entrelugares, Culturas e Saberes – Marabá/PA (2013); III 

Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores Universitários de Inglês (ABRAPUI) – 

Florianópolis/SC (2012); e III Congresso Internacional de Estudos Linguísticos e Literários da Amazônia – 

Belém/PA (2011). 
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inglês como LE em que o trabalho com as crenças de alunos e professores era considerado 

essencial para que o processo pudesse acontecer a contento. 

 Tratávamos de ideias que eram fruto de dois projetos de pesquisa desenvolvidos 

sob nossa coordenação: ‘Ensinar/Aprender a ser professor de Inglês como LE: (mudanças 

de) crenças de professores e alunos sobre o processo’ (SILVA, 2013a e 2013b), na 

UFPA43, em 2012 e 2013, e ‘Motivação e autonomia no processo de formação de 

professores de inglês como língua estrangeira’ (BARROS, 2014), na Unifesspa, em 2014, 

mas que precisou ser interrompido devido ao afastamento para o início do curso do 

doutorado. 

 O desenvolvimento de ambos os projetos serviu não apenas para melhorar nossos 

conhecimentos a respeito de formação de professores de inglês, crenças e, finalmente, 

reconhecer e dar o devido valor às expectativas tanto para a aprendizagem da língua em si, 

quanto para o processo de se tornar docente de LE como um todo, mas despertou também 

o interesse de alguns graduandos pelo tema a ponto de já existirem monografias de alunos 

do curso de Letras Inglês do antigo campus de Marabá da UFPA e da atual Unifesspa 

abordando o assunto, como Rebelo (2013), Cruz e Matos (2014), Santos (2015), Silva 

(2013), Oliveira e Urbano (2014), Lima e Silva (2014), tendo sido os três últimos 

elaborados sob minha orientação. 

 Ainda que com a simplicidade característica de monografias de trabalho de 

conclusão de curso de uma graduação, estas pesquisas nos ajudam a saber mais do pouco 

que hoje se conhece sobre as crenças de se EA inglês como LE no interior do Pará e, em 

alguns casos, dentro de um contexto de formação de professores. Diante de tanta escassez 

de produção acadêmica como a que encontramos nas regiões mais afastadas dos grandes 

centros urbanos amazônicos uma tese de doutorado como a nossa pode fazer diferença 

significativa. 

  

 1.1.3 Síntese do panorama apresentado 

 

 Ao final deste levantamento acreditamos ter alcançado o objetivo traçado de 

demonstrar o quão inovador é o estudo que desenvolvemos como tese de doutoramento, 

expondo o quanto ele é diferente e inovador em relação ao que já foi realizado na mesma 

área. 

                                                           
43 Até o ano de 2013, a Unifesspa (criada pela Lei nº 12.824/2013) era o campus de Marabá da UFPA. 



56 
 

 O levantamento bibliográfico feito aqui nos deu a oportunidade não apenas de 

conhecer o que já se produziu no Brasil, na USP e na própria região Amazônica, sobre o 

tema, mas também de interligar estas produções, estabelecendo relações entre elas, 

comparando-as, não no sentido de apontar qual seria melhor, porém no que elas se 

assemelham ou se diferenciam entre si e sumarizamos no quadro abaixo: 

 

Quadro 01 – Panorama de características predominantes nas produções sobre crenças e expectativas 
  

Brasil USP Norte do Brasil 

Abordagem Qualitativa Qualitativa Qualitativa 

Idioma Inglês Espanhol Inglês 

Instrumentos Vários Vários Vários 

Objetivo Interpretativista Interpretativista Interpretativista 

Procedimento Etnográfico Etnográfico Estudo de caso 

Sujeitos Muito diversos Pouco diversos Pouco diversos 
 

 Todos estes aspectos estão elencados em termos de predominância, haja vista que 

sempre há exceções, mas o quadro apresenta, em linhas gerais, particularidades marcantes 

na maioria das teses e dissertações produzidas em cada uma das localidades. 

 

1.2 História legislativa da formação de professores de inglês 

 

Este subcapítulo compreende parte da análise documental44 de nossa pesquisa, 

onde, a partir de documentos federais, estaduais e municipais, apresentamos uma breve 

trajetória do curso de Letras Inglês, hoje um meio de formação de professores de inglês 

como Língua Estrangeira (LE) no país. Ele está dividido em três segmentos. O primeiro 

trata sobre os primeiros cursos ofertados no Brasil. O segundo diz respeito à sua chegada e 

desenvolvimento no Pará. O terceiro sintetiza o levantamento histórico que integra a seção 

e apontamos aquilo que ainda precisa ser feito. 

 

1.2.1 Primeiros cursos ofertados no país 

  

Ao contrário do que se acredita, o Ensino Superior brasileiro não adquiriu cunho 

universitário a partir da década de 30, por, até então, funcionar em escolas e faculdades 

isoladas que se ofereciam cursos voltados apenas para uma única área específica. Em 1909, 

foi criada a Escola Universitária Livre de Manáos45. Ela reunia três áreas de conhecimento 

                                                           
44 Apenas parte porque, nas seções em que exploramos as crenças e expectativas do governo, também 

fazemos estudo documental, juntamente com análise de conteúdo. 
45 Criada pela Lei nº 601 de 08 de outubro de 1909 (AMAZONAS, 1909). 
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(Exatas, Humanas e Saúde)46 e, em 1913, passou a ser chamada de Universidade de 

Manaus, foi desativada em 1926 e, mais tarde, em 1962, precedeu a Universidade Federal 

do Amazonas (UFAM)47. 

 É bastante provável que os adeptos ao pensamento de que os anos 30 marcam o 

início desta história não estivessem atentos ao que acontecia no Norte do país no início do 

século e, por isso, considerem a criação da Universidade de São Paulo (USP)48, como a 

primeira experiência universitária brasileira, o que, apesar de não ser verdade, é 

compreensível visto que a Escola Universitária Livre de Manáos durou apenas 17 anos e 

poucos registros há dela. 

 Há divergências em relação a quando e onde o Ensino Superior brasileiro teve 

início, mas é fato que o primeiro curso superior data de 1808 com a vinda da Família Real 

Portuguesa ao Brasil, momento em que é criada Escola de Cirurgia da Bahia49 que deu 

origem à futura Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA)50. 

 As primeiras iniciativas de cursos superiores foram implementadas pela elite do 

país para atender seus próprios interesses, por isso as graduações inicialmente oferecidas 

eram de profissões liberais tradicionais como Medicina, Direito e Engenharias 

(SAMPAIO, 1991). Enquanto estas características perduraram, até antes da Reforma 

Francisco Campos51, a formação de professores para a Educação Básica se dava no Ensino 

Secundário, o que não significa que a formação em Letras não existia, como exemplo 

podemos citar o Bacharelado em Letras do Colégio Pedro II, criado em 1837 (BRASIL, 

1837) e o da Escola Universitária Livre de Manáos, implementado 1909 (AMAZONAS, 

1909). Contudo, eram iniciativas que não necessariamente visavam formar professores. 

 Desta maneira, até a década de 30, quem ministrava aulas nas diferentes áreas eram 

professores leigos. Após a reforma anteriormente mencionada e o aparecimento da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras por advento da criação da USP, os professores 

                                                           
46 Esta instituição contava com cursos de instrução militar, Engenharia Civil, Agrimensura, Agronomia, 

Indústrias, Ciências Jurídicas e Sociais, bacharelado em Ciências Naturais e Farmacêuticas e Letras. 
47 Criada pela Lei Federal 4.069-A, de 12 de junho de 1962 (BRASIL, 1962). 
48 Criada pelo Decreto n.º 6.283, de 25 de janeiro de 1934 (SÃO PAULO, 1934). 
49 Criada pela Decisão nº 2, de 18 de fevereiro de 1808 (BRAZIL, 1808c). 
50 Criada pelo Decreto-Lei nº 9.155, de 8 de abril de 1946 (BRASIL, 1946). 
51 Aconteceu em 1931, durante a Era Vargas (1930-1945), quando o ministro da Educação e da Saúde era 

Francisco Campos, e "estabeleceu, em nível nacional, a modernização do ensino secundário brasileiro. Ela 

imprimiu organicidade ao ensino secundário por meio de várias estratégias escolares, como a seriação do 

currículo, a freqüência obrigatória dos alunos, a imposição de um detalhado e regular sistema de avaliação 

discente e a reestruturação do sistema de inspeção federal. Desta forma, a cultura escolar definida pela 

reforma de 1931 procurava produzir um habitus burguês nos estudantes secundaristas, a partir da educação 

integral e de práticas de disciplinamento e de autogoverno". (DALLABRIDA, 2009, p. 185) 



58 
 

passam a ter a oportunidade de se formar na universidade para atuar no Ensino 

Secundário52. 

A nova composição para a formação de professores secundários foi a 

seguinte: o candidato matriculava-se nos cursos de Bacharelado dos diversos 

ramos específicos de conhecimento, segundo o setor curricular e 

programático em que pretendia exercer o magistério no ensino médio 

(História, Geografia, Matemática, Filosofia, Química etc.). Ao fim de três 

anos, formava-se o Bacharel. A licença para o magistério (diploma de 

Licenciado) lhe era concedida mediante mais um ano de estudos [...] 

(FÉTIZON, 1984, p. 149) 
 

 Esta mesma composição funcionava para as diversas habilitações do curso de 

Letras, uma vez que, desde o início da USP, já haviam sido instituídas diversas cadeiras 

fundamentais na seção de Letras, entre elas a de Língua e Literatura Inglesa53, dividida em 

diversas subseções, uma delas a de LE54 que era assim organizada: 

1º ano – Lingüística Filologia comparada, Língua (francesa, inglesa ou alemã); 

2º ano – Língua (francesa, inglesa ou alemã) Literatura (francesa, inglesa ou 

alemã); 

3º ano – Língua (francesa, inglesa ou alemã) Literatura (francesa, ou alemã), 

Técnica e crítica literária. (SÃO PAULO, 1934) 
 

 Ao concluir o curso em qualquer das seções ou subseções da universidade o aluno 

tinha direito ao que se chamava de “licença cultural”55, mas para exercer o magistério no 

Ensino Secundário era necessário ainda concluir um “curso de formação pedagógica no 

Instituto de Educação”5657 que poderia ser feito de simultaneamente ao 3º ano na 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras ou após a sua conclusão. 

 A preocupação inicial era formar o professor para atuar apenas no Ensino 

Secundário. Assim, a universidade não tomou para si, naquele momento, a 

responsabilidade da formação para lecionar em níveis inferiores ao que hoje equivale ao 

Ensino Médio. No caso da LE, somente a partir da publicação da Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB) nº 9.394/96, o ensino de idiomas passa a obrigatoriamente fazer parte do currículo 

da Educação Básica, pois na anterior (Lei nº 5.692/71), as LE eram mencionadas como 

algo que poderia ser incluso, enquanto, na sua antecessora (Lei nº 4.024/61), elas não são 

previstas para nenhum nível de ensino. Deste modo, durante muitos anos, a formação do 

professor de línguas não foi valorizada devido, entre outros fatores, à falta de legislação 

que a incluísse formalmente nos primeiros anos de escolarização do país.  

                                                           
52 Antigo ginásio, hoje Ensino Médio. 
53 Ver Art. 9º do Decreto n.º 6.283, de 25 de janeiro de 1934 (SÃO PAULO, 1934). 
54 Ver Art. 10º do Decreto n.º 6.283, de 25 de janeiro de 1934 (SÃO PAULO, 1934). 
55 Ver Art. 11 do Decreto n.º 6.283, de 25 de janeiro de 1934 (SÃO PAULO, 1934). 
56 Ver § 1.º do Art. 5º do Decreto n.º 6.283, de 25 de janeiro de 1934 (SÃO PAULO, 1934). 
57 Trata-se do antigo Instituto Caetano de Campos que teve sua Escola de Professores incorporada à USP em 1938. 
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1.2.2 Destinos tomados pelo curso no Pará 

 

 Nesta seção versamos sobre a implementação e expansão do curso de licenciatura 

em Letras Inglês no Pará. E, para tanto, dividimo-la em duas subseções: na primeira delas, 

abordamos acerca de iniciativas pioneiras implementadas na capital do estado e, na 

segunda, tratamos do processo de expansão deste curso para municípios do interior 

paraense. 

 

1.2.2.1 Na capital do estado 

 

 Vimos, na seção anterior, que a primeira iniciativa de curso de formação de 

professores de idiomas em uma universidade surgiu em São Paulo, em 1934, e levou 

algumas décadas para que o mesmo acontecesse no Norte do país que também começou a 

história do seu Ensino Superior com cursos mais elitizados, por exemplo, na já mencionada 

Escola Universitária Livre de Manáos que ofertava o curso de Letras, mas como 

bacharelado, e, com o encerramento desta instituição em 1926, a região Norte volta a 

oferecer este curso em Nível Superior somente a partir de 1957, na Universidade do Pará58, 

que, mais tarde, passaria a ser chamada de Universidade Federal do Pará (UFPA). 

 É importante enfatizar que, durante este período de mais de três década (1926 a 

1957), a formação na área de Letras continuou acontecendo no Norte do país, mas estava 

restrita a colégios e preparatórios para escolas profissionais, essencialmente para carreiras 

como Direito e Medicina por advento da Faculdade de Direito do Pará59, que existia desde 

1902, e a Faculdade de Medicina e Cirurgia do Pará60, criada em 1919. Com a criação da 

UFPA ambas as faculdades foram integradas a ela, juntamente com outros cinco 

estabelecimentos de Ensino Superior, todos localizados na capital do estado (BRASIL, 

1957): 

c) Faculdade de Farmácia de Belém do Pará; 

d) Escola de Engenharia do Pará; 

e) Faculdade de Odontologia do Pará; 

f) Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Pará; 

g) Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Atuariais do Pará. 
 

 Como podemos observar, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Pará, 

existente desde 1955, foi uma das que foram integradas pela nova universidade e, com ela, 

levou o único curso de Letras do Norte do Brasil na época. A criação da UFPA marca, 

                                                           
58 Criada pela Lei nº 3.191, de 2 de julho de 1957 (BRASIL, 1957). 
59 Federalizada pela Lei nº 1.254, de 4 de dezembro de 1950 (BRASIL, 1950b). 
60 Federalizada pela Lei nº 1.049, de 03 de janeiro de 1950 (BRASIL, 1950a). 
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então, a volta deste curso para o Nível Superior da região Norte do país que passa a ser 

gratuito pela federalização de todos os estabelecimentos que a compuseram. 

 As informações sobre quando o curso de Letras Inglês começou na UFPA são 

desencontradas. De acordo com o portal do e-MEC, a primeira turma data de março de 

1955, mesma data de início do curso de Letras Português e de Letras Francês, indicando 

que os três já existiam desde antes da universidade, ainda na Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras do Pará. Contudo, o Instituto de Letras e Comunicação (ILC) que hoje 

abriga as graduações em Letras do campus da capital, ao relatar a sua história em seu site 

oficial, diz que, em 1965, havia apenas Letras com Habilitação em Língua e Literatura 

Portuguesas e o Inglês, na época, era contemplado unicamente como Curso Livre de LE61. 

E, mais tarde, em 1969, com a criação do Centro de Letras e Artes (CLA), os cursos de 

Letras com habilitação em Línguas e Literaturas Estrangeiras62 passam a existir. 

 Apesar de haver duas prováveis datas de início, o curso de Letras Inglês do campus 

de Belém da UFPA é o pioneiro na região Norte do Brasil, porém hoje não é mais o único 

na capital do Pará que conta com mais quatro outros, sendo um público e os outros 

privados. 

 A Universidade Estadual do Pará (UEPA) é, juntamente com a UFPA, as únicas 

instituições públicas que oferecem, em Belém, a graduação na qual focamos nosso estudo. 

A referida universidade estadual tem a mais nova licenciatura em Letras Inglês gratuita da 

capital do estado que iniciou em 2011 sua turma inaugural. Antes disso, seis particulares já 

atendiam parte da demanda na área. A primeira delas foi a União das Escolas Superiores 

do Pará (UNESPA)63, em 1988, anos mais tarde, a Faculdade Integrada Brasil Amazônia 

(FIBRA), em 2003, a Universidade Anhanguera (UNIDERP), em 2005, Universidade 

Paulista (UNIP) e Universidade de Uberaba (UNIUBE) tiveram seus cursos autorizados no 

mesmo ano, em 2006, e a Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), em 2007. A única 

iniciativa que surgiu depois da aprovação do curso da UEPA, a do Centro Universitário de 

Maringá (UNICESUMAR) é a mais recente de todas e data de 2013. 

                                                           
61 Em 1965 o Núcleo de Letras da UFPA oferecia Cursos Livres de Espanhol, Inglês, Esperanto, Italiano, 

Japonês, Francês e Alemão. 
62 De acordo com o e-MEC, no campus de Belém da UFPA temos Letras Inglês (desde 1955), Francês (desde 

1955), Alemão (desde 2003), Espanhol (desde 2006) e, mais recentemente, a dupla habilitação em Língua 

Portuguesa e Libras (desde 2012). 
63 Criada em 1987 pela fusão do Centro de Estudos Superiores do Estado do Pará (CESEP) com as Faculdades 

Integradas Colégio Moderno (FICOM) e que, em 1993, passou a se chamar Universidade da Amazônia 

(UNAMA). 
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 Os cursos mencionados têm semelhanças e diferenças. Podemos exemplificar que, 

segundo dados do e-MEC, cinco deles64 são de 6 semestres, enquanto os outros quatro65 

duram 8 semestres. A carga horária mínima também varia bastante, o menor tem 2800 

horas (UNICID) e o maior 3620 (UNIP), é interessante observar que ambos os cursos que 

estão nos dois extremos são de educação à distância. 

Outra diferença significativa é que mais da metade dos cursos ofertados na capital 

do estado são não presenciais66, tendo o município de Belém como polo, e, praticamente 

todos eles67, são de dupla habilitação em Português e Inglês68, sendo a FIBRA a única a ter 

curso presencial em Belém que hoje oferece isto. Além de que todas as Licenciaturas em 

Letras Inglês ou Português-Inglês aprovadas para funcionar na capital do Pará a partir de 

2005 são à distância. Não coincidentemente é a partir deste período que o setor privado 

também expande a oferta do curso para o interior do estado, como veremos na subseção a 

seguir. 

 

1.2.2.2 No interior do estado 

 

 Até 2005, tínhamos somente dois cursos de Letras Inglês fora da capital do Pará: o 

de Ananindeua que a Escola Superior Madre Celeste (ESMAC) começou a oferecer em 

2002 e o de Soure que foi, em 2004, a primeira iniciativa da UFPA em levar o curso para 

um dos seus campi no interior. Com este cenário, a instituição pioneira a ofertar a 

graduação fora de Belém tinha características parecidas com a que primeiramente começou 

a atuar, na década de 70: a UNAMA69. Ambas trabalham com Ensino Superior particular 

que Carlos Benedito Martins (1988) chama de “novo” ensino privado e surgiu no mercado 

de uma maneira bastante particular: 

De uma maneira geral, ocorreu que os responsáveis pelas escolas de 

primeiro e segundo graus, que transferiram seus capitais para o ensino 

superior, trariam também a mentalidade empresarial com a qual dirigiam 

seus estabelecimentos, procurando imprimir tal tipo de percepção e 

conduta nos estabelecimentos de ensino superior criados por eles. (Ibidem, 

p. 38) 
 

                                                           
64 UNIUBE, UNICID, UNICESUMAR, FIBRA e UNIDERP. 
65 UNAMA, UNIP, UFPA e UEPA. 
66 UNIDERP, UNIP, UNIUBE, UNICID e UNICESUMAR. 
67 À exceção da UNIDERP. 
68 Optamos por apresentar conjuntamente dados dos dois cursos (Letras Inglês e Letras Português/Inglês) 

para sermos fieis ao nosso objetivo de descrever a formação do professor de Língua Inglesa em Nível 

Superior e ambas as licenciaturas formam este profissional.  
69 Na época, ainda sob o nome de CESEP e FICOM. 
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 Trata-se de um movimento que iniciou no Sudeste do país nos anos 70 e na região 

Norte não foi diferente, pois, tanto a ESMAC quanto as instituições antecessoras da 

UNAMA (CESEP e FICOM) tiveram seu começo atrelado a escolas privadas de Educação 

Básica que passaram também a atuar no Nível Superior vendo-o como um mercado 

promissor para obtenção de lucro e acúmulo de capital. 

 A partir disto, foi aberto caminho para que várias outras instituições privadas de 

Ensino Superior também implementassem suas atividades acadêmicas no interior do Pará. 

Assim, conforme dados do e-MEC, o curso de Letras Inglês chegou, por meio da rede 

privada, até diversos municípios do estado e é ofertado hoje em: 

Altamira* → UNIP (desde 2006); 

Ananindeua→ ESMAC (desde 202), UNIDERP (desde 2005), UNIP (desde 2006); 

Barcarena → UNIP (desde 2006); 

Castanhal → UNIP (desde 2006); 

Eldorado dos Carajás → UNICESUMAR (desde 2013); 

Tucuruí* → UNIDERP (desde 2005), UNIUBE (desde 2006); 

Santarém* → CEULS70 (desde 2007), UNIP (desde 2006), UNIUBE (desde 2006); 

Marabá* → UNIDERP (desde 2005), UNIP (desde 2006); 

Parauapebas → UNIUBE (desde 2006); 

Redenção → UNIP (desde 2006); 

Ulianópolis → UNIDERP (desde 2005). 

Onze cidades do interior são atendidas pelo setor privado. É relevante observar que 

apenas duas (CEULS e ESMAC) ofertam o curso presencialmente, sendo que cada uma 

delas atua em um único município, restringindo a possibilidade de acesso a esta 

modalidade de graduação para quem opta por estudar em uma instituição privada no 

interior do Pará, pois, caso o futuro professor não obtenha a sua formação em Ananindeua 

ou em Santarém, ele terá duas únicas opções: fazer a graduação à distância ou estudar em 

uma universidade federal (caso exista em seu município). Não criticamos aqui a qualidade 

da formação não presencial, que pode ser bastante eficiente quando bem utilizada, mas 

damos ênfase à falta de alternativas uma vez que nem todos adaptam-se bem a este tipo de 

curso, o que pode prejudicar a formação dos professores oriundos do interior paraense. 

Ainda sobre esta licenciatura nas instituições privadas, não é por mera coincidência 

que o processo de expansão aconteceu a partir de 2002, ano subsequente à implantação do 

                                                           
70 Centro Universitário Luterano de Santarém – única privada filantrópica e confessional, sem fins lucrativos. 
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Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior (FIES)71, um programa 

“destinado à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em 

cursos superiores não gratuitos” (BRASIL, 2001a, p. 02). Podemos observar também que a 

expansão tomou proporções ainda maiores a partir de 2005 com a criação do Programa 

Universidade para Todos (PROUNI)72 que concede bolsas de estudo integrais e parciais 

para o mesmo público, com o diferencial de disponibilizar bolsas também para docentes da 

rede pública para que cursem qualquer licenciatura, independentemente da renda73. Assim, 

o interior do estado passa a se configurar como um mercado cada vez mais atraente devido 

a seus municípios com poucas ou nenhuma universidade pública e com a maioria da 

população elegível aos programas acima, por a Educação Básica pública ser predominante 

nestas localidades. 

 O mesmo não aconteceu com o Nordeste paraense, onde se concentram a maioria 

dos campi da UFPA e da UEPA. Houve, contudo, uma pausa na expansão deste curso 

pelas instituições particulares em 2007, tanto que a única nova iniciativa após este período 

é de 2013, em uma cidade que não era atendida por nenhuma universidade, nem privada, 

nem pública: Eldorado dos Carajás. Isso se deu porque neste período iniciaria uma nova 

expansão para o interior do Pará: a do setor público federal, o que nos leva a hoje ter o 

curso em: 

Altamira→ UFPA (desde 2008); 

Bragança→ UFPA (desde 2007); 

Cametá→ UFPA (desde 2007); 

Marabá→ Unifesspa74 (desde 2009); 

Santarém→ UFOPA75 (desde 2011); 

Soure→ UFPA (desde 2004); 

Tucuruí→ UFPA (desde 2013). 

Como podemos perceber, apenas universidades federais ofertam gratuitamente a 

Licenciatura em Letras Inglês no interior do estado, apesar de termos mais uma instituição 

pública no Pará, a UEPA, que, mesmo também funcionando em uma proposta multicampi, 

                                                           
71 Criado pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001 (BRASIL, 2001a). 
72 Criado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005 (BRASIL, 2005b). 
73 Como previsto no inciso III do Art. 2º da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005 (BRASIL, 2005b). 
74 Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) foi criada pela Lei nº 12.824/2013 por 

desmembramento da UFPA (BRASIL, 2013c). 
75 Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) foi criada pela Lei nº 12.085/2009 por desmembramento 

da UFPA e da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) (BRASIL, 2009a). 
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implementou esta graduação somente em seu campus da capital. As federais começam a 

expandir, principalmente, suas licenciaturas, em geral, não apenas o curso de Letras Inglês, 

para além de Belém com o auxílio do programa de apoio a planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni)76 que, finalmente, proporciona condições 

mais favoráveis para a ampliação do acesso ao e permanência no Nível Superior público 

por meio de melhorias tanto em estrutura física quanto em recursos humanos com a 

contratação de mais servidores (professores e técnicos-administrativos). 

 Com a instituição deste programa, começa uma verdadeira corrida pela abertura de 

novos cursos de graduação e até mesmo de surgimento de novas universidades, como foi o 

caso da UFOPA, em 2009, e da Unifesspa, em 2013. Até o ponto de que, no período de 

2009 a 2014, a UFPA ter oferecido 36 novas graduações, sendo 1377 em Belém e outras 

2378 em seus campi do interior do estado. A Unifesspa, por sua vez, durante o mesmo 

período, abriu quinze novos cursos79, em seus diversos campi, a sua maioria em 2014, ano 

seguinte ao seu desmembramento da UFPA. Enquanto a UFOPA mais que quadruplicou a 

quantidade de cursos que oferecia, passando de sete graduações ofertadas em 2009 para 35 

em 2014. 

 Outro advento do governo federal que impulsionou a expansão do Ensino Superior 

para o interior foi o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(PARFOR)80. Programa que visa formar professores em exercício na rede pública para que 

obtenham a formação exigida pela LDB81. Foi assim que o curso de graduação em Letras 

                                                           
76 Instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007c). 
77 Em 2014: Engenharia ferroviária e logística. Em 2013: Tecnologia de produção multimídia e Engenharia 

biomédica. Em 2012: Arquivologia, Letras - libras e português e Engenharia de telecomunicações. Em 2011: 

Terapia ocupacional. Em 2010: Cinema e audiovisual e Fisioterapia. Em 2009: Teatro, Biotecnologia, 

Museologia e Licenciatura interdisciplinar em ciências, matemática e linguagem. 
78 Em 2014: Educação do campo (Altamira), Bacharelado em ciência e tecnologia (Ananindeua), Engenharia 

de materiais (Ananindeua) e Educação do campo (Cametá). Em 2013: Engenharia da computação 

(Castanhal), Engenharia sanitária e ambiental (Tucuruí) e Engenharia da computação (Tucuruí). Em 2012: 

Física (Abaetetuba) e Agronomia (Cametá). Em 2011: Matemática (Breves), Sistema de informação 

(Cametá), Matemática (Cametá) e Ciências biológicas (Soure). Em 2010: Ciências naturais (Breves) e Letras 

– língua espanhola (Castanhal). Em 2009: Educação do campo (Abaetetuba), Engenharia industrial 

(Abaetetuba), Letras - língua espanhola (Abaetetuba), Engenharia florestal (Altamira), Ciências naturais 

(Bragança), Serviço social (Breves), Ciências naturais (Cametá) e Sistemas de informação (Castanhal). 
79 Em 2009: Educação do Campo, Letras Inglês e Geografia. Em 2010: Física. Em 2014: Administração 

(Rondon), Lic. Artes Visuais, Bacharelado em Ciências Biológicas, Lic. Ciências Contábeis (Rondon), 

Ciências Econômicas, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, 

Lic. História (Marabá e Xinguara) e Saúde Coletiva. 
80 Instituído pelo Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009. (BRASIL, 2009b) 
81 “Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de 

licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do 

ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal.” (BRASIL, 1996) 
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Inglês se expandiu ainda mais, inclusive para municípios nunca antes contemplados seja 

por instituições particulares ou públicas. 

 A licenciatura em Letras Inglês é oferecida dentro do PARFOR, pela UEPA, em: 

Castanhal; 

São Miguel do Guamá.  

Pela UFPA, em: 

Abaetetuba; 

Belém*; 

Bragança*; 

Breves; 

Cametá*; 

Castanhal; 

Itaituba; 

Marabá*; 

Mãe do Rio; 

Medicilândia; 

Parauapebas; 

Soure*; 

Tailândia; 

Tucurí. 

E, pela UFOPA, em: 

Alenquer; 

Almeirim; 

Itaituba; 

Juruti; 

Monte Alegre; 

Óbidos; 

Oriximiná; 

Santarém.  

Sendo que, nesta última universidade, o curso é de dupla habilitação Português e 

Inglês e, em todos os municípios marcados com asterisco, também há a oferta do curso 

regular, fora da modalidade PARFOR, para o público em geral. Assim, temos 17 

municípios, no interior do estado do Pará, cujo curso de Letras Inglês pelo PARFOR é a 
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única alternativa de formação inicial formal na área. Lembramos ainda que Unifesspa, 

IFPA e UFRA também ofertam graduações (e pós-graduações) pelo PARFOR, mas, 

atualmente, nenhuma delas oferece o curso em questão pelo programa. 

 

1.2.3 Tentativa de arrematar uma “história (ainda) sem fim” 

 

 Neste subcapítulo, sucintamente, descrevemos, em linhas gerais, o 

desenvolvimento do curso de formação de professores de inglês como LE para a Educação 

Básica, desde a sua primeira implementação no Ensino Superior nacional até a expansão 

pelo estado do Pará. Por meio desta descrição, é possível sabermos sobre a história do 

curso no país, mais detalhadamente, no Pará, além de conhecer algumas curiosidades e 

características específicas que teve ao longo do tempo. 

 A implementação da graduação em Letras Inglês no Pará foi semelhante a como o 

mesmo processo se deu no resto do país, com particularidades como: 

a) Início com professores leigos (sem formação universitária na área) atuando na 

Educação Básica; 

b) Primeiros cursos de capacitação específica acontecendo em escolas e faculdades 

isoladas; 

c) Transformação destas faculdades nas primeiras instituições universitárias 

públicas do estado.  

Entretanto, quanto à expansão, apenas o que aconteceu com o setor privado tem 

características bastante parecidas, enquanto a do setor público, mais intensificada a partir 

de 2009, teve alguns aspectos próprios a exemplo da influência de programas como: 

a) PARFOR – voltado apenas para o Norte e Nordeste do Brasil; 

b) Reuni – que tem amplitude nacional, mas que também tem apresentado 

resultados significativos de seus investimentos nas referidas regiões. 

 Nos últimos anos, a expansão deste curso está acontecendo mais rápido do que 

jamais se deu na história do estado do Pará. Temos de um lado instituições particulares 

expandindo para garantir uma porção de um mercado consumidor por muito tempo 

deixado de lado e assim ter seu lucro e acúmulo de capital. E do outro, universidades 

públicas sucateadas buscando, a todo custo, garantir para si parte dos recursos 

(investimentos) disponíveis a fim de melhorar sua estrutura física e de recursos humanos. 

Estas últimas acabam vendo, nos programas de expansão propostos pelo governo federal, 
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uma maneira de conseguir superar anos de investimento orçamentário insuficiente para 

arcar com suas demandas. 

A consequência é que, como, nem sempre, universidades e institutos têm condições 

de expandir em tamanha proporção, dentro de um período tão curto, isto acaba 

acarretando/evidenciando problemas e incoerências nas instituições. Por exemplo, 

podemos mencionar o fato que, por vezes (para não dizer muitas vezes), para atender as 

exigências do governo, as universidades públicas acabam oferecendo novos cursos 

enquanto seus antigos estão sucateados, contratando mais pessoas (professores e técnicos) 

para as novas graduações sendo que as que já existiam permanecem com falta de pessoal. 

Como dito anteriormente, o estudo documental, que trazemos nesta tese, inicia 

neste capítulo, mas não se encerra nele. No capítulo seguinte, continuamos a utilizar fontes 

primárias para a análise de crenças e expectativas do governo. 

 

 1.3 Considerações sobre crenças 

 

Este subcapítulo está dividido em três partes e nelas fazemos algumas 

considerações teóricas sobre crenças. Na primeira, tratamos sobre diferentes definições de 

crenças. Em seguida, exploramos suas diferentes formas de categorização. E, por fim, 

explicamos a respeito de como elas estão envolvidas no processo de EA idiomas. Apesar 

das semelhanças entre crenças e expectativas, dedicamos este espaço apenas às crenças e, 

mais adiante, há outro exclusivamente para as expectativas82, para que também fiquem 

claras as especificidades de cada um dos termos. 

 

 1.3.1 Busca por uma definição de crenças 

 

Dedicamos esta seção a alguns dos diferentes conceitos que as crenças vêm 

recebendo ao longo dos anos. Partindo do pressuposto que “o conceito de crenças não é 

específico da LA83. É um conceito antigo em outras disciplinas como antropologia, 

sociologia, psicologia e educação, e principalmente da filosofia, que se preocupa em 

compreender o significado do que é falso ou verdadeiro” (BARCELOS, 2004, p. 129). 

Acrescentando a elas outras como Direito, Ciência Política e Economia (PAJARES, 1992). 

No quadro da página seguinte, trazemos algumas destas concepções: 
 

                                                           
82 Ver 1.4 ‘Considerações sobre expectativas’. 
83 Linguística Aplicada. 
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Quadro 02 – Diferentes definições de crenças 
 

Ano Autor(es) Área/Linha Conceito 

1910 Dewey 
Filosofia da 

Educação 

“[…] algum tipo de evidência ou testemunho”. (tradução 

nossa)84 

1985 Horwitz 
Linguística 

Aplicada 

“[...] ideias preconcebidas sobre como as línguas são 

aprendidas e sobre como elas deveriam ser ensinadas”. 

(tradução nossa)85 

1991 Davidson 
Mitologia e 

Arqueologia 

Sinônimo de mitos, lendas e tradições (religiosas ou não) 

etc. 

2010 
Almeida 

Filho 

Linguística 

Aplicada 

“[...] A abordagem (ou cultura) de aprender é caracterizada 

pelas maneiras de estudar, de se preparar para o uso, e pelo 

uso real da língua-alvo que o aluno tem como ‘normais’. 

[...] 

A abordagem de ensinar, por sua vez, se compõe do 

conjunto de disposições de que o professor dispõe para 

orientar todas as ações da operação global de ensinar uma 

língua estrangeira.” (ALMEIDA FILHO, 2010, p. 13)86 

1996 Richardson 
Formação de 

professores 

“[...] compreensões, premissas ou proposições 

psicologicamente sustentadas sobre o mundo que sentimos 

ser verdadeiras”.87 (tradução nossa) 

2000 

Frijda, 

Manstead e 

Bem  

Cognição 
“[...] principais antecedentes das emoções”88. (tradução 

nossa) 

2006 
Kalaja e 

Barcelos89 

Linguística 

Aplicada 

A melhor maneira de conceituar crenças é por meio de suas 

características: (i) Dinâmicas e emergentes, (ii) 

socialmente construídas e contextualmente situadas, (iii) 

experienciais, (iv) mediadas, (v) paradoxais e 

contraditórias. 

2006 
Schafer e 

Walker 
Política 

“[...] representações subjetivas da realidade”. (tradução 

nossa) 90 

2010 
Van den 

Steen 
Economia 

“[...] ‘suposições’ [...]” (tradução nossa)91. 

2014 Fives e Gill 
Psicologia da 

Educação 

“[...] parte de um complexo sistema multidimensional com 

potenciais grupos de crenças contrastantes que são ou não 

performadas em dados momentos de prática devido a uma 

variedade de fatores que estão situados no professor e no 

contexto social.”. (tradução nossa)92 

                                                           
84 Texto original: “[…] some kind of evidence or testimony”. (DEWEY, 1910, p. 1) 
85 Texto original: “[...] preconceived ideas about how languages are leamed and how they should be taught”. 

(HORWITZ, 1985, p. 333) 
86 A obra foi originalmente lançada em 1993, mas a citação foi extraída de sua 6a edição de 2010. 
87 Texto original: “[...] psychologically-held understandings, premises or propositions about the world that 

are felt to be true”. (RICHARDSON, 1996, p. 104-5) 
88 Texto original: “[…] major antecedents of emotions”. (FRIJDA; MANSTEAD; BEM, 2000, p. 1) 
89 Kalaja e Barcelos (2006) estão antecedendo os próximos autores, cujo trabalho é do mesmo ano, porque 

esta mesma definição já tinha sido anteriormente publicada três anos antes pelas mesmas autoras em outra 

obra, a qual não tivemos acesso (KALAJA, P.; BARCELOS, A.M.F. (eds.). Beliefs about SLA: New research 

approaches. Kluwer Academic Publishers, 2003, p. 231-238). 
90 Texto original: “[...] subjective representations of reality”. (SCHAFER; WALKER, 2006 p. 4) 
91 Texto original: “[...] “assumptions””. (VAN DEN STEEN, 2010, p. 620) 
92 Texto original: “[...] part of a complex multidimensional system with potential clusters of contrasting 

beliefs that are or are not enacted in given moments of practice due to a variety of factors that are situated 

within the teacher and social context”. (FIVES; GILL, 2014, p. 7) 
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Apresentamos, no quadro, as compreensões em uma ordem cronológica para que 

seja possível observar o quanto elas se modificaram no decorrer do tempo. A seguir, 

abordamo-las com mais detalhes, para então, a partir da contribuição de cada área/ linha de 

pesquisa, construirmos o nosso próprio entendimento de crenças, que utilizamos no estudo 

dos dados produzidos na presente investigação. 

 Logo no início do quadro, há uma das mais antigas noções de crença, a do filósofo 

da Educação John Dewey. O autor busca descrever o pensamento, a forma como 

pensamos, e, em sua explicação, acaba também envolvendo o conceito de crença, como 

algo que pode ser induzido pelo pensamento de duas possíveis maneiras: aceitando-a ou 

rejeitando-a como razoavelmente provável ou improvável. 

A próxima definição que mostramos no quadro é, de acordo com Barcelos (2004), a 

primeira referência ao termo em relação ao E/A de línguas. Neste conceito, podemos ver 

que a própria palavra escolhida por Horwitz (1985) para descrever as crenças 

(“preconcebidas”) carrega o sentido de opinião formada antes de haver evidência da sua 

verdade ou utilidade. Ideia que seria mantida, na área da Linguística Aplicada, ainda por 

algum tempo, uma vez que autora, pioneira nos estudos, continuaria a incluir em suas 

pesquisas as “noções preconcebidas sobre aprendizagem de língua que provavelmente 

influenciariam a efetividade do aprendiz na sala de aula”93 (idem, 1988, p. 283, tradução 

nossa). Em seus trabalhos mais recentes (HORWITZ, 2016a, 2016b, 2010), as crenças 

foram perdendo espaço e maior atenção é dedicada a investigar a relação entre a ansiedade 

e a aprendizagem de idiomas.  

Em seguida, temos uma definição advinda da Mitologia e da Arqueologia que, 

mesmo sendo áreas mais distantes da nossa, igualmente compreendem que “crenças e 

práticas mudam de acordo com a mudança de necessidades daqueles familiares a elas”94 

(DAVIDSON, 1991, p. 144, tradução nossa). Davidson (idem) lembra ainda que a 

preocupação com as crenças, neste sentido, remonta ao trabalho de Jakob e Wilhelm 

Grimm, por exemplo, onde os autores, em 1812, procuraram ser diferentes dos contadores 

de histórias tradicionais, fazendo com que seus contos fossem além do entretenimento, ao 

carregá-los de traços de mitos antigos que refletiam crenças e costumes passados. 

                                                           
93 Texto original: “[...] preconceived notions about language learning would likely influence a learner`s 

effectiveness in the classroom”. (HORWITZ, 1988, p. 283) 
94 Texto original: “Beliefs and practices change according to the changing needs of those familiar with 

them”. (DAVIDSON, 1991, p. 144) 
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No mesmo ano, mas em outra área (a Filosofia), Levi (1991) aprofunda o debate 

sobre a mudança de crenças, defendendo que “[...] agentes curiosos modificam suas 

doutrinas em desenvolvimento, eles passam a crer onde inicialmente eram descrentes. 

Conjeturas e hipóteses são assim convertidas em presunções estáveis livres de dúvidas 

sérias e, logo, contabilizadas como certamente verdades”95 (ibidem, p. 1, tradução nossa). 

Vemos, então, a necessidade da presença da dúvida na provocação da mudança que, de 

acordo com o autor, pode acontecer por meio de dois processos: (i) expansão e/ou (ii) 

contração. No primeiro, o sujeito passaria a acreditar em novas crenças. No outro, a pessoa 

deixaria de acreditar em algo. 

No quadro há ainda a primeira iniciativa, dentro da Linguística Aplicada brasileira, 

de abordar o assunto. Para Almeida Filho (2010), as crenças, juntamente com pressupostos 

e princípios, fariam parte do que ele, na época, chamou de abordagem ou cultura de 

aprender ou de ensinar. Já naquele momento, o autor alertava a respeito da possibilidade de 

haver incompatibilidade(s) entre a abordagem/cultura de ensinar do professor e a 

abordagem/cultura de aprender do(s) aluno(s), que poderia desencadear dificuldades no 

processo de E/A de idiomas. 

 No próximo conceito, Richardson (1996) associa as crenças à formação de 

professores e, dentro deste processo, preocupa-se em distingui-las de dois tipos de 

conhecimento: proposicional e prático. Para ela, “conhecimento proposicional tem posição 

epistêmica; isto é, há alguma evidência para suportar a afirmação. Crenças, em 

contrapartida, não requerem uma condição verdadeira”96 (ibidem, p. 105, tradução nossa). 

Enquanto, “conhecimento prático é adquirido pela experiência, é geralmente tácito, e é 

contextual. Esta forma de conhecimento, embora, não é sinônima de crenças porque é 

pensada como incorporada pela pessoa como um todo, não apenas a mente”97 (ibidem, p. 

106, tradução nossa). Para a autora, a formação docente deveria envolver múltiplos 

conhecimentos, além de diversos estágios de experiência: pessoal, escolar e instrucional, e 

com conhecimento formal. 

                                                           
95 Texto original: “[...] inquiring agents modify their evolving doctrines, they come to believe where they 

were initially doubtful. Conjectures or hypotheses are thereby converted into settled assumptions free from 

serious doubt and, therefore, counted as certainly true”. (LEVI, 1991, p. 1) 
96 Texto original: “Propositional knowledge has epistemic standing; that is, there is some evidence to back 

up the claim. Beliefs, on the other hand, do not require a truth condition”. (RICHARDSON, 1996, p. 105) 
97 Texto original: “Practical knowledge is gained through experience, is often tacit, and is contextual. This 

form of knowledge, however, is not synonymous with beliefs because it is thought of as embodied within the 

whole person, not just the mind”. (RICHARDSON, 1996, p. 106) 
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 A definição de Frijda, Manstead e Bem (2000) é bastante ligada às emoções, mas 

não somente a elas. Conforme os autores, “crenças movidas por emoções estimulam 

pessoas a agir, ou as permitem aprovar as ações de outras”98 (ibidem, p. 1, tradução nossa). 

Desta maneira, dentro dos estudos na linha da Cognição, este é um conceito cuja 

compreensão envolve a ideia de ação e é associado ao conhecimento, pois “nem todo 

estado mental exerce a mesma influência na ação. O link com a ação é mais forte no caso 

de emoções, do que no caso de crenças; e que isto é mais forte nas crenças do que é no 

conhecimento”99 (ibidem, p. 4, tradução nossa). 

 Nos conceitos vistos até aqui, a interrelação entre crenças e conhecimento é 

bastante enfatizada. Na área da Educação, não é diferente, como exemplo podemos citar 

Hativa e Goodyear (2002a), que também trazem novamente à tona a questão, mas olhando 

para um nível específico: o Ensino Superior. Os autores elencam alguns domínios do 

conhecimento que, segundo eles, são necessários para um ensino efetivo: 

a) Conhecimento do assunto da disciplina – aquela que ele se propõe a ensinar;  

b) Conhecimento pedagógico geral – conhecimento de e habilidade no uso de 

métodos de ensino e estratégias pedagógicas que não são relacionadas à sua 

disciplina específica; 

c) Conhecimento do conteúdo pedagógico – especificidades de como ensinar 

assuntos e conteúdos da sua disciplina;100 

d) Conhecimento dos alunos – familiaridade com os alunos em sala, seus 

problemas e necessidades de aprendizagem; 

e) Conhecimento da aprendizagem – teorias de aprendizagem e de 

desenvolvimento físico, social, psicológico e cognitivo dos alunos, teoria e 

prática motivacional; 

f) Conhecimento dos objetivos educacionais – propósitos e valores educacionais; 

g) Conhecimento próprio – consciência de seus próprios valores, disposições, 

forças, fraquezas, filosofia educacional e propósitos para ensinar. 

 

                                                           
98 Texto original: “Beliefs fueled by emotions stimulate people to action, or allow them to approve of the 

actions of others”. (FRIJDA; MANSTEAD; BEM, 2000, p. 1) 
99 Texto original: “Not every mental state exercises the same influence on action. We suggest that the link 

with action is stronger in the case of emotions than it is in the case of beliefs; and that it is stronger in beliefs 

than it is in knowledge”. (FRIJDA; MANSTEAD; BEM, 2000, p. 4) 
100 Inclui-se aqui representações que o professor tem do conteúdo da sua disciplina, exemplos e analogias de 

ensino úteis, além de conhecimento de equívocos/erros comuns. 
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Kalaja e Barcelos (2006), ao invés de definirem o termo, preferem caracterizá-lo, 

mas deixando de lado a ideia de crenças como um traço interno ao indivíduo para 

relacioná-las a contextos e objetivos de alunos e professores. Vejamos mais sobre cada 

uma das particularidades elencadas: 

a) Dinâmicas → Mudam ao longo do tempo ou no decorrer de uma situação; 

b) Emergentes → Mudam e evoluem à medida que experienciamos o mundo, 

interagimos com ele, mudamo-lo e somos mudados por ele; 

c) Socialmente construídas → Possuem múltiplas vozes, incorporam perspectivas sociais; 

d) Contextualmente situadas → Criadas em contextos de grupos sociais e 

relacionamentos; 

e) Experienciais → Surgem das experiências, resultam de interações do indivíduo com 

o mundo, construídas e reconstruídas por propósitos específicos, situados e 

contextualizados; 

f) Mediadas → Servem de ferramentas que estão disponíveis para serem ou não 

usadas, dependendo da situação, tarefa ou com quem interagimos; 

g) Paradoxais e contraditórias → Sociais e individuais, únicas e compartilhadas, 

racionais e emocionais, diversas e uniformes, empoderamento e limitação etc. 

 No mesmo ano, em outra área (a Política), Schafer e Walker (2006) apresentam um 

conceito que dizem ser cognitivista e necessário na explicação do mundo político. Para 

eles, as crenças possuem efeitos como espelhar, guiar e aprender. Desta maneira:  

As crenças podem representar (espelhar) informações do contexto 

externo que influenciam os estados de decisões de tomar ações que 

mantenham ou mudem as estratégias de gerenciamento de conflitos, 

iniciem disputas comerciais ou sanções econômicas, adotem ou obstruam 

reformas institucionais, apoiem ou alterem as taxas de câmbio 

internacionais. As crenças podem exercer efeitos de guia em que 

informações antigas de crenças preexistentes competem com novas 

informações do ambiente externo para influenciar decisões ao introduzir 

preconceitos motivados ou cognitivos. As crenças também podem mudar 

ao longo do tempo para representar com mais precisão o meio ambiente e 

reverter os efeitos de direção das predisposições, exibindo assim efeitos 

de aprendizagem como uma mudança de comportamento que segue uma 

mudança nas crenças. (Ibidem, p. 239, tradução nossa)101 

                                                           
101 Texto original: “Beliefs can represent (mirror) information from the external context that influences the 

decisions of states to take actions that maintain or change strategies of conflict management, initiate trade 

disputes or economic sanctions, adopt or obstruct institutional reforms, support or change international 

exchange rates. Beliefs can exercise steering effects wherein old information from preexisting beliefs 

competes with new information from the external environment to influence decisions by introducing 

motivated or cognitive biases. Beliefs may also change over time to more accurately represent the 

environment and reverse the steering effects of biases, thereby exhibiting learning effects as a change in 

behavior that follows a change in beliefs”. (SCHAFER; WALKER, 2006, p. 239) 
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 A relação que os autores constroem entre aprendizagem, comportamento e 

mudança é bastante interessante. De acordo com o modelo proposto por eles, durante o 

processo de aprendizagem, a mudança no comportamento antecede a mudança nas crenças. 

Enquanto, conforme Barcelos (2007), o mudar pode acontecer de duas maneiras: 

a) Conscientizar-se da ação → Ressignificar ou reafirmar a crença e a prática; 

b) Acomodar a crença → Mudar o comportamento ou ação. 

Sendo que ambos os caminhos, segundo a autora, envolvem um processo contínuo 

de mudança, onde a reflexão sobre a ação é essencial, para alcançar uma prática diferente. 

Na área de Economia, o estudo de Van den Steen (2010) também discorre sobre 

mudança, mas no sentido de compartilhamento de crenças e valores. Ainda que o autor 

limite-se a apresentar somente um sinônimo (‘suposições’) para explicar a conotação com 

que o termo é empregado no mundo corporativo. Chama-nos a atenção a sua explanação de 

como as organizações possuem uma tendência, segundo ele, inata de desenvolver a 

homogeneidade, o que alcançam quando os envolvidos compartilham crenças e valores 

semelhantes, e resultam em empresas bem-sucedidas, fortes e com mais tempo de atuação 

no mercado. Estas empresas costumam ser aquelas cujos empregados tomam mais decisões 

importantes e onde os gerentes têm crenças mais fortes. É possível associar a descrição à 

aprendizagem, principalmente no que diz respeito à necessidade de autonomia e motivação 

dos envolvidos no processo.  

O conceito de Fives e Gill (2014) não é de crenças em geral, mas especificamente 

de crenças de professores. Optamos por incluí-lo no quadro por conter aspectos que não 

aparecem nas definições anteriores, como a complexidade, possibilidade de performance e 

contexto social, por exemplo. Esta obra contém estudos a respeito de crenças de 

professores sobre os alunos, saber e ensinar. As autoras se valem da Psicologia da 

Educação para examinar, entre outras coisas, como regras de sala de aula, relações 

professor/aluno e clima afetivo podem ou não influenciar no sucesso do processo de E/A. 

Chegamos ao final da sessão, após apresentarmos diversos conceitos de autores que 

buscaram, cada um em sua área e tempo, delimitar o que seriam crenças. Concordamos 

com Zheng (2015), que acredita que, apesar das inúmeras tentativas existentes de definir o 

termo, não há uma única proposta que realmente seja capaz de englobar toda a sua 

complexidade. Para Fives e Gill (2014), o maior desafio não seria conceituar o termo em si 

(embora também seja desafiador), mas encontrar consistência em meio a tantas definições. 
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Diante da difícil tarefa que nos propusemos de elaborar nossa própria concepção, 

pensamos que crenças são representações que envolvidos no E/A de idiomas possuem 

sobre o processo de E/A uma nova língua ou sobre outros fatores102 que possam influenciar 

nele positiva ou negativamente. Representações que podem ser compartilhadas, mantidas, 

construídas e reconstruídas entre/pelos indivíduos ao longo da vida, mesmo antes do início 

do transcurso de EA e/ou após o término dele. 

Esta é uma noção que construímos para atender a nossa necessidade de determinar 

o que considerar ou não como crença, no contexto e época em que produzimos nossos 

dados. De nenhuma maneira, defendemos que a nossa ideia é melhor do que qualquer 

outra, apenas cremos que ela está suficientemente adequada ao que nos propusemos fazer. 

 

1.3.2 Diferentes tipos/categorias de crenças 

 

Nesta seção tratamos sobre diversas formas de como as crenças vem sendo 

categorizadas ao longo dos anos. Para tanto, no quadro a seguir, apresentamos alguns tipos 

propostos em áreas e linhas de pesquisa diversas: 

Quadro 03 – Diferentes tipos/categorias de crenças103 
 

Área/ Linha Autor(es) Ano Tipos/Categorias Descrição 

Educação Deng et al. 2014 

Epistêmica Sobre saber e conhecimento. 

Pedagógica 

Tradicional (behaviorismo, 

centralização no professor), 

construtivista ou eclética. 

Próprias (dos 

professores) 

Sobre o uso de informação e 

tecnologia da comunicação em 

sala. 

Filosofia Schwitzgebel 2015 

Ocorrente 
Sobre eventos ocorrendo no 

momento. 

Disposicional 
Sobre eventos/ condições/ 

habilidades/ situações em geral. 

Linguística 

Aplicada 
Kalaja 2015 

Ensino de LE no 

passado 
E/A de LE ocorrida no passado 

Ensino de LE no 

futuro 
E/A de LE visionado para o futuro 

Linguística 

Aplicada 

Moreira e 

Monteiro 
2010 

Sobre aprendizagem 

de inglês 

Melhor modo de aprender. 

Bom aprendiz. 

Sobre ensino de 

inglês 

Melhor modo de ensinar. 

Bom professor. 

 

 

                                                           
102 Estariam aqui incluídas questões como estereótipos, contexto social, cultura etc. 
103 Os tipos/categorias estão listados não por ordem de relevância, mas alfabeticamente, de acordo com a área 

ou linha de pesquisa de seus autores. 
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Quadro 03 – Diferentes tipos/categorias de crenças (continuação) 
 

Área/ Linha Autor(es) Ano Tipos/Categorias Descrição 

Marketing Hernandez et al. 2008 

Proativa 

Envolve ritual realizado para 

manter longe energias negativas e 

trazer positivas.   

Passiva  
Eventos são predeterminados a 

acontecer por forças invisíveis. 

Medicina 
Howlett e 

Paulus 
2015 

Testável 
Ativa o dorsolateral o córtex pré-

frontal e o cingulado posterior. 

Não testável 

Ativa o giro frontal inferior, o 

temporal superior, e uma região 

anterior do superior frontal. 

Psicologia 

Heiphetz, 

Gelman e 

Young 

2017 

Crença religiosa 
Aprendida por intermédio de 

outros. 

Crença factual  
Fatos relacionados a tópicos sobre 

os quais falta conhecimento. 

Opinião 
Releva informações sobre 

indivíduos. 

Psicologia 
Kreitler e 

Kreitler 
1972 

Geral 
Sobre o ambiente e outras 

pessoas. 

Sobre si Sobre si mesmo. 

Sobre normas Sobre normas, regras e padrões. 

Sobre metas Sobre metas/objetivos de alguém. 

Saúde Kovács et al. 2014 

Verdadeiro positivo 
Crê-se corretamente em um(a) 

evento/situação. 

Verdadeiro negativo 
Crê-se erroneamente em um(a) 

evento/situação. 

Falso positivo 
Não se crê corretamente em um(a) 

evento/situação. 

Falso negativo 
Não se crê erroneamente em 

um(a) evento/situação. 
 

O quadro nos mostra que o agrupamento de crenças em diferentes tipos já acontece 

há vários anos e em diversas áreas e linhas de pesquisa que, juntas, ao longo do tempo, 

propuseram as mais diferenciadas categorizações. A seguir, explicamos mais a fundo sobre 

cada uma delas, além de justificarmos os motivos que nos levam a considerá-las mais ou 

menos adequadas para o uso em nossa pesquisa. 

A classificação de Deng et al. (2014) é interessante por também ser empregada em 

um estudo da área de Educação. Contudo, ao mesmo tempo, em nossa opinião, é 

controversa, na medida em que separa, em uma terceira categoria, as crenças pessoais dos 

professores. Dentro do estudo de crenças, tal divisão seria contraditória, uma vez que os 

dois outros tipos (epistemológica e pedagógica), igualmente, pertencem aos professores, 

pois foram criadas/construídas por eles. Partindo do princípio de que as crenças são 
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construtos pessoais104, toda e qualquer uma delas caberia dentro do terceiro grupo. Logo, 

devido às questões expostas aqui, decidimos não empregar esta proposta. 

Schwitzgebel (2015) apresenta, em uma relação de dualidade, uma oposição entre 

dois tipos de crenças: ocorrente vs disposicional. E, para o autor, a distinção entre ambos 

depende da diferença entre disposição e ocorrências. As últimas apenas poderiam ser 

verdadeiras sob determinadas circunstâncias, enquanto, nas primeiras, a conexão com algo 

que esteja acontecendo no momento não é necessariamente obrigatória, contudo, é possível 

que circunstâncias levem a uma propensão do acontecimento. Dentro da Filosofia, a 

dualidade e condição de verdade são comuns. Já, no estudo das crenças sobre o E/A de 

idiomas, é bastante complicado estabelecer o que é ou não verdadeiro, ou mesmo precisar 

qual aspecto do processo se opõe a algum outro. Dificuldade que nos levou a optar por não 

aplicar este agrupamento em nossa pesquisa. 

 Expomos duas proposições dentro da Linguística Aplicada: a de Moreira e 

Monteiro (2010) e a de Kalaja (2015). Expomos agora apenas sobre a primeira delas, 

deixando a outra para o final da seção para dedicar mais espaço ao detalhar a sua 

apresentação, uma vez que é ela que escolhemos utilizar. 

 Moreira e Monteiro (2010) propõem agrupar as crenças produzidas por seus 

sujeitos em duas grandes categorias (aprendizagem e ensino) que, por sua vez, são 

subdvididas em duas outras, respectivamente, ‘a melhor maneira de se aprender inglês’ e 

‘o bom aprendiz de língua inglesa’, e ‘a melhor maneira de ensinar inglês’ e ‘o bom 

professor de língua inglesa’.  Concordamos com as autoras ao afirmarem que “[...] é 

possível detectar outros tipos de crenças com os mesmos instrumentos e procedimentos105 

bastando, para isso, direcionar os questionamentos neles presentes a outro assunto, por 

exemplo, crenças específicas sobre avaliação” (ibidem, p. 211). Não obstante, pensamos 

ser inadequado separar aprendizagem de ensino, porque e são dois processos inter-

relacionados: no caso, o de E/A uma LE. Isto posto, seria complicado classificar as crenças 

como pertencentes a uma categoria ou a outra, haja vista que é comum que ambos 

aconteçam ao mesmo tempo. 

A categorização proposta por Hernandez et al (2008) é relacionada a um tipo 

particular de crenças: crenças supersticiosas, das quais tratavam em seu estudo na área de 

                                                           
104 Dedicamos parte considerável da seção anterior (1.3.1 ‘Busca por uma definição de crenças’) para 

descrever as crenças e, no intuito de evitar repetições, não retomamos aqui novamente o assunto. 
105 “Para a coleta de dados foram aplicados cinco instrumentos e procedimentos de pesquisa: questionário, grupo 

focal, auto-relato, observação de aulas e entrevistas”. (MOREIRA; MONTEIRO, 2010, p. 205) 
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Marketing, cuja população-amostra106 tinha a superstição como traço característico que 

influenciava a construção de suas crenças, o que não acontece com nossos sujeitos. Então 

como, a partir de nossos dados, a quantidade de crenças que poderiam ser classificadas 

como supersticiosas foi mínima107, neste sentido, não há necessidade de tentar classificá-

las como passivas ou proativas. 

O estudo de Howlett e Paulus (2015) caracteriza as crenças de um modo que não é 

comum vermos em outras investigações, detalhando o funcionamento cerebral que 

acontece diante de cada um dos tipos de crenças que se propõem a trabalhar. Entretanto, 

para fazer as observações necessárias para a classificação dos grupos, foi preciso utilizar 

exame de ressonância magnética funcional, o que não incluímos como instrumento de 

produção de dados de nossa pesquisa e, por isso, não é possível usar a padronização 

apresentada pelos autores. 

Kovács et al. (2014) apresenta quatro tipos de crenças cuja separação foi 

determinada mais em relação à condição do conteúdo ou evento/situação em que o sujeito 

crê do que nas características da crença em si. Trata-se de um estudo da área da Saúde, 

onde “quando este conteúdo é sobre a ocorrência de um objeto em uma certa localização, 

um conteúdo positivo é atribuído, enquanto crenças potenciais com conteúdo negativo são 

ignoradas”108 (ibidem, p. 4, tradução nossa), e isto “[...] restringe o sistema a seguir crenças 

falsas que possam permitir previsões rápidas e eficientes sobre ações de outros”109 (ibidem, 

p. 5, tradução nossa). Apesar dos resultados interessantes que a pesquisa trouxe, assim 

como na investigação mencionada no parágrafo anterior, a necessidade de utilizar o 

procedimento de digitalização por imagem de ressonância magnética para produção de 

dados, impossibilita-nos de aplicar a mesma classificação. 

Enquanto, em relação à próxima proposta, “[...] crenças religiosas são um aspecto 

importante da identidade, ainda pouco estudado”110 (HEIPHETZ, GELMAN, YOUNG, 

2017, p. 84, tradução nossa). Todavia, nossa investigação não abrangeu o aspecto 

religioso, pois a religião não influenciaria de forma significativa as crenças ou expectativas 

de nossos sujeitos.  Outro detalhe que chama atenção no agrupamento sugerido pelas 

                                                           
106 Consumidores chineses em busca de novos produtos. 
107 Único exemplo encontrado é a primeira crença analisada na seção 3.2.1.1 ‘Dos Calouros’. 
108 Texto original: “When this content is about the occurrence of an object at a certain location, a positive content 

is attributed, while potential beliefs with negative content are ignored”. (KOVÁCS et al., 2014, p. 4) 
109 Texto original: “[...] restricts the system to tracking false beliefs that may allow fast and efficient 

predictions about others’ actions”. (KOVÁCS et al., 2014, p. 5) 
110 Texto original: “[...] religious beliefs are an important, yet understudied, aspect of identity”. (HEIPHETZ, 

GELMAN, YOUNG, 2017, p. 84) 
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autoras da área da Psicologia é a contraposição das “[...] crenças religiosas (Ex.: ‘Deus 

pode fazer milagres’) com opiniões (Ex.: ‘verde é a cor mais bonitinha’)”111 (ibidem, p. 85, 

tradução nossa), tratando-as como grupos separados, o que vai de encontro ao nosso 

pensamento de que opiniões e crenças são sinônimos112. 

O trabalho de Kreitler and Kreitler (1972) mostra que a tentativa de diferenciar e 

agrupar as crenças não é algo novo na Psicologia. Décadas atrás, eles já haviam 

demonstrado que diferentes tipos de crenças prediziam tipos de comportamentos diversos. 

Dez anos mais tarde, Lobel (1982) desenvolveu um novo estudo, usando igual 

categorização, e reiterou a ideia de que “os pesos relativos de diferentes tipos de crenças 

variam de comportamento para comportamento e que diferentes comportamentos são 

previstos a partir de diferentes tipos de crenças”113 (ibidem, p. 222, tradução nossa), como, 

por exemplo: 

a) Crenças sobre normas: ordem; 

b) Crenças sobre si mesmo: pontualidade; 

c) Crenças gerais:  assertividade, tolerância à dor e conformidade. 

Retomando as ideias de Kalaja (2015), que, como explicamos anteriormente, com 

finalidade organizacional, deixamos para tratar ao final desta seção. Em sua pesquisa, a 

autora categoriza as crenças em dois grupos: ensino de LE no passado e ensino de LE no 

futuro. Apesar de, na nomenclatura, somente o ensino ser mencionado, ao explanar cada 

um dos tipos, ela esclarece que está se referindo ao processo de E/A como um todo, onde, 

em um deles, “Um discurso é usado para recordar o ensino e a aprendizagem de língua 

estrangeira como foi experimentado no passado, o outro para o ensino de língua 

estrangeira como previsto no futuro próximo [...]”114 (ibidem, p. 142, tradução nossa). 

Logo, devido à flexibilidade da proposta e à proximidade da investigação dela com a 

nossa, optamos por, inicialmente, buscar agrupar os nossos dados do mesmo modo, porém 

fazendo algumas adaptações. 

A primeira delas é ajustar a terminologia à nossa investigação e passar a usar: 

                                                           
111 Texto original: “[…] religious beliefs (e.g., ‘‘God can do miracles”) with opinions (e.g., ‘‘Green is the 

prettiest color”)”. (HEIPHETZ, GELMAN, YOUNG, 2017, p. 85) 
112 Assunto já discutido na seção anterior (1.2.1 Busca por uma definição de crenças). Para evitar repetições, 

não o retomamos. 
113 Texto original: “[...] the relative weights of different types of beliefs vary from behavior to behavior and 

that different behaviors are predicted from different types of beliefs”. (LOBEL, 1982, p. 222) 
114 Texto original: “One discourse is used for recollecting foreign language teaching and learning as 

experienced in the past, the other for foreign language teaching as envisioned in the near future [...]”. 

(KALAJA, 2015, p. 142) 
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a) E/A no passado; 

b) E/A no futuro. 

A segunda é acrescentar mais uma categoria: 

c) E/A no presente. 

E, por fim, tratar como expectativa tudo o que for classificado dentro da tipologia 

relacionada ao futuro. Afinal, expectativas são um tipo de crenças sobre o porvir115. 

 

 1.3.3 Crenças no ensino/aprendizagem de idiomas 

 

 A associação entre crenças e E/A tem sido foco de atenção em investigações 

acadêmicas, por isso, já há uma quantidade significativa de produções a respeito do 

assunto.  

[...] pesquisadores aprenderam o suficiente sobre tipos específicos de 

crenças para tornar sua exploração viável e útil para a educação. [...] 

Crenças específicas do indivíduo, como crenças sobre leitura, matemática 

ou natureza da ciência, são fundamentais para a tentativa dos 

pesquisadores de entender as complexidades de como as crianças 

aprendem. A abordagem do processamento da informação centra-se nas 

características dos alunos, incluindo não apenas auto-crenças, como auto-

conceito e auto-eficácia, mas também crenças sobre a natureza da 

inteligência, do conhecimento e da motivação.116 (PAJARES, 1992, p. 

308, tradução nossa) 

 

 Reconhecemos que “[...] as crenças estão inter-relacionadas com o meio em que o 

professor vive e fazem parte de sua experiência” (PERINE, 2012, p. 371) e, no que 

concerne o processo de EA idiomas, conforme Barcelos (2004), em âmbito nacional, a 

partir da década de 90, os estudos ganharam cada vez mais espaço e tem como marcos 

teóricos iniciais Leffa (1991), Almeida Filho (2010)117118 e Barcelos (1995)119. 

 O primeiro deles apresentou crenças que uma turma de alunos da rede pública tinha 

antes de iniciar a aprendizagem de uma LE pela primeira vez em suas vidas: 

                                                           
115 Ver nosso conceito de expectativa na seção 1.3.1 Busca por uma definição de expectativas. 
116 Texto original: “[...] researchers have learned enough about specific types of beliefs to make their 

exploration feasible and useful to education. [...] Subject specific beliefs, such as beliefs about reading, 

mathematics, or the nature of science, are key to researchers' attempting to understand the intricacies of how 

children learn. The information processing approach focuses on the characteristics of learners, including not 

only self-beliefs, such as self-concept and self-efficacy, but also beliefs about the nature of intelligence, of 

knowledge, and of motivation”. (PAJARES, 1992, p. 308) 
117 A obra foi originalmente lançada em 1993, mas tivemos acesso apenas à sua 6a edição de 2010, conforme 

conta em nossa lista de referências. 
118 Já tratamos desta obra na seção 1.3.1 ‘Busca por uma definição de crenças’, para evitar repetições, não 

voltamos a discuti-la aqui. 
119 Tratamos desta dissertação de mestrado mais adiante na seção 1.4.1 ‘Busca por uma definição de 

expectativas’. 
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a) Língua = conjunto de palavras; 

b) Aprender uma língua = aprender novas palavras, memorizar lista de palavras, 

usar dicionário, entre outras estratégias; 

c) Saber uma língua = habilidade de falar a língua; 

d) Inglês = uma disciplina do currículo; 

e) Objetivo de aprender inglês = ser professor de inglês; 

f) Uso autêntico do inglês = apenas para pessoas que têm oportunidade de viajar 

para o exterior. 

Estas crenças representam a visão que um grupo de crianças tinha sobre EA inglês, 

há quase três décadas. Atualmente, a pesquisa de crenças continua constituindo uma parte 

relevante nas investigações sobre E/A de idiomas, haja vista que, conforme Majchrzak 

(2018, p. 41, tradução nossa), ela “fornece informações sobre os mecanismos que ficam 

por trás das ações de um indivíduo”120. Conhecimento indispensável para melhor 

compreender como este processo acontece e, por conseguinte, poder melhorá-lo. Contudo, 

mesmo após tantos anos de exploração, as crenças destas crianças não estão distantes das 

que alunos calouros de Letras com habilitação em LE possuem, na década atual: 

[...] a maioria dos que estudam para serem professores de línguas no 

Brasil, primeiramente, escolhe fazer estudos pedagógicos, não porque 

querem se tornar professores, mas apenas como estudos complementares, 

ou para aprender a língua. Segundamente, eles não veem qualquer 

prestígio em ensinar inglês nas escolas públicas. Em terceiro lugar, eles 

não acreditam que possam aprender o suficiente da língua em seu 

programa de bacharelado. [...]. Finalmente, descobriu-se que eles não 

conectam a imagem de um professor a um profissional de sucesso.121 

(BARCELOS, 2015a, p. 74, tradução nossa) 
 

 Diante da descrição deste cenário, concordamos com Kalaja et al. (2015, p. 13, 

tradução nossa), para quem “[...] a verdadeira importância das crenças dos alunos e 

professores foi apenas gradualmente reconhecida no campo da aprendizagem e do ensino 

de línguas”122. Logo, ainda é necessário continuar tomando: 

 

                                                           
120 Texto original: “[...] provides insight into the mechanisms which stand behind an individual’s actions”. 

(MAJCHRZAK, 2018, p. 41) 
121 Texto original: “[...] most language student teachers in Brazil, firstly, choose to do pedagogical studies 

not because they want to become teachers but only as complementary studies, or to learn the language. 

Secondly, they do not see any prestige in teaching English in public schools. 1 Thirdly, they do not believe 

they can learn enough of the language in their BA programme. [...]. Finally, it has been found that they do 

not connect the image of a teacher to a successful professional”. (BARCELOS, 2015a, p. 74) 
122 Texto original: “[…] the true importance of learner and teacher beliefs has only gradually been 

acknowledged in the field of language learning and teaching”. (KALAJA et al., 2015, p. 13) 
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[...] para nós mesmos a responsabilidade do mundo em que vivemos com 

os outros e da conseqüência de nossas ações para nós mesmos e para os 

que conosco convivem. Os alunos, ao se darem conta de suas 

experiências de aprendizagem, e do porquê delas, podem se perguntar: 

quero continuar assim? Quero seguir agindo de acordo com esta história 

que trouxe às mãos? Conheço as conseqüências desta história e as 

desejo? Se não as desejo, estou disposto a construir outra história? 

Estando disposto, o que devo fazer para construir um caminho alternativo 

que seja apropriado aos meus interesses e desejos? 

Quando refletimos, vivemos uma transformação em nossa conduta e 

podemos observar e agir de uma forma que antes não podíamos. 

(ARAGÃO, 2008, p. 315) 

 

 A capacidade, atribuída às crenças, de influenciar na reflexão e, consequentemente, 

na transformação de conduta ou prática de ensinar e/ou aprender idiomas faz com que elas 

tendam “[...] a ter uma prioridade sobre o conhecimento123 na compreensão e previsão dos 

mecanismos por trás das decisões de alunos e professores”124 (MAJCHRZAK, 2018, p. 41, 

tradução nossa). Compreensão corroborada também por Barcelos (2015a, p. 71, tradução 

nossa), que acredita que “[...] elas são agora vistas como um dos fatores mais influentes 

por trás das decisões e ações dos professores na sala de aula”125. 

Em nosso conceito, crenças126 são representações que podem ser compartilhadas, 

mantidas, construídas e reconstruídas entre/pelos indivíduos ao longo da vida. A dinâmica 

de compartilhar, manter, construir e reconstruir implica em mudança. Crenças podem 

então ser modificadas e, segundo Richards, Gallo e Renandya (2001), esta transformação 

deve ser considerada uma dimensão principal na vida profissional dos professores, cuja 

formação precisa ter como base a necessidade de proporcionar mudanças nelas. Contudo, 

nem sempre, o mudar a crença acarrete em também modificar a prática, por conseguinte, 

pois, como sugere Barcelos (2007, p. 129), isto pode acontecer em duas acepções: 

(a) uma consciência do que se faz, seguida de uma ressignificação ou 

reafirmação da crença e da prática atual. Nesse caso, a mudança não 

necessariamente significa sempre fazer algo novo ou diferente, mas 

envolver-se na reflexão e conscientização de como compreendemos o que 

fazemos; e (b) acomodação da crença e mudança de comportamento ou 

da ação. Na verdade, creio que temos um processo contínuo de mudança 

que vai desde a assunção do que somos e acreditamos (o que alguns 

chamam de consciência ou contemplação) até a mudança efetiva da 

prática, em que a reflexão na ação é importante. 

                                                           
123 Falamos mais a respeito da ideia de crença, em contraposição à de conhecimento, mais adiante, na seção 

1.5.2 ‘Teoria formal vs teoria informal’. 
124 Texto original: “[...] to have a priority over knowledge in understanding and predicting the mechanisms 

behind students’ and teachers’ decisions”. (MAJCHRZAK, 2018, p. 41) 
125 Texto original: “[...] they are now seen as one of the most influential factors behind teachers’ decisions 

and actions in the classroom”. (BARCELOS, 2015a, p. 71) 
126 Seção 1.3.1 ‘Busca por uma definição de crenças’. 
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 A mudança de crenças (e de expectativas) precisa integrar tanto a formação inicial 

quanto a continuada. Todavia, em geral, este não é um processo que o formador e/ou o 

pesquisador consegue observar, monitorar ou, muito menos, controlar. A questão é que a 

aprendizagem (assim como a formação de professores) não está restrita ao ambiente 

escolar. Assim, “[...] aprendizagem na sala de aula e fora de classe são igualmente 

importantes”127 (BENSON, 2011, p.7, tradução nossa). Entretanto: 

Como professores de sala de aula, acostumamo-nos com a ideia de que as 

salas de aula são o lugar "natural" para a aprendizagem acontecer. Os 

processos de aprendizagem fora da classe também são frequentemente 

"invisíveis" para os professores de sala de aula, ou, pelo menos, menos 

acessíveis do que os processos de sala de aula.128 (Ibidem, p. 8, tradução 

nossa) 
 

 Uma vez que o nosso estudo não engloba o ambiente extraclasse como contexto de 

investigação, podemos relacionar a questão levantada por Benson estreitando-a ainda mais 

ao expor a possível diferenciação entre dois tipos diversos de professores: 

[...] os professores de conteúdo se percebiam como apenas professores de 

conteúdos e os professores ILE se percebiam como apenas professores de 

línguas. 

A crença de que alguém é um professor de conteúdo ou um professor de 

línguas tenha sido observado em um amplo espectro de contextos do 

CBLT129 [...] Estas crenças, no entanto, são contrárias ao axioma 

educacional de que todos os professores são professores de línguas, que é 

um princípio fundamental do CBLT130.131 (LYSTER, 2017, p. 91, 

tradução nossa) 
 

 O autor, então, diferencia duas categorias distintas de docentes que atuam no 

Ensino Superior ofertado com base na abordagem CBLT. Logo, ele explicita a crença 

enraizada de que há professores que se dedicam especificamente e somente ao ensino do 

idioma, enquanto há outros que se ocupam da instrução do conteúdo, da Teoria132. Desta 

maneira, haveria aulas de língua e aulas de conteúdo que não se misturam ou se interligam. 

                                                           
127 Texto original: “[...] classroom and out-of-class learning are equally important”. (BENSON, 2011, p. 7) 
128 Texto original: “As classroom teachers, we become accustomed to the idea that classrooms are the 

‘natural’ place for learning to take place. Out-of-class learning processes are also often ‘ invisible’ to 

classroom teachers, or at least less easily accessed than classroom processes”. (BENSON, 2011, p. 8) 
129 Abreviação, em inglês, de Content-Based Language Teaching, em tradução nossa, Ensino de Línguas com 

Base no Conteúdo.  
130 Idem, conforme a nota de rodapé anterior. 
131 Texto original: “[…] the content teachers perceived themselves as only content teachers and the EFL 

teachers perceived themselves as only language teachers. 

The belief that one is either a content teacher or a language teacher has been noted across a wide spectrum 

of CBLT contexts […] These beliefs, however, run counter to the educational axiom that all teachers are 

language teachers, which is a core tenet of CBLT”. (LYSTER, 2017, p. 91) 
132 Diferenciamos Teoria (com inicial maiúscula) de teoria (com inicial minúscula) na seção 1.4.2 Teoria 

formal vs teoria informal. 
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Acontecem em momentos diferentes e são ministradas por profissionais diferentes. 

Não podemos esquecer que a maneira como o próprio professor se vê e se 

identifica transparece e permeia o processo de E/A, consequentemente, influenciando na 

construção da(s) crença(s) que os alunos constroem sobre inúmeras coisas, como por 

exemplo: o curso, os docentes que o integram, estratégias de aprendizagem, eles mesmos 

como futuros professores de idiomas. Por isso, existe “[...] a necessidade de entender como 

as identidades profissionais dos alunos-professores são construídas durante a sua formação 

docente formal”133 (BARCELOS, 2015a, p. 71, tradução nossa). 

Ainda que a presente pesquisa não explore identidade dos sujeitos como um todo, 

entendemos a relevância de estudá-la e, ao examinar nosso recorte de crenças e 

expectativas, similarmente contribuímos para alcançar a imprescindibilidade apontada por 

Barcelos (idem), porquanto não há como interpretar a identidade de qualquer indivíduo 

sem se ocupar, da mesma forma, de suas crenças e expectativas. 

Muito mais ainda poderia ser dito sobre a relação das crenças com o EA um 

idioma. Trata-se de um tema complexo, já bastante observado teoricamente em estudos 

anteriores, fazendo-se impossível reunir em uma única subseção todos os aspectos 

pertinentes ao assunto. Contudo, acreditamos ter apresentado até aqui o suficiente para 

tratar os dados que produzimos. Por conseguinte, seguimos para o próximo subcapítulo 

que versa sobre outro ponto discutido em nossa pesquisa: as expectativas. 

 

1.4 Considerações sobre expectativas 

 

 O presente subcapítulo é bastante semelhante ao anterior134. A diferença é que aqui 

tratamos somente sobre expectativas, não mais sobre crenças. Ele também está organizado 

em três partes. Em primeiro lugar, trabalhamos com diversos conceitos de expectativas. 

Para, então, trazer algumas das diferentes formas de categorizá-las. E, ao final, abordamos 

o seu envolvimento no processo de E/A de línguas estrangeiras. 

 

                                                           
133 Texto original: “[...] the need to understand how student teachers’ professional identities are constructed 

during their formal teacher education”. (BARCELOS, 2015a, p. 71) 
134 Seção 1.3 ‘Considerações sobre crenças’. 
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1.4.1 Busca por uma definição de expectativas 

 

 O estudo das expectativas não é novidade na academia. Ele remonta, por exemplo, 

à ideia de expectativa de imortalidade, da qual o filósofo e teólogo Tomás de Aquino135 já 

tratava em seus escritos.  Recebe também atenção da Literatura, principalmente a partir de 

1861, quando Charles Dickens lança a primeira edição de ‘Grandes expectativas’, desde 

então e até hoje, estuda-se as expectativas dos personagens da obra (CAO, 2017; 

GRIBBLE, 1976; IMAHAYASHI, 2007; JARVIS, 2014; MARSHALL, 1963; MORRIS, 

1987; PETTITT, 2001; REED, 1959; SLAGTER, 1987), com destaque para as do 

protagonista Philip Pirrip, cujas expectativas continuam sendo exploradas literariamente há 

mais de um século. 

 As investigações sobre expectativas não se restringem às de personagens de ficção. 

Uma multiplicidade de áreas e linhas de pesquisa se interessam pelo assunto. Nesta seção, 

procuramos definir o que elas são. Para tanto, vamos manter o padrão utilizado no 

subcapítulo onde conceituamos as crenças136. Em primeiro lugar, apresentamos, no quadro 

a seguir, conceitos diversos. Depois, comentamos a respeito de cada um deles. E, ao final, 

construímos nossa própria definição. 

                                                           
135 Referimo-nos à obra intitulada Quaestiones disputatae de anima, cujo ano em que foi escrita por Tomás 

de Aquino (1225?-1274) é incerto, e consultamos sua tradução para o idioma francês (AQUINO, 2010).  
136 Seção 1.3.1 ‘Busca por uma definição de crenças’. 
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Quadro 04 – Diferentes definições de expectativas137 
 

Ano Autor(es) Área/Linha Conceito 

1920 Freud Psicanálise 

"[...] durante o dia nossos pensamentos 

produzem tanta diversidade de atos psíquicos – 

julgamentos, conclusões, contradições, 

expectativas, intenções [...]"138. (p.135, tradução 

nossa) 

1976 Gribble Literatura 

“[...] sentimentos que se sustentam na rejeição, 

humilhação, privação, decadência e mangar dos 

outros, não têm nenhuma possibilidade de 

crescimento ou realização neles”139. (p. 136, 

tradução nossa) 

2000 Whittle Estatística 

“A expectativa de E(X) é a média idealizada de 

X, sendo a média assumida por todas as 

respostas que podem resultar se o experimento 

for efetivamente realizado”140. (p. 13, tradução 

nossa) 

2006 Huron Música 

“[…] ‘Expectativa’ é uma construção teórica 

cujo significado e definição estão abertos ao 

debate”141. (p. 42, tradução nossa) 

2007 Zolnier Linguística Aplicada 

“[...] a expectativa é um tipo de crença 

relacionada a resultados futuros”. (p. 9, tradução 

nossa) 

2009 Dompere Computação 

“A expectativa pode ser vista como uma 

disposição cognitiva em relação ao 

comportamento de tomar decisões. Assim, a 

expectativa é uma representação substituta da 

atividade de tomada de decisão”142. (p. 4, 

tradução nossa) 

2010 Farmer Economia 
“[...] crenças sobre o valor do capital em todos 

os períodos futuros”143. (p. 92, tradução nossa) 

2012 Pavan Linguística Aplicada 

“[...] um estado emocional que projeta o 

interesse, desejo e/ou motivação do indivíduo e 

o faz agir em prol de um acontecimento ou fato 

que pode vir a concretizar-se no futuro”. (p. 56) 

 

 Encontramos, na obra Dream Psychology: Psychoanalysis for beginners144, de 

Freud (1920), a menção mais antiga que mais se aproxima a uma definição do termo 

                                                           
137 As definições estão ordenadas na tabela não por ordem de importância, mas cronologicamente, para que 

seja possível observar como e quanto os conceitos de expectativas se desenvolveram com o passar do tempo. 
138 Texto original: “[…] during the day our thoughts produce such a diversity of psychic acts — judgments, 

conclusions, contradictions, expectations, intentions […]”. (FREUD, 1920, p. 135) 
139 Texto original: “[…] feelings that sustain themselves on rejection, humiliation, deprivation, decay and the 

duping of others, have in them no possibility of growth or fulfilment”. (GRIBBLE, 1976, p. 136) 
140 Texto original: “The expectation E (X) is the idealized average of X, the average being taken over all the 

outcomes that might result if the experiment were actually performed”. (WHITTLE, 2000, p. 13) 
141 Texto original: “[...] ‘Expectation’ is a theoretical construct whose meaning and definition is open to 

debate”. (HURON, 2006, p. 41) 
142 Texto original: “Expectation may be viewed as a cognitive disposition toward decision-choice behavior. 

Thus expectation is a surrogate representation of decisionchoice activity”. (DOMPERE, 2009, p. 4) 
143 Texto original: “[...] beliefs about the value of capital in all future periods”. (FARMER, 2010, p. 92) 
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expectativa. Nela o autor as classifica como um ato psíquico dentre tantos outros 

produzidos pelos pensamentos das pessoas durante o dia enquanto estão acordadas. Na 

época, as expectativas foram categorizadas como apenas mais um deles. Mesmo não 

dedicando a elas atenção minuciosamente específica em seus estudos, Freud as incluía em 

diversos trabalhos, ainda que como breve registro (FREUD, 2010, 2009, 2007a, 2007b, 

1953). 

Na Literatura, Gribble (1976) revela um conceito permeado de negatividade, o que 

é esperado, no caso do referido estudo que trata de uma obra onde os personagens são 

carregados de sentimentos ruins, mas que também, conforme a autora, podem piorar 

quando “[…] as expectativas cotidianas são postas de lado e os medos e desejos secretos 

tornam-se reais”145 (ibidem, p. 164, tradução nossa). A definição dela é relevante, e por 

isso a trouxemos, por mostrar a possibilidade de enxergar, nas expectativas, o extremo da 

negação. Contudo, distancia-se muito das que estudamos, uma vez que há chances de que 

nossos sujeitos também possuam expectativas que não se encaixem nesta descrição. 

Dentro das Ciências Exatas, a Estatística também se ocupa das expectativas que, 

sob olhar da Educação, seriam qualitativas em essência. É o que faz Whittle (2000, p. 13) 

ao compará-las à noção de probabilidade, onde seriam uma ‘proporção idealizada de longa 

duração’, enquanto uma expectativa, uma ‘média idealizada de longo prazo’. Décadas mais 

tarde146, Steyer e Nagel (2017) acrescentariam ainda mais características estatísticas à 

noção de expectativa, afirmando que “[...] E(Y) pode ser infinito. Além disso, se E(Y) 

existe, também podemos dizer que Y é uma variável aleatória com expectativa E(Y)”147 

(ibidem, p. 209, tradução nossa). Logo, estatisticamente, as expectativas são idealizadas 

(WHITTLE, 2000), variáveis e aleatórias (STEYER; NAGEL, 2017). 

 Na Música, Huron (2006) não conceitua especificamente o termo em si, mas o 

descreve como um tipo de crenças em que se acredita que evento(s) tendem a acontecer no 

futuro. Para o autor, estas crenças podem ser observadas por meio da mudança de postura, 

metabolismo ou pensamento consciente do indivíduo. Logo, são as mudanças que 

preparam o sujeito para a possibilidade de alguns resultados e não outros. As expectativas, 

                                                                                                                                                                                
144 Livro sem tradução oficial para o português, cujo título, em tradução nossa, seria ‘Psicologia dos sonhos: 

Psicanálise para iniciantes’. 
145 Texto original: “[…] quotidian expectations are put aside, and secret fears and desires become real”. 

(GRIBBLE, 1976, p. 128) 
146 A obra de Whittle (2000) é a 4a edição da tradução do próprio autor de um livro seu publicado pela 

primeira vez na década de 70, em russo. 
147 Texto original: “[…] E(Y) can be infinite. Furthermore, if E(Y) exists, we also say that Y is a random 

variable with expectation E(Y)”. (STEYER; NAGEL, 2017, p. 209) 
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ainda conforme Huron, diferenciam-se em uma característica específica: a força de 

convicção ou certeza. 

 A dissertação de Zolnier (2007) é o estudo mais antigo a que tivemos acesso, 

dentro da Linguística Aplicada brasileira, a se propor a investigar expectativas no E/A de 

idiomas. Antes dela, outros teóricos da área também chegaram a mencioná-las, como 

Barcelos (1995) que, em sua dissertação de mestrado, por exemplo, constatou que elas 

integram percepções e imagens que os aprendizes constroem sobre o curso que constitui 

sua formação inicial. Entretanto, apesar de se reportar a elas, o foco da sua pesquisa era 

outro: a cultura de aprender. Mais adiante, voltamos a nos ocupar das pesquisas sobre 

expectativas desenvolvidas pela Linguística Aplicada. 

 Dompere (2009) traz um conceito de expectativa, na área da Computação, que, 

conforme o autor, não pode ser desassociado de decisões e escolhas. Contudo, ele defende 

ser possível separá-las para explorá-las como atividades interdependentes, pois, por trás de 

cada ação de tomar uma decisão há uma expectativa, por sua vez, toda expectativa contém 

uma tomada de decisão por trás dela. Ainda segundo o autor, a expectativa gerada no 

comportamento que o indivíduo adota para tomar uma decisão envolve quatro elementos: 

i.) agente que toma a decisão, ii.) justificativa, iii.) perspectiva, iv.) tempo. Onde o tempo é 

constituído de um conjunto que comporta o passado, presente e futuro. Já os agentes são 

sujeitos cognitivos que produzem conhecimento no presente, tendo o passado e o futuro 

como referências para decidir e escolher suas ações cujos resultados (perspectiva) serão 

observados no futuro. Logo, a perspectiva é uma visão subjetiva do que deve estar sob a 

dinâmica do processo de escolha. Enquanto a justificativa são condições, um suporte para a 

reflexão necessária sobre o tempo futuro. 

 Na Economia, Farmer (2010) define, em poucas palavras, expectativas, associando-

as a algo bastante específico: o valor de capital. Nesta definição, duas noções, em especial, 

chama-nos a atenção. A primeira delas é que expectativas seriam um tipo de crenças, ideia 

com a qual concordamos. E a outra é percepção de que elas são uma variedade particular 

delas: são sobre o futuro, qualquer período, contanto que seja no que está por vir. Segundo 

o autor, estas crenças variam de acordo com cada modelo de capital e, quando há 

discrepâncias entre elas e um terceiro elemento (ex.: a taxa de juros), ocorrem mudanças, 

como alteração nas despesas de investimento, por exemplo. 

 Trazendo a discussão de volta para a Linguística Aplicada, mais recentemente, 

temos o conceito de Pavan (2012), desenvolvido a partir da reconsideração de um estudo 
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anterior também de sua autoria (PAVAN, 2008). Ele vê crenças e expectativas como 

construtos (inter)agentes, (inter)dependentes e indissociáveis. Para o autor, as últimas 

seriam parte do construto dinâmico das primeiras, que possuem capacidade de 

movimentação e projeção de maneira antecipada e prévia. 

 A partir das ideias desenvolvidas por meio das oito diferentes definições que 

trouxemos nesta seção, podemos formular a nossa própria concepção de expectativas como 

sendo um tipo de crenças sobre o futuro que funciona como canal geracional de 

comportamentos adotados para escolher ou tomar decisões cujos resultados estão (ou não) 

por vir. Elas são dinâmicas, idealizadas, variáveis, aleatórias e capazes de realizar 

movimentos e projeções de modo antecipado e prévio. Este entendimento é indispensável 

para que possamos melhor compreender as tipologias e categorizações que compõem a 

próxima seção. 

 

1.4.2 Diferentes tipos/categorias de expectativas 

 

Do mesmo modo que as crenças, as expectativas também podem ser categorizadas 

em diferentes tipos, como podemos ver no quadro na página a seguir: 
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Quadro 05 – Diferentes tipos/categorias de expectativas148 
 

Área/ Linha Autor(es) Ano Tipos/Categorias Descrição 

Marketing 

Zeithaml, 

Berry e 

Parasuraman 

1993 

‘Desejável’ 
Nível de serviço que se espera 

receber. 

‘Aceitável’ 
Nível mais baixo de performance 

aceitável. 

Educação Samura 2015 

Interna 

Desenvolvimento social, 

acadêmico e propósitos 

universitários. 

Externa 
Sociedade (estereótipos raciais), 

pais e outros parentes. 

Neurociência Gaschlerb et al 2014 

Auto-gerada 
Base em previsões feitas pelo 

próprio sujeito. 

Induzida por pista/ 

dica 

Base em informações prévias 

dadas por pitas/dicas. 

Pragmática Tayebi 2016 

Interpessoal 

Foco maior nas relações 

interpessoais do que nas 

tradições. 

Direito a respeito/ 

consideração149 

Associação ao status social  

idade de alguém. 

Reciprocidade 
Frequente na metalinguagem dos 

respondentes. 

Baseada em rituais 
Possibilidade de expressar 

dependência social. 

Psiquiatria 

Llewellyn, 

McGurk e 

Weinman 

2005 

‘Global’ 
Relacionada à experiência como 

um todo. 

‘Específica’ 
Centrada em aspectos específicos 

do processo. 

Sociologia 
Troyer e 

Younts 
1997 

Primeira ordem 
Mantida para si mesmo para 

guiar a interação social. 

Segunda ordem 

Acredita-se ser mantida para si 

pelo outro para guiar a interação 

social.  
 

A busca pela classificação das expectativas não é algo novo, desperta o interesse de 

áreas e linhas de pesquisa variadas, além de conter propostas bastante diversas entre si. 

Adiante, explanamos mais sobre elas, dizendo também como e o quanto cada uma se 

adequa ou não para usarmos em nosso estudo. 

As categorias sugeridas por Zeithaml, Berry e Parasuraman (1993) foram criadas 

pensando no mundo dos negócios e carregam a ideia de existência de expectativas mais 

‘desejáveis’ ou ‘adequadas’ que outras, o que, na área de Marketing, é possível aplicar sem 

problemas. Todavia, quando tratamos da formação de professores de idiomas, não há como 

atribuir tais conotações às expectativas construídas pelos sujeitos envolvidos, uma vez que 

                                                           
148 Os tipos/categorias estão listados não por ordem de relevância, mas alfabeticamente, de acordo com a área 

ou linha de pesquisa de seus autores. 
149 Tradução nossa do termo “deference entitlement”. 
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não existem padrões do que seja melhor ou pior que poderiam ser aplicáveis a todos os 

contextos devido à complexidade característica do processo150 que jamais caberia em um 

único estudo. 

Sobre a categorização proposta na área da Neurociência, Gaschlerb et al (2014, p. 

146, tradução nossa) afirmam que: 

Se as expectativas auto-geradas diferirem em força das expectativas 

induzidas por pista/dica, a base potencial desta diferença precisa de 

atenção. Em primeiro lugar, pode-se questionar se a diferença é realmente 

sobre as expectativas subjacentes. Alternativamente, pode-se argumentar 

uma diferença na verbalização. As expectativas auto-geradas foram 

principalmente operacionalizadas usando a verbalização, enquanto as 

expectativas induzidas por pista/dica em muitos casos não incluíram 

verbalizações.151 
 

A comprovada frequente não verbalização de um dos tipos propostos faz com que o 

nosso estudo não seja capaz de identificá-lo, pois trabalhamos apenas com expectativas 

verbalizadas, quer por escrito (questionários) ou oralmente (grupos focais e entrevista). 

A tipologia proposta por Tayebi (2016) também não se adequa a nossos objetivos 

por ser detalhadamente vinculada a uma população-amostra bastante específica152, cujas 

características são muito distantes dos sujeitos investigados no presente estudo. Para 

definir cada um dos tipos de expectativas foram levadas em conta propriedades sociais, 

linguísticas e culturais que pouquíssimo se relacionariam às dos nossos participantes, o que 

dificultaria, ou mesmo nos impediria de, categorizar as expectativas produzidas por eles da 

maneira como fez o autor. Além de ter como foco a análise de um aspecto do discurso em 

especial: a polidez. Contudo, ainda assim, apresentamos brevemente, no quadro anterior, 

as categorias referidas, não apenas por terem sido criadas em uma linha de pesquisa (a 

Pragmática) afim à nossa, mas também por ser uma das propostas mais recentes em 

comparação às demais. 

A propositura de Llewellyn, McGurk e Weinman (2005), na área de Psiquiatria, é 

voltada para expectativas especificamente relacionadas a efeitos colaterais de tratamento 

médico, pós-tratamento e processo de recuperação. Seria, portanto, complicado, ainda que 

                                                           
150 “[...] a formação de um professor de línguas estrangeiras, competente, crítico e comprometido com a 

educação é uma tarefa extremamente complexa, difícil de ser completada num curso de graduação, por 

envolver aspectos linguísticos e políticos da natureza humana”. (LEFFA, 2001, p. 352) 
151 Texto original: “If self-generated expectations differ in strength from cue-based expectations, the 

potential basis of this difference needs attention. First of all, one could question if the difference is really 

about the underlying expectations. Alternatively, one might argue for a difference in verbalization. Self-

generated expectations have been mostly operationalized by using verbalization, whereas cue-based 

expectation experiments in many cases did not include verbalizations”. (Gaschlerb et al, 2014, p. 146) 
152 Falantes nativos do idioma pérsio que vivem na Austrália. 
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de maneira adaptada, classificar as expectativas de nossos participantes em ‘específicas’ ou 

‘globais’, como sugerem os autores. 

 Dentro da Sociologia, ambos os tipos de expectativas de que tratam Troyer e 

Younts (1997) guiam a interação social. Entretanto, durante a nossa produção de dados, 

houve interação explícita em dois momentos (entrevista e grupos focais), enquanto, em 

outro (questionários), pode-se dizer que a interação ocorreu de forma bastante singela com 

a pressuposição de diálogo entre os sujeitos e uma representação do pesquisador como 

autor do instrumento e leitor/analisador das respostas. Desta maneira, a categorização em 

questão não conseguiria dar conta de englobar todos os dados que produzimos. 

Deixamos, por fim, para apresentar a categorização que optamos utilizar: a 

proposta por Samura (2015). Escolhemo-la não apenas por ser advinda de uma área afim, 

mas também porque o estudo da autora foi desenvolvido em um contexto análogo ao 

nosso: a Educação Superior. Além de que os sujeitos são equivalentes: estudantes deste 

nível de ensino. Assim como Samura (idem), podemos identificar expectativas internas e 

externas no discurso produzido por nossos indivíduos. 

 

1.4.3 Expectativas no ensino/aprendizagem de idiomas 

 

O interesse acadêmico pela influência das expectativas no processo de E/A não é 

algo novo. Explorações, dentro deste tema, despertam a atenção de várias áreas e 

remontam à década de 40, como o trabalho pioneiro de Thordike (1946), na Psicologia. 

Para o autor: 

[...] as funções úteis das expectativas são as mesmas que algumas funções 

do conhecimento, o que tudo quanto uma expectativa possa fazer em 

adaptar comportamentos a coisas, qualidades, eventos e relações, o 

conhecimento pode fazer também, ou melhor, que o conhecimento muitas 

vezes opera por meio das expectativas [...]153 (ibidem, p. 281, tradução 

nossa). 

 

 Apesar de, até o momento, haver poucos estudos no Brasil com foco específico em 

explorar as expectativas no processo de E/A154, no exterior, o tema tem recebido mais 

atenção. São vários os exemplos de investigações desenvolvidas fora do país em diversas 

áreas e linhas de pesquisa como: Economia (WENZELBURGER, 2006), Educação 

                                                           
153 Texto original: “[…] the useful functions of expectations are the same as some functions of knowledge, 

that whatever an expectation can do in adapting behavior to things, qualities, events and relations 

knowledge can do as well or better, that knowledge often operates via expectations […]”. (THORNDIKE, 

1946, p. 281) 
154 Ver as seções 1.4.1 ‘Busca por uma definição de expectativas’ e 1.1 ‘Panorama histórico sobre estudos 

desenvolvidos no tema de pesquisa’, onde discutimos sobre o assunto. 
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(WEINSTEIN, 2004), Educação Tecnológica (GUDEA, 2008; LEE, 2010; STONE; 

BAKER-EVELETH, 2013; TIYAR; KHOSHSIMA, 2015), Educação Física 

(CHRISTENSON; BARNEY, 2011; MARTÍNEZ-LÓPEZ et al., 2017), Educação 

Matemática, de Ciências e Engenharia (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2000), 

Educação Social e Emocional (PASI, 2001), Formação de Enfermeiras Obstétricas 

(POWER, A.; COLE, 2017), Formação de Professores (DAOU et al., 2016; KIM; CHO, 

2014; RUBIE-DAVIES, 2015), Matemática (CHEN; REYS; REYS, 2009; FRIEDRICH et 

al., 2015; WATSON, 2007), Macroeconomia (EVANS; HONKAPOHJA, 2001) e 

Psicologia Educacional (FIORELLA, L.; MAYER, 2014 e 2013), somente para mencionar 

alguns deles. 

 Em nível nacional, há produções, mas em escala bastante tímida. Podemos destacar 

Câmara (2014), na Música, Marin et at. (2013), na Formação Docente em Enfermagem, 

além de Kaneoya (2008a e 2008b), Lima (2009), Maciel (2014), Pavan (2012 e 2008) e 

Zolnier (2007), na Linguística Aplicada. 

 Quando passamos a buscar trabalhos estritamente voltados para a influência das 

expectativas no processo de EA idiomas, a quantidade de pesquisas existentes diminui de 

modo significativo, tanto no exterior (GODLEY; ESCHER, 2012; JOO; PARK; SHIN, 

2017; RAMSCAR; DYE; MCCAULEY, 2013; TURNER, 2008), quanto no Brasil155. Daí 

a necessidade de também utilizarmos como referência estudos desenvolvidos fora do país, 

como na China, onde Wang e Lin (2014) consideram que: 

Com expectativas adequadas, amor paciente, comunicação emocional 

apropriada e total respeito, a qualidade da aprendizagem de inglês pode 

ser aumentada com certeza, o que pode não apenas estabelecer uma base 

sólida para a aprendizagem de inglês, mas também para a aprendizagem 

ao longo da vida. (Ibidem, p. 22, tradução nossa)156 

 

 A pesquisa realizada pelos autores supracitados teve como base o Efeito Pigmalião, 

também conhecido como Efeito Robert Rosenthal157, que associa a Educação à ideia 

psicológica de que somos mais propensos a aceitar influências e sugestões de quem 

admiramos, gostamos, acreditamos e respeitamos. Esta ideia é o que Rosenthal e Jacobson 

                                                           
155 Vide cinco últimos autores mencionados no parágrafo anterior como exemplos da Linguística Aplicada. 
156 Texto original: “With proper expectations, patient love, appropriate emotional communication and full 

respect, the quality of English learning can be raised surely, which can not only lay a good foundation to 

their English learning but also to their life-long learning”. (WANG; LIN, 2014, p. 22) 
157 Em homenagem ao seu autor. Ainda que o marco dos estudos sobre este efeito, interligando Psicologia e 

Educação, seja uma obra desenvolvida em co-autoria com Lenore Jacobson. 
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(1991)158 nomearam de Efeito Pigmalião, de acordo com o qual, “[…] as expectativas dos 

professores afetam o progresso acadêmico dos estudantes”159 (FRIEDRICH et al., 2015, p. 

1, tradução nossa). 

 Cooper (1979, p. 389, tradução nossa) já destacava que existem “[...] padrões de 

comportamento diferentes de professores em relação a estudantes de alta e baixa 

expectativa”160. As expectativas docentes fazem parte do processo de E/A e são “[...] 

crenças que os professores mantêm sobre as capacidades acadêmicas dos seus alunos e 

níveis subsequentes de realização”161 (PETERSON et al., 2016, p. 123-4, tradução nossa). 

Crenças podem mudar, fazendo com que o professor pense e haja diferentemente, 

dependendo da concepção que ele mesmo constrói de um aluno em particular, de um grupo 

de alunos, de turmas inteiras etc. A referida construção acontece com base n“os dados de 

sucesso anterior que os professores recebem sobre os alunos influenciam suas expectativas, 

também é provável que, nas escolas, as interações informais dos professores também 

contribuam para suas expectativas sobre os alunos”162. (RUBIE-DAVIES et al., 2014, p. 

190, tradução nossa). Há aspectos que conseguem influenciar neste levantamento de dados 

que o professor (conscientemente ou não) faz, Rubie-Davies (2015) elenca alguns deles: 

a) Maneira de agrupar os alunos em sala; 

b) Experiências de aprendizagem; 

c) Probabilidade de crer que os alunos são capazes de alcançar resultado(s); 

d) Sentimento de sua própria capacidade de ensinar determinado(s) conteúdo(s); 

e) Sentimento de sua própria capacidade de ensinar para algum(ns) aluno(s), 

turma(s) ou curso(s) específico(s); 

f) Tipo de plano de gerenciamento de comportamento a ser instituído. 

Acrescentaríamos a esta lista as preferências particulares e preconceitos carregados 

por cada pessoa, além de seu posicionamento social e político-ideológico, haja vista que 

                                                           
158 Tivemos acesso apenas à 4a edição da sua tradução para o italiano, conforme conta em nossa lista de 

referências, mas a sua primeira publicação, originalmente em inglês, é de décadas atrás: ROSENTHAL, R.; 

JACOBSON, L. Pygmalion in the classroom: Teacher expectation and pupils' intellectual development. New 

York; Holt, Rinehart & Winston, 1968. 
159 Texto original: “[…] teachers’ expectancies affect students’ academic progress”. (FRIEDRICH et al., 

2015, p. 1). 
160 Texto original: “[…] patterns of differential teacher behavior toward high- and low-expectation students”. 

(COOPER, 1979, p. 389) 
161 Texto original: “[…] beliefs teachers hold about their students' academic capabilities and subsequent 

levels of achievement”. (PETERSON et al., 2016, p. 123-4) 
162 Texto original: “[…] the prior achievement data teachers receive about students influences their 

expectations, it is also likely that within schools, the informal interactions of teachers also contribute to their 

expectations about students”. (RUBIE-DAVIES et al., 2014, p. 190) 



94 
 

“[...] expectativas sociais e políticas apresentam barreiras significativas para novas formas 

de pensar sobre a educação”163 (HALL, 2008, p. 127, tradução nossa). Enfim, “[...] as 

controvérsias sobre os efeitos da expectativa de professores e as questões relativas ao 

impacto do comportamento diferencial nos estudantes estão longe de serem resolvidas”164 

(BABAD, 1993, p. 371, tradução nossa). 

Trata-se de um tema polêmico, que precisa continuar a ser explorado devido à sua 

relevância, porque o professor que conhece a(s) realidade(s), o(s) contexto(s) social(is) e 

a(s) expectativa(s) de seus alunos “[…] poderá descobrir o que faz sentido para eles e que 

os faz crescer como pessoas, podendo, ser capaz de criar um ambiente de confiança entre 

as partes envolvidas no processo” (ZOLNIER, 2007, p. 4). 

 Conforme Tuner (2008), nenhum professor é bem-sucedido sozinho. Logo, os 

alunos também possuem suas próprias expectativas e elas precisam ser levadas em conta, 

pois: 

[...] um dos fatores que, de fato, podem influenciar a aprendizagem de 

uma língua estrangeira em um curso é a correspondência existente ou não 

entre as expectativas dos alunos e os objetivos do curso. A 

correspondência entre esses dois elementos contribui para que haja 

aprendizagem [...]. (LIMA, 2009, p. 111) 

 

 Quando temos em mente que, como no caso de nossa investigação, o processo de 

E/A do idioma acontece em um contexto onde são formados professores para lecioná-lo, as 

expectativas assumem um papel de destaque ainda maior, porque “[...] as pessoas 

aprendem informações acadêmicas (declarativas) melhor quando estudam com a 

expectativa de ter que ensinar [...]”165 (DAOU et al., 2016, p. 197, tradução nossa). 

Independentemente disto, o papel do formador de professores não deixa de ser um desafio 

que, de acordo com de Jong et al. (2012, p. 955, tradução nossa) consiste em: 

[...] desenvolver rotinas para estimular professores e alunos/professores a 

refletir sobre suas expectativas e estimulá-los a evitar interações 

improdutivas, a fim de criar um clima social positivo em suas salas de 

aula. Em uma sociedade global, em que os professores ensinam alunos 

com diferentes origens culturais, fazer tais expectativas explicitas pode 

ajudar a evitar mal-entendidos entre professores e alunos.166 

                                                           
163 Texto original: “[...] social and political expectations present significant barriers to new ways of thinking 

about education”. (HALL, 2008, p. 127) 
164 Texto original: “[…] the controversies over teacher-expectancy effects, and questions regarding the 

impact of differential behavior on students are far from being resolved”. (BABAD, 1993, p. 371) 
165 Texto original: “[...] people learn academic (declarative) information better when studying with the 

expectation of having to teach [...]”. (DAOU et al., 2016, p. 197) 
166 Texto original: “[...] to develop routines to stimulate teacher and student teacher to reflect on their 

expectations, and stimulate them to avoid unproductive interactions in order to be able to create a positive 

social climate in their classrooms. In a global society, in which teachers teach students with various cultural 
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 Tais mal-entendidos são característicos do processo de E/A e sempre irão existir. 

Contudo, é necessário lidar com eles da(s) melhor(es) maneira(s). Nunca esquecendo que 

não existe um único modo, mas vários e, para escolher qual, quando e onde empregá-lo: 

O professor precisa estar ciente dos objetivos do aluno e, como um eterno 

aprendiz de línguas, deve compartilhar com os alunos suas experiências 

de forma a incentivá-los a estabelecer metas reais e atingíveis, para que 

as expectativas se transformem em objetivos a longo prazo e não apenas 

expectativas no sentido simples de esperar, sem empreender esforços 

contínuos. (ZOLNIER, 2007, p. 14) 
 

 Todos os envolvidos (professor, formador, aluno, aluno/professor) necessitam ter 

consciência de que serão eternos aprendizes do idioma, ainda que sejam falantes nativos 

dele. Van Merriënboer e Stoyanov (2008, p. 69, tradução nossa) descrevem o eterno 

aprendiz como sendo aqueles que “[...] são maduros, trazem conhecimentos prévios 

relevantes e têm expectativas e percepções muito heterogêneas de aprendizagem”167. 

 Qualquer dos sujeitos, ao assumir o papel de aprendiz, possui crenças que “poderão 

influenciar suas expectativas a respeito do professor e da aprendizagem e sobre o modo 

como enfrentam os desafios do aprender” (ZOLNIER, 2007, p. 5). Aprender um novo 

idioma não é uma tarefa fácil, nem rápida e, principalmente, quem a enfrenta pela primeira 

vez constrói nem sempre tem expectativas realistas sobre como o processo se dará. Na 

experiência relatada por Turner (2008), por exemplo, o autor observou que, dentre os seus 

alunos, somente poucos deles sabiam como superar obstáculos em seu percurso acadêmico. 

Obstáculos tais como a pobreza, pouca proficiência na leitura e na escrita, a pressão de 

seus pares para que não fossem bem-sucedidos, além da falta de familiaridade com a vida 

universitária, fizeram com que muitos desistissem de seus sonhos. 

 

1.5 (Trans)Formação do aluno em professor 

 

 Fracionamos esta seção em quatro partes. Na primeira delas, dissertamos sobre a 

ideia do inglês como disciplina escolar no Brasil. Na segunda, delimitamos os termos 

formação inicial e formador de professores. Na terceira, contrapomos Teoria Formal e 

teoria informal, como partes integrantes do nível de ensino em questão. E, por fim, 

tratamos a respeito de alguns aspectos pertinentes ao E/A de línguas estrangeiras durante 

esta formação. 

                                                                                                                                                                                
backgrounds, making such expectations explicit may help to avoid misunderstandings between teachers and 

students”. (DE JONG et al., 2012, p. 955) 
167 Texto original: “[...] are mature, bring relevant prior knowledge, and have very heterogeneous 

expectations and perceptions of learning”. (VAN MERRIËNBOER; STOYANOV, 2008, p. 69) 
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1.5.1 Inglês como disciplina escolar 

 

 No Brasil, somente a partir da homologação da última Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), torna-se compulsória a oferta de pelo menos uma LE moderna 

durante sete anos na Educação Básica, sendo quatro deles no Ensino Fundamental: “§5º Na 

parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o 

ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da 

comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição” (BRASIL, 1996). E mais três 

no Ensino Médio: “III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina 

obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro 

das disponibilidades da instituição” (ibidem). 

 Desde então, houve tentativas de tornar obrigatória a oferta da LE no currículo do 

Ensino Fundamental desde o seu primeiro ano. Dentre as iniciativas mais recentes, 

podemos mencionar: 

a) Projeto de lei nº 1.382/2015 (BRASIL, 2015c) 

b) Projeto de lei nº 1.302/2015 (BRASIL, 2015d) 

c) Sugestão n° 11/ 2011 (BRASIL, 2011a) 

 Há ainda o projeto de lei nº 235 (BRASIL, 2013b), de autoria da Comissão de 

Direitos Humanos e da Legislação Participativa, que prevê o ensino de LE a partir do 

quarto ano do Ensino Fundamental, que, no momento, consta como “em tramitação” 

(BRASIL, 2017c). 

 Até alguns anos atrás, a legislação não especificava qual idioma deveria ser 

oferecido e a seleção ficava a cargo da comunidade escolar. Entretanto, as citações do 

primeiro parágrafo desta seção estão de acordo com a redação original da lei, que assim 

vigorou por duas décadas, mas que, por advento da medida provisória nº 746, a 

possibilidade de escolha deixaria de existir: “§ 5º No currículo do ensino fundamental, será 

ofertada a língua inglesa a partir do sexto ano” (BRASIL, 2016a).  E o que hoje vigora é a 

redação dada pela lei nº 13.415: “§ 5o No currículo do ensino fundamental, a partir do 

sexto ano, será ofertada a língua inglesa” (BRASIL, 2017e). 

 Algo semelhante aconteceu no Ensino Médio. O inciso III, citado anteriormente, 

foi eliminado pela mesma medida provisória supracitada. E, no ano seguinte, a última lei 

referida, acrescentaria mais um parágrafo à LDB vigente: 
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§ 4o Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo 

da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter 

optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade 

de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. (BRASIL, 

1996) 
 

 E foi, desta maneira, que a LI, passou a ser uma disciplina obrigatória no currículo 

da Educação Básica brasileira. Por hora, é o que a legislação nos permite contar sobre ela, 

em nível nacional. E, para continuar a discussão, interessa-nos saber o que é uma disciplina 

escolar, o que podemos (ou não) considerar como tal. 

 Conforme o dicionário Michaelis (2018), dentre os sete possíveis significados 

atribuídos ao vocábulo ‘disciplina’, dois deles estão relacionados à educação escolar 

formal: 

a) Instrução, ensino e educação que a criança recebia do mestre. 

b) Área de conhecimento ensinada ou estudada em uma faculdade, em um colégio 

etc.; matéria. 

 A primeira definição assemelha-se ao conceito que Chervel (1990) deu ao termo: 

“fruto de um diálogo secular entre os mestres e os alunos, elas constituem por assim dizer 

o código que duas gerações, lentamente, minuciosamente, elaboraram em conjunto para 

permitir a uma delas transmitir à outra uma cultura determinada” (ibidem, p. 222). 

 Enquanto a segunda nos remete à ideia de Goodson (1993, p. 4, tradução nossa) de 

“disciplina intelectual [que] é criada por uma comunidade de estudiosos, normalmente 

trabalhando em uma universidade, e é então ‘traduzida’ para uso como disciplina 

escolar”168. Para este autor, as matérias escolares possuem como base formas e campos de 

conhecimento169.  

 Estas disciplinas formam comunidades com as quais o professor pode se 

identificar, conforme as particularidades que cada uma apresenta (VIÑAO, 2008). 

Acrescentamos, a esta compreensão, o fato de que os alunos e aqueles que estudam para 

serem professores também passam pelo mesmo processo de identificação. 

 Concordamos com Souza, Zeplin e Pottmeier (2012), para quem, o inglês, como 

disciplina, é “um componente curricular, como outros, e como tal responde a determinadas 

demandas sociais” (ibidem, p. 152), no caso de um idioma, o uso social que se faz dele. 

                                                           
168 Texto original: “[...] the intellectual discipline is created by a community of scholars, normally working in 

a university, and is then ‘translated’ for use as a school subject”. (GOODSON, 1993, p. 4) 
169 Tratamos sobre o conhecimento na seção 1.5.3 ‘Teoria formal vs informal’. 
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Não que a escola ou os professores devam limitar-se à tarefa de repassar conhecimentos 

construídos socialmente, mas que as disciplinas são um produto social e histórico. 

 Continuamos a tratar sobre o tema na seção seguinte direcionando a explanação 

para tentar conceituar o que é formação inicial, como são formados os professores 

responsáveis por lecionar, na Educação Básica, a disciplina que tratamos aqui e quem são 

os seus formadores. 

 

1.5.2 Delimitação de formação inicial e de formador de professores 

 

 Em 1961, com a publicação da lei nº 4.024, o Brasil tem a sua primeira definição 

oficial de como seus professores deveriam ser formados: 

Art. 52. O ensino normal tem por fim a formação de professôres, 

orientadores, supervisores e administradores escolares destinados ao 

ensino primário, e o desenvolvimento dos conhecimentos técnicos 

relativos à educação da infância. 

Art. 53. A formação de docentes para o ensino primário far-se-á:   

a) em escola normal de grau ginasial no mínimo de quatro séries anuais 

onde além das disciplinas obrigatórias do curso secundário ginasial será 

ministrada preparação pedagógica; 

b) em escola normal de grau colegial, de três séries anuais, no mínimo, 

em prosseguimento ao vetado grau ginasial. 

[...] 

Art. 59. A formação de professôres para o ensino médio será feita nas 

faculdades de filosofia, ciências e letras e a de professôres de disciplinas 

específicas de ensino médio técnico em cursos especiais de educação 

técnica. (BRASIL, 1961) 
 

 Na época, somente os professores que atuariam no Ensino Médio precisavam 

passar pelas pouquíssimas faculdades existentes, em geral, localizadas apenas nos 

principais centros urbanos. 

 Após quase uma década, a lei é reformulada e a nº 5.692 entra em vigor, trazendo 

mais especificidades no que diz respeito à formação mínima para o exercício da docência: 
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Art. 29. A formação de professôres e especialistas para o ensino de 1º e 

2º graus será feita em níveis que se elevem progressivamente, ajustando-

se às diferenças culturais de cada região do País, e com orientação que 

atenda aos objetivos específicos de cada grau, às características das 

disciplinas, áreas de estudo ou atividades e às fases de desenvolvimento 

dos educandos. 

Art. 30. Exigir-se-á como formação mínima para o exercício do 

magistério:   

a) no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação específica de 2º grau; 

b) no ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, habilitação específica de grau 

superior, ao nível de graduação, representada por licenciatura de 1º grau 

obtida em curso de curta duração; 

c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica obtida em 

curso superior de graduação correspondente a licenciatura plena. 

(BRASIL, 1971) 
 

 Apesar dos avanços apresentados170, a mesma lei, em seus artigos 77 a 79, abria 

exceções para que os pré-requisitos acima não fossem seguidos em locais com carência de 

profissionais com a formação determinada na legislação vigente. Além de que, no artigo 

80, é repassada para as escolas a responsabilidade de proporcionar condições para que os 

professores “possam atingir gradualmente a qualificação exigida” (idem). 

 Em 1996, uma nova LDB é promulgada, a nº 9.394. Ela, ainda hoje, está vigorante, 

contendo inúmeras reformulações em sua redação. Tomemos como amostra, o artigo 62, 

que trata da formação docente e foi reescrito duas vezes, sendo esta a sua redação original: 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 

em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 

nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível 

médio, na modalidade Normal. (BRASIL, 1996) 
 

 Abaixo temos a redação dada pela lei nº 12.796: 

Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 

em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 

nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível 

médio na modalidade normal. (BRASIL, 2013e) 
 

 E a mais atual, cuja redação foi atualizada pela lei nº 13.415: 

Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 

em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 

nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível 

médio, na modalidade normal. (BRASIL, 2017d) 

 

                                                           
170 O reconhecimento da necessidade de melhorar/elevar, progressivamente, a formação, por exemplo. 
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 É possível observar que, dentro da mesma lei, a partir de alterações efetuadas por 

meio de legislações complementares, em um período de um pouco mais de 20 anos, o 

caput do artigo em questão é reformulado por duas vezes, porém são mantidos exatamente 

os mesmos pré-requisitos para atuar como professor na Educação Básica no país: 

preferencialmente tendo licenciatura plena no Ensino Superior  e, excepcionalmente, quem 

cursou apenas a modalidade normal, em Nível Médio, poderá continuar atuando nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil. Logo, não há mudanças 

substanciais. Houve apenas o acréscimo de mais um ano no Ensino Fundamental, o que 

não interferiu na formação mínima regulamentada para exercer a carreira docente que, há 

décadas, permanece igual. O professor brasileiro que atua na Educação Básica continua a 

poder ser desde aquele que possui unicamente o Nível Médio até um pós-doutor. 

 O que a lei nº 9394/96 traz de novo, em relação às que a precederam, no que 

concerne à formação docente, está nos seguintes artigos: 

Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá 

prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas. 

Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em 

nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e 

doutorado. (BRASIL, 1996) 
 

 Ficam então estabelecidas, em nível nacional, a carga horária mínima de prática de 

ensino para os cursos de licenciatura. Também, pela primeira vez, uma lei federal estipula 

regras para o exercício do magistério no Nível Superior. A exclusão da necessidade de 

prática de ensino expõe a relevância atribuída ao “saber ensinar”, como se a prática 

deixasse de ser importante quando se trata deste nível de ensino. Anos mais tarde, com o 

advento da lei nº 12.772, a experiência em sala de aula continuaria sem reconhecimento e 

ter maior titulação deixaria de ser um aspecto prioritário: 

Art. 8º O ingresso na Carreira de Magistério Superior ocorrerá sempre no 

primeiro nível da Classe de Professor Auxiliar, mediante aprovação em 

concurso público de provas e títulos. 

§ 1o No concurso público de que trata o caput, será exigido o diploma de 

curso superior em nível de graduação. (BRASIL, 2012b) 
 

 Este parágrafo, por sua vez, tão logo alguns meses depois, teria a redação 

modificada pela Medida Provisória nº 614: 

Art. 8º O ingresso na Carreira de Magistério Superior ocorrerá sempre no 

primeiro nível de vencimento da Classe A, mediante aprovação em 

concurso público de provas e títulos. 

§ 1º O concurso público de que trata o caput tem como requisito de 

ingresso o título de doutor na área exigida no concurso.  (BRASIL, 2013d) 
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 Medida que também incluiu o polêmico trecho: 
 

§ 3º A IFE poderá dispensar, no edital do concurso, a exigência de título 

de doutor, substituindo-a pelo título de mestre, de especialista ou por 

diploma de graduação, quando se tratar de provimento para área de 

conhecimento ou em localidade com grave carência de detentores da 

titulação acadêmica de doutor, conforme decisão fundamentada de seu 

Conselho Superior. (BRASIL, 2013d) 
 

 E o texto ganharia, novamente, outra redação pela Lei nº 12.863: 
 

Art. 8º O ingresso na Carreira de Magistério Superior ocorrerá sempre no 

primeiro nível de vencimento da Classe A, mediante aprovação em 

concurso público de provas e títulos. 

§ 1º O concurso público de que trata o caput tem como requisito de 

ingresso o título de doutor na área exigida no concurso. 

[...] 

§ 3º A IFE poderá dispensar, no edital do concurso, a exigência de título 

de doutor, substituindo-a pela de título de mestre, de especialista ou por 

diploma de graduação, quando se tratar de provimento para área de 

conhecimento ou em localidade com grave carência de detentores da 

titulação acadêmica de doutor, conforme decisão fundamentada de seu 

Conselho Superior. (BRASIL, 2013a) 
 

É possível perceber que, nos dias atuais, os pré-requisitos para ser professor no 

Ensino Superior não diferem muito das características do que se preconiza para a Educação 

Básica, uma vez que, igualmente, a lei permite que, em casos excepcionais, não se aplique 

as regras que ela mesmo diz ser essenciais, como o título de doutor. Ademais, por a mesma 

norma valer para os cursos de licenciatura, consequentemente, igual perfil molda os 

formadores de professores que podem ser, desde somente graduados, até pós-doutores. 

Desta maneira, dá-se continuidade a um verdadeiro ciclo vicioso, principalmente 

em “localidade com grave carência de detentores da titulação acadêmica de doutor” 

(idem), a lei prevê e autoriza a contratação de não doutores, que por sua vez terão a 

responsabilidade de formar professores, em sua maioria, advindos de um Ensino Básico 

onde os seus professores também constituíam os casos excepcionais à norma e que, 

futuramente, serão professores de alunos cujos docentes anteriores tinham formação que 

também fugia à regra, e estes mesmos alunos, dentro de alguns anos, se vierem a cursar 

uma universidade pública, muito provavelmente, optarão por uma licenciatura, onde a 

concorrência costuma ser menor em relação a cursos mais elitizados. 

 Apesar de todas as exceções previstas em lei apresentadas até aqui, em nosso 

estudo, consideraremos o curso de graduação a formação inicial do professor, pois aqui 

estamos tratando do professor de inglês e, como apresentado na seção anterior, a língua 

estrangeira moderna é ofertada obrigatoriamente a partir do 6º ano do Ensino Fundamental, 

série a partir da qual docentes cuja formação limita-se ao Ensino Médio não podem atuar. 
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 O licenciado em Letras é habilitado a exercer a docência não apenas na Educação 

Básica, mas também possui outros campos alternativos de atuação: cursos livres de idioma, 

preparatórios para vestibulares e concursos, entidades culturais, recreativas ou de 

assistência social etc., que, de acordo com o parecer do Conselho Nacional de Educação 

(CNE)/ Conselho Pleno (CP) nº 15/2009 (BRASIL, 2009b), são modalidades de ensino, 

mas onde acontece “educação não escolar, informal ou não formal” (ibidem, p. 4), onde 

tanto profissionais licenciados ou não podem desempenhar atividades docentes, a respeito 

das quais o conselho não pode legislar. Por isso, focamos nossa investigação na formação 

do professor na Educação Superior para atuar no Ensino Básico, ambos considerados, pela 

LDB, como instituições próprias para o desenvolvimento da educação escolar. 

 Além da LDB, existem ainda diretrizes curriculares nacionais para a formação de 

professores da Educação Básica. A primeira delas foi lançada no início do milênio 

(BRASIL, 2001c). No ano seguinte, surge uma nova (BRASIL, 2002d), que vigorou até a 

homologação da atual (BRASIL, 2015a, 2015b), hoje chamada de “Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de 

formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 

continuada”. 

 No penúltimo texto referido, é definida uma estrutura base nacional comum para 

todos os cursos de formação docente inicial: 

§ 1º Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três mil e 

duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração 

de, no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo: 

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 

distribuídas ao longo do processo formativo; 

II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área 

de formação e atuação na educação básica, contemplando também outras 

áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da 

instituição; 

III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às 

atividades formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e 

II do artigo 12 desta Resolução, conforme o projeto de curso da 

instituição; 

IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de 

aprofundamento em áreas específicas de interesse dos estudantes, 

conforme núcleo definido no inciso III do artigo 12 desta Resolução, por 

meio da iniciação científica, da iniciação à docência, da extensão e da 

monitoria, entre outras, consoante o projeto de curso da instituição. 

(BRASIL, 2015a, p. 12) 

 

 Causa, então, estranheza o fato de, mesmo após alguns anos de homologadas estas 

Diretrizes, o art. 65 da atual LDB (BRASIL, 1996) não tenha sido reformulado e continue 
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indicando que haja o mínimo de 300 horas de prática de ensino, número bastante diverso 

do estabelecido pela legislação mais nova. Anteriormente171, expomos o quanto os cursos 

de licenciatura em Letras, principalmente os ofertados por instituições privadas, estão 

longe destes padrões. Inicialmente, havia um prazo de dois anos, a contar de 1o de julho de 

2015, para que fossem feitas as adaptações às novas normas, mas este limite foi prorrogado 

para três anos, pela resolução CNE/CP nº1/2017 (BRASIL, 2017c). 

 Os futuros professores dos quais tratamos em nosso estudo são formados em cursos 

de licenciatura em Letras e há também normativas específicas para esta graduação. A 

primeira iniciativa foi o parecer do CNE/ Câmara de Educação Superior (CES) nº 

492/2001 (BRASIL, 2001d), quando foram aprovadas diretrizes para vários cursos no 

mesmo documento: Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais - Antropologia, 

Ciência Política e Sociologia, Comunicação Social, Filosofia, Geografia, História, Letras, 

Museologia e Serviço Social. Estas diretrizes estabeleciam aspectos como: perfil dos 

formandos, competências e habilidades, conteúdos curriculares, estruturação do curso e 

avaliação, e deveriam ser aplicadas a todas as habilitações, seja língua materna (LM) ou 

LE. 

 Após alguns meses, no mesmo ano, lança-se o parecer CNE/CES nº 1.363/2001 

(BRASIL, 2001a), retificando o primeiro e determinando que deveria constar no projeto 

pedagógico do curso:  

a) o perfil dos formandos nas modalidades bacharelado e licenciatura; 

b) as competências gerais e habilidades específicas a serem 

desenvolvidas durante o período de formação; 

c) os conteúdos caracterizadores básicos e os conteúdos caracterizadores 

de formação profissional, inclusive os conteúdos definidos para a 

educação básica, no caso das licenciaturas; 

d) a estruturação do curso; 

e) as formas de avaliação (ibidem, p. 8) 

 Este parecer mais tarde seria transformado na resolução CNE/CES nº 18/2002 

(BRASIL, 2002b), mais uma vez sem nenhuma especificação que tratasse da formação do 

professor de LE, como se os conteúdos, competências, habilidades etc. necessárias para 

formar alguém habilitado a lecionar uma LM fossem exatamente as mesmas. Ademais, 

concordamos com Leffa (2001), que a formação deve envolver aspectos tanto acadêmicos 

quanto políticos, contudo, este último não tem tido espaço na legislação que preconiza 

como os docentes devem ser formados no território nacional. 

                                                           
171 Ver subcapítulo 1.2 ‘História legislativa da formação de professores de inglês’. 
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 Por fim, encerramos esta seção tendo não somente dissertado sobre formação 

inicial, mas também delimitado o perfil de vários sujeitos: 

a) Formação inicial de professor de inglês para Educação Básica = Curso de 

licenciatura em Letras com habilitação em inglês; 

b) Formador de professor de inglês para Educação Básica = Docente que atua no 

curso referido; 

c) Professor de inglês da Educação Básica = Aquele que ministra aulas de inglês 

neste nível de ensino, após a conclusão de sua formação inicial. 

 No Brasil, muitos casos fogem ao que determinamos acima, mas, em nosso estudo, 

optamos por utilizar o que, atualmente, preconiza a legislação nacional, preferindo nos ater 

às regras, e não às exceções, mas sem nunca ignorar a existência das últimas. 

 

 1.5.3 Teoria Formal vs teoria informal 

 

 O entendimento de que existe uma diferenciação entre Teoria Formal e teoria 

informal, no que diz respeito à formação de professores, não é uma informação nova. 

Hillier (1998) já chamava a atenção para isto. Ela descrevia a informal como construtos 

pessoais que moldam a concepção de prática profissional do indivíduo, seria a maneira 

como ele constrói a sua própria prática. Enquanto a Formal, ainda conforme a autora, está 

implícita no conhecimento prático do sujeito, servindo de proposições que auxiliam a 

descrever, explicar e prever, no processo e desenvolvimento formal de hipóteses. 

Vejamos, inicialmente, o significado de Teoria. De acordo com o dicionário Oxford 

(2018, tradução nossa), trata-se de “uma suposição ou um sistema de ideias destinado a 

explicar algo, especialmente baseado em princípios gerais independentes da coisa a ser 

explicada”172. Mesmo que, neste conceito, não haja menção ou distinção entre a Teoria 

Formal e a teoria informal, para Love (2012), ambas são teorias e uma das principais 

diferenças entre elas é que a primeira está (ou deveria estar) em constante estado de 

evolução por conta de novas pesquisas e evidências, enquanto a última muda 

vagarosamente, em geral, acompanhando culturas e opiniões predominantes. 

 Moore e Upcraft (1992, p. 3-4, tradução nossa) acreditam que elas podem ter três 

funções: 

 

                                                           
172 Texto original: “A supposition or a system of ideas intended to explain something, especially one based on 

general principles independent of the thing to be explained” (OXFORD, 2018). 



105 
 

[...] explicam fenômenos, predizem resultados e nos permitem influenciar 

nos resultados. Teorias são geralmente baseadas primeiro em múltiplas 

observações do mesmo fenômeno sob diferentes circunstâncias. Estas 

observações se tornam a base das crenças sobre por que e como aquele 

fenômeno ocorre. As crenças são então testadas através da aplicação em 

outras configurações e evoluem para teorias a serem testadas e 

refinadas.173 
 

 Segundo Madeira (2008, p. 54), “crenças, teoria implícita, imaginário, abordagens 

de ensinar e de aprender [são] diferentes nomes para um mesmo construto”. É possível 

aumentar mais a lista acrescentando as nomenclaturas propostas por Hillier (1998): teorias 

informais e teorias pessoais; e por Krogt e Vermulst (2000): teoria-ação174. Ao passo que a 

Teoria Formal não tem uma variação terminológica tão grande quanto e, por vezes, é 

chamada apenas de Teoria (com inicial maiúscula), ignorando a existência de qualquer 

outra. 

 Antes de seguir adiante, convém esclarecer o que são os ‘construtos’ mencionados 

por Hillier (1998), Moore e Upcraft (1992) e Madeira (2008). Para Hillier (1998), quando 

tratamos de construtos pessoais em relação à atividade docente, como em nosso estudo, 

eles são uma concepção individualizada de prática profissional cuja organização é 

sistemática. “Construir eventos é um processo que permite a discriminação e organização 

de eventos e a antecipação de possibilidades futuras. Os constructos, portanto, direcionam 

a perspectiva de uma pessoa e, em um sentido último, controlam seu comportamento”175 

(idem, tradução nossa). Richardson (1996) entende que fazem parte dos conjuntos de 

construtos: atitudes, crenças, concepções, perspectivas, percepções, orientações, teorias e 

posturas. 

 Assim como também se faz necessário diferenciar crenças de conhecimento. Em 

conformidade com Pajares (1992), elas têm como base avaliação e julgamento, enquanto o 

outro se baseia em fatos objetivos. Majchrzak (2018, p. 40, tradução nossa) compreende 

que as “crenças são formadas no processo de incorporação do conhecimento”176. 

                                                           
173 Texto original: “[…] they explain phenomena, they predict outcomes, and they permit us to influence 

outcomes. Theories are usually based first on multiple observations of the same phenomenon under different 

circumstances. These observations become the foundation of beliefs about why and how that phenomenon 

occurs. The beliefs are then tested through application in other settings and evolve into theories to be tested 

and refined further”. (MOORE; UPCRAFT, 1992, p. 3-4) 
174 Tradução nossa do termo original: ‘Action theories’. 
175 Texto original: “Construing events is a process which allows discrimination and organisation of events 

and the anticipation of future possibilities. Constructs thus direct a person's outlook and in an ultimate sense 

control her or his behaviour”. (HILLIER, 1998) 
176 Texto original: “Beliefs are formed in the process of incorporating knowledge”. (MAJCHRZAK, 2018, p. 

40) 



106 
 

 Leffa (2001, p. 334-5) acredita que a “[…] formação tem sido descrita como uma 

preparação mais complexa do professor, envolvendo a fusão do conhecimento recebido 

com o conhecimento experimental e uma reflexão sobre esses dois tipos de conhecimento”. 

Esta representação de formação docente como algo que envolve a necessidade de 

combinar/associar saberes, igualmente vemos no retrato de Leitch (2011, p. 25, tradução 

nossa) sobre a constituição da atividade docente, segundo o autor, “[...] ensinar é muito 

mais uma questão de amostragem, mistura e correspondência, o que constitui um 

determinado futuro para ensino de teoria”177. 

 Retomemos, então, o assunto das teorias, no plural. Love (2012) defende a 

existência de dois tipos diversos delas. A Teoria Formal que “descreve concepções 

públicas, conscientes, explícitas e organizadas de fenômenos definidos e relacionados. 

Além disso, existe uma base de pesquisa formal que, pelo menos parcialmente, suporta os 

construtos e os relacionamentos”178 (ibidem, p. 179, tradução nossa). E as: 

Teorias informais são as teorias que os indivíduos carregam em suas 

cabeças sobre todos os aspectos de seu trabalho. […]. Uma pessoa não 

pode agir sem aplicar uma teoria informal tácita. Se os profissionais não 

tivessem tais teorias, ficariam surpresos quando as coisas acontecessem 

porque tudo seria inesperado. As teorias-em-uso são sobre como sujeitos 

profissionais tentam produzir as consequências pretendidas em suas ações 

cotidianas179. (Ibidem, p. 180, tradução nossa) 
 

 A característica de ser tácito (implícito, subentendido) diferencia, na concepção de 

Björklund (2008), quem está começando a aprender do especialista, uma vez que, na 

prática do primeiro, é comum reconhecermos o desenvolvimento e/ou a mudança de 

comportamento durante a resolução de problemas. Enquanto o mais experiente é capaz de 

se concentrar na tarefa, ao mesmo tempo em que age de modo rápido e proficiente quando 

se depara com alguma situação inesperada, além de ter habilidade de verbalizar o que ele 

sabe de Teoria Formal. 

 Vemos a docência como uma profissão, como qualquer outra, em que é possível 

aprender e ensinar a ser professor, mais especificamente no caso de nosso estudo, a ser 

                                                           
177 Texto original: “[...] teaching is very much a matter of sampling and mixing and matching, which 

constitutes a certain future for theory teaching”. (LEITCH, 2011, p. 25) 
178 Texto original: “[...] describes public, conscious, explicit, and organized conceptions of defined and 

related phenomena. Additionally, a formal research base exists that at least partially supports the constructs 

and the relationships”. (LOVE, 2012, p. 179) 
179 Texto original: “Informal theories are the theories that individuals carry around in their heads about all 

aspects of their work. […]. A person cannot act without applying a tacit informal theory. If professionals had 

no such theories, they would be surprised when things happen because everything would be unexpected. 

Theoriesinuse are about how individual professionals attempt to produce the consequences intended in 

their everyday actions. (LOVE, 2012, p. 180) 
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professor de inglês como LE. Concordamos com Almeida Filho (2010) que, para lecionar 

LE, são necessárias quatro competências180: implícita, linguístico-comunicativa, teórico-

aplicada e profissional181. Apesar disto, algumas décadas atrás, Leffa (1991) constatou que, 

nos cursos de graduação para formar professores de inglês, 70% do currículo era dedicado 

à aprendizagem do idioma e o restante, à metodologia. Mais recentemente, Bradford 

(2011b) continua a se perguntar por que estes cursos são estruturados como são e afirma 

que, ainda que todos os alunos seguissem para a pós-graduação (o que o próprio autor diz 

ser uma política absurda e impraticável), nem assim conseguiriam superar as dificuldades 

da carreira. 

 Barcelos (2015a) crê haver discrepâncias entre as expectativas dos alunos, como 

futuros professores e o que encontram na vida escolar. Logo, eles podem ver os estágios 

como confusos e ter dificuldade de relacionar a prática na universidade com a vida escolar. 

De acordo com a autora, as licenciaturas geralmente falham em preparar os alunos para 

lidar adequadamente com esta realidade que, por nossa conta, preferimos usar o termo no 

plural (realidades), porquanto nenhuma escola, turma ou aluno é igual. Todos são dotados 

de particularidades que os fazem únicos e exigem que o professor saiba utilizar Teorias 

Formais e informais distintas para trabalhar de forma bem-sucedida. 

 Fenstermacher (1994) acredita que aprender a ensinar envolve o desenvolvimento 

de conhecimento prático, obtido por meio da experiência e de maneira, em geral, tácita. 

Para Majchrzak (2018), as crenças têm um enorme impacto no modo como processamos o 

nosso conhecimento, mesmo quando elas são baseadas em conhecimento incorreto, pois 

aqueles que as têm como verdade irão defendê-las e até confrontar argumentos opostos. 

Precisamos, portanto, levá-las em conta durante o processo de AE a ser professor, 

igualmente considerando que: 

                                                           
180 Conceituamos o termo competência na próxima seção 1.5.4 ‘Ensino/Aprendizagem de idiomas na 

formação inicial’. 
181 Já tratamos a respeito delas na introdução deste texto, na seção ‘Tema e problema’. 
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[…] toda abordagem de ensino ou de aprendizagem é construída também 

por fatores que vão além do conhecimento teórico absorvido e passa pelo 

sistema de crenças construído pelos atores envolvidos no processo de 

aprendizagem de LE: protagonistas (professores e alunos) e coadjuvantes 

(autoridades, diretores e planejadores de cursos). Tendo isso em mente, 

talvez possamos passar a olhar os alunos – na verdade, a cada aluno – 

com outros olhos, como um indivíduo constituído por diferentes 

experiências. Talvez possamos ter sempre em mente que procurar atribuir 

o sucesso (ou o fracasso) dos processos de ensino e aprendizagem a 

fatores isolados resulta em uma visão equivocada desses processos. 

(MADEIRA, 2008, p. 54) 
 

 O aprender e o ensinar não acontecem isoladamente, ambos andam juntos e são 

processos complexos. “[...] Professores sabem muito como resultado de sua formação e 

experiência”182 (FENSTERMACHER, 1994, p. 7, tradução nossa) e as “[...] crenças estão 

bem no coração do ensino, pois moldam o conhecimento que uma pessoa possui”183 

(MAJCHRZAK, 2018, p. 41, tradução nossa). Quanto à “questão de como exatamente a 

Teoria deveria ser integrada ou possivelmente substituir programas ortodoxos de um curso 

de graduação ainda permanece, no entanto, sem resposta”184 (BRADFORD, 2011a, p. 7, 

tradução nossa). Não somos prepotentes a ponto de pensar que nossa pesquisa pode 

solucionar este impasse, mas supomos trazer mais luz a respeito dele. 

 

 1.5.4 Ensino/Aprendizagem de idiomas na formação inicial 

 

 Iniciamos esta seção retomando a ideia de que o professor de LE precisa de quatro 

competências para ensiná-la: implícita, linguístico-comunicativa, teórico-aplicada e 

profissional185 (ALMEIDA FILHO, 2010). Competências são “saberes e habilidades em 

várias composições” (ALMEIDA FILHO, 2001, p. 20). Apesar de haver quatro, dedicamos 

este espaço a tratar apenas sobre a segunda delas (não em ordem de importância), pois nela 

está o recorte de nossa pesquisa, que contempla ainda a implícita, na medida em que 

também exploramos crenças e expectativas. 

 Abrahão (2015, p. 39) sugere que existe a necessidade de “possibilitar o 

desenvolvimento da competência linguístico-comunicativa do professor de línguas, para 

que ele possa atuar de forma independente de um determinado método, prescrito por um 

                                                           
182 Texto original: “[…] teachers know a great deal as a result of their training and experience”. 

(FENSTERMACHER, 1994, p. 7) 
183 Texto original: “[...] beliefs lie at the very heart of teaching as they shape the knowledge one possesses”. 

(MAJCHRZAK, 2018, p. 41) 
184 Texto original: “[...] question of how exactly Theory should be integrated with, or possibly replace, 

orthodox programmes of a degree course still, however, remains unanswered”. (BRADFORD, 2011a, p. 7) 
185 Já tratamos a respeito delas na introdução deste texto, na seção ‘Tema e problema’. 
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livro didático”. Logo, o professor de LE precisa desenvolver esta competência186 ainda 

durante a sua formação docente inicial, ou como poderia ensinar aquilo que não sabe? 

Chomsky foi um dos pioneiros a discutir o que é ser linguístico-comunicativamente 

competente em um idioma. Ele propôs a dicotomia competência e desempenho, onde o 

último seria o uso real da língua e a primeira, “[...] a gramática que representa a 

competência do falante”187 (idem, 1964, p. 37, tradução nossa). Ele, por sua vez, apoiava-

se na dicotomia de Saussure de língua vs fala. 

 A proposta de Chomsky continuaria a transparecer nos estudos realizados nos anos 

seguintes. Podemos tomar como exemplo o trabalho de Spolsky (1968), para quem, “saber 

uma língua é uma questão de ter dominado essas regras [gramaticais] [...]; a capacidade de 

lidar com novas sentenças é uma evidência de conhecer as regras necessárias para gerá-

las”188 (ibidem, p. 16, tradução nossa). Por conseguinte, a competência linguística, ainda 

conforme o autor, estaria ligada à capacidade de “compreender e criar novas sentenças de 

acordo com sua gramática e não apenas com a gramática de sua primeira língua”189 

(ibidem, p. 15, tradução nossa). A concepção de Spolsky (idem) é bastante ligada à questão 

gramatical e, até aquele momento, distante da noção de competência comunicativa, que 

passaria receber mais atenção da academia a partir da primeira proposição deste conceito 

por Hymes, quando: 

Essa sub-competência (linguística) que até então havia ostentado um 

lugar privilegiado ou mesmo exclusivo, passa agora a estar subordinado a 

um conceito maior – o de Competência Comunicativa, a qual nos permite 

a comunicação efetiva, o que é ou pelo menos deveria ser o objetivo de 

todo o ensino de línguas. (FRANCO; ALMEIDA FILHO, 2009, p. 18) 
 

De acordo com Hymes (1972), o sujeito comunicativamente competente é aquele 

que sabe quando falar, quando não, além de sobre o que falar, com quem, onde, de qual 

maneira, integrando tudo isso com atitudes, valores e motivações em relação à língua, seus 

aspectos e usos. 

Hoje sabemos que a concepção que temos de língua é determinante para definir o 

que entendemos como ser competente no uso de uma delas. Em nosso estudo, 

concordamos com a visão de que as “[…] línguas dos sujeitos são constituídas pelo 

                                                           
186 Sem desmerecer ou diminuir a importância das demais competências. A ênfase cabe aqui no sentido de 

não fugir do tema proposto para a seção. 
187 Texto original: “[...] the grammar that represents the speaker's competence”. (CHOMSKY, 1964, p. 37) 
188 Texto original: “Knowing a language is a matter of having mastered these [...] [grammar] rules; the 

ability to handle new sentences is evidence of knowing the rules that are needed to generate them”. 

(SPOLSKY, 1968, p. 16) 
189 Texto original: “[...] understand and create novel sentences in it according to its grammar and not just to 

the grammar of his first language”. (SPOLSKY, 1968, p. 15) 
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conhecimento permanente que eles carregam de uma situação de fala para outra”190 

(SMITH, 2006, p. 941, tradução nossa). 

O indivíduo cuja competência comunicativa em determinado idioma o leva a ser 

capaz de utilizar com maestria as subcompetências e componentes que o formam é o que 

sabe/domina a LE em diferentes situações de comunicação (oral e/ou escrita). Para Franco 

e Almeida Filho (2009), são características ou componentes da competência comunicativa: 

a) Subcompetência Linguística: conhecimento de normas gramaticais; 

b) Subcompetência Metalinguística: conhecimentos e capacidades de expressar 

regras de uso da língua; 

c) Subcompetência Interacional: capacidade de colocar-se em comunicação com 

outros; 

d) Subcompetência Discursiva: capacidade de manutenção do fluxo discursivo 

compreendendo e expressando significados contextualmente situados; 

e) Subcompetência Textual: capacidade de produzir e compreender textos em 

diversos gêneros; 

f) Componente Metacomunicional: capacidade de reconhecer e explicar 

verbalmente com sistemática adequada aspectos importantes da comunicação; 

g) Subcompetência Estratégica: formada pelos componentes de compreensão e de 

realce da comunicação (formulaico, estético e lúdico). 

h) Base sociocultural: conhecimento de fatores ou aspectos sociais e culturais 

relacionados ao idioma e à(s) sociedade(s) e cultura(s) de seus falantes. 

 A multiplicidade e variedade de componentes e subcompetências que alguém 

precisa dominar para alcançar a competência comunicativa em um idioma nos leva a 

compreender a aquisição de uma LM ou a aprendizagem de qualquer outra LE ou L2 como 

algo complexo e dinâmico, que demanda tempo, dedicação e esforços. Para Paiva (2006, p. 

91): 

Um sistema complexo não é um estado, mas um processo. Cada 

componente do sistema pertence a um ambiente construído pela interação 

entre suas partes. Nada é fixo, ao contrário, existe um constante 

movimento de ação e reação e mudanças acontecem com o passar do 

tempo. 
 

                                                           
190 Texto original: “[…] individuals’ languages are constituted by the standing knowledge they carry from 

one speech situation to another”. (SMITH, 2006, p. 941) 
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 Devido à complexidade que permeia o processo de aprender ou ensinar a ser 

comunicativamente competente em um idioma, outras terminologias (além da competência 

comunicativa) também foram propostas, pois: 

O objetivo principal da aprendizagem de línguas não é mais definido 

estritamente em termos da aquisição de competência comunicativa em 

uma língua estrangeira. Requer-se agora que os professores ensinem a 

competência comunicativa intercultural. O que resulta em novas 

exigências profissionais que precisam ser feitas aos professores. 

Se o ensino de línguas estrangeiras não pode mais ser encarado como 

uma tarefa principalmente linguística, e precisa ser direcionado para a 

plena realização da competência comunicativa, incluindo sua dimensão 

intercultural, os professores devem estar equipados com os 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para realizar esta tarefa 

mais ampla de maneira apropriada. Além disso, os professores precisam 

ajustar suas opiniões sobre o que significa ensinar uma língua estrangeira 

e adaptar sua abordagem de ensino de acordo.191 (SERCU, 2006, p. 55, 

tradução nossa) 
 

 Mesmo diante de propostas, como a de Sercu (idem) acima, de utilizar a 

nomenclatura ‘competência comunicativa intercultural’, na tentativa de englobar todo o 

processo de E/A como o compreendemos hoje, em nosso estudo, optamos por adotar o 

termo, conforme proposto por Almeida Filho192: apenas ‘competência comunicativa’, 

deixando o aspecto intercultural somente implícito, sem a necessidade de expô-lo 

explicitamente na nomenclatura, assim como diversas outras características que também a 

compõem, igualmente, não estão contempladas. Preferimos utilizar o vocabulário em sua 

forma mais simples e enxuta. Afinal, a complexidade e diversidade de sua composição, 

não permite criar um termo que verdadeiramente dê conta de abranger todas as suas 

características em um único nome, ainda que composto. Mais relevante do que utilizar uma 

terminologia mais ou menos abrangente, é ter em mente a amplitude do que ser 

comunicativamente competente significa no momento de produzir e tratar nossos dados. 

 Nos cursos de formação inicial de professores de inglês, “[...] espera-se dos alunos 

que se matriculam no bacharelado ou na licenciatura em Inglês uma certa proficiência 

nessa língua, tomando-se por pressuposto que eles deveriam já ter alcançado o nível básico 

                                                           
191 Texto original: The main objective of language learning is no longer defined strictly in terms of the 

acquisition of communicative competence in a foreign language. Teachers are now required to teach 

intercultural communicative competence. It follows that new professional demands need to be made on 

teachers. 

If foreign language teaching can no longer be regarded as a mainly linguistic task, and it needs to be 

directed towards the full attainment of communicative competence, including its intercultural dimension, 

teachers have to be equipped with the necessary knowledge, skills and attitudes required to accomplish this 

wider task in an appropriate way. In addition, teachers have to adjust their views on what it means to teach a 

foreign language and adapt their teaching approach accordingly. (SERCU, 2006, p. 55) 
192 Pioneiro a propor uma tradução para o português brasileiro de “communicative competence” de Hymes (1972). 
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no ensino básico” (PAIVA, 2009, p. 7). Contudo, o que vemos na realidade do cenário 

brasileiro é bastante diferente: 

O inglês é tratado como uma disciplina complementar dentro da grade 

horária escolar. Geralmente possui a menor carga horária e 

frequentemente as aulas são substituídas por outras atividades escolares. 

Muitos atores (coordenadores, gestores públicos e até alunos) consideram 

que aprender inglês é um “luxo”, distante da realidade das populações 

mais vulneráveis. (PLANO DCE, 2015, p. 37) 

 

A consequência do que acontece na Educação Básica é refletida no Ensino Superior 

e, nos cursos de Letras com habilitação em inglês, não poderia ser diferente. “[...] A 

maioria dos alunos é admitida em uma graduação de ensino de línguas no Brasil sem saber 

muito bem o idioma; Eles, portanto, se identificam mais como aprendizes de línguas do 

que como potenciais professores de línguas”193 (BARCELOS, 2015a, p. 74, tradução 

nossa). Isto é evidente em ambos os níveis de ensino, haja vista que:  

O domínio de uma língua estrangeira não é uma competência que possa 

ser disfarçada. Podemos fingir sentimentos que não temos e até fazer de 

conta que compreendemos o que nos dizem, mas ninguém pode fingir 

que fala inglês ou espanhol. A expressão natural do enunciado na língua 

estrangeira pressupõe anos de estudo e dedicação, resultado de um 

conhecimento autêntico que não se adquire de um dia para outro. 

(LEFFA, 2011, p. 16) 
 

 É fato que a formação de professores de idiomas no Brasil está deixando a desejar e 

isto tem repercutido negativamente. Existem listas e mais listas publicadas de como 

deveria ser um aluno excelente, o professor ideal, o formador impecável, a escola padrão, 

os recursos e materiais didáticos modelos etc. Nada temos contra a listagem de 

características, comportamentos e/ou habilidades supostamente necessárias para alcançar a 

competência comunicativa em qualquer LE, apenas entendemos que: 

Diferentes culturas valorizam diferentes comportamentos de 

aprendizagem […]. Nossa insistência em um tipo de perfil de 'bom 

aprendiz' pode nos encorajar a exigir que os alunos ajam em sala de aula 

de certas maneiras, independentemente de sua experiência de 

aprendizagem.194 (HAMMER, 2007, p. 87, tradução nossa) 
 

 Em nossa compreensão, é conhecendo os sujeitos envolvidos no processo da 

formação inicial que podemos encontrar respostas e, se necessário, propor e ajudá-los a 

seguir caminhos diversos dos que estão no momento. E, para conhecê-los, é preciso dar 

                                                           
193 Texto original: “[...] most students are admitted onto a language teaching degree in Brazil without 

knowing the language very well; they therefore identify themselves more as language learners than as 

prospective language teachers”. (BARCELOS, 2015a, p. 74) 
194 Texto original: “Different cultures value different learning behaviours [...]. Our insistence upon one kind 

of 'good learner' profile may encourage us to demand that students should act in class in certain ways, 

whatever their learning background”. (HAMMER, 2007, p. 87) 
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voz a eles. Vemos o nosso estudo como uma possibilidade de dar espaço para que seus 

discursos sejam ouvidos, que eles todos sejam, desde o calouro (que ainda dá os seus 

primeiros passos no Ensino Superior), até os concluintes (que já se preparam para deixá-lo 

ou seguir adiante na pós-graduação), passando também pelos professores do curso. 

 Ainda que, como constatado por Barcelos (2015a) e Madeira (2008), as crenças e 

as expectativas, por vezes, não condigam com a realidade de como o processo de AE o 

idioma acontece, o interesse em descobri-las e explorá-las junto com eles precisa 

continuar, pois: 

Acredita-se que as crenças têm duas funções ao aprender a ensinar. A 

primeira diz respeito às teorias construtivistas da aprendizagem que 

sugerem que os alunos tragam crenças para um programa de formação de 

professores que influenciam fortemente o que e como aprendem. A 

segunda função diz respeito às crenças como foco de mudança no 

processo de educação.195 (RICHARDSON, 1996, p. 107, tradução nossa) 
 

 Enxergar a importância das crenças196 como também parte do processo de mudança 

na formação desvia, de certa maneira, parte da responsabilidade que, comumente, é 

atribuída apenas aos formadores. Segundo Sheridan (2011, p. 316, tradução nossa): 

Os educadores de professores não estavam sozinhos influenciando os 

professores em formação. Outros fatores como os programas e os 

atributos de pós-graduação, requisitos de matrícula e emprego 

influenciaram direta e indiretamente o planejamento e a direção da 

disciplina e, por sua vez, influenciaram a reconstrução de ideias sobre o 

que era necessário em determinados momentos no tempo e requisitos no 

final da disciplina. Os currículos ocultos incluíam as aspirações que os 

indivíduos formadores realizavam como parte de sua matéria ou como 

um aspecto das próprias histórias pessoais dos educadores de 

professores.197 
 

 Faz-se necessário lembrar que não apenas de recursos humanos depende a 

formação de professores ou de qualquer outro profissional, recursos materiais e 

infraestrutura são, do mesmo modo, necessários. Leffa defende que: 

                                                           
195 Texto original: “Beliefs are thought to have two functions in learning to teach. The first relates to the 

constructivist theories of learning that suggest that students bring beliefs to a teacher education program 

that strongly influence what and how they learn. The second function relates to beliefs as the focus of change 

in the process of education.” (RICHARDSON, 1996, p. 107) 
196 E igualmente as expectativas (um tipo de crenças), apesar de a autora acima não as ter mencionado. 
197 Texto original: “The teacher educators were not alone in influencing the pre-service teachers. Other 

factors such as the syllabi and graduate attributes, registration and employment requirements both directly 

and indirectly influenced course design and direction, and in turn influenced the reconstruction of ideas 

about what was needed at specific points in time in the degree and requirements at the end of the course. The 

hidden curricula included the aspirations that individual teacher educators held as part of their subject or as 

an aspect of the teacher educators own personal histories”. (SHERIDAN, 2011, p. 316) 
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Durante muito tempo falou-se que o problema não era de infraestrutura 

digital, mas de formação de recursos humanos: mais do que comprar 

máquinas era necessário preparar os futuros professores. Sinceramente, 

acho que isso está mudando [...]. É claro que o problema não é a 

tecnologia, mas o uso que se faz dela. Temos que aprender a usar. E a 

melhor maneira de aprender a usar é usando. Não adianta teorizar sobre 

algo que ainda não conhecemos bem. Vamos aprender a usar, usando. 

(FERREIRA MAYRINK O'KUINGHTTONS.; TIBA RÁDIS 

BAPTISTA, 2017, p. 237) 
 

 O mesmo se aplica aos materiais didáticos: é preciso usá-los para aprender a 

utilizar habilmente. A formação inicial constitui um espaço e momento ideal para que o 

futuro professor dê seus primeiros passos, porque: 

É de extrema importância que o professor tenha formação suficiente para 

criar dentro da sala de aula espaço de formação, reflexão e participação; 

de saber como preencher as lacunas do LD e de cortar as sobras 

oferecidas por ele. Não adianta livros de boa qualidade, se no final, ele 

torna-se um fardo para aluno e professor, ademais, a forma como o 

professor irá utilizar o livro é que irá qualificar o material. (SANTOS; 

LIMA, 2011, p. 347) 
 

 Formar professores que sejam comunicativamente competentes no idioma cuja 

formação lhes habilita a lecionar pode melhorar de maneira significativa o E/A de línguas 

que acontece desde a Educação Básica, até o Ensino Superior, pois a repercussão se daria 

em todos os níveis de escolaridade. Entretanto, não pressupomos que esta única mudança 

seja algo simples ou que revolucionará a Educação de alguma forma. Não basta saber a 

LE, há a “[...] necessidade de uma formação teórico-prática consistente, para que o 

professor possa navegar para além do método” (ABRAHÃO, 2015, p. 38). E “para o 

desenvolvimento de uma teoria e de uma prática sensível ao contexto, o professor necessita 

envolver-se no ciclo contínuo de observação, reflexão e ação” (ibidem, p. 30). Neste 

sentido, o aspecto metalinguístico não pode ser esquecido, posto que “um professor que 

ensina língua com o objetivo de ajudar ao aluno a desenvolver CC198, deve ter consciência 

e saber explicar o que está fazendo. Compreender a abordagem que guia sua prática pode 

ajudá-lo sobremaneira nessa tarefa” (FRANCO; ALMEIDA FILHO, 2009, p. 17). Acima 

de tudo, “só é possível encontrar uma solução na medida em que estabelecermos uma 

cumplicidade com o outro, em que criarmos uma parceria entre aluno e professor” 

(LEFFA, 2011, p. 16), assim como entre o futuro professor e os seus formadores que, por 

sua vez, também exercem a carreira docente. 

                                                           
198 Abreviação do termo ‘competência comunicativa’. 
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2 CAMINHOS PECORRIDOS ATÉ AS CRENÇAS E AS EXPECTATIVAS 

  

O presente capítulo descreve os procedimentos metodológicos de nossa 

investigação. Nele, mostramos como respondemos às seguintes perguntas: 

- Quais são o perfil, as crenças e as expectativas por elas geradas de agentes 

governamentais, graduandos e formadores envolvidos com o E/A de inglês como 

LE durante a formação inicial de professores de inglês para a Educação Básica? 

- Como os perfis, as crenças e as expectativas estão inter-relacionados? 

- De que forma conhecer o perfil, as crenças e as expectativas de agentes 

governamentais, graduandos e formadores contribuirá para melhorar o E/A de 

inglês como LE durante a formação inicial do futuro professor não-nativo do 

idioma no contexto investigado? 

Este capítulo está dividido em sete seções. A primeira delas descreve o tipo de 

pesquisa desenvolvida. Em seguida, discorremos sobre o contexto em que o estudo foi 

realizado. Na terceira, descrevemos os participantes que compõem a população-amostra. 

Após isto, expomos considerações sobre os questionários utilizados como instrumento de 

pesquisa. Na quinta, tratamos dos grupos focais. Na sexta, demonstramos as entrevistas 

realizadas. E, por fim, caracterizamos os procedimentos que empregamos para analisar os 

dados produzidos. 

 

2.1 Tipo de pesquisa 

 

Aqui apresentamos considerações sobre o tipo de pesquisa realizada. Para tanto, 

organizamos a seção em quatro outras, onde tratamos da abordagem, natureza, objetivos e 

procedimentos aplicados em nossa investigação. 

 

2.1.1 Quanto à abordagem 

 

No presente estudo optamos por adotar uma abordagem qualitativa com 

quantificação de argumentos por acreditar que ele comporta mais de uma forma de abordá-

lo. Não há, assim, a nosso ver, necessidade de escolher uma ou outra maneira em oposição 

à outra, porque ambas podem contribuir significativamente para a compreensão das 

crenças e expectativas que queremos investigar, o que vai ao encontro do que Günther 

preconiza como ideal: 
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Enquanto participante do processo de construção de conhecimento, 

idealmente, o pesquisador não deveria escolher entre um método ou 

outro, mas utilizar as várias abordagens, qualitativas e quantitativas que 

se adequam à sua questão de pesquisa. Do ponto de vista prático existem 

razões de ordens diversas que podem induzir um pesquisador a escolher 

uma abordagem, ou outra. (GÜNTHER, 2006, p. 207) 
 

 Esta investigação engloba dimensões que precisam ser abordadas qualitativamente, 

bem como aquelas que necessitam de uma abordagem quantitativa para serem entendidas 

em sua plenitude. Fazem parte do primeiro grupo tudo o que está no “nível dos 

significados, motivos, aspirações, atitudes, crenças e valores, que se expressa pela 

linguagem comum e na vida cotidiana” (MINAYO; SANCHES, 1993, p. 245) e que é 

objeto da abordagem qualitativa. Enquanto, no segundo grupo, está o que nos ajuda a, de 

acordo com Moresi (2003, p. 64), determinar perfis de grupos de pessoas a partir de suas 

características compartilhadas. Deste modo, para nós, as questões qualitativas envolvidas 

no estudo podem e precisam ser aprofundadas/complementadas quantitativamente, e vice-

versa. 

 Nesta investigação, procedimentos qualitativos e quantitativos necessitam se 

complementar e aprofundar uns aos outros, à medida em que cada um aborda os aspectos 

estudados de forma diferente, onde, na pesquisa qualitativa: 

[...] é fundamental cuidar da qualidade dos dados primários (transcrições 

literais das entrevistas, descrições feitas por meio das notas de campo, 

registros de observações e uso de fontes documentais), os quais devem 

ser minuciosamente apresentados com o objetivo de fornecer as 

evidências que permitirão aos avaliadores e demais leitores aceitar, negar 

ou modificar as conclusões alcançadas. (ARILDA GODOY, 2005, p. 83) 
 

 Já a pesquisa quantitativa deve ser feita “Quando se tem dados numéricos” 

(SILVA, LOPES, BRAGA, 2014, p. 3) em quantidade suficiente, como os que 

apresentamos nas seções 4.2 Contexto e 4.3 Participantes. Além de que ela “só tem sentido 

quando há um problema muito bem definido e há informação e teoria a respeito do objeto 

de conhecimento, entendido aqui como o foco da pesquisa e/ou aquilo que se quer estudar” 

(idem). Sem esquecer da influência dos valores, em que se intenciona controlar ou negar 

até mesmo o envolvimento emocional do pesquisador com o tema de investigação 

(GÜNTHER, 2006), o que, no caso deste estudo, é bastante forte devido aos vínculos 

pessoal, acadêmico e profissional que temos com o contexto e sujeitos pesquisados, porque 

fazemos parte do corpo docente do curso em investigação. 

 Por meio do uso da abordagem qualitativa, buscamos identificar causas necessárias 

e suficientes para explicar/compreender as crenças e expectativas presentes no contexto 
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investigado, enquanto a abordagem quantitativa nos ajuda a procurar efeitos de causa em 

relação às variáveis encontradas durante a pesquisa. Ao combinar ambas as abordagens, 

evitamos fragilidades próprias de cada uma delas, como o possível excesso de subjetivismo 

do qualitativo e a demasiada impessoalidade do quantitativo. 

 

2.1.2 Quanto à natureza 

 

Em um universo de possíveis formas de fazer pesquisa acadêmica, dedicamos esta 

subseção a discorrer sobre a categorização de nosso estudo segundo a sua natureza. 

Iniciamos afirmando que, nesta perspectiva, as investigações podem ser diferenciadas em 

dois tipos: básica e aplicada. A pesquisa básica, para Gerhardt e Córdova (2009), tem 

como intuito gerar novos conhecimentos que sejam úteis para a ciência avançar abarcando 

verdades e interesses universais, sem que necessariamente haja uma aplicação prática 

prevista. Enquanto a aplicada, de acordo com as mesmas autoras, visa produzir 

conhecimentos para aplicação prática, voltados para a solução de problemas específicos e 

abrangendo verdades e interesses locais pela especificidade da problemática local com que 

trabalhamos em que o E/A de inglês como LE tem acontecido de maneira ineficaz. 

A investigação aqui desenvolvida engloba as duas naturezas por comportar 

características de ambas. Ela pode ser considerada básica uma vez que o nosso objetivo é 

compreender crenças e expectativas de governo, graduandos e formadores sobre E/A de 

língua inglesa (LI) durante a formação de professores de inglês para a Educação Básica. 

Assim, o foco é a compreensão para que, a partir dela, possamos chegar às representações 

sobre o E/A do idioma na região estudada. Também é de natureza aplicada ao 

considerarmos que as verdades e interesses envolvidos são locais, são específicos do 

contexto estudado, e pode nos levar a possíveis aplicações práticas para a formação de 

professores e eficiência no E/A da população investigada. 

Partindo do pressuposto de que a “pesquisa aplicada tem por objetivo a resolução 

de determinados problemas através da aplicação do conhecimento científico” (MOURA; 

FERREIRA, 2005, p. 33) e devido à atual escassez de estudos já desenvolvidos sobre o 

contexto em questão, enxergamos a necessidade de iniciar nosso estudo, em uma natureza 

básica, construindo conhecimento científico sobre ele, para então tornar praticável a 

aplicação do que foi produzido. Desta maneira, a presente investigação não apenas cria 

conhecimento, mas também abre perspectivas para aplicações e exploração de métodos. 
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2.1.3 Quanto aos objetivos 

 

Nosso estudo tem abordagem e natureza duplas, e com os seus objetivos não é 

diferente. Trata-se de uma investigação que é tanto exploratória quanto descritiva, como 

esclarecemos nesta subseção, além de justificarmos o fato de ela não ser explicativa. 

O que adotamos corresponde ao que Gil (2002) aponta como características de 

pesquisas com objetivos exploratórios como “proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que 

estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias199 ou a descoberta 

de intuições” (ibidem, p. 41). Aqui vale lembrar que, como dito anteriormente, existem 

poucos estudos sobre o contexto investigado e, por isso, a necessidade de desenvolver uma 

pesquisa que é “realizada em áreas (de conhecimento) ou focada em problemas a respeito 

dos quais há escasso ou nenhum conhecimento acumulado e sistematizado” (LEAL, 2011, 

p. 32) para compreendermos melhor o universo em questão e destacar a região investigada. 

Consideramos ainda que esta pesquisa também tem objetivo descritivo, por possuir 

“como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2008, p. 28). 

Especificamente, no nosso caso, o uso associado da exploração à descrição se justifica pelo 

fato de a primeira não ser suficiente para abarcar todo o estudo. A obtenção de 

informações e descrição de características de sujeitos e contexto que servem para o 

estabelecimento de relações entre variáveis típicas de pesquisa descritiva (LEAL, 2011) 

são, para nós, imprescindíveis para que as crenças e expectativas possam ser devida e 

suficientemente exploradas. 

Ainda há uma terceira categoria de pesquisa quanto ao objetivo: a explicativa. 

Entretanto, não a utilizaremos aqui, pois trata-se de um “tipo de pesquisa [que] explica o 

porquê das coisas através dos resultados oferecidos” (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 

35), o que, no momento, não interessa à nossa investigação que não envolverá observações 

in loco que nos ajudariam a encontrar e compreender motivos pelos quais crenças e 

expectativas de nossos participantes são criadas e modificadas. Afinal, o foco que temos é 

o de explorar e descrever crenças e expectativas de alguns grupos de sujeitos comparando-

as e inter-relacionando-as, sem, por hora, buscar causas de criação ou mudança, o que 

                                                           
199 Como no original que foi escrito de acordo com as normas ortográficas antigas. 
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poderá ser feito em pesquisas futuras e, ao não incluir aqui a perspectiva explicativa, temos 

a oportunidade de concentrar mais tempo, espaço e atenção no recorte escolhido. 

 Por fim, decidimos trabalhar, em conjunto, o explorar e o descrever por ser, para 

Gil (2008), uma maneira comum de desenvolver estudos que se ocupam da atuação prática, 

além de serem muito próximos e proporcionarem uma nova visão do problema. 

 

2.1.4 Quanto aos procedimentos 

  

A escolha dos procedimentos utilizados, sobre a qual dedicamos esta subseção, está 

diretamente relacionada ao tipo de pesquisa quanto aos seus objetivos200, porque optamos 

por nos valer de instrumentos bastante característicos da pesquisa descritiva e exploratória: 

pesquisa bibliográfica, análise documental e análise de conteúdo. Vejamos um pouco mais 

sobre cada um deles. 

 Usamos a investigação bibliográfica por acreditarmos que deve partir dela toda 

pesquisa de caráter científico para a construção de um panorama da literatura existente 

sobre o tema que servirá de base para o desenvolvimento de todo o estudo e, por isso, 

precisa perpassar a sua construção. Trata-se de um procedimento cuja finalidade, segundo 

Marconi e Lakatos (2011, p. 57), é “colocar o pesquisador em contato direto com tudo o 

que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto”. Ela é desenvolvida a partir de 

materiais já elaborados e que passaram pela análise de quem os produziu (GIL, 2002). 

Todavia, a existência de análise anterior de autoria de terceiros não transforma o estudo 

bibliográfico em “mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas 

propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões 

inovadoras” (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 57). 

 Antes de explorar o próximo procedimento adotado, faz-se necessário diferenciar 

dois tipos deles: 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A 

única diferença entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a 

pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos 

diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-

se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que 

ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. 

(GIL, 2008, p. 51) 
 

 Vemos, então, que a pesquisa documental é “[...] um procedimento que se utiliza de 

métodos e técnicas para a apreensão, compreensão e análise de documentos dos mais 

                                                           
200 Para mais detalhes ver a subseção 2.1.3 ‘Quanto aos objetivos’. 
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variados tipos” (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p. 5). Eles podem ser tanto 

escritos quanto não escritos (LEAL, 2011). Logo, buscamos em portarias, leis, decretos, 

projetos, relatórios, reportagens, entrevistas, entre outros materiais ainda sem nenhum 

tratamento científico, informações, indicações e esclarecimentos que, de acordo com nosso 

interesse e necessidade, ajudassem-nos a compreender crenças e expectativas expressadas 

pelos sujeitos que as elaboram. 

Outro procedimento utilizado é a análise de conteúdo. Trata-se de uma técnica de 

pesquisa científica que pode ser usada para tratar, qualitativa e/ou quantitativamente, 

vários tipos diferentes de dados, a fim de identificar padrões, temas ou predisposições nas 

comunicações humanas, reconhecendo características específicas de seu conteúdo, como 

significados, contextos e intenções201. 

 Concordamos com Barcelos (2001), para quem, o estudo de representações 

necessita buscar “entender porque [grifo da autora] os alunos possuem certas crenças, a 

sua origem e o papel que algumas delas exercem no processo de aquisição de línguas” 

(ibidem, p. 72). E o trabalho desenvolvido com análise de conteúdo nos parece semelhante 

ao que precisamos assumir para investigar crenças e expectativas, pois “[...] analistas de 

conteúdo examinam dados, materiais impressos, imagens ou sons - textos - para entender o 

que eles significam para as pessoas, o que eles capacitam ou impedem e o que as 

informações transmitidas por eles fazem”202 (KRIPPENDORFF, 2004a, p. XVIII, tradução 

nossa). 

 Conforme Prasad (2008), a análise de conteúdo e o estudo documental, de certa 

maneira se complementam, uma vez que a primeira é um método cuja característica 

principal é a observação do que está contido no discurso. Ao observar é possível obter uma 

descrição, ao mesmo tempo, condensada e abrangente do fenômeno pesquisado, cujo 

resultado da análise são conceitos ou categorias que descrevem o que está sendo 

examinado (ELO; KYNGÄS, 2008). Isto nos foi ideal para que pudéssemos construir a 

categorização das crenças e expectativas que trazemos no capítulo 3 ‘CRENÇAS E 

EXPECTATIVAS NA FORMAÇÃO INICIAL EM ANÁLISE’. 

 Também nos valemos de dois dos três recursos típicos da Etnografia ao produzir e 

tratar os nossos dados. De acordo com Genzuk (2003), a Etnografia emprega três maneiras 

                                                           
201 Descrevemos a elaboração deste conceito na seção 2.7.1 ‘Definição de análise de conteúdo’. 
202 Texto original: “[...] content analysts examine data, printed matter, images, or sounds-texts-in order to 

understand what they mean to people, what they enable or prevent, and what the information conveyed by 

them does”. (KRIPPENDORFF, 2004a, p. XVIII) 
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de produzir dados: entrevista, observação e documentos. Utilizamos a primeira (com os 

formadores) e a última delas (na análise documental). Contudo, a observação não foi 

incluída. E, quando não fazemos o que Caprara e Landim (2008) chamam de observação 

direta e/ou participante, deixamos de ter um olhar direto sobre a vida humana de nossos 

sujeitos como um todo, representada não apenas pela sua existência no contexto em 

investigação, mas também pela participação em eventos sociais e culturais, além da 

academia. 

 Somente o uso da entrevista e de documentos não é suficiente para classificar nossa 

pesquisa como etnográfica, pois não envolvemos características muito peculiares que nos 

distanciam da Etnografia, como por exemplo, a convivência com sujeitos durante um 

longo período de tempo (NAIDOO, 2012), a vivência na diversidade de espaços sociais em 

que a população-amostra está inserida (ROCHA; ECKERT, 2008), a tomada contínua de 

notas de campo (WHITEHEAD, 2005) e a imersão total do investigador no contexto em 

estudo (WHITEHEAD, 2004). 

 O fato de não seguirmos à risca todos os padrões clássicos da Etnografia e 

optarmos por nos valer de apenas alguns recursos típicos dela que melhor atendem às 

nossas necessidades, no momento, não diminui a qualidade de nosso estudo, pois, como 

explicamos mais adiante203, já existem, em âmbito nacional, outras teses e dissertações que 

também escolheram não utilizar (ou usar apenas parcialmente) procedimentos 

etnográficos, ainda que a presença deles seja muito comum em investigações que tratem 

sobre crenças e/ou expectativas em diversas áreas do conhecimento. 

 

2.2 Contexto 

  

Dedicamos esta seção ao contexto de realização da pesquisa. Aqui descrevemos o 

Educação Superior como lugar de formação de professores de LI. 

Investigamos o Ensino Superior, mais especificamente o curso de Licenciatura em 

Letras Inglês, pois é nele que acontece a formação inicial do profissional que atuará 

diretamente com o ensino desta língua nos Ensinos Fundamental e Médio. Daí a 

importância de relacionar crenças e expectativas de professores formadores e dos alunos 

em formação, tanto no início, quando as percepções do senso comum ainda não deram 

                                                           
203 Seção 1.1.2.1 ‘Pesquisas no Brasil’. 
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lugar às ideias trazidas por novas teorias/Teorias204, quanto ao final do curso, momento em 

que as experiências com o estágio supervisionado já estão em andamento. 

Em Marabá, apenas duas universidades oferecem o curso que pretendíamos 

investigar, sendo uma pública e outra particular. Optamos por investigar apenas a pública 

porque o curso da instituição particular é de dupla habilitação (português e inglês) e 

semipresencial, o que torna os dois cursos muito diversos um do outro, principalmente no 

que tange o menor contato interpessoal e com o espaço físico dos locais durante a 

formação que poderia influenciar nas crenças e expectativas dos sujeitos.  

 O curso a ser estudado pertence à Unifesspa que foi criada por desmembramento da 

UFPA em 5 de junho de 2013 (Lei nº 12.824/2013). O curso em investigação (Letras 

Inglês) teve sua primeira turma em 2009 e atualmente é o único da rede pública em todo o 

Sul e Sudeste do Pará a formar professores com habilitação em LE. Há outras iniciativas 

gratuitas como os cursos organizados pelo Plano Nacional de Formação de Professores 

(PARFOR), mas optamos por não os incluir na investigação, pois, em sua maioria, os 

alunos já são professores em serviço e estão fazendo uma segunda ou até terceira 

licenciatura. Assim, suas crenças e expectativas seriam muito diferentes dos alunos de um 

curso regular que, em sua maioria, estão na primeira graduação.  

Até a iniciativa de criação do curso investigado, o corpo docente de professores de 

inglês como LE da Educação Básica de todo o Sul e Sudeste do interior do estado era, em 

sua maioria, formado por professores leigos. Tanto que o primeiro e único concurso 

público para professor da área de Inglês para a rede municipal de educação de Marabá 

aconteceu em 2011205, devido, entre outros motivos, à falta de mão-de-obra local que 

preenchesse os requisitos para investidura no cargo. Após a proposição deste concurso 

público que ofereceu 64 vagas para professores de LI atuarem nos terceiro e quarto ciclos 

do Ensino Fundamental do município em questão, sendo 40 vagas para a zona urbana e 24 

para a rural, até o presente momento, nunca mais houve outra seleção municipal de 

professores do idioma para cargo de provimento efetivo. 

O curso e a própria universidade foram criados a partir de investimentos do 

programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), uma 

iniciativa do governo federal brasileiro que buscou ampliar o acesso e a permanência na 

Educação Superior, cuja meta é dobrar o número de alunos nos cursos de graduação em 

                                                           
204 Diferenciamos os dois termos na seção 1.5.3 ‘Teoria Formal vs teoria informal’. 
205 Edital 001 de 04 de novembro de 2010 (MARABÁ, 2010).  
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dez anos, a partir de sua implantação em 2008. Essa busca desenfreada por aumento em 

números não foi acompanhada pela qualidade do Ensino Superior, o que pode ser 

comprovado a partir de estudos que surgiram ano após ano206. 

 O Reuni deu acesso à Educação Superior pública a uma parcela da população que 

costumava ser excluída desse nível de ensino. Logo, um novo perfil de aluno chega à 

universidade, alunos que, em geral, são oriundos de escolas públicas, nunca frequentaram 

um curso de idiomas e tiveram pouco ou nenhum contato com uma LE durante toda a 

Educação Básica (SILVA, 2011). Esses alunos também ingressaram no curso de Letras 

Inglês da Unifesspa e as lacunas deixadas pelo Ensino Fundamental e Médio deficientes 

que cursaram os levam a enfrentar dificuldades na formação acadêmica, principalmente no 

que diz respeito ao desenvolvimento da competência linguístico-comunicativa em LE 

(SILVA, 2013a e 2013b). 

 O curso abre anualmente 40 vagas para novos alunos a cada vestibular, desde 2009, 

com exceção de 2014, quando não foi realizado devido à falta de professores para atender 

novas turmas. Até hoje, a quantidade total de vagas é sempre preenchida nos processos 

seletivos. Entretanto, a partir do segundo semestre letivo, nunca chegamos a ter 30 

matriculados em uma mesma turma. A quantidade de estudantes tende sempre a diminuir 

no decorrer do curso. O elevado índice de evasão faz com que as turmas concluintes não 

cheguem a ter 20 alunos. 

 Com base em nossa própria experiência como docente do curso e na investigação 

realizada em nosso projeto de pesquisa (SILVA, 2013a e 2013b), pudemos constatar que 

os alunos ingressantes na licenciatura em questão costumam ser de baixa renda, 

provenientes de municípios vizinhos, estar em sua primeira formação, ter frequentado a 

rede pública na Educação Básica e possuir pouca ou nenhuma competência linguístico-

comunicativa de uso da LI, apesar de ter estudado a língua no Ensino Fundamental e 

Médio. São muito raros os casos de alunos um pouco mais proficientes. A minoria 

daqueles que se encaixam nesse perfil teve a oportunidade de fazer um curso livre antes ou 

durante a graduação. E, independentemente da proficiência ou do semestre cursado, todos 

eram unânimes em afirmar que não estavam aprendendo suficientemente o idioma durante 

a graduação. Isso amplia, assim, a crença de que não se aprende inglês na Educação Básica 

pública (LIMA, 2011) para o Ensino Superior, uma vez que nossos alunos também não 

                                                           
206 A título de exemplo podemos citar Léda e Mancebo (2009), Cislaghi (2010) e Araújo (2011). 
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estão aprendendo inglês na universidade pública, apesar de estarem cursando uma 

habilitação em Letras para tal, o que é mais preocupante. 

 

2.3 Participantes 

  

Nesta subseção, detalhamos o perfil dos sujeitos participantes da investigação. Esta 

parte do texto está, por sua vez, organizada em três outras, cada uma dedicada a uma 

categoria da população-amostra utilizada: graduandos calouros, graduandos concluintes e 

formadores de professores do curso de Letras Inglês. 

 

2.3.1 Graduandos calouros de Letras Inglês 

 

A turma mais nova, durante a nossa pesquisa de campo207, era a Letras Inglês 2016 

que, na época da realização do estudo em campo, estava em seu segundo período letivo da 

graduação. Havia 25 alunos matriculados, dentre eles, 16 participaram da aplicação do 

questionário e 14 da realização dos grupos focais, sendo divididos em dois grupos de sete 

participantes por vez em momentos diferentes. 

Os dados quantitativos que utilizamos para a construção do perfil destes sujeitos 

foram produzidos por meio dos questionários, então, referem-se apenas aos 16 alunos 

participantes, que representavam 64% do total de matriculados. 

Todos eles concordaram em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), contido no início do próprio questionário, afirmando que aceitavam participar do 

estudo, sem receber nenhuma forma de compensação. Somente recebemos e 

contabilizamos as respostas daqueles que nos deram permissão para isto, pois, não era 

possível responder o instrumento sem antes assinalar a sua anuência. 

 Vamos descrever o grupo pela faixa etária reproduzida no gráfico a seguir: 

Gráfico 07 – Representação numérica e percentual da faixa etária dos calouros 

  

                                                           
207 Realizada durante o segundo semestre de 2016 e o primeiro de 2017. 
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Vemos, então, que 14 (87.5%) alunos da turma de calouros têm idade entre 17 e 22 

anos, sendo apenas dois deles (12.5%) um pouco mais velhos: 39 e 35 anos. Logo, 

podemos considerar que a maioria do grupo é jovem. Todavia, alguns deles (20 e 22 anos) 

não estão dentro da faixa etária esperada para alguém que acabou de concluir o Ensino 

Médio, tendo entrado tardiamente no curso em comparação ao aluno do padrão nacional 

urbano. 

Já no seguinte gráfico vemos a divisão do grupo por gênero: 

Gráfico 08 – Representação numérica e percentual dos calouros por gênero 

 
 O maior número da turma é de mulheres, sendo elas mais do que o dobro do 

público masculino. A predominância feminina faz com que o perfil da turma, segundo o 

Censo da Educação Superior de 2016 (INEP, 2017b), esteja bastante próximo do perfil 

nacional de ingressantes nas licenciaturas das universidades brasileiras naquele ano, que 

era formado por 71% de mulheres, contra apenas 20,5% de homens. 

 Agora observemos o local de nascimento dos sujeitos no próximo gráfico: 

 

Gráfico 09 – Representação numérica e percentual do local de nascimento dos calouros 
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A metade dos participantes é composta por naturais da cidade em que se localiza o 

campus sede da Unifesspa, Marabá, no Pará, outros três são provenientes de outros 

municípios dentro do estado do Pará (Abaetetuba, Jacundá e Tucuruí), havendo ainda um 

aluno nascido fora do país, em Cidade do Panamá, e representantes oriundos de quase 

todas as regiões do Brasil, sendo um de São Luís (Nordeste), um de Uruguaiana (Sul) e 

dois de Brasília e São Simão (ambas no Centro-Oeste). Os sujeitos da turma têm origens 

bastante diversas entre si. 

 No gráfico a seguir está exposta a caracterização dos sujeitos por raça/cor: 

Gráfico 10 – Representação numérica e percentual das raças/cores dos calouros 

 
 Solicitamos que os sujeitos se autodeclarassem como pertencentes a uma das cores 

ou raças do gráfico, que são as mesmas alternativas utilizadas pelo IBGE no último censo 

de 2010. A maior parte dos indivíduos se considera parda ou preta, não há qualquer 

representação de amarelos, indígenas ou outras cores/raças, enquanto os brancos não 

chegam a alcançar 40% do total de pessoas.  Mesmo que este cenário pareça distante do 

que “a literatura tem indicado que as desigualdades no acesso [...] [ao] ensino superior são 

demarcadas também pela cor/raça dos estudantes: indicadores educacionais encontrados 

para negros estão muito aquém dos observados para brancos” (ARTES; RICOLD, 2015, p. 

860), mais adiante, na análise do gráfico 22 – ‘Representação numérica e percentual das 

raças/cores dos concluintes’, na próxima seção, explicamos com mais detalhes que, ainda 

que mudanças no ingresso neste nível de educação comecem a transparecer, a questão da 

progressão e da conclusão está longe de ser igualitária. 

 A escolaridade dos alunos em comparação às suas famílias também foi questionada 

e os seguintes dados produzidos: 
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Gráfico 11 – Representação numérica e percentual da escolaridade familiar dos calouros 

 
 

 Metade deste grupo de alunos se caracteriza como sendo os primeiros de suas 

famílias a cursarem o Ensino Superior, sendo os mais escolarizados. Temos ainda a 

situação de outros três cujos familiares têm o mesmo grau de escolaridade, e também de 

quem ocupe a posição de ser o com menor grau de instrução dentro de seu núcleo familiar, 

como os cinco indivíduos que assim o responderam. Logo, a escolaridade de pais e 

responsáveis é um aspecto heterogêneo dentre os indivíduos, uma vez que há perfis 

bastante diferentes entre eles e não há uma regra que sirva para todos. 

 Perguntamos também sobre a experiência deles como professores de inglês e 

conseguimos as informações organizadas no gráfico a seguir: 

Gráfico 12 – Representação numérica e percentual da experiência como professor de inglês dos calouros 
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 Apenas uma pequena parte (dois alunos) atualmente já leciona o idioma, um deles 

já trabalhou com isso três anos atrás, enquanto todo o resto ainda não teve a experiência, o 

que é comum para um grupo de calouros que ainda está no início de sua formação docente. 

Dentre os três que afirmaram ter dado ou dar aula de inglês, os contextos informados 

foram curso livre, aula particular e aula de reforço. 

 Como o mercado de trabalho não se restringe apenas à docência, adiante 

demonstramos outras atividades profissionais dos sujeitos: 

Gráfico 13 – Representação numérica e percentual de outras atividades profissionais dos calouros 

 
 O gráfico demonstra que quase metade dos sujeitos já teve ou está tendo no 

momento alguma experiência profissional além da docência. Ao juntar estes seis sujeitos 

com os outros três do gráfico anterior que afirmam trabalhar ou ter trabalhado como 

professores, temos um grupo em que a maioria dos alunos, mesmo que ainda no início da 

graduação, está inserido no mercado de trabalho e, por isso, não se dedicam integralmente 

à sua própria formação inicial. O fato de esta ser uma turma matutina também pode ser um 

aspecto que influencia na existência de uma menor quantidade de alunos trabalhadores. 

 Em seguida apresentamos um gráfico que expõe outros cursos superiores em nível 

de graduação cursados pelos indivíduos: 

Gráfico 14 – Representação numérica e percentual de outras graduações cursadas pelos calouros 
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 Apenas uma parcela (25%) dos alunos já cursou outra graduação além de Letras 

Inglês na Unifesspa. Os cursos pelos quais eles passaram (ou estão passando) são diversos 

como Pedagogia, Medicina Veterinária, Geologia e História. É importante enfatizar que 

nenhum deles foi concluído, então são todos estudos em andamento ou que foram iniciados 

e não concluídos. Os mais diversos saberes podem agregar valor ao trabalho do professor 

de LE e o contato que estes alunos tiveram ou estão tendo com diferentes áreas do 

conhecimento podem ser benéficas para a sua formação docente. 

 Seguidamente trazemos dados relativos à aprendizagem da LE pelos sujeitos: 

Gráfico 15 – Representação numérica e percentual de aprendizagem de inglês dos calouros 
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deles (56.3%) dizerem que estudam o idioma no Ensino Superior, mesmo estando 

cursando o segundo semestre de uma graduação com habilitação nesta língua208. 

 A seguir há o gráfico que descreve a proficiência atual dos participantes: 
 

Gráfico 16 – Representação numérica e percentual da proficiência em inglês atual dos calouros 

 
 A maior parte dos alunos (nove), soma dos níveis B1 e B2, considera-se utilizador 

independente da língua, o que é um nível bom para quem está somente no início da sua 

formação e ainda tem alguns anos de estudo para concluir. A quantidade significativa de 

utilizadores elementares (seis), soma de A1 e A2, esteja mais ligada à falta de acesso ou 

baixa qualidade de aprendizagem que eles tiveram do idioma antes de chegarem ao Ensino 

Superior e pode estar influenciando diretamente na sua satisfação com a própria 

proficiência, como indicamos no gráfico adiante: 

 

Gráfico 17 – Representação numérica e percentual da satisfação com a própria proficiência em 

inglês dos calouros 

 

 

                                                           
208 A intenção nesta seção é apenas descrever o perfil dos sujeitos, por isso, somente mais adiante discutimos 

concepções sobre o que é estudar uma LE de acordo com as crenças dos alunos. Ver seção 3.1 ‘Crenças sobre 
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 A maioria (11) demonstra insatisfação com sua aprendizagem atual e apenas uma 

minoria (quatro) diz estar satisfeita. Esta é uma evidência de frustração com o próprio 

desempenho logo no início da formação. Como são calouros, isto pode ainda estar 

relacionado a experiências anteriores de estudo da língua nas quais não foi possível 

alcançar o nível de proficiência desejada pelos sujeitos. 

 O gráfico adiante expressa a proficiência em inglês que os alunos tinham ao 

iniciarem a graduação na Unifesspa.  

Gráfico 18 – Representação numérica e percentual da proficiência em inglês dos calouros no início 

da graduação 

 
 Na ocasião em que responderam o questionário de onde os dados acima foram 

produzidos os sujeitos estavam iniciando o segundo semestre do curso, logo, havia se 

passado pouco tempo desde que entraram na universidade. Desta maneira, pouquíssimos 

deles (ver quadro seguinte) afirmaram ter um nível de proficiência diferente do que quando 

começaram o curso. Por isso, no caso dos calouros, este gráfico é bastante semelhante ao 

Gráfico 16 – ‘Representação numérica e percentual da proficiência em inglês atual dos 

calouros’. 

 O quadro posterior resume algumas das principais informações elencadas sobre os 

graduandos calouros: 
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Quadro 06 – Resumo do perfil dos graduandos calouros 
 

 
Aprendizagem Docência 

Proficiência 
Satisfação 

Início Atual 

CA_01 EF CLP EA ----------- A1 A1 Muito insatisfeito 

CA_02 EF EM EA ----------- A1 A1 Insatisfeito 

CA_03 EF EM ----------- A1 B1 Insatisfeito 

CA_04 EF ES CLP EA Sim C1 C1 Muito satisfeito 

CA_05 EF EM PAR ----------- B1 B1 Indiferente 

CA_06 EI EF EM ES CLP EA ----------- B1 B1 Muito insatisfeito 

CA_07 EI EF EM ES CLP EA ----------- B1 B1 Satisfeito 

CA_08 EA ----------- A2 A2 Insatisfeito 

CA_09 EI EF EM ES CLP ----------- B1 B1 Insatisfeito 

CA_10 EF EM ES CLP ----------- A2 A2 Satisfeito 

CA_11 EF EM CLP EA ----------- B1 B1 Muito insatisfeito 

CA_12 EF EM ES EA ----------- A1 A2 Muito insatisfeito 

CA_13 EF EM ES EA ----------- B1 B1 Satisfeito 

CA_14 EF EM ES EA ----------- B2 B2 Insatisfeito 

CA_15 EM ----------- A1 A1 Muito insatisfeito 

CA_16 EI EF EM ES CLP EA ----------- A2 B1 Insatisfeito 

Legenda: EI – Educação Infantil; EF – Ensino Fundamental; EM – Ensino 

Médio; ES – Ensino Superior; CLP – Curso livre presencial; EA – Estudos 

autônomos; PAR – Aula particular. 
 

Dentre os alunos que se auto consideram utilizadores independentes da língua, 

apenas três (CA_03, CA_13 e CA_14) não frequenta(ra)m um curso livre de idiomas. 

Estatística semelhante é encontrada entre os que se julgam utilizadores elementares, dos 

seis, somente dois (CA_01 e CA_10) estuda(ra)m no mesmo tipo de curso. É como se, 

para a maioria deles, a proficiência estivesse atrelada ao curso livre onde quem faz aprende 

mais do que quem não faz.209 

Fazendo um paralelo da satisfação com a aprendizagem com o nível de proficiência 

dos que declararam estar insatisfeitos, com uma única exceção (CA_14), todos têm, no 

máximo, o nível B1. Enquanto os poucos (quatro) satisfeitos (CA_07, CA_10 e CA_13) ou 

muito satisfeitos (CA_04) são os mais proficientes. Inclusive a única muito satisfeita é a 

que se considera mais proficiente que os demais e tem experiência como professora de 

inglês. Dessa maneira, é possível observar uma relação da satisfação com a proficiência em 

que os mais proficientes se mostram mais satisfeitos do que os menos proficientes. 

Como dito na análise do Gráfico 18 – ‘Representação numérica e percentual da 

proficiência em inglês dos calouros no início da graduação’, pouco foi observado de 

melhora na proficiência. A maior parte deles manteve o mesmo nível que tinha no início 

                                                           
209 A intenção nesta seção é apenas descrever o perfil dos sujeitos, por isso, somente mais adiante discutimos 

com mais propriedade sobre as crenças dos alunos. Ver seção 3.1 ‘Crenças sobre ensinar/aprender a ser 

professor de inglês’. 
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do curso até a época em que o questionário foi aplicado, o que era o resultado esperado 

devido ao pouco tempo passado. Contudo, três alunos (CA_3, CA_12 e CA_16) afirmaram 

já ter alcançado alguma melhora. 

A passagem de CA_12 de A1 para A2 e de CA_16 de A2 para B1 é plausível no 

sentido de que passaram apenas do nível que estavam para o imediatamente superior de 

acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. O que foge ao 

esperado é a evolução de CA_3 de A1 para B1, sendo ele um sujeito que teve contato com 

o idioma apenas nos Ensinos Fundamental e Médio e que, mesmo com todo o avanço 

conseguido, ainda está insatisfeito com sua aprendizagem, o que indica que ele tinha 

expectativas altas para a aprendizagem que não estão sendo atendidas no Ensino Superior. 

A insatisfação de CA_03 pode estar atrelada às suas crenças em relação ao E/A de LE na 

Educação Superior, haja vista que ele nem mesmo apontou este nível de ensino como um 

lugar onde ele já teve ou estava tendo aulas do idioma. 

Ainda há outras informações relevantes que poderíamos acrescentar ao perfil do 

grupo de indivíduos aos quais dedicamos esta seção. Todavia, como são características que 

estão diretamente relacionadas às suas crenças e expectativas, optamos por expô-las mais 

adiante no capítulo 3 ‘CRENÇAS E EXPECTATIVAS NA FORMAÇÃO EM ANÁLISE’. 

 

2.3.2 Graduandos concluintes de Letras Inglês 

 

 A turma mais antiga do curso em andamento, durante a realização da pesquisa de 

campo de nosso estudo, era a Letras Inglês 2013, composta de 15 alunos. Na data que 

aplicamos os questionários, 21 de outubro de 2016, onze deles o responderam e, em 29 de 

março de 2017, quando já estavam cursando a última disciplina da grade curricular, seis 

participaram do grupo focal. 

 Nesta seção, construímos o perfil do grupo de alunos em questão com base somente 

nos dados quantitativos produzidos a partir dos questionários, quando a turma estava em 

seu penúltimo período letivo. Portanto, as informações a seguir dizem respeito aos 11 

alunos que o responderam, o que corresponde a 73,33% da totalidade de indivíduos. 

 Da mesma maneira que para os calouros, o próprio questionário continha um 

TCLE, com o qual o sujeito precisava concordar, logo no início dele. Assim, apenas 

recebemos e, por conseguinte, incluímos em nossa investigação os dados de quem nos deu 

anuência para que o fizéssemos. 
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 No primeiro gráfico desta seção apresentamos dados referentes à faixa etária da 

turma de concluintes: 

Gráfico 19 – Representação numérica e percentual da faixa etária dos concluintes210 

 
 Quase metade (cinco = 45,4%)211 dos alunos chega ao final do curso aos 22 anos. 

Ao associarmos isto ao fato de que também aproximadamente metade deles inicia a 

graduação, em torno dos 18 anos212, podemos considerar que, em relação à idade daqueles 

que permanecem, não houve mudanças significativas durante o intervalo de quatro anos 

que separa o início dos estudos dos sujeitos no Ensino Superior. Contudo, ainda em 

comparação aos calouros, a média etária das pessoas que tendem a continuar até o final do 

curso é a dos mais jovens, enquanto os mais velhos parecem mais propensos à evasão, haja 

vista que, na turma 2016, no começo da graduação, havia alunos de 35 e 39 anos que, por 

sua vez, concluiriam o curso quatro anos mais velhos, mas não vemos esta faixa etária 

representada entre os concluintes. 

Em nosso próximo gráfico trazemos a divisão dos estudantes por gênero: 

Gráfico 20 – Representação numérica e percentual dos concluintes por gênero 

 

                                                           
210 Consideramos a idade que o sujeito tinha no dia em que respondeu o questionário, não a que ele tem no 

momento em que escrevemos este texto. 
211 Soma dos quatro alunos com 22 anos a mais um de 21 (CO_11) que cujo aniversário seria cinco dias após 

a aplicação do questionário. 
212 Ver gráfico 07 – ‘Representação numérica e percentual da faixa etária dos calouros’. 
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O público feminino predomina no grupo de sujeitos que mais se aproximava do 

final do curso. Todavia, esta não é uma particularidade de nossa população-amostra, 

porque, em 2016, ano que antecedeu a aplicação dos questionários213, conforme o censo da 

Educação Superior (INEP, 2017b), um percentual similar também se aplicava aos alunos 

concluintes de cursos de licenciatura, no Brasil, em geral, que contabilizavam 77,1% de 

mulheres e 22,8% de homens, bem como, na região Norte, 71,3% de mulheres e 28,8% de 

homens. 

No gráfico a seguir temos informações sobre a naturalidade dos alunos: 

Gráfico 21 – Representação numérica e percentual do local de nascimento dos graduandos concluintes 

 
 De acordo com os dados apresentados no gráfico, a maioria dos alunos é paraense, 

com predominância de cidades do interior do Pará (Capanema, Marabá, Moju e Portel). 

Apenas um deles (CO_10) é natural da capital do estado: Belém. CO_01214 e CO_09 são as 

únicas não paraenses. Elas são provenientes do Maranhão (estado vizinho). Isso pode ser 

devido ao fácil acesso ao referido estado, a partir de Marabá, por via ferroviária, rodoviária 

e aérea. Não podemos esquecer de ter em conta que, quando esta turma iniciou a sua 

graduação, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) ainda era apenas 

um campus da Universidade Federal do Pará (UFPA). Até então, não possuía autonomia 

como instituição de Ensino Superior e nem o destaque no cenário nacional que tem hoje, 

um indicativo de que houve mudança significativa neste aspecto são os dados referentes à 

                                                           
213 Até o momento em que este texto foi finalizado, o censo referente ao ano de 2017 ainda não havia sido 

publicado pelo INEP. 
214 Aluna informou apenas o estado, não o município, por isso a lacuna no gráfico. 
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turma de calouros215, cujos alunos são advindos de diferentes cidades, regiões e países, 

indicando que a universidade passou a atrair um público mais diverso, em comparação ao 

ano de ingresso desta turma. Outra possível interpretação é que apenas os alunos do 

próprio estado ou das circunvizinhanças permaneçam até o final do curso, sendo o índice 

de evasão maior entre os que não são naturais da região. 

 Adiante expomos o gráfico com esclarecimentos sobre as raças/cores com as quais 

os estudantes concluintes se identificam: 

Gráfico 22 – Representação numérica e percentual das raças/cores dos concluintes

 
 Pardos e negros continuam sendo a maioria na turma de concluintes, o que é 

compreensível, quando temos em conta que eles também o são dentre os ingressantes. O 

que nos chama a atenção é a drástica diminuição número e percentual na quantidade de 

brancos, que, na turma de calouros, eram seis, correspondendo a 37.5% da população216 e, 

ao final, somam apenas 9% (uma única aluna _ CO_02). De acordo com Artes e Ricold, “a 

maior presença de negros no ensino superior deve também ser analisada considerando-se 

as áreas de formação ou cursos frequentados. Estudos indicam que as mulheres e os negros 

concentram-se em cursos de menor prestígio” (2015, p. 863). Então, o fato de mais negros 

e pardos concluírem a graduação em investigação não é, necessariamente, uma vitória, é 

possível que signifique que os brancos evadem mais, no decorrer de uma licenciatura, vista 

como menos prestigiada em relação a outros cursos mais elitizados, a exemplo de 

Medicina, Direito, Engenharias etc.  

 O gráfico em seguida mostra a relação da escolaridade dos sujeitos com a de seus 

familiares mais próximos ou responsáveis pela sua criação: 

                                                           
215 Ver gráfico 09 – ‘Representação numérica e percentual do local de nascimento dos graduandos calouros’. 
216 Ver gráfico 10 – ‘Representação numérica e percentual das raças/cores dos graduandos calouros’. 

0

2

4

6

8

Amarela (0%) Branca (9%) Indígena (0%) Parda (63,3%) Preta (27,2%) Outra(s) (0%)



137 
 

Gráfico 23 – Representação numérica e percentual da escolaridade familiar dos concluintes 

 
 Uma maior multiplicidade de sujeitos está chegando ao final de seu primeiro curso 

de graduação como os mais escolarizados de toda a sua família imediata (63,6%) ou 

alcançando o mesmo grau de escolaridade deles (27,2%). Estas informações fazem ainda 

mais sentido quando as interpretamos à luz do exposto sobre o gráfico anterior, pois, não 

coincidentemente, o único indivíduo que disse ser o menos escolarizado (CO_02), também 

foi o único a se declarar branco. Todos os outros identificam-se como pardos ou pretos. Da 

mesma maneira, não podemos acreditar que seja mero acaso que absolutamente todos 

aqueles que afirmaram ser negros (CO_06, CO_08 e CO_11) integrem o grupo dos que 

concluir o Ensino Superior os torna os mais escolarizados de suas famílias ou 

responsáveis. Este quadro é o desenho do quanto a desigualdade racial permeia não apenas 

um dos lugares de menos prestígio em uma universidade pública no Brasil, como é o caso 

das licenciaturas, mas que isto está igualmente presente nas famílias daqueles que, pela 

primeira vez, conseguem ter acesso à Educação Superior no país. É a segregação racial que 

continua a transpassar a sociedade como um todo, mesmo dentro dos espaços 

marginalizados. 

 No gráfico subsequente há dados relativos à experiência dos concluintes como 

professores de inglês: 
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Gráfico 24 – Representação numérica e percentual da experiência como professor de inglês dos 

concluintes 

 
 No Brasil, é possível encontrar oportunidades para lecionar LE, sem 

necessariamente ter concluído uma formação específica para isso no Ensino Superior. 

“Grande parte das escolas de idiomas não exige que seus professores tenham feito curso 

superior na área” (DAMÁZIO, 2017). Em Marabá, onde fica o campus sede da Unifesspa, 

não é diferente. Embora, ainda assim, pouquíssimos alunos tiveram (CO_10) ou estão 

tendo (CO_02 e CO_07) esta experiência durante a sua formação inicial. Há também casos 

como o de CO_08, que tem cinco anos prática docente, mas como professor de música, 

não de inglês. 

 Já o gráfico posposto traz informações sobre outras atividades profissionais, além 

da docência, exercidas pelos sujeitos em questão: 

Gráfico 25 – Representação numérica e percentual de outras atividades profissionais dos concluintes 

 
 Apesar de poucos terem experiência como professores, a maioria dos graduandos 

concluintes está no mercado de trabalho atuando em diversas outras áreas, como por 

exemplo: administração (CO_01 e CO_02), necessidades especiais (CO_04 e CO_05), 

segurança pública (CO_06), segurança patrimonial e música (CO_08), e atendimento ao 
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público (CO_10). Também havia, entre as alternativas, a opção “atualmente não, mas já 

trabalhei”, porém nenhum dos respondentes a escolheu. Quando somamos os sete alunos 

que exercem atividade remunerada aos outros dois que já ensinam inglês, a turma é 

composta de um número ainda maior de estudantes que, durante a sua formação inicial, 

precisam trabalhar, não se dedicando aos estudos em tempo integral. Alguns deles, como 

CO_08, já trabalhavam antes mesmo de iniciar no Ensino Superior. 

O gráfico seguinte trata de outras graduações cursadas pelos alunos, afora Letras 

Inglês na Unifesspa: 

Gráfico 26 – Representação numérica e percentual de outras graduações cursadas pelos concluintes 

 
 Somente a minoria deles chegou a estudar em alguma outra área, o que nos leva a 

acreditar que, aqueles que permanecem até o final do curso, o fazem por realmente terem 

se identificado com ele. Interessante ainda é notar que os poucos que tentaram outras 

graduações, optaram por áreas nada afins a Letras, como: Ciências Naturais (CO_02), 

Administração (CO_06), Física (CO_07) e Química (CO_08). O fato de nenhum destes 

quatro ter dado continuidade ou concluído os cursos referidos reforça ainda mais a ideia de 

identificação com Letras, em detrimento de outras graduações. 

 Dando continuidade à caracterização da turma de concluintes, o próximo gráfico 

indica as alternativas que eles tiveram acesso, no decorrer de suas vidas, para aprender o 

idioma de sua habilitação: 
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Gráfico 27 – Representação numérica e percentual de aprendizagem de inglês dos concluintes 

 
 A experiência de aprendizagem da LE pelos sujeitos é diversa. Dentre os 

concluintes, pelo menos um deles teve a oportunidade de aprender o idioma em cada uma 

das alternativas elencadas. É interessante observar que nem todos tiveram aulas de inglês 

na Educação Básica. Neste sentido, alguns deles chegaram ao Ensino Superior sem 

qualquer instrução formal prévia na língua. Igualmente chama atenção o fato de que a 

única pessoa (CO_02) que a estudou desde a Educação Infantil, mais uma vez, não por 

mero acaso, também é a única que se declarou branca. Assim como os calouros, pouco 

mais da metade destes graduandos afirmou ter estudado ou estar estudando o idioma de sua 

habilitação na Educação Superior. É compreensível que, ao início da graduação, alguns 

alunos ainda tenham dificuldade de reconhecer em que momentos ou disciplinas do curso 

eles estão ou não aprendendo o idioma, mas é, no mínimo, estranho que a mesma ideia 

transpareça nas respostas da turma de concluintes. Por isso, voltamos a retomar o assunto 

tanto nos grupos focais com os alunos e na entrevista com os professores, os quais 

analisamos mais adiante217. 

Já, no gráfico a seguir, podemos visualizar o quão proficientes em inglês os alunos 

se consideravam em seu penúltimo período letivo: 

                                                           
217 Capítulo 3 ‘CRENÇAS E EXPECTATIVAS NA FORMAÇÃO INICIAL EM ANÁLISE’. 
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Gráfico 28 – Representação numérica e percentual da proficiência em inglês atual dos concluintes 

 
 É impossível explorar estes dados sem apontar o quão semelhante este gráfico é em 

comparação ao 16 – ‘Representação numérica e percentual da proficiência em inglês atual 

dos calouros’. Aqui, do mesmo modo, os utilizadores independentes (B1 + B2) da língua 

são maioria, com pouquíssimos proficientes (C1 + C2) e, assustadoramente, alguns ainda 

no nível mais elementar de aprendizagem (A1) cursando o penúltimo semestre de um curso 

de Letras, sendo que, em alguns meses, eles deveriam estar habilitados a lecionar  um 

idioma que, ao longo de quase quatro anos da graduação, não conseguiram avançar 

nenhum nível. Mais uma vez, é intrigante que os dois alunos que se autoconsideram A1 

(CO_06 e CO_08) sejam negros, e o negro que chegou a alcançar o nível B1 (CO_11) foi o 

único que, dentre a população negra, excepcional e diferentemente dos outros dois, teve a 

oportunidade de estudar inglês no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Sem 

desmerecer os próprios esforços que o aluno deve ter empenhado para alcançar tal nível, é 

perceptível que, de alguma maneira, a exposição e o contato com a LE por mais anos, no 

decorrer da Educação Básica, pode ter influenciado em sua aprendizagem. Não entraremos 

no mérito da qualidade da exposição e do contato por não termos informações a respeito 

disso. Portanto, somente a sua quantidade em si já sugere indícios de diferença em relação 

aos demais. 

 Após conhecermos a respeito da proficiência dos concluintes, vejamos, no gráfico 

adiante, algo sobre a satisfação deles com o seu domínio da LE. 
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Gráfico 29 – Representação numérica e percentual da satisfação com a própria proficiência em 

inglês dos concluintes 

 
 Mesmo entendendo que a aprendizagem de qualquer LE é um processo que nunca 

tem fim, é preocupante que a maioria dos concluintes cheguem ao último ano do curso 

insatisfeitos ou muito insatisfeitos com o seu domínio do idioma. Compreendemos esta 

insatisfação como reflexo do que vimos no gráfico anterior. A circunstância de muitos não 

terem alcançado os níveis mais altos, como C1 ou C2, explica, mas não justifica tal 

descontentamento. Como, nesta seção do capítulo metodológico, temos a intenção 

unicamente de descrever os sujeitos, retomamos o assunto adiante218, explorando-o com 

mais detalhes e relacionando-o às crenças e expectativas. 

Outro ponto de destaque no gráfico é que o número e o percentual dos indiferentes 

em relação ao seu desempenho no uso da língua chegou a 0, indicando que, diferentemente 

da representação da turma de calouros, dentre os concluintes, permaneceram apenas 

aqueles para quem a aprendizagem da LE é relevante e são capazes de julgar e comparar o 

quão adequada (ou não) a sua própria proficiência está em relação ao nível acadêmico em 

que se encontram no momento. 

 Por fim, trazemos, no quadro em seguida, um apanhado das principais 

características dos alunos da turma de concluintes: 

                                                           
218 Capítulo 3 ‘CRENÇAS E EXPECTATIVAS NA FORMAÇÃO INICIAL EM ANÁLISE’. 

Satisfeito 
(27,2%); 3;

Insatisfeito 
(54,5%); 6;

Muito insatisfeito 
(18,1%); 2;
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Quadro 07 – Resumo do perfil dos concluintes 
 

 
Aprendizagem Docência 

Proficiência 
Satisfação 

Início Atual 

CO_01 EF EM ES CLA EA ----------- A1 B1 Insatisfeito 

CO_02 EI EF EM ES CLP EA Sim B1 B1 Insatisfeito 

CO_03 EM EA ----------- A1 B1 Insatisfeito 

CO_04 EF EM ES CLP ----------- B2 B2 Insatisfeito 

CO_05 CLP PAR ----------- A1 B1 Insatisfeito 

CO_06 ES EA ----------- A1 A1 Muito insatisfeito 

CO_07 EF EM ES Sim B2 C1 Satisfeito 

CO_08 EM ES ----------- A1 A1 Muito insatisfeito 

CO_09 EF ----------- A2 C2 Insatisfeito 

CO_10 EF EM CLP I Sim B1 B2 Satisfeito 

CO_11 EF EM ----------- A1 B1 Satisfeito 

Legenda: EI – Educação Infantil; EF – Ensino Fundamental; EM – Ensino 

Médio; ES – Ensino Superior; CLP – Curso livre presencial; CLA – Curso livre 

à distância; I - Intercâmbio; EA – Estudos autônomos; PAR – Aula particular. 
 

Parece-nos, no mínimo, curioso que quase metade dos respondentes afirme que 

permaneceu com a mesma proficiência do início ao fim da graduação (CO_02, CO_04, 

CO_06 e CO_08) ou que aumentou apenas um nível (CO_10), passando de B1 para B2. 

Isso nos faz questionar como alguém poderia passar quatro anos estudando para ser 

professor de um idioma e não o aprender? Ou aprender tão pouco, como CO_10, e, ainda 

assim, estar satisfeito com o seu desempenho? 

O caso de CO_10 é bastante notável. Uma pessoa que, independentemente de ter 

tido acesso a curso livre presencial de idiomas, a intercâmbio e a oportunidade de lecionar 

o idioma, não avançou sua proficiência nada além de um único nível e se diz satisfeito com 

o seu progresso. 

 Outra coisa pertinente que transparece na tabela é que dois sujeitos (CO_08, 

CO_09), não coincidentemente um deles faz parte do grupo sobre o qual falávamos acima, 

declarem que, em nenhum momento das suas vidas, buscaram aprender a LE fora do 

sistema regular de ensino (Educação Básica e Ensino Superior). Eles, apesar de se 

consideram insatisfeitos com o que conseguiram (ou não) alcançar, também admitiram que 

não tentaram outras inúmeras possíveis alternativas que hoje temos (muitas delas gratuitas) 

disponíveis para impulsionar a sua aprendizagem. 

 Mais dados foram produzidos por meio do questionário. Contudo, acreditamos que 

o exposto até aqui é suficiente para caracterizar a turma de concluintes. Logo, optamos por 

trazer as demais informações em outro capítulo219, onde temos mais espaço para isso. 

                                                           
219 Capítulo 3 ‘CRENÇAS E EXPECTATIVAS NA FORMAÇÃO INICIAL EM ANÁLISE’. 
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2.3.3 Formadores de professores do curso de Letras Inglês 

 

 Durante toda a sua história, o curso de Letras Inglês da Unifesspa teve uma 

característica bastante peculiar que é a constante rotatividade de professores, tanto 

substitutos, quanto efetivos.  Isto nos levou a precisar aplicar o questionário destinado aos 

formadores mais de uma vez, como detalhamos mais adiante220. Então, as informações que 

trazemos aqui são referentes aos sujeitos que, em algum momento, integraram o corpo 

docente do curso entre o período de 15 de novembro de 2016 (quando recebemos o 

primeiro questionário respondido) e 25 de novembro de 2017 (data em que nos foi enviado 

o último). Pelo mesmo motivo, dentre nossos cinco respondentes, atualmente221, apenas 

dois deles (PRO3 e PRO5) ainda permanecem em atuação na referida graduação. 

 Durante este período de um pouco mais de um ano em que produzimos dados dos 

professores, apenas não contamos com a participação de dois deles. Logo, os cinco 

indivíduos representam um percentual de 71,4% do total de professores que atuou na 

instituição no referido intervalo entre 2016 e 2017. 

 Assim como para os alunos, também havia, no questionário dos professores, um 

TCLE, cujo preenchimento era obrigatório para conseguir dar continuidade, finalizar e 

enviar as respostas. Portanto, contamos com a anuência dos informantes para usar todas as 

informações expostas aqui para construir o seu perfil. 

 Iniciamos apresentando, no primeiro gráfico da seção, a faixa etária dos 

respondentes. 

Gráfico 30 – Representação numérica e percentual da faixa etária dos formadores 

 

 
 As idades são as que cada sujeito tinha quando respondeu o questionário. A faixa 

etária dos docentes é bastante diversa, variando de 28 a 53 anos. Assim, temos um 

                                                           
220 Seção 2.4.4 ‘Descrição da aplicação do questionário’. 
221 Primeiro semestre de 2018. 
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intervalo de 25 anos entre o professor mais novo e o mais jovem, o que corresponde a uma 

geração. 

 No próximo gráfico, podemos visualizar a distribuição da população em questão 

por gênero: 

Gráfico 31 – Representação numérica e percentual dos formadores por gênero

 
 A maioria do corpo docente é composto por mulheres, com apenas um homem 

entre elas. Isto vai de encontro ao censo da Educação Superior de 2016222, de acordo com o 

qual, “tanto na rede privada quanto na rede pública, os docentes mais frequentes são 

homens” (INEP, 2017c, p. 4). Contudo, quando pensamos no fato do curso em questão ser 

uma licenciatura e, por conseguinte, pressupõem-se que os professores que nele atuam 

também tenham passado pela mesma formação, conforme o mesmo censo, “71,7% das 

matrículas em cursos de licenciatura são do sexo feminino, enquanto 28,9% são do sexo 

masculino” (ibidem, p. 8), percentuais que se aproximam mais do perfil dos nossos 

sujeitos. 

 Quanto à naturalidade, cada um é de uma cidade diferente: 

• PRO1 – Ananindeua/PA 

• PRO2 – São Borja/RS 

• PRO3 – Lages/SC 

• PRO4 – Florianopolis/SC 

• PRO5 – Senhora dos Remédios/MG 

Temos representantes provenientes de estados de três regiões diversas do país: 

Sudeste (Minas Gerais), Sul (Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e Norte (Pará). Apesar 

de trabalharem em uma instituição localizada no Pará, uma única professora é paraense. 

Todos os outros mudaram-se para o Norte do Brasil em decorrência da aprovação no 

                                                           
222 Até o momento em que concluímos este texto, os dados referentes ao censo correspondente ao ano 2017 

ainda estavam sendo coletados. Portanto, ainda não tinham sido divulgados (BRASIL, 2017a, 2017b, 2017c e 

2017d). 
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concurso público para atuarem na universidade. Conseguimos melhor compreender esta 

situação comparando-a com a tabela a seguir: 

Tabela 04 – Naturalidade da população de Marabá de acordo com o censo populacional de 2010 

 NÚMERO PERCENTUAL 

Naturalidade em relação ao município   

Natural 120.723 51,6% 

Não natural 112.946 48,3% 

Naturalidade em relação à Unidade da Federação   

Natural 146.395 62,6% 

Não natural 87.274 37,3% 

Total 233.669 100% 

Fonte: adaptado de IBGE (2013) 
 

 A partir dos dados do últimos censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), não ser natural de Marabá ou do Pará não é uma peculiaridade da 

nossa população-amostra, é algo comum no município, uma vez que aproximadamente 

metade da população não era proveniente da mesma cidade ou estado em que residia na 

época em que a pesquisa foi desenvolvida. Os nossos dados apenas confirmam que, quase 

uma década depois, o cenário continua semelhante. 

 No gráfico em seguida temos informações sobre a raça/cor autodeclarada pelos 

professores: 

Gráfico 32 – Representação numérica e percentual das raças/cores dos formadores 

 
 A maioria dos professores (60%) autodeclarou-se branca, sendo os outros dois: 

uma parda e outro negro. As três docentes brancas (PRO2, PRO3, PRO4) são professoras 

naturais do Sul do Brasil, região em que realmente há predominância desta raça/cor, 

devido ao contexto histórico de colonização europeia, naquela localidade. Todavia, este 

predomínio não está atrelado apenas à naturalidade das professoras, mas também à questão 

das condições de acesso à educação, em todos os níveis, mas ainda mais restrito no Ensino 

Superior, no país, onde os brancos continuam a manter privilégios em relação a pessoas de 

outras raças/cores, como podemos observar, na tabela subsequente, que contém elementos 
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extraídos dos microdados do censo da Educação Superior de 2016 sobre os grupos étnicos 

a que pertencem os docentes que atuam no magistério superior: 

Tabela 05 – Cor/Raça dos professores da Educação Superior do Brasil conforme o censo da 

Educação Superior de 2016 

Cor/Raça Número de respondentes 

Amarela 4.019 

Branca 213.225 

Indígena -------------- 

Parda 55.856 

Preta 7.212 

Outros -------------- 

Total  

Fonte: adaptado de INEP (2017a) 

 

 O censo referido foi respondido por 397.611 docentes, porém, como se 

autodeclarar pertencente a qualquer raça ou cor era opcional, nem todos responderam esta 

questão. Independentemente disto, a hegemonia branca é evidente. Por conseguinte, esta é 

a realidade em nível nacional e que se reflete, da mesma maneira, em nosso contexto de 

estudo, haja vista que, embora a maior parte dos brasileiros seja de pardos ou negros 

(IBGE, 2013), dentre os mais escolarizados, a exemplo de professores universitários, os 

brancos sempre estão em maior número. 

 Ademais, como aos alunos, perguntamos aos formadores sobre a relação da sua 

própria escolaridade com a da sua família mais imediata ou responsáveis pela sua criação. 

Todos foram unânimes ao afirmar que são os mais escolarizados em seu núcleo familiar. 

Resultado esperado quando tratamos de um grupo que, segundo a lei que rege o plano de 

carreiras e cargos do magistério federal223, desde 2013, o requisito mínimo para ingressar 

como professor em uma instituição federal de ensino é o título de doutor na área (BRASIL, 

2013a). Para o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), em 2015, havia no Brasil 

somente 187.354 doutores (CGEE, 2016), o que, na época, representava 10,9% dos 

204.450.649 habitantes (IBGE, 2015). 

 Permanecendo na discussão sobre a escolaridade, no gráfico posposto, mostramos 

os níveis e modalidades de ensino em que os professores tiveram oportunidade de estudar 

inglês como LE: 

                                                           
223 Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012b). 
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Gráfico 33 – Representação numérica e percentual de aprendizagem de inglês dos formadores 

 
Este gráfico é bastante diferente do gráfico 15 – ‘Representação numérica e 

percentual de aprendizagem de inglês dos calouros’224, e que se assemelha um pouco mais 

ao gráfico 27 – ‘Representação numérica e percentual de aprendizagem de inglês dos 

concluintes’225, principalmente no que diz respeito à aprendizagem do idioma na educação 

regular. Esta constatação nos leva a pensar que, quanto maior a escolaridade, maior seria a 

consciência que o sujeito possui de se realmente estudou ou não a LE em qualquer nível de 

ensino. Um exemplo claro é a unanimidade de todos os docentes afirmarem que tiveram 

aulas de inglês nos Ensino Fundamental e Médio, assim como no Superior, principalmente 

ao que diz respeito a este último nível, ao contrário de alguns alunos, todos os professores 

disseram ter estudado a língua durante a graduação. 

Outro ponto de destaque neste gráfico é a Educação Infantil, apenas a professora 

mais jovem (PRO1) declarou ter tido acesso ao estudo do idioma durante esta etapa da 

escolarização. Docente que também foi a única a ter experimentado todas as alternativas de 

aprendizagem que colocamos como opção na questão. Entretanto, não podemos afirmar 

que existe alguma proporcionalidade entre a faixa etária e a diversidade de alcance a 

diferentes formas de E/A tomando como representatividade apenas o caso dela. É possível 

que, para ela, a sua idade tenha influenciado de alguma maneira. Contudo, não temos 

dados suficientes para sustentar esta probabilidade, o que poderíamos ter conseguido por 

                                                           
224 Seção 2.3.1 ‘Graduandos calouros de Letras Inglês’. 
225 Seção 2.3.2 ‘Graduandos concluintes de Letras Inglês’. 
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meio da entrevista individual, mas, como explanado posteriormente226, a formadora não a 

concedeu. 

Chama ainda a nossa atenção o fato de que PRO5, o único professor negro, ser 

igualmente o único que nunca teve acesso a cursos livres ou intercâmbio. Nesta situação, 

devido à existência de estudos anteriores227 que comprovam que a escolaridade não é 

igualitária entre diferentes grupos étnicos e raciais, podemos reconhecer a configuração da 

segregação dada pela raça/cor do indivíduo. 

 No gráfico seguinte temos a proficiência em inglês dos formadores que compõem o 

corpo docente do curso: 

Gráfico 34 – Representação numérica e percentual da proficiência em inglês atual dos formadores 

 
 

A maior parte dos professores acredita ser capaz de utilizar o idioma com 

proficiência (níveis C2 e C1), enquanto apenas uma se auto avalia como utilizadora 

independente (B2). Apesar de a maioria do corpo docente possuir níveis mais altos de 

competência linguística, quando comparamos estes dados aos dos gráficos 16 – 

‘Representação numérica e percentual da proficiência em inglês atual dos calouros’228 e 28 

– ‘Representação numérica e percentual da proficiência em inglês atual dos concluintes’229, 

em ambas as turmas, há alunos mais que ou tão proficientes quanto seus próprios 

formadores. Logicamente, eles representam uma minoria: dois alunos (12,4%) na turma de 

calouros e quatro (36.1%) dentre os concluintes. Contudo, não podemos ignorar a sua 

existência. 

Não está em discussão se ou o quanto é possível aprender com um contexto de 

aprendizagem em que o aluno domina mais a LE do que o professor, pois até mesmo o 

mais proficiente dos professores pode aprender ao (preparar-se para) ensinar, sendo o 

inverso também verdadeiro, porque a mera exposição ao idioma estrangeiro, 
                                                           
226 Seção 2.6.5 ‘Descrição da aplicação da entrevista’. 
227 Artes e Ricold (2015), Dias (2017), Paixão (2010), entre outros. 
228 Seção 2.3.1 ‘Graduandos calouros de Letras Inglês’. 
229 Seção 2.3.2 ‘Graduandos concluintes de Letras Inglês’. 
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independentemente da competência linguística do profissional que a oportuniza, já 

proporciona uma situação favorável à aprendizagem. Apesar disto, o docente precisa, 

preferencialmente, ser mais proficiente que os alunos para que, entre outras coisas, o 

processo de E/A flua com mais naturalidade e uma relação de confiança e credibilidade 

possa ser construída entre o professor e os aprendizes. Logo, casos em que aquele que 

ensina é o menos proficiente devem ser a exceção e não regra, além de que precisam servir 

não para abrir espaços para críticas, mas para questionamentos sobre a formação que este 

formador teve e sobre o processo seletivo pelo qual foi admitido. 

Continuando a versar sobre a questão da proficiência, o próximo gráfico trata a 

respeito da satisfação dos sujeitos com a sua própria: 

Gráfico 35 – Representação numérica e percentual da satisfação com a própria proficiência em 

inglês dos formadores 

 
Há mais professores satisfeitos do que insatisfeitos. Via de regra, a satisfação deles 

está atrelada ao nível de proficiência: quão mais linguístico-comunicativamente 

competentes, mais satisfeitos estão. Portanto, os professores com a proficiência mais alta 

(PRO3 e PRO4) são os mais satisfeitos com sua competência, enquanto as duas com a 

proficiência mais baixa (PRO1 e PRO2) são as mais insatisfeitas. 

Chama atenção o fato de PRO2 e PRO4 terem o mesmo nível de proficiência (C1), 

mas uma declara estar insatisfeita (PRO2) e a outra satisfeita (PRO4). Podemos ter uma 

compreensão mais clara desta diferença quando retomamos esta ideia mais adiante na 

análise do gráfico 37 – ‘Representação numérica e percentual do regime de contratação dos 

formadores’. 
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O gráfico a seguir diz respeito à experiência dos formadores como professores de inglês: 

Gráfico 36 – Representação numérica e percentual da experiência como professor de inglês dos 

formadores 

 
 A prática docente deles está, majoritariamente, concentrada na rede regular: da 

Educação Infantil ao Ensino Superior. Todos, independentemente da área de formação, 

afirmam já ter dado aula de inglês na Educação Superior, demonstrando que, ao contrário 

de alguns alunos, os professores possuem maior consciência do que pode ou não ser 

caracterizado como “aula de inglês”. Ademais, mais uma vez, a professora mais jovem 

(PRO1) é a que tem experiência como professora em uma diversidade maior de 

modalidades e níveis de E/A. Além de que dois professores (PRO3 e PRO5) deram aulas 

de inglês apenas no Ensino Superior, o que os caracteriza como formadores de professores 

para a Educação Básica que nunca exerceram a docência do idioma neste nível de 

escolarização. 

 Na tabela adiante trazemos dados sobre o tempo de exercício da docência no curso 

em investigação: 

Tabela 06 – Ano de ingresso e tempo de prática docente dos formadores do curso 
 

 Ano de ingresso Experiência230 

PRO1 2014 3 anos 

PRO2 2014 3 anos 

PRO3 2017 1 ano incompleto 

PRO4 2017 1 ano incompleto 

PRO5 2017 1 ano incompleto 

 
                                                           
230 Estamos levando em consideração o tempo de serviço na data em que responderam o questionário. 
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Dentre os participantes, duas professoras (PRO1 e PRO2) estavam no seu terceiro 

ano trabalhando na instituição, quando responderam o questionário, e os outros (PRO3, 

PRO4 e PRO5) haviam sido contratados no mesmo ano em que participaram da pesquisa. 

 O gráfico em seguida representa a maneira pela qual cada um dos sujeitos havia 

sido contratado pela universidade: 

Gráfico 37 – Representação numérica e percentual do regime de contratação dos formadores 

 
 Quase todos os professores que responderam o questionário eram efetivos e 

contratados em regime de dedicação exclusiva, à exceção de PRO4. Como dissemos na 

análise do gráfico 35 – ‘Representação numérica e percentual da satisfação com a própria 

proficiência em inglês dos formadores’, retomamos aqui a questão da (in)satisfação com o 

desempenho linguístico. Vimos anteriormente que PRO2 e PRO4 têm o mesmo nível de 

proficiência (C1), porém a primeira está insatisfeita e é professora efetiva, enquanto a 

segunda está satisfeita e é substituta. Enxergando a situação, nesta perspectiva, é possível 

interpretar que PRO2 sinta-se mais cobrada ou exija mais de si por conta do seu regime de 

contratação, e que o mesmo pode não acontecer com PRO4. 

 No gráfico subsequente apresentamos informações sobre a quantidade de horas que 

cada professor trabalha semanalmente: 

Gráfico 38 – Representação numérica e percentual da carga horária semanal trabalhada pelos formadores 
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 Todos os professores do curso, independentemente do regime de contratação, são 

admitidos para trabalhar uma carga horária de 40 horas semanais. Havia a alternativa 

“menos de 40h” entre as opções, mas nenhum respondeu afirmando que atuasse menos que 

o mínimo semanalmente, por isso não incluímos, no gráfico, o número e percentual 

referente a ela. Mais da metade dos professores, na época em que o questionário foi 

respondido, estava trabalhando além do que é paga para fazer, estando sobrecarregados de 

atividades, enquanto, dentre as docentes que afirmaram trabalhar apenas dentro do 

estipulado: uma é substituta e a outra é efetiva. Por conseguinte, todos os que estavam 

extrapolando sua carga horária semanal eram efetivos, excluindo uma única professora: a 

que afirma menos dominar o idioma e estar insatisfeita com sua competência linguístico-

comunicativa. 

 Por meio do gráfico posposto, conhecemos a graduação dos indivíduos: 

Gráfico 39 – Representação numérica e percentual do perfil acadêmico dos formadores (graduação) 

 
 

A maioria dos professores tem uma licenciatura como sua primeira graduação, à 

exceção de PRO3 e PRO4, que primeiramente cursaram Jornalismo e, depois, fizeram a 

licenciatura em Letras Inglês. Dentre os licenciados, a maior parte deles cursou Letras 

tendo a língua inglesa como único idioma de habilitação, somente PRO2 fugiu à regra, 

uma vez que seu curso foi de dupla habilitação (português e inglês). Em suma, em relação 

à formação inicial, o corpo docente é homogêneo, pois, ainda que tenham seguido 

caminhos diversificados, todos cursaram a licenciatura do mesmo curso em que atuam 

como professores. 
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 Continuando a tratar acerca da formação, o gráfico seguinte diz respeito à pós-

graduação dos respondentes: 

Gráfico 40 – Representação numérica e percentual do perfil acadêmico dos formadores (pós-graduação) 

 
 

 Vemos também certa homogeneidade no grupo em relação à pós-graduação: todos 

são mestres e, mais da metade, doutores. PRO1 e PRO4 não tinham doutorado ainda 

quando responderam o questionário, mas, no momento em que escrevemos o presente 

texto, ambas já o estão cursando, sendo que a primeira, por ser professora efetiva da 

Unifesspa, está afastada para qualificação, enquanto PRO4, que era substituta, solicitou seu 

desligamento da instituição, antes do término de seu contrato, para poder cursar o 

doutorado em uma universidade no Sul do país. Interessante ainda observar que apenas a 

professora mais velha e com mais experiência atuando na Educação Básica possui não 

somente uma, mas duas especializações, enquanto todos os outros não fizeram nenhum 

curso de pós-graduação Lato Sensu, somente Stricto Sensu, como podemos ver com mais 

detalhes no próximo quadro:  
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Quadro 08 - Formação acadêmica dos formadores 
 

 
Graduação Especialização Mestrado Doutorado Pós-Doutorado 

PRO1 Letras Inglês ------------------------- Letras Estudos Literários ------------------------- ------------------------- 

PRO2 Letras Português/Inglês 

Língua Portuguesa 

Letras Letras ------------------------- 

Informática Educativa 

PRO3 

Jornalismo 

------------------------- 
Letras Inglês e Literatura 

Correspondente 

Letras Inglês e Literatura 

Correspondente 
PNPD 

Letras Inglês 

PRO4 

Jornalismo 

------------------------- 
Letras Inglês e Literatura 

Correspondente 
------------------------- ------------------------- 

Letras Inglês 

PRO5 Letras Inglês ------------------------- Linguística Aplicada Linguística Aplicada Linguística Aplicada 

Legenda: Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) 
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Tão somente duas professoras cursaram pós-graduações voltadas especificamente 

para o idioma (PRO3 e PRO4). Ambas em instituições localizadas no Sul do país, haja 

vista que, até o momento em que este texto foi finalizado, nunca existiu, no Norte do 

Brasil, nenhuma pós-graduação Stricto Sensu com foco específico em qualquer LE. 

Ademais, dentre os efetivos (PRO1, PRO2, PRO3 e PRO5), a única professora natural do 

estado em que trabalha é a com menor escolaridade. Neste caso, apesar de existir a 

influência da localização, também precisamos levar em conta que PRO1 é a mais jovem do 

grupo, por isso, obviamente, teve menos tempo, que os demais, para dar continuidade em 

seus estudos. Na tabela, constatamos ainda que há mais docentes com formação em 

Literatura (PRO1, PRO3 e PRO4), do que em Linguística (PRO5) ou em Letras (PRO2). 

Além da tendência de se manter dentro da mesma área de acordo com o avanço nos 

estudos, a exemplo de PRO5, que fez mestrado, doutorado e pós-doutorado em Linguística 

Aplicada. Apenas PRO3 não menciona a área de seu pós-doutorado, declarando somente 

que o fez pelo Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na Universidade Federal de 

Pelotas (UFPel). 

Ao final desta seção, trazemos, no quadro a seguir, um apanhado das principais 

informações que apresentamos sobre os professores: 

Quadro 09 – Resumo do perfil dos formadores 
 

 Aprendizagem Docência Proficiência Satisfação 

PRO1 EI EF EM ES CLP CLA I EA EI EF EM ES CL PAR B1 Insatisfeito 

PRO2 EF EM ES CLP EA EF EM  ES C1 Insatisfeito 

PRO3 EF EM ES CLP I ES C2 Muito satisfeito 

PRO4 EF EM ES CLP I EA EF ES CL C1 Satisfeito 

PRO5 EF EM ES EA ES C2 Muito satisfeito 

Legenda: EI – Educação Infantil; EF – Ensino Fundamental; EM – Ensino 

Médio; ES – Ensino Superior; CLP – Curso livre presencial; EA – Estudos 

autônomos; PAR – Aula particular. 
 

 Percebemos a relação da variedade e diversidade de experiências de aprendizagem 

e de ensino do idioma com a competência linguístico-comunicativa e a satisfação dos 

indivíduos com ela. Quanto mais maneiras diferentes o sujeito teve a oportunidade de 

aprender e de ensinar a LE, menos proficiente e satisfeito ele o é, como é o caso de PRO1, 

sendo o inverso também válido, a exemplo de PRO5. 

 PRO1 e PRO2 aparentam ser aprendizes que ainda não “aprenderam a aprender” 

inglês. É possível que seja esta a origem da sua insatisfação e inúmeras e diversificadas 
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tentativas de conseguir alcançar a proficiência almejada. Ao mesmo tempo, é questionável 

como alguém que, embora esteja no processo de “aprender a aprender”, atinja um nível de 

aprendizagem tão alta como C1, por exemplo. Continuamos a discutir este assunto com 

mais detalhes no capítulo destinado à análise de dados231, uma vez que aqui, no capítulo 

metodológico, interessa-nos somente descrever os participantes. 

 

2.4 Questionário como instrumento de pesquisa 

 

 Na presente seção contemplamos o instrumento utilizado na realização da pesquisa 

de campo. Para tanto, dividimo-la em quatro partes para tratar das definições de 

questionário, aspectos pertinentes ao instrumento, descrição daquele que foi utilizado, 

assim como de sua aplicação. 

 

 2.4.1 Diferentes definições de questionário 

 

 O questionário é usado em estudos de diversas áreas, chega até mesmo a ultrapassar 

os limites da academia ao ser utilizado também em pesquisas de satisfação, controle de 

qualidade etc. Várias são as definições propostas para este instrumento. Trazemos nesta 

subseção algumas delas e, ainda, apresentamos a nossa, que construímos a partir de uma 

inter-relação entre as concepções de autores que aqui trazemos e o objetivo da investigação 

que desenvolvemos.   

 Inicialmente consideramos relevante estabelecer a diferença entre questionário e 

formulário que, por serem semelhantes, podem ser confundidos. Gil (2002) diz que “por 

questionário entende-se um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo 

pesquisado” (ibidem, p. 114), enquanto “formulário [...] pode ser definido como a técnica 

de coleta de dados em que o pesquisador formula questões previamente elaboradas e anota 

as respostas” (ibidem, p. 115). A principal desigualdade seria então o registro dominante 

que, no questionário, é escrito, à medida que, no formulário, é oral podendo ter as respostas 

gravadas em áudio/vídeo e/ou anotadas por escrito. 

 Um conceito complementar ao de Gil (idem) é o de Gerhardt et al (2009, p. 69): 

Questionário - É um instrumento de coleta de dados constituído por uma 

série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo 

informante, sem a presença do pesquisador. Objetiva levantar opiniões, 

crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas. 

 

                                                           
231 Capítulo 3 ‘CRENÇAS E EXPECTATIVAS NA FORMAÇÃO EM ANÁLISE’. 
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 Vemos nesta definição uma ampliação do que foi dito pelo primeiro autor. Aqui 

não se trata mais apenas de um conjunto de questões, mas de uma série delas que devem 

estar ordenadas e ser respondidas sem a presença do pesquisador. Temos ainda, neste 

conceito, a confirmação de que crenças e expectativas podem ser levantadas a partir da 

aplicação de questionários. 

 Há também outros teóricos, como Moresi (2003, p. 65), que propõem conceitos que 

podem nos ajudar a melhor compreender o termo. Para ele, questionário: 

É um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada 

de perguntas pré-elaboradas, sistemática e seqüencialmente232 dispostas 

em itens que constituem o tema da pesquisa, que devem ser respondidas 

por escrito e sem a presença do pesquisador. É uma interlocução 

planejada. 
 

 Tratar o mecanismo como uma interlocução planejada é um aspecto marcante na 

definição proposta pelo autor. O planejamento é imprescindível para a elaboração de um 

questionário que atenda os objetivos do estudo a que ele servirá. Este momento envolve 

reflexão e decisão sobre forma, conteúdo, escolha, formulação, número e ordem das 

perguntas, assim como o design e o layout do instrumento como um todo. De acordo com 

Fanning (2005), embora não exista uma verdade universal sobre como deve ser um 

questionário, pois suas características devem ser determinadas de acordo com o propósito 

da investigação e sujeitos, um bom trabalho no período de planejamento é imprescindível 

para uma maior participação dos respondentes que será diretamente proporcional à 

motivação deles em fazer parte do estudo. 

 A partir do que foi proposto por Gil (2002), Gerhardt et al (2009) e Moresi (2003), 

é possível elaborar nossa própria definição de questionário, a qual utilizamos em nosso 

estudo; interlocução planejada pelo pesquisador cuja composição consiste em um conjunto 

de perguntas, dispostas em uma série ordenada de maneira sistemática e sequencial, a 

serem respondidas por escrito pelos sujeitos participantes, sem a presença do investigador. 

 Já de posse de nosso próprio conceito, faz-se necessário enfatizar que os 

questionários são somente uma das possíveis maneiras para produção de dados em 

pesquisas que envolvem crenças e expectativas. Trata-se de um instrumento que vem 

sendo utilizado em várias pesquisas que envolvem o assunto como é o caso de Barcelos 

(1995), Caldas (2008), Fernandes (2010), Lopes (2007), Oliveira (2007), Oliveira (2013), 

Pavan (2012) e Silva (2005), dentre outros estudos. 

                                                           
232 O texto foi escrito com base nas regras ortográficas antigas e, por ser uma citação literal, mantemos a 

ortografia originalmente utilizada pelo autor. 
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Consideramos tais investigações exemplos de que é possível usar o questionário 

também como recurso na nossa pesquisa. Ainda que alguns deles se valam igualmente de 

outros instrumentos (entrevistas, observações em sala etc.), como afirmam Marchesan e 

Ramos (2012), apesar do controle de aplicação relativamente baixo que possui, ele é um 

mecanismo adequado para nosso objetivo que não se ocupa da busca por evidências em si, 

mas da compreensão de ideias e estados emocionais de nossos participantes em relação ao 

E/A de inglês como LE e sobre a formação de professores de inglês para a Educação 

Básica. Além de que o fato de envolvermos, em nossa pesquisa, quantidade e diversidade 

maior de sujeitos nos leva a adotar um número menor de instrumentos para que seja 

possível conseguir lidar com o volume de informações produzidas. 

Para que isto possa acontecer, é necessário recorrer a um instrumento que, como o 

questionário, devido à ausência do pesquisador no momento de sua aplicação, oferece 

maior liberdade ao sujeito que pode sentir-se mais confortável para expressar o que precisa 

dizer (PAVAN, 2012). Todavia, não é suficiente apenas usar o recurso, elaborá-lo 

adequadamente também é crucial para que as respostas dadas sejam válidas e confiáveis 

(MARCHESAN; RAMOS, 2012). Levar em conta limites e vantagens do instrumento, que 

são apresentados na próxima subseção, relacionando-os com os participantes e objetivos da 

pesquisa é também essencial para induzir os sujeitos a verem no questionário uma 

oportunidade de ter voz sobre assuntos de seu próprio interesse, como é o E/A de LE e a 

formação de professores. 

 

 2.4.2 Aspectos pertinentes a questionários 

  

Dentre os aspectos pertinentes aos questionários, trazemos nesta subseção 

vantagens e limites que podem ser aplicados a este instrumento de investigação. Para fins 

didáticos, optamos por organizar a subseção em duas partes, a primeira tratando das 

vantagens e a segunda dos seus limites. 

 

 2.4.2.1 Questionários e suas vantagens 

  

São diversas vantagens de uso do questionário como instrumento de pesquisa. 

Enfatizamos aqui alguns dos benefícios de se valer dele em estudos, mais especificamente 

de um do tipo do qual trata Meadows: “questionários de autopreenchimento233 oferecem 

baixo custo em relação a outros métodos, a cobertura potencial de uma população dispersa 

                                                           
233 Definimos este termo no item 2.4.4 ‘Descrição da aplicação do questionário’. 
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e uma cobertura mais ampla na população do estudo. Eles evitam a possibilidade de ideia 

preconcebida entrevistador” (2003, p. 562, tradução nossa)234. 

 Neste trecho são apontados três proveitos que o investigador pode obter quando 

escolhe usar o questionário em seu levantamento: 

- Baixo custo; 

- Cobertura de população dispersa; 

- Cobertura de maior quantidade de pessoas. 

- Baixa possibilidade de ideia preconcebida do pesquisador. 

 Esta lista pode ser complementada com o que Dörnyei (2003b) destaca como 

vantagens de utilizar o mesmo instrumento: 

- Tempo do pesquisador; 

- Esforço do pesquisador; 

- Processamento de dados mais rápido e direto; 

- Versatilidade. 

 Também podemos acrescentar à lista um item, não mencionado pelos teóricos 

anteriores, mas lembrado por Hannan e Anderson (2007): 

 - Produção de dados fáceis de quantificar.  

Tratemos um pouco de cada um dos benefícios mencionados até aqui. O baixo 

custo, por exemplo, está atrelado ao fato que pouco é necessário para a reprodução de 

questionários que costumam consistir em papel, impressão e, caso necessário, envelopes. 

Além de que também há a possibilidade de deixar de lado todo este custo material quando 

se opta por aplicá-lo em ambiente online. 

Já a cobertura de população dispersa e de maior quantidade de pessoas refere-se ao 

alcance que se pode obter ao utilizar um instrumento de autopreenchimento. A não 

necessidade de ter todos os sujeitos ao mesmo tempo no mesmo lugar facilita para que 

mais pessoas de perfis diferentes possam ser inclusas no estudo, o que é adequado à nossa 

investigação que envolve mais de uma categoria de participantes (formadores e graduandos 

calouros e concluintes). 

  Questionários, quando elaborados, revisados e pré-testados apropriadamente, têm 

baixa possibilidade de trazer ideias preconcebidas do pesquisador ou outras pessoas 

interessadas na área, por isso, de acordo com Barcelos (2001), eles têm sido bastante 

                                                           
234 Texto original: “Self-completion questionnaires offer low cost relative to other methods, potential 

coverage of a widely dispersed population and a wider coverage in the study population. They avoid the 

possibility of interviewer bias”. (MEADOWS, 2003, p. 562) 
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usados em pesquisas sobre crenças, uma vez que são menos ameaçadores que observações 

em que a presença do observador pode influenciar comportamentos e práticas. 

 O tempo e o esforço do pesquisador também são pontos a favor do instrumento em 

questão. O intervalo de tempo e o empenho necessários para a aplicação de um 

questionário é significativamente menor que o dispensado para entrevistar a mesma 

quantidade de pessoas (DÖRNYEI, 2003b). 

 Trata-se de um recurso que torna possível um processamento de dados mais rápido 

e direto. A menor complexidade de compilação se deve ainda por os dados produzidos 

serem mais fáceis de quantificar, porque as informações quantificáveis obtidas podem ser 

medidas de maneira simples, seja contando itens ou por meio de análise do conteúdo das 

respostas escritas (HANNAN; ANDERSON, 2007). Isto não se aplica a todos os casos, 

pois informações geradas a partir de perguntas abertas geralmente não carregam as 

características das quais tratamos neste parágrafo. 

 Por fim, a versatilidade é similarmente algo benéfico nos questionários, pois, 

segundo Dörnyei (2003b, p. 10, tradução nossa), “eles podem ser usados com sucesso com 

uma variedade de pessoas em uma variedade de situações alvejando uma variedade de 

tópicos”235. É preciso ter cuidado e destreza para construir o instrumento com estas 

características, pois, como veremos na subseção a seguir, as desvantagens de utilizá-lo 

também são várias. 

 

 2.4.2.2 Questionários e seus limites 

 

 Apesar de possuir as características positivas, apontadas na subseção anterior, o 

questionário também conta com alguns limites em relação aos quais o pesquisador precisa 

estar atento para que o instrumento funcione de maneira eficaz. Neste item destacamos 

alguns deles e tratamos sobre como foram superados em nossa investigação. 

 Meadows (2003, p. 562, tradução nossa) aponta algumas destas desvantagens: “[...] 

questionários de autopreenchimento têm o potencial para baixas taxas de resposta, exigem 

um nível de instrução para completar o questionário, bem como a disponibilidade de uma 

                                                           
235 Texto original: “they can be used successfully with a variety of people in a variety of situations targeting a 

variety of topics”. (DÖRNYEI, 2003b, p. 10) 
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lista precisa ou quadro de amostragem para selecionar a amostra de respondentes”236. 

Vemos, assim, que o autor enfatiza, em seu discurso, três aspectos negativos: 

- Baixas taxas de resposta; 

- Exigência de grau de instrução mínimo; 

- Necessidade de lista/quadro de amostragem de respondentes. 

Dörnyei (2003b) menciona a segunda dificuldade apontada por Meadows (2003) e 

acrescenta ainda mais outras: 

- Simplicidade e superficialidade das respostas; 

- Respondentes inseguros e desmotivados; 

- Pouca ou ausência de oportunidade para corrigir os erros dos respondentes; 

- Tendência à desejabilidade social (ou prestígio); 

- Autoengano; 

- Tendência à aprovação; 

- Efeito halo; 

- Cansaço. 

 Vejamos cada um dos aspectos mencionados como negativos com mais detalhes. A 

primeira desvantagem (baixas taxas de resposta), de acordo com Tuten, Urban e Bosnjak 

(2000), envolve a rapidez, qualidade e quantidade de respostas. Por ser um instrumento de 

autopreenchimento, não há controle do investigador sobre o processo de responder o 

questionário. Contudo, quando se trata de investigar crenças e expectativas, como em 

nosso estudo, nem sempre o sujeito que completar mais rapidamente todas as respostas as 

dará em melhor qualidade ou quantidade, pode apenas significar que ele está mais seguro 

quando ao que pensa sobre o assunto e/ou teve oportunidade anterior de refletir sobre ele. 

Não há ainda pesquisas conclusivas, na área, em relação a isso. 

 Quanto à exigência de grau de instrução mínimo, é algo que sempre será necessário 

ao se trabalhar com questionários, uma vez que, segundo Dörnyei (2003b), parte-se do 

pressuposto de que os participantes são alfabetizados. Em nossa investigação não será 

diferente. Todavia, ainda temos que nos preocupar em buscar sujeitos que se encaixem no 

perfil acadêmico e profissional da população-amostra prevista, logo a necessidade de 

lista/quadro de amostragem de respondentes para que eles possam ser selecionados de 

acordo com o perfil correspondente a cada categoria de participantes, o que nos garante 

                                                           
236 Texto original: “[…] self-completion questionnaires have the potential for low response rates, require a 

level of literacy to complete the questionnaire as well as the availability of an accurate list or sampling frame 

from which to select the sample of respondents”. (MEADOWS, 2003, p. 562) 
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que o grau mínimo de instrução, defendido por Dörnyei, seja contemplado, uma vez que 

todos estarão, no mínimo, cursando o Ensino Superior. 

 Outra possível limitação é a existência de respondentes inseguros e desmotivados. 

Para Tuten, Urban e Bosnjak (2000), alguns fatores contribuem para que as pessoas 

queiram participar de pesquisas: curiosidade, oportunidade de contribuição para o estudo, 

conhecimento pessoal sobre o assunto e incentivos materiais. Pensando nisso, pretendemos 

seguir as instruções de Bosnjak e Batinic (2000, p. 108, tradução nossa) a fim de garantir a 

motivação e segurança dos respondentes trazendo em nosso instrumento: “(1) informação 

sobre os objetivos exatos da investigação, (2) informações de acesso ao endereço de e-

mail, (3) a garantia de recebimento de feedback dos resultados (4) completa anonimidade 

das respostas, assim como (5) a presença de um apelo pessoal para participar”237. 

 A questão da pouca ou ausência de oportunidade para corrigir os erros dos 

respondentes também pode influenciar de maneira negativa caso os devidos cuidados não 

sejam tomados. Conforme Döring (2000, p. 347, tradução nossa), como “[...] não há 

contato direto entre o pesquisador e o respondente”238, correções não são possíveis. 

Entretanto, quando tratamos de crenças e expectativas a necessidade de correção das 

informações coletadas no próprio questionário não existe, uma vez que elas podem (e mais 

apropriadamente devem) mudar no decorrer da formação do sujeito e não por meio ou por 

causa da pesquisa. 

 O autoengano, a tendência ao prestígio e à aprovação são limitações 

complementares, portanto, tratamos delas em conjunto. De acordo com Dörnyei (2003b), 

nem sempre as respostas dadas em questionários são verdadeiras. Isso acontece, em partes, 

devido aos três fatores mencionados no início do parágrafo. Por vezes, como em um 

mecanismo de defesa, tendemos a responder da forma como consideramos ser mais 

prestigiada ou aprovada pela academia, sociedade, mercado de trabalho etc. E, em um 

estudo sobre crenças e expectativas como o nosso, este tipo de resposta que, em outras 

circunstâncias poderia comprometer a fidedignidade dos dados, é importante por revelar 

ideias, valores, interesses e desejos que os sujeitos têm como ideais. 

  O efeito halo é um fenômeno psicológico que consiste em deduzir que “pessoas 

agradáveis tendem a ter atributos agradáveis e pessoas menos agradáveis têm atributos 

                                                           
237 Texto original: “(1) information about the exact aims of the investigation, (2) information on access to the 

e-mail address, (3) the guarantee of receiving feedback of the results, (4) complete anonymity of the answers, 

as well as (5) the presence of a personal appeal to participate”. (BOSNJAK; BATINIC, 2000, p. 108) 
238 Texto original: “[…] there is no direct contact between researcher and respondent”. (DÖRING, 2000, p. 347) 
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menos agradáveis”239 (NISBETT; WILSON, 1977, p. 250, tradução nossa). É uma 

tendência humana de generalizar (DÖRNYEI, 2003b). Em vista disso, em nosso 

questionário evitamos qualquer afirmação, negação ou pergunta cuja autoria consiga ser 

diretamente atribuída a algum teórico ou corrente com a qual os participantes possam se 

identificar e tender a concordar, discordar ou responder sob qualquer influência além das 

próprias crenças e expectativas. 

 A simplicidade e superficialidade das respostas está, comumente, atrelada ao 

cansaço, e ainda à insegurança e desmotivação dos quais já tratamos acima. Em 

concordância com Gräf (2000, p. 79, tradução nossa), “o respondente também pode 

facilmente tornar-se aborrecido por longos atrasos no preenchimento do questionário”240. 

Tamanho, complexidade, organização e layout tanto do questionário quanto das perguntas 

que o compõem influenciam no tempo que precisa ser dispensado para o seu 

preenchimento e, consequentemente, no cansaço acarretado que, por sua vez, influenciará 

no quão simples e superficiais as respostas dadas serão241.  

Vimos, então, que nem todas as limitações do questionário como instrumento de 

pesquisa podem ser consideradas necessariamente desvantagens, uma vez que algumas 

delas muito mais ajudam do que comprometem os dados produzidos.  

 

 2.4.3 Descrição do questionário utilizado 

  

Nesta subseção proporcionamos ao leitor uma descrição de nosso instrumento de 

pesquisa. Para dar conta disso, dividimo-la em duas partes, onde, primeiramente, 

detalhamos as características gerais do questionário e, em seguida, pormenorizamos as 

especificidades que o instrumento aplicado a cada grupo de participantes traz. 

 

2.4.3.1 Características gerais 

  

Intitulamos nosso instrumento de pesquisa “Questionário de crenças e expectativas 

sobre ensinar/aprender inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa”, que foi elaborado, 

em primeiro lugar, manualmente, e, depois, no Google Forms, para que fosse respondido 

online. Ele contém, seis partes, em que a sua primeira é uma capa e as outras cinco 

                                                           
239 Texto original: “[…] nice people tend to have nice attributes and less nice people have less nice 

attributes”. (NISBETT; WILSON, 1977, p. 250) 
240 Texto original: “The respondent can also easily become bored by long delays when filling in the 

questionnaire”. (GRÄF, 2000, p. 79) 
241 Usamos a subseção 2.4.3 ‘Descrição do questionário utilizado’ para falar sobre as estratégias utilizadas na 

construção do instrumento para garantir a qualidade e quantidade de respostas produzidas.  
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correspondem ao questionário em si. Como contamos com categorias diferentes de sujeitos 

participantes, fez-se necessário elaborar questionários que atendessem as especificidades 

de cada uma delas, portanto, temos três versões do mesmo instrumento242, uma para cada 

grupo. 

 Dedicamos esta subseção às características que as três variações têm em comum. A 

primeira delas é que, em todas, há a mesma capa anteriormente referida que está dividida 

em quatro partes: 

- Frequently Asked Questions (FAQs) 

- Contato 

- Termo de consentimento 

- Agradecimento 

 Nas FAQs damos algumas informações a respeito de nossa pesquisa, do 

instrumento em si e sobre como utilizá-lo. São sete perguntas e respostas que explicam 

acerca dos objetivos da investigação, motivos para participar dela, como os dados serão 

utilizados, questões de privacidade, tempo que levará para responder, procedimentos de 

devolução e prazos. 

 Ao lado, no canto superior direito da página da capa, há ainda espaço onde os 

sujeitos podem, opcionalmente, deixar seus nome, e-mail e telefone para contato posterior 

caso queiram receber uma cópia dos resultados, continuar participando da pesquisa e/ou de 

oficinas/palestras oferecidas pela pesquisadora em retribuição à participação deles. 

Optamos por solicitar estas informações fora das perguntas do próprio questionário para 

que a pessoas se sentissem mais à vontade para fornecê-las sem o receio de tê-las incluídas 

no estudo ou em qualquer publicação decorrente dele. 

 Ademais, temos o termo de consentimento. Aqui damos ênfase à confidencialidade 

das informações fornecidas e deixamos o nosso contato, enquanto pesquisadora 

responsável pelo estudo, e de nosso orientador para caso de dúvidas, assim como há espaço 

para que o respondente declare que leu as instruções, concorda com elas e deseja participar 

da pesquisa. 

 Ao final, agradecemos aqueles que concordaram em participar do estudo 

respondendo o questionário e dedicando um pouco do seu tempo ao colaborar com a nossa 

investigação. 

                                                           
242 Apêndices de A a C. 
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 Das seis partes que compõem o instrumento a primeira está descrita acima, as 

próximas quatro são o questionário propriamente dito e a última traz, como anexo, um 

quadro com os níveis comuns de referência proposto pelo Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas e um espaço destinado a feedback que pode ser, opcionalmente, 

preenchido pelo respondente, caso ele deseje deixar alguma sugestão, dar mais 

informações sobre si ou sobre o tema do questionário. 

 Os questionários possuem 30 (para calouros), 31 (para concluintes) e 33 (para 

formadores) perguntas que estão divididas em três segmentos. São elas: 

- Parte 1 – Inglês no presente 

- Parte 2 – Inglês no presente e no futuro 

- Parte 3 – Perfil 

 Na primeira parte, estão as perguntas a partir das quais pretendemos levantar as 

crenças dos participantes sobre o E/A de inglês como LE durante a formação inicial que 

acontece no curso de Letras Inglês da Unifesspa. Na segunda, há algumas questões a 

respeito das expectativas que os sujeitos têm para si mesmos (seja como graduandos ou 

formadores) e para o inglês na graduação em questão. Enquanto, na terceira e última parte, 

perguntamos sobre algumas informações demográficas para montar o perfil pessoal, 

profissional, acadêmico e linguístico/cultural de cada participante. 

 Por fim, ao término do questionário e abaixo do anexo que o segue, trazemos mais 

um agradecimento pela participação dos respondentes.  

 Descrevemos aqui, em linhas gerais, o que há em comum a todos os questionários 

que utilizamos com os diferentes sujeitos. Contudo, devido a especificidades dos grupos de 

nossa população-amostra, foi preciso que algumas modificações fossem feitas a depender 

da categoria de sujeito a que se direciona o instrumento. Daí a necessidade de elaborar três 

diferentes tipos dele, cujas características específicas são apontadas na subseção seguinte. 

 

2.4.3.2 Especificidades para cada grupo de participantes 

  

Esta subseção é sobre as especificidades dos questionários voltados para cada um 

de nossos três grupos de participantes: 

- Graduandos calouros do curso de Letras Inglês da Unifesspa;243 

- Graduandos concluintes do curso de Letras Inglês da Unifesspa;244 

                                                           
243 Apêndice A – ‘Questionário para graduando calouro de Letras Inglês’. 
244 Apêndice B – ‘Questionário para graduando concluinte de Letras Inglês’. 
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- Formadores de professores do curso de Letras Inglês da Unifesspa.245 

 Cada uma destas categorias de sujeitos tem particularidades suficientes para que 

seja necessário usar um instrumento de pesquisa com o qual consigamos descobrir crenças 

e expectativas com base nas suas próprias experiências. Por isso, foi imprescindível a 

elaboração de um questionário específico para cada grupo. 

 Os questionários têm aspectos em comum já apontados em 2.4.3.1 ‘Características 

gerais’, a partir daqui, examinamos as diversas características de cada um. Retomemos, 

inicialmente, os três segmentos em que estão divididos nossos instrumentos de produção 

de dados: 

a) Parte 1 – Inglês no presente; 

b) Parte 2 – Inglês no presente e no futuro; 

c) Parte 3 – Perfil. 

 O fragmento 1 é composto por cinco ou seis perguntas, dependendo do público ao 

qual o questionário é voltado. Assim, para formadores temos seis questões e, para 

graduandos, apenas cinco.  A primeira pergunta, sobre o desejo de seguir a carreira 

docente, é igual para calouros e concluintes, mas um pouco diferente para os formadores, 

pois direciona-os a pensar sobre a sua vontade quando ainda eram estudantes de graduação. 

A pergunta dois para os alunos é semelhante à pergunta três para os professores, sendo que, 

para os primeiros, questiona-se se eles estão gostando de aprender inglês na universidade e, 

para os últimos, se eles estão gostando de ensinar.  Apenas para os formadores, há uma 

pergunta (nº 2) que antecede a mencionada indagando se o sujeito já ministrou ou ministra 

alguma disciplina que seja voltada para o E/A da língua em si. As três últimas questões 

desta parte são iguais para todos e estão relacionadas ao E/A de inglês no curso. 

 O componente 2 é inerente às expectativas. A partir dele pretendemos descobrir 

sobre dois aspectos: 

 a) Expectativas pessoais; 

 b) Expectativas para o E/A de inglês na formação de professores. 

 As quatro perguntas de “expectativas pessoais” são iguais em todos os 

questionários, dado que se referem a questões pessoais que nos interessam descobrir sobre 

todos os sujeitos em relação a seus planos profissionais, acadêmicos, de aprendizagem do 

idioma e como eles acreditam que a Unifesspa poderia influenciar na sua realização. 

                                                           
245 Apêndice C – ‘Questionário para formador de professores do curso de Letras Inglês’. 
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 Enquanto, dentre as seis questões que correspondem às “expectativas para o E/A de 

inglês na formação de professores”, as duas primeiras e as duas últimas são iguais para 

todos. Diferenciamos apenas a terceira e a quarta, dentre os alunos, em relação ao 

momento acerca do qual se fala (os calouros ainda no início do curso e os concluintes já no 

final), também para os professores que, ao invés de relacionar as questões à aprendizagem, 

como fizemos no questionário dos alunos, fizemo-las direcionadas ao ensino. 

 O segmento 3 do questionário, onde estão as perguntas sobre o perfil dos sujeitos, é 

dividido em quatro outros: 

a) Pessoal; 

b) Profissional; 

c) Acadêmico; 

d) Linguístico/Cultural. 

 Somente o primeiro item é igual nos três questionários, uma vez que os dados 

necessários para compor o perfil, nestes casos, não diferem uns dos outros, pois interessa-

nos conhecer apenas a idade e o gênero de cada um. Entretanto, nos demais, houve 

necessidade de ter perguntas diferentes para que a experiência de cada grupo de sujeitos 

pudesse ser englobada. 

 No perfil profissional, há quatro questões que são as mesmas para os alunos e as 

três últimas são diferentes para os formadores, para que fosse possível focar na experiência 

docente deles dentro da universidade, algo que os graduandos não possuem. 

 O acadêmico é composto de apenas uma pergunta dividida em níveis de ensino 

correspondentes à graduação e pós-graduação dos sujeitos, quando houver. O diferencial 

está no fato que apenas nos questionários dos professores há espaço para dar informações 

sobre pós-doutorado, nível de ensino que nunca houve alguém na Unifesspa fazendo 

qualquer curso de graduação que o tenha atingido antes, mas, caso venha a ocorrer, há 

instruções que orientam o sujeito a utilizar o espaço destinado ao feedback, ao final do 

questionário, para colocar a informação. 

 No perfil linguístico cultural, há nove perguntas para os calouros e dez para os 

concluintes e os formadores. A questão extra acrescentada no questionário destes dois 

últimos grupos pede para que o respondente compare a sua proficiência ao final de sua 

graduação em relação às expectativas que tinha ao início dela, o que os calouros ainda não 

podem responder. Outra questão diferente para todos os grupos é a que pergunta sobre a 

proficiência ao término da graduação que leva calouros a fazerem expectativas para o 
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futuro, concluintes a falarem acerca do seu presente e formadores a relembrarem seu 

passado. As outras questões são idênticas em todos os questionários e versam a respeito de 

assuntos como nível ideal de proficiência e experiências de aprendizagem do idioma. 

 Por fim, há o espaço para feedback opcional, o quadro com a escala global de níveis 

de línguas e um agradecimento, é exatamente o mesmo em todas as versões do instrumento 

elaboradas. Isto ocorre em razão de considerarmos de igual importância o feedback de 

todos os grupos de sujeitos, de o mesmo quadro ser necessário para responder questões em 

todas as versões do questionário, e de que também todos que participarem contribuindo 

neste estudo merecerem idêntica gratidão. 

 

 2.4.4 Descrição da aplicação do questionário 

 

 O questionário, descrito na seção anterior246, foi aplicado a todos os indivíduos 

envolvidos na investigação. Dedicamos esta seção a relatar como aconteceu a sua 

aplicação. 

Iniciamos a pesquisa com os alunos, porque preferimos que os professores tivessem 

acesso ao instrumento apenas após a participação dos discentes para diminuir a 

probabilidade de que crenças ou expectativas que fossem criadas ou modificadas pelos 

docentes, ao responderem as perguntas, pudessem de alguma forma, ainda que 

inconscientemente, permear suas práticas em sala de aula e, de certa maneira, influenciar 

nas crenças e expectativas dos estudantes. 

O primeiro passo foi entrar em contato com a coordenação do curso explicando 

sobre a pesquisa, pedindo autorização para aplicar os questionários, além de consultar 

horários de aulas e professores que estariam com cada turma no momento da realização da 

pesquisa. 

Como o instrumento precisava ser respondido online, também conversamos por e-

mail com o técnico-administrativo responsável pelos laboratórios de informática do 

Instituto de Linguística, Letras e Artes (ILLA), ao qual o curso é vinculado e os alunos 

podem ter acesso. Consultamos, com o funcionário, dias e horários em que poderíamos 

utilizar os laboratórios. 

Em seguida, comunicamo-nos, igualmente via e-mail, com os professores que 

estariam ministrando aula para as turmas de calouros e de concluintes. Ocasião em que 

explicamos sobre a pesquisa, solicitamos tempo de aula, após o intervalo, para aplicar o 

                                                           
246 2.4.3 ‘Descrição do questionário utilizado’. 
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questionário, bem como negociamos o agendamento de dia e horário em que o faríamos. A 

opção de usar o horário depois do intervalo foi sugerida por nós, pois, como desejávamos 

que a participação dos sujeitos fosse voluntária, entendiamos que assim os alunos se 

sentiriam mais livres para escolher (ou não) ficar e participar, porque a aula já teria 

encerrado e, apenas quem realmente quisesse contribuir permaneceria e, à medida em que 

terminassem de responder, poderiam ir para casa. 

Depois de acordar dia e horário com os professores, voltamos a entrar em contato 

com o técnico-administrativo responsável pelos laboratórios para reservar o uso nas 

seguintes datas e horas: 

• Turma de calouros - 20/10/2016 (quinta-feira) de 09:30 às 12:00; 

• Turma de concluintes - 21/10/2016 (sexta-feira) de 09:30 às 12:00. 

 Tivemos a precaução de agendar o início da utilização do laboratório antecedendo, 

no mínimo, em 40 minutos, o horário previsto para a volta dos alunos do intervalo, para 

que fosse possível deixar o questionário já aberto em todos os computadores para otimizar 

o seu tempo de aplicação. Apesar de nossa intenção ser a aplicação online, por precaução, 

levamos também os questionários impressos para caso acontecesse algum imprevisto que 

impossibilitasse o uso do instrumento em sua forma digital. 

 A tabela a seguir traz alguns dados sobre a aplicação em cada uma das turmas: 

Tabela 07 – Aplicação dos questionários aos alunos 
 

  CALOUROS CONCLUINTES 

 Horário de início 10:10 10:15 

Horário de término 
1o aluno a terminar 10:40 10:45 

Último aluno a terminar 10:58 11:03 

Duração (para responder 

o questionário) 

Mínima 28 minutos 30 minutos 

Máxima 51 minutos 48 minutos 

Quantidade de alunos 

Matriculados 25 13247 

Presentes no dia da aula 22 14 

Participantes 16 11 
 

 A aplicação foi bastante semelhante em ambas as turmas, com variações de alguns 

minutos no quesito tempo. Somente na quantidade de alunos é que a turma de calouros 

supera a de concluintes, devido à evasão que ocorre no decorrer do curso. É perceptível 

também que quase a totalidade (11 de 14) da classe de estudantes concluintes que estava 

                                                           
247 O número de matriculados é menor que a quantidade de presentes no dia, porque, quando os questionários 

foram aplicados a instituição estava em período de matrícula, por isso, haviam alunos apenas com solicitação 

de matrícula, aguardando consolidação no sistema. Matrículas estavam sendo realizadas, no final do mês de 

outubro, devido ajustes no calendário acadêmico para repor aulas não ministradas durante greves e 

paralisações. 
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presente no dia decidiu contribuir respondendo o questionário, enquanto a adesão do outro 

grupo foi menor, em termos percentuais, mas maior quantitativamente (16 de 22). 

O último grupo de sujeitos a ser contatado para responder o questionário foram os 

formadores de professores em serviço no curso, pelos motivos já expostos no início desta 

seção. Devido à grande rotatividade de docentes, característica da graduação em questão, 

houve a necessidade de que este contato fosse feito em dois momentos distintos: 

• 1o convite, em 26/10/2016, para quatro professores que atuavam no curso: 

–  Em 15/11/2016 às 11:28 respondido por PRO1;248 (Suellen) 

– Em 09/01/2017 às 11:56 respondido por PRO2;249 (Tânia) 

• 2o convite, em 25/09/2017, para três novos professores contratados: 

– Em 26/09/2017 às 11:24:01 respondido por PRO3;250 (Renata) 

– Em 11/10/2017 às 10:57:02 respondido por PRO4;251 (Thayse) 

– Em 25/10/2017 às 12:35:51 respondido por PRO5.252 (Francisco) 

 Ambos os convites foram feitos por e-mail, onde explicávamos a pesquisa, em 

linhas gerais, e solicitávamos que aqueles que se voluntariassem a participar respondessem 

a mensagem solicitando o envio do link que direcionaria para o questionário a ser 

respondido online, o que poderia ser feito a qualquer momento, de qualquer dispositivo 

com acesso à internet. Em virtude da pequena quantidade de docentes, optamos por não 

fazer nenhuma seleção prévia dos participantes. Todos foram convidados. Logo, 

encaminhamos o link para todos os professores que responderam manifestando interesse. 

Quando fizemos o primeiro convite, haviam cinco professores efetivos contratados 

para trabalhar no curso de Letras Inglês da Unifesspa. Contudo, apenas quatro deles foram 

convidados a colaborar, pois o outro não estava exercendo a função por estar afastado para 

qualificação, além de ser a autora da presente investigação e, por questões éticas, não nos 

interessava sermos sujeitos da própria pesquisa. Enviamos o link para os três docentes que 

o requisitaram. Entretanto, recebemos somente duas respostas, pois, conforme o professor 

cujo questionário não foi retornado, ele o preencheu, mas ocorreu um erro ao enviá-lo e 

não foi possível recuperar os dados produzidos por ele. Neste momento preliminar, 

unicamente uma professora nunca respondeu o e-mail convite, apesar de também a termos 

contatado de outras maneiras, via telefone e redes sociais.  

                                                           
248 Apêndice MM – ‘Respostas produzidas no questionário do formador PRO1’. 
249 Apêndice NN – ‘Respostas produzidas no questionário do formador PRO2’. 
250 Apêndice OO – ‘Respostas produzidas no questionário do formador PRO3’. 
251 Apêndice PP – ‘Respostas produzidas no questionário do formador PRO4’. 
252 Apêndice QQ – ‘Respostas produzidas no questionário do formador PRO5’. 
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No segundo semestre do ano seguinte à ocasião em que fizemos o primeiro convite, 

sentimos a necessidade de convocar mais uma vez os docentes a se envolverem no estudo, 

não exclusivamente pelo advento da contratação de três novos, mas também porque, dentre 

as duas únicas respostas que obtivemos por meio do primeiro convite, uma (PRO1) 

afastou-se para fazer doutorado e a outra (PRO2) deixou de integrar o quadro da instituição 

por ter sido removida, a pedido, para outra universidade federal no Sul do país. Para esta 

próxima convocação, adotamos os mesmos procedimentos da primeira e recebemos 

resposta de todos os que convidamos a cooperar voluntariamente, ainda que com um 

intervalo de quase um mês entre o primeiro e o último questionário respondido. 

 

2.5 Grupo focal como instrumento de pesquisa 

 

 Neste subcapítulo tratamos de mais um dos instrumentos que utilizamos na 

produção de dados de nossa investigação. Ele está dividido em três partes onde abordamos 

conceitos, aspectos pertinentes e descrevemos os grupos focais desenvolvidos. 

 

 2.5.1 Diferentes definições de grupo focal 

 

 Escolhemos o grupo focal como mais um meio a partir do qual produzimos dados 

com a população-amostra de graduandos, tanto calouros quanto concluintes. Nós o 

escolhemos porque, de acordo com Barbosa (2012, p. 40): 

A técnica do grupo focal para coleta de dados é indicada para estudos que 

buscam compreender atitudes, preferências, necessidades, sentimentos, 

representações, ou seja, pontos de vista sobre uma temática, ou mesmo 

quando se quer entender em profundidade um comportamento dentro de 

um grupo determinado. 

 

 Desta maneira, é possível considerá-lo adequado para trabalhar com crenças e 

expectativas dos sujeitos de nossa pesquisa. Ele mostra-se ainda ideal para ser utilizado 

após a aplicação do questionário por, segundo Dias (2000, p. 7), “dar oportunidade aos 

participantes de exporem aberta e detalhadamente seus pontos de vista, é capaz de trazer à 

tona respostas mais completas, permitindo ao pesquisador conhecer melhor e mais 

profundamente o grupo pesquisado”. Assim, realizar o grupo focal após a aplicação dos 

questionários, temos a possibilidade de não apenas melhor compreender as crenças e 

expectativas já produzidas por meio do primeiro instrumento, mas também de observar as 

novas que vierem a ser expostas. 
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 Diversos autores já conceituaram e caracterizaram este instrumento, como podemos 

verificar no quadro a seguir: 

Quadro 10 - Diferentes conceitos de grupo focal 

Referência Conceito 

Backes et al 

(2011, p. 438) 

“[...] o grupo focal representa uma técnica de coleta de dados que, a partir da 

interação grupal, promove uma ampla problematização sobre um tema ou foco 

específico”. 

Gomes; 

Barbosa 

(1999, p. 1) 

“Um grupo focal (GF) é um grupo de discussão informal e de tamanho reduzido, 

com o propósito de obter informações de caráter qualitativo em profundidade”. 

Gibbs (1997) “Grupos focais são uma forma de entrevista em grupo”. (Tradução nossa)253 

Kind (2004, p. 

126) 

“[...] o grupo focal como um procedimento de coleta de dados no qual o 

pesquisador tem a possibilidade de ouvir vários sujeitos ao mesmo tempo, além 

de observar as interações características do processo grupal”. 

Masi (s/d) “Um grupo focal é uma discussão cuidadosamente planejada destinada a obter as 

percepções sobre uma área de interesse definida de um grupo de indivíduos 

selecionados”. (Tradução nossa)254 

Oliveira; 

Leite; 

Rodrigues 

(2007, p. 4) 

[...] grupo de foco é uma modalidade de entrevista, estabelecida de acordo com 

um roteiro que tem o propósito de atingir os objetivos pretendidos pelo 

pesquisador. 

Santos; Silva; 

Jesus (2016) 

Grupo focal é uma técnica de pesquisa formulada especialmente numa 

abordagem qualitativa, não diretiva, que coleta e analisa dados por meio das 

interações pessoais em forma de grupos que, ao discutirem sobre um 

determinado tema em comum, sugerido pelo pesquisador, permite aos 

entrevistados exporem suas ideias e estabelecerem opiniões sobre o tema 

pesquisado, possibilitando o aprofundamento do tema, ou a descoberta de algo 

que esteja sendo objeto de investigação; dependerá apenas do objetivo principal 

da pesquisa. 
 

 No quadro há sete conceitos de teórico provenientes de diferentes áreas que 

utilizam o grupo focal como instrumento, como é o caso de Administração (OLIVEIRA; 

LEITE; RODRIGUES, 2007), Educação (GOMES; BARBOSA, 1999; SANTOS; SILVA; 

JESUS, 2016), Saúde (BACKES et al, 2011), Sociologia (GIBBS, 1997), Marketing 

(MASI, s/d) e Psicologia (KIND, 2004). Não existe, dentre as definições expostas, 

qualquer que esteja mais ou menos correta, cada uma, de forma diferente, adequa-se à sua 

área de conhecimento e especificidades da investigação em que foi empregada. 

 Temos, então, formulações mais simples e diretas a exemplo da de Gibbs (1997), 

enquanto outras são mais detalhadas como as de Oliveira, Leite e Rodrigues (2007) e de 

Santos, Silva e Jesus (2016). E, partindo do que cada uma delas expressa e pode ser 

                                                           
253 Texto original: “Focus groups are a form of group interviewing”. (GIBBS, 1997). 
254 Texto original: “A focus group is a carefully planned discussion designed to obtain a selected group of 

individuals’ perceptions regarding a defined area of interest”. (MASI, s/d) 
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relacionado ao grupo focal que utilizamos em nosso estudo, construímos o nosso próprio 

conceito para o instrumento. 

Para nós, o grupo focal é um procedimento de coleta de dados em que acontece 

uma discussão grupal planejada e estabelecida de acordo com um roteiro por meio do qual 

os sujeitos discutem sobre um determinado assunto em comum problematizando-o e, a 

partir desta interação, é possível observar representações dos sujeitos geradas pela 

exposição de ideias e opiniões sobre questões específicas que podem levar ao 

aprofundamento da compreensão do que já é conhecido sobre o assunto ou à descoberta de 

algo novo sobre o que está sendo estudado. 

 Discorremos com mais detalhes sobre o roteiro que utilizamos no item 2.5.3 

‘Descrição dos grupos focais’, mas, antes disso, vejamos, na próxima seção, alguns 

aspectos pertinentes aos grupos focais em geral. 

 

 2.5.2 Aspectos pertinentes ao grupo focal 

 

 Assim como fizemos com o questionário255, também expomos as vantagens e 

limites do grupo focal como instrumento de produção de dados. A presente subseção está 

dividida em duas partes e é destinada a fazer considerações, primeiramente, sobre as 

vantagens e, após, sobre as desvantagens em utilizar o procedimento em questão. 

 

 2.5.2.1 Grupo focal e suas vantagens 

 

 Há inúmeras vantagens em utilizar o grupo focal para produzir dados. Dedicamos 

esta seção a expor algumas delas. O International Training and Education Center for 

Health (I-TECH)256 aponta quatro: 

• Revela uma variedade de opiniões sobre um determinado tópico. 

• Ajuda a esclarecer ou validar informação recolhida através de 

entrevistas individuais, pesquisa ou outros métodos de recolha de dados. 

• Pode conduzir à [sic] novas informações importantes tanto para os 

facilitadores quanto para o grupo de participantes. 

• É agradável para os participantes. (I-TECH, 2008, p. 2) 

 

Que, por sua vez, podem ser complementadas por mais outras vantagens apontadas 

por Gomes e Barbosa (1999, p. 7): 

• Baixo custo  

                                                           
255 Seção 2.4.2 ‘Aspectos pertinentes a questionários’. 
256 Um programa de formação global, desenvolvido em uma colaboração entre a Universidade de Washington 

e a Universidade da Califórnia, que trabalha a convite dos Ministérios da Saúde e o governo dos Estados 

Unidos. 
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• Fornece resultados rápidos  

• Formato flexível, permitindo que o moderador explore perguntas não 

previstas e incentive a interação entre os participantes 

• Eficientes para obter informações qualitativas 

• Eficiente para esclarecer questões complexas no desenvolvimento de 

projetos 

• Adequado para medir o grau de satisfação das pessoas envolvidas 
 

 Vamos discorrer sobre cada um desses pontos: 

 O grupo focal revela uma variedade de opiniões sobre um determinado tópico, 

devido à “tendência humana de formar opiniões e atitudes na interação com outros 

sujeitos” (BACKES et al, 2011, p. 439). A quantidade de informações e dados produzidos, 

durante uma situação de comunicação estabelecida entre vários sujeitos, costuma ser maior 

do que em entrevistas individuais. 

 A ajuda a esclarecer ou validar informação recolhida através de entrevistas 

individuais, pesquisa ou outros métodos de recolha de dados é uma característica 

necessária em nossa investigação, uma vez que estamos utilizando o grupo focal como 

continuidade aos questionários que aplicamos anteriormente com os mesmos sujeitos. Por 

isso, “o tempo do grupo será aproveitado para o debate de questões mais complexas, cuja 

apreensão seria mais limitada através, por exemplo, de questionários”. (TRAD, 2009, p. 

788). 

 O uso deste procedimento pode conduzir a novas informações importantes tanto 

para os facilitadores quanto para o grupo de participantes. Isso acontece porque “o 

participante é convocado a emitir opiniões sobre assuntos que talvez nunca tenha refletido 

anteriormente” (BACKES et al, 2011, p. 439). Nem todas as crenças e expectativas estão 

no nível do consciente e as discussões provocadas em grupo podem ajudar os sujeitos não 

apenas a descobri-las, mas também a encontrar espaço para expressá-las. 

 O grupo focal é pensado para ser agradável para os participantes. Para que, como 

dissemos no parágrafo anterior, eles tenham um lugar para expor suas crenças e 

expectativas, falar sobre o que pensam a respeito dos assuntos em questão. A 

agradabilidade é garantida incluindo a preparação do ambiente para a realização da 

atividade, no que diz respeito a climatização, conforto etc., (OLIVEIRA; LEITE; 

RODRIGUES, 2007), bem como a garantia de liberdade de expressão que leva a uma 

participação efetiva (ZIMMERMANN; MARTINS, 2008). 

 Ele também tem baixo custo para ser aplicado. Para Morgan (2013), os custos de 

usar um grupo focal para investigações próprias é significativamente menor do que o uso 
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do mesmo procedimento em pesquisas de mercado encomendadas por empresas, por 

exemplo. No nosso caso, a vantagem do baixo custo se aplica por não haver despesas com 

o que se costuma precisar investir como “[...] salários para moderadores, viagens a locais 

de pesquisa, aluguel de sites de pesquisa, pagamentos a participantes e produção e 

transcrição de fitas” (ibidem, p. 32, tradução nossa)257, haja vista que todo este trabalho foi 

desenvolvido por nós mesmos, quando estávamos residindo no mesmo município onde 

realizamos o estudo em campo. 

 O fato de fornecer resultados rápidos é também apontado por Morgan (1997) como 

um benefício que, de acordo com o autor, é devido à habilidade que o grupo focal tem de 

concentrar os dados em um tópico de interesse preciso, fazendo com que as informações 

produzidas sejam direcionadas ao que especificamente interessa ao pesquisador. 

 Diferente do que ocorre, por exemplo, em observações participantes, em que há 

uma gama maior de elementos a serem observados para então selecionar o necessário. 

 O formato flexível também é uma característica destacada por Teixeira e Maciel 

(2009). Para os autores, a flexibilidade “[...] permite que o mediador explore dados 

inicialmente não previstos, que vão surgindo no desenrolar da conversa” (idem). Isso 

proporciona a oportunidade de explorar perguntas não previstas e incentivar a interação 

entre os participantes de maneiras diversas. 

 Grupos focais são eficientes para obter informações qualitativas. No item 2.1.1 

‘Quanto à abordagem’ do presente texto, afirmamos que, em nosso estudo, adotamos uma 

abordagem qualitativa com quantificação de argumentos por acreditar que ele comporta 

mais de uma forma de abordá-lo. A maior parte dos dados que necessitavam ser gerados 

quantitativamente foram produzidos por meio do questionário. Logo, a utilização de um 

instrumento cuja eficiência está mais voltada para o tratamento qualitativo de dados 

mostra-se ideal, pois, ainda que não sejam apenas dados qualitativos que surjam neste 

momento, a maior probabilidade é que eles sejam a maioria. 

 Outra vantagem é que eles são eficientes para esclarecer questões complexas no 

desenvolvimento de projetos. Tanto a aprendizagem de uma língua quanto a formação de 

um professor são fenômenos complexos, pois são cognitivos e não apenas linguísticos 

(PAIVA, 2002). Por conseguinte, aspectos presentes nestes processos de E/A e de 

                                                           
257 Texto original: “[…] salaries to moderators, travel to research sites, rental of research sites, payments to 

participants, and producing and transcribing tapes”. (MORGAN, 2013, p. 32). 
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formação carregam características de complexidade258, como é o caso das crenças e 

expectativas. Crenças são dinâmicas, emergentes, socialmente construídas e situadas 

contextualmente, experienciais, mediadas, paradoxais e contraditórias, relacionadas à ação 

de uma maneira indireta e complexa, e não tão facilmente distintas do conhecimento 

(BARCELOS, 2007) e, consequentemente, também as expectativas assim o são, por serem 

um tipo de crenças. 

 Por fim, grupos focais são adequados para medir o grau de satisfação das pessoas 

envolvidas. A satisfação e a frustração em relação ao processo de EA um idioma e/ou 

tornar-se professor dele estão diretamente ligados ao quão motivado o sujeito está para dar 

continuidade ao seu processo de aprendizagem e/ou formação que nunca terá fim. Dörnyei 

(2014, p. 519, tradução nossa) lembra que a “motivação é responsável por por que as 

pessoas decidem fazer algo, quanto tempo elas estão dispostas a sustentar a atividade, e 

com quanto empenho elas vão buscá-lo”259 [grifos do autor], daí a necessidade de termos 

acesso a dados que nos levem a melhor compreender o relacionamento entre motivação, 

cognição e emoção dos sujeitos. 

 Há ainda outras vantagens de utilizar o grupo focal, mas o que apresentamos basta 

para justificar nossa escolha por utilizá-lo e relacioná-lo à nossa investigação. 

 

 2.5.2.2 Grupo focal e seus limites 

 

 Há desvantagens em utilizar qualquer procedimento ou instrumento para produção 

de dados e, no caso do grupo focal, não é diferente. Dedicamos a presente seção a expor 

algumas destas limitações e como contornamos cada uma delas. 

 Gomes e Barbosa (1999, p. 7) apontam oito limites: 
• Formato flexível torna susceptível à maneira de ser do moderador 

• Não fornece dados quantitativos 

• Informações obtidas não podem ser generalizadas e podem ser difíceis 

de serem analisadas 

• Não garante total anonimato 

• Exige facilitador/moderador com experiência em conduzir grupos 

• Depende da seleção criteriosa dos participantes 

• As discussões podem ser desviadas ou dominadas por poucas pessoas 

• Comentários devem ser interpretados no contexto do grupo 
 

 Acrescentamos a eles mais outros trazidos por Masi (s/d): 

                                                           
258 A primeira autora a relacionar a complexidade à aprendizagem de idiomas foi Larsen-Freeman (1997) ao 

apontar semelhanças entre a ciência do caos/complexidade e a aquisição de uma segunda língua, como a 

dinamicidade, complexidade e não linearidade. 
259 Texto original: “Motivation is responsible for why people decide to do something, how long they are 

willing to sustain the activity, and how hard they are going to pursue it”. (DÖRNYEI, 2014, p. 519) 
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• Apresenta um desafio logístico; 

• Exige um moderador habilidoso; 

• Tem menos controle sobre a coleta de dados. 
 

 Diante de tantas desvantagens, é necessário atentar para que elas não superem as 

qualidades que apontamos no item anterior. Para tanto, vejamos o que consideramos 

necessário fazer para que isso não aconteça. 

 Mencionamos a flexibilidade como uma das vantagens, mas que o formato flexível 

torna susceptível à maneira de ser do moderador. Realmente é uma possibilidade, mas, 

para evitar isso, elaboramos o que Trad (2009) chama de roteiro de questões ou, de acordo 

com Kind (2004), um temário ou guia de temas260, composto por perguntas, como 

propostas por Villard (2003), abertas e flexíveis com foco no tópico de pesquisa, incluindo 

ainda sugestões de perguntas investigatórias para ajudar os sujeitos a compreender melhor 

o que cada questionamento quer dizer. A partir de um planejamento prévio de qualidade 

podemos diminuir a influência subjetiva do moderador durante o grupo focal. 

 O fato de ser um procedimento que não fornece dados quantitativos, ou melhor, que 

não é indicado para este uso, não é um problema em nossa investigação, uma vez que 

anteriormente aplicamos outro instrumento (questionário) que servia para esse fim e, por 

meio dele, produzimos os dados quantitativos dos quais precisávamos. 

 Vamos dividir a terceira desvantagem apontada por Gomes e Barbosa (1999) em 

duas, pois ela inclui dois limites distintos em um único tópico. Em relação à primeira parte 

(informações obtidas não podem ser generalizadas), concordamos com I-TECH (2008), 

para quem, os resultados fornecidos por grupos focais não devem ser generalizados, pois 

não é possível atribuir que crenças e opiniões observadas por meio deles a toda uma 

população. Entretanto, em nosso estudo, a intenção não é que tal atribuição ocorra, mas 

compreender as crenças e as expectativas expressadas pelos participantes, sem 

necessariamente esperar que elas possam ser aplicáveis a todos. 

 Já, na segunda parte, temos a circunstância de que as informações podem ser 

difíceis de serem analisadas, o que é algo comum quando os dados produzidos são 

essencialmente qualitativos, como é o grupo focal. Contudo, atualmente existem softwares 

de apoio à análise qualitativa, como o QSR NVIVO 2.0 e o WebQDA, que são programas 

que ajudam a dividir o texto em seguimentos, colocar codificações, encontrar/apresentar 

trechos em categorias ou combinação de categorias, entre outras tarefas. Dicicco-Bloom e 

                                                           
260 Apêndice I – ‘Temário ou guia de temas para grupo focal com alunos’. 
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Crabtree (2006) lembram que estes programas não analisam dados, mas podem ser uma 

grande ajuda no manejo e no processo de análise. 

 Outra questão é que não garante total anonimato. Backes et al (2011, p. 440) 

enfatiza que “é importante que o ambiente dos encontros seja acolhedor e assegure 

privacidade para facilitar o debate e aprofundar as discussões”, porém, ainda que isto seja 

garantido, como trata-se de um tipo de entrevista coletiva, não há anonimato entre os 

participantes de cada grupo, o que poderia gerar algum grau de intimidação dificultando 

uma interação natural entre eles. Para diminuir esta possibilidade, decidimos conversar 

com alunos e professores separadamente, os primeiros em grupos focais e os últimos em 

entrevistas individuais, a fim de que assim, não houvesse diferenças hierárquicas entre os 

sujeitos que viessem a causar prováveis intimidações ou desconfortos. 

 Tratemos conjuntamente das limitações a exigência de facilitador/moderador com 

experiência em conduzir grupos e a exigência de um moderador habilidoso, pois elas se 

complementam. De acordo com Santos, Silva e Jesus (2016), em entrevistas grupais, o 

entrevistador assume o papel de moderador entre os participantes, para tanto, ele precisa 

estimulá-los a falar e reagir ao que é dito pelos presentes, valendo-se da criatividade e 

capacidade de argumentação. Para desempenhar adequadamente esta função, seguimos a 

recomendação de Teixeira e Maciel (2009) que indicam que o mediador deve contar com 

um roteiro de questões261 preparadas antecipadamente segundo os objetivos e dados a 

produzir e também “devem ser explicados os objetivos do encontro, a forma de registro, a 

anuência dos participantes, a garantia de sigilo dos registros e dos nomes” (SILVA; 

ASSIS, 2010, p. 150). 

 Grupos focais dependem da seleção criteriosa dos participantes. Todavia, esta não é 

uma desvantagem que se aplica à nossa investigação, pois, como descrevemos nas seções 

2.3.1 ‘Graduandos calouros de Letras Inglês’ e 2.3.2 ‘Graduandos concluintes de Letras 

Inglês’, em geral, os sujeitos têm características bastante homogêneas. Então, não há como 

diferenciá-los muito entre si. Logo, todos são convidados a participar sem que isso venha a 

influenciar significativamente nos resultados. 

 Existe a possibilidade de as discussões serem desviadas ou dominadas por poucas 

pessoas e, para se resguardar disso, cabe ao mediador a preocupação em controlar o tempo 

e os debates, dificultando o afastamento dos objetivos da conversa e o monopólio do turno 

de fala por alguns sujeitos (TEIXEIRA; MACIEL, 2009), podendo ainda levar os sujeitos 

                                                           
261 Idem, conforme a nota de rodapé anterior. 
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mais extrovertidos a envolver e estimular os demais (BACKES et al, 2011) a participarem 

mais ativamente dos debates. 

 Embora Gomes e Barbosa (1999) apontem que comentários devem ser 

interpretados no contexto do grupo, não vemos isso como uma desvantagem, não quando 

se estuda crenças e expectativas, visto que elas precisam de contexto para serem 

compreendidas (BARCELOS, 2001). 

 A inconveniência de apresentar um desafio logístico é comum a procedimentos de 

produção de dados em grupo, visto que é complicado coordenar agendas de diferentes 

participantes e selecionar um espaço que seja acessível a todos e ainda garanta a 

privacidade. Por isso, pensamos em utilizar um lugar (a instituição onde os alunos 

estudam) em data e horário (período de aulas) em que todos estivessem juntos, para que 

seja viável a participação de todos que assim o desejarem. 

 Ter menos controle sobre a coleta de dados é uma desvantagem, conforme Gomes e 

Barbosa (1999). Para eles, ter menos controle ao produzir os dados por os participantes 

moldarem a discussão é um aspecto negativo, mas, na condição do nosso estudo, isso 

acaba sendo não apenas positivo, mas necessário, haja vista que estamos lidando com algo 

que, de acordo com Pajares (1992), está além do controle individual ou conhecimento. 

Assim como não é possível controlar no que se acredita ou espera em relação a algo, 

crenças e expectativas não são controláveis, da mesma maneira, também não conseguimos 

monitorar, de forma excessivamente limitada, a produção de dados que as envolvem. 

Portanto, ainda que utilizássemos um procedimento diferente do grupo focal que nos 

garantisse maior controle, o fato de estarmos trabalhando com crenças e expectativas não 

nos asseguraria isso. 

 Expusemos aqui algumas das limitações de uso do grupo focal e como pensamos 

em contornar cada uma delas para tornar a utilização do procedimento mais exequível na 

investigação que desenvolvemos. Vejamos, na próxima seção, a apresentação do 

planejamento de como o usamos. 

 

 2.5.3 Descrição dos grupos focais 

 

 Fizemos três sessões de grupo focal com os alunos: uma com a turma de 

concluintes e duas com a de calouros262. Dedicamos este espaço para descrevê-lo, 

                                                           
262 Expomos os motivos da diferença na quantidade de sessões feitas com cada turma na seção 2.5.4 

‘Descrição da aplicação dos grupos focais’. 
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particularmente, no que diz respeito a instrumentos e recursos utilizados para a produção 

de dados. O relato de como se deu a condução de cada um deles está descrito na seção 

seguinte. 

 Inicialmente, não foi criado nenhum TCLE especificamente voltado para a 

instituição solicitando autorização para a realização dos grupos focais, porque optamos por 

fazer apenas um único TCLE contendo nosso pedido de anuência para a realização da 

pesquisa de campo como um todo, incluindo questionários, grupos focais e entrevistas. 

Este TCLE263 foi assinado pelo professor responsável pela coordenação do curso na época. 

 Dois TCLE foram elaborados de forma exclusiva para os grupos focais, ambos 

direcionados para aqueles que estariam presentes durante a sua condução: 

• Auxiliar de pesquisa;264 

• Alunos.265 

 Para construí-los, utilizamos como base os modelos propostos por Barbosa (2012), 

Zimmermann e Martins (2008), além da versão de 2009 do TCLE sugerido pelo Comitê de 

Ética na Pesquisa da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP). 

 O conteúdo de ambos os TCLE listados acima é semelhante. Neles estão expressos: 

• Tema e objetivo geral da pesquisa; 

• Nomes e contatos (e-mail e telefone) da pesquisadora e de seu orientador; 

• Explanação sobre a garantia de anonimato e privacidade dos participantes; 

• Orientações a respeito de como proceder caso não deseje mais participar do estudo; 

• Esclarecimento de que a participação não implica qualquer compensação financeira; 

• Declaração de que aceita participar; 

• Local e data; 

• Nome e assinatura da pesquisadora. 

 Há apenas duas diferenças entre eles. A primeira é a questão do nome e da 

assinatura, como são TCLE elaborados para indivíduos diferentes, consequentemente este 

aspecto também diverge. Logo, no TCLE do(a) auxiliar de pesquisa, ao final da página 

ele(a) escreve o seu nome e assina. Enquanto, no dos alunos, todos os que estão 

participando da mesma sessão de grupo focal, escrevem seu nome e assinam no verso da 

folha, onde também podem, se assim o desejarem, preencher o espaço destinado ao seu 

                                                           
263 Apêndice D – ‘Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para instituição’. 
264 Apêndice E – ‘Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para auxiliar de pesquisa’. 
265 Apêndice F – ‘Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para alunos’. 
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telefone e/ou e-mail. A outra diferença está no segundo parágrafo do texto do TCLE, que 

contém a descrição do que consiste a participação dos sujeitos. Portanto, temos: 

a) Para o(a) auxiliar de pesquisa: 

Operar recursos multimídia para gravações em áudio e vídeo dos grupos focais com os 

sujeitos da referida pesquisa. 

b) Para os alunos: 

Conceder entrevista(s) em forma de grupo focal à pesquisadora sobre o tema da 

investigação em questão. A(s) entrevista(s) é(são) coletiva(s) e gravada(s) em áudio e 

vídeo. 

 Todos os participantes receberam uma via do TCLE assinado e datado pela 

pesquisadora. Além dos TCLE, para a condução dos grupos focais, elaboramos dois 

instrumentos para produção de dados: 

a) Guia de condução de sessão;266 

b) Temário ou guia de temas.267 

 Criamos o primeiro deles baseando-nos no modelo proposto por Zimmermann e 

Martins (2008). Ele é um roteiro para embasar o andamento das sessões de grupo focal 

cujo conteúdo dividimos em oito partes: 

a) Organização do ambiente; 

b) Acolhimento dos sujeitos; 

c) Explanação sobre a técnica; 

d) Leitura e assinatura do TCLE; 

e) Apresentação dos participantes; 

f) Discussão; 

g) Síntese; 

h) Lista de materiais e recursos. 

Para construir o temário ou guia de temas, tomamos como base o de Kind (2004). 

O nosso é composto de uma lista de 31 perguntas. Elas são as mesmas tanto para a turma 

de calouros quanto para a de concluintes, visando otimizar o processo de compilação e 

análise de dados. A listagem, por sua vez, está dividida em seis temas sobre os quais 

versam as questões: 

a) Aprendiz de inglês; 

b) Professor de inglês; 

                                                           
266 Apêndice H – ‘Guia de condução de sessão do grupo focal com alunos’. 
267 Apêndice I – ‘Temário ou guia de temas para grupo focal com alunos’. 
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c) Formador de professor de inglês; 

d) Ensino/Aprendizagem na licenciatura; 

e) Grade curricular; 

f) Aplicar Teoria à prática. 

 Pensamos os temas e as perguntas à luz do referencial teórico que compõe o nosso 

estudo, também visando confirmar e/ou melhor compreender dados produzidos nos 

questionários. 

Feita aqui a descrição do que elaboramos para conduzir os grupos focais com os 

alunos, podemos passar adiante, para a próxima seção, onde descrevemos a aplicação de 

cada um deles. 

 

 2.5.4 Descrição da aplicação dos grupos focais 

 

Ao final do mês de março de 2017, conduzimos três sessões de grupo focal com os 

graduandos de Letras Inglês da Unifesspa: duas delas com a turma de calouros e uma com 

a de concluintes. A quantidade de sessões realizadas com cada grupo foi diferente por duas 

razões. A primeira delas é que o número de estudantes nelas é diverso: quando os grupos 

focais foram aplicados, a mais nova possuía 25 alunos matriculados, enquanto a mais 

antiga tinha apenas 15. Logo, para dar conta de representar crenças e expectativas de todo 

o conjunto de estudantes, era preciso que mais deles fossem ouvidos. O outro motivo foi o 

fato de, durante a condução do primeiro grupo focal com os calouros, os próprios sujeitos 

terem explicitamente dito que todos os presentes eram somente os mais proficientes. Foi, 

então, necessário fazer mais uma sessão para que aqueles que menos dominavam o idioma 

também tivessem a oportunidade de ter sua voz inclusa no nosso estudo. 

 Antes da realização dos grupos focais, entramos em contato novamente com a 

coordenação do curso para informar que pretendíamos conduzi-los em uma data próxima. 

Neste momento, verificamos horários, disciplinas e professores que as ministrariam. 

 O próximo passo foi contatar, por e-mail, os docentes que estariam com as turmas a 

cada dia em que tencionávamos realizar os grupos focais. Nesta mensagem, explicamos 

sobre a pesquisa em linhas gerais (tema, objetivos etc.), solicitamos parte do tempo de aula 

da disciplina deles (após o intervalo), além de acordarmos e agendarmos dia e horário que 

poderíamos usar. Os e-mails convites foram enviados nas seguintes datas: 

a) 16/03/2017 – Para uma professora que estaria com a turma de concluintes; 

b) 16/03/2017 – Para uma professora que estaria com a turma de calouros; 
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c) 23/03/2017 – Para um professor que estaria com a turma de calouros. 

 Inicialmente, pretendíamos ter apenas uma sessão de grupo focal com cada uma das 

turmas, apenas depois nos demos conta da necessidade de fazer mais de uma com a turma 

de calouros, pelas razões ditas no primeiro parágrafo desta seção. Por isso, não enviamos o 

último e-mail listado no mesmo dia. 

 Todos os docentes demonstraram ser solícitos e compreensivos ao cederem parte 

do horário de um dia de suas disciplinas para que realizássemos nossa pesquisa. A opção 

de usar o tempo após o intervalo foi sugestão nossa, pois assim manteríamos o mesmo 

procedimento utilizado na aplicação dos questionários268: apenas aqueles que 

voluntariamente participariam permaneceriam e os demais poderiam ir embora mais cedo. 

 Para fazermos cada sessão, como combinado com os professores, entramos na sala 

de aula antes de as turmas serem liberadas para o intervalo e conversamos com os alunos 

sobre o que aconteceria, explicando que se tratava da continuidade do estudo que já 

tínhamos começado com eles no ano anterior, quando responderam os questionários, e que, 

naquele momento, realizaríamos uma entrevista em grupo com apenas seis alunos, cuja 

participação seria optativa e que não gostaríamos de escolher os participantes, mas que 

aqueles que desejassem participar se manifestassem espontaneamente. Em todas as sessões 

pelo menos seis alunos escolheram ficar. Determinamos esta quantidade de sujeitos 

apoiando-nos em Backles et al (2011, p. 40) que sugere que “o número de participantes 

esteja situado em um intervalo entre seis e quinze” e em Aschidamini e Saupe (2004, p. 

11), que acreditam que “o tamanho do grupo estar adaptado aos propósitos da tarefa” e “se 

o que se pretende é alcançar a profundidade de expressão de cada participante, um grupo 

pequeno seria mais indicado” (BACKES et al, 2011, p. 40). Por isso, escolhemos trabalhar 

com um número próximo da menor quantidade de indivíduos sugerida, porque, para nós, é 

relevante que os dados produzidos expressem crenças e expectativas do modo mais 

profundo possível. Portanto, um baixo número de sujeitos nos era ideal para permitir que 

todos tivessem tempo e espaço suficientes para externar suas representações sobre o tema. 

 Também durante esta explicação inicial solicitamos que, além dos sete 

participantes, mais um aluno da turma permanecesse em sala para auxiliar no manuseio dos 

recursos de gravação de áudio e vídeo, para que nós não precisássemos também nos ocupar 

disto enquanto moderávamos a sessão. A única exceção foi na realização do primeiro 

grupo focal com a turma de calouros, quando um professor de outro curso da instituição 

                                                           
268 Seção 2.4.4 ‘Descrição da aplicação do questionário’. 
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assumiu esta tarefa. Os três269 voluntários assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e receberam um certificado de auxiliar de pesquisa com carga horária 

de 2h. 

 Após a explanação, esclarecimento de dúvidas, e manifestação de participantes e 

auxiliar, servimos um lanche aos alunos270, na própria sala de aula, para evitar que eles se 

dispersassem muito durante o intervalo, haja vista que o único lugar no campus em que é 

possível comprar qualquer alimento fica em um prédio diferente de onde acontecem as 

aulas. Enquanto os alunos se serviam, passamos instruções para o auxiliar de pesquisa, 

montamos equipamentos de gravação de áudio e vídeo, organizamos carteiras em 

semicírculo em posição que garantisse a filmagem de todos, além de fazermos uma 

plaquinha de papel com o nome ou pseudônimo escolhido por cada indivíduo que foi 

colocada na mesa da carteira em eles sentaram, assegurando a visualização do seu 

nome/pseudônimo no filme. 

 Terminado o tempo destinado ao intervalo, os demais alunos foram dispensados e 

permaneceram na sala de aula apenas nós, o(a) auxiliar de pesquisa e os sete sujeitos que 

participariam daquele grupo focal. Destarte, aconteceu em todas as três sessões que 

fizemos. Falemos agora um pouco sobre particularidades de cada uma delas. 

 O encontro com a turma de concluintes aconteceu no dia 29 de março de 2017, 

quarta-feira. Iniciamos às 10:00 e terminamos às 11:37, totalizando 1 hora 37 minutos 34 

segundos de gravação. Participaram quatro alunas e três alunos cujos pseudônimos 

escolhidos foram:  Amanda, Bob, Coralina, Gleici, Kevin, Rosa e Werderson.271 

 A primeira reunião com a turma de calouros ocorreu em 28 de março de 2017, 

terça-feira. Começamos às 10:30 e finalizamos às 11:46, atingindo 1 hora 16 minutos 18 

segundos de gravação. Dentre os sete estudantes entrevistados, havia apenas um homem, 

as outras eram todas mulheres. Seus pseudônimos foram: CS, Chris, NS, Nic, #Fora 

Temer, Jennie e Karen.272 

 O segundo grupo focal com os calouros foi realizada no dia 30 de março de 2017, 

quinta-feira. Abrimos a sessão às 09:45 e a fechamos às 10:58, gerando 1 hora 13 minutos 

50 segundos de gravação. Desta vez, a divisão por gênero dos sujeitos foi dois homens e 

                                                           
269 Houve um auxiliar de pesquisa diferente para cada uma das três sessões de grupo focal realizadas. 
270 O lanche foi oferecido para toda a turma, independentemente de quem participaria ou não. 
271 Apêndice RR – ‘Transcrição do grupo focal com a turma de concluintes’. 
272 Apêndice SS – ‘Transcrição do 1º grupo focal com a turma de calouros’. 
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cinco mulheres. Eles elegeram como seus pseudônimos: Ana Luiz, Aquila, Blair, Carmen, 

Carter, Florrier e Isabel.273 

Fazer uma sessão a mais com a turma caloura atendeu nossos propósitos, uma vez 

que, ainda que nada tenhamos dito a respeito, os que se voluntariaram a ficar, na segunda 

oportunidade, de acordo com os próprios sujeitos, eram os menos proficientes no idioma, 

que afirmaram não terem se sentido confortáveis para se envolver, na primeira vez, por 

conta da presença majoritária de estudantes mais competentes no uso da língua. 

 Concluímos aqui a descrição dos grupos focais que desenvolvemos com os 

graduandos. Acreditamos que conseguimos englobar como todo o processo decorreu e 

retomamos o assunto mais adiante, no capítulo destinado à análise de dados274. 

 

2.6 Entrevista como instrumento de pesquisa 

  

Dividimos esta parte do texto em cinco itens, onde o primeiro diz respeito às 

definições de entrevista; o segundo trata dos seus tipos; o terceiro, de aspectos pertinentes 

a ela; no quarto, descrevemos a entrevista utilizada; e, no quinto, expomos os seus 

procedimentos de aplicação para categoria de sujeitos escolhida. 

 

2.6.1 Diferentes definições de entrevista 

  

Diversos autores propuseram definições para a entrevista como instrumento de 

pesquisa. Nesta seção, exploramos alguns destes conceitos e, ao final, construímos o nosso 

a partir dos que foram apresentados. 

 Décadas atrás, Haguette (1997, p. 86, apud BONI; QUARESMA, 2005, p. 72) 

definiu entrevista como um “processo de interação social entre duas pessoas na qual uma 

delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o 

entrevistado”. A entrevista é tratada como um instrumento de uso para produzir 

informações específicas, o que dá a ela uma essência muito mais quantitativa do que 

qualitativa. Também podemos considerar a descrição semelhante a um diálogo fechado 

entre dois sujeitos (entrevistador e entrevistado) e pressupõe que apenas o entrevistador 

tem expectativas, caracterizando o entrevistado como agente passivo que somente 

responde às perguntas que lhe são feitas. O gênero aqui já é visto como um processo 

interativo, mas onde a interação acontece mecanicamente. 

                                                           
273 Apêndice TT – ‘Transcrição do 2º grupo focal com a turma de calouros’. 
274 Capítulo 3 ‘CRENÇAS E EXPECTATIVAS NA FORMAÇÃO INICIAL EM ANÁLISE’. 
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 Anos mais tarde, Manzini (2003, p. 13) afirma que “[...] entrevista seria uma forma 

de buscar informações, face a face, com um entrevistado. Pode ser entendida como uma 

conversa orientada para um objetivo, sendo esse objetivo estabelecido pelo pesquisador”. 

A partir desta afirmação, é possível observar que a busca por informações específicas ainda 

permanece. Mantem-se também a figura do entrevistador como sujeito ativo (aquele que 

busca as informações e estabelece os objetivos) e a do entrevistado como passivo (aquele 

que apenas responde ao que lhe é perguntado). O autor conserva a ideia de interatividade 

ao comparar a entrevista a uma conversa, mas uma conversa com direcionamento 

específico. Merece destaque a ênfase que a entrevista precisa acontecer face a face, 

excluindo do gênero entrevistas telefônicas e via internet. 

 Com o passar do tempo, surgiram mais conceitos menos descritivos, como o de 

Dicicco-Bloom e Crabtree (2006, p. 315, tradução nossa): “entrevistas são uma estratégia 

de coleta de dados utilizada em muitas áreas”275. Aqui vemos uma característica que, até 

então, não havia sido mencionada nas definições anteriores: o fato de ser um instrumento 

usado em diversas áreas de estudo. É trazida também a ideia de “coleta de dados”, ao invés 

de “produção de dados”, transparecendo a concepção de que, para os autores, os dados são 

algo que estão no campo prontos para serem “coletados”, sem que seja necessário que eles 

passem por um processo de “produção”. 

 Mais recentemente surge a definição de Moriarty (2011, p. 8, tradução nossa): 

“uma forma familiar e flexível de perguntar às pessoas sobre as suas opiniões e 

experiências”276. Conceito semelhante ao de Edwards e Holland (2013, p. 3-4, tradução 

nossa): “[…] a entrevista é um evento de aprendizagem social e potencial para ambos os 

participantes [...] Ambos entrevistadores e entrevistados podem aprender mais sobre certos 

aspectos deles mesmos e dos outros, com ou sem ser uma parte explícita da troca 

interacional”277.  Para ambos os autores, a entrevista não está mais presa à concepção de 

“coletar informações”, já existe a ideia de que o que é produzido por meio da entrevista 

será construído em conjunto entre entrevistador e entrevistado. Aqui também os sujeitos 

                                                           
275 Texto original: “Interviews are a data collection strategy used across many disciplines”. (DICICCO-

BLOOM; CRABTREE, 2006, p. 315) 
276 Texto original: “A familiar and flexible way of asking people about their opinions and experiences”. 

(MORIARTY, 2011, p. 8) 
277 Texto original: “[...] The interview is a social and potentially a learning event for both participants […] 

Both interviewers and interviewees can learn more about certain aspects of themselves and the other, with or 

without this being an explicit part of the interactional exchange”. (EDWARDS; HOLLAND, 2013, p. 3-4) 
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participantes têm igual importância no processo, a relação deixa de ser unilateral para se 

apresentar como uma maneira em que ambos aprendem uns com os outros. 

 A partir da apresentação e discussão dos diferentes conceitos de entrevista 

colocados nesta subseção, podemos construir a nossa própria definição para o termo: um 

processo interacional caracterizado como um evento de aprendizagem mútua e utilizado 

como instrumento de pesquisa em diversas áreas para produzir e compartilhar informações, 

opiniões e experiências entre entrevistador e entrevistado. Assim, utilizamos um pouco do 

que cada concepção propõe e, apesar das críticas que fizemos, foi possível aproveitar 

partes de cada uma delas na elaboração da nossa. 

 

2.6.2 Diferentes tipos de entrevista 

 

 Há maneiras diversas de se classificar entrevistas por tipo. Em nosso estudo 

resolvemos adotar a nomenclatura: estruturada, semiestruturada e não-estruturada, pois é 

utilizada pela maioria dos autores que consultamos (DICICCO-BLOOM; CRABTREE, 

2006; EDWARDS; HOLLAND, 2013; GILL et al, 2008; MANZINI, 1991; TRIVIÑOS, 

1987). Nesta seção, inicialmente descrevemos cada um dos três tipos para então justificar a 

nossa opção por um deles.  

 Entrevistas estruturadas são questionários administrados verbalmente (GILL et al, 

2008) que contêm uma sequência de indagações que são feitas na mesma ordem e maneira 

para todos os sujeitos da pesquisa (EDWARDS; HOLLAND, 2013).  As perguntas 

costumam ser fechadas e relacionadas a “dados [...] descritivos como, por exemplo: sexo, 

idade, nível educacional” (MANZINI, 1991, p.154). Nesse tipo de entrevista, todo o 

cuidado e a pouca flexibilidade para que se mantenha o mesmo padrão com todos os 

entrevistados justifica-se pela relevância dada para que as diferenças não sejam entre as 

questões, mas entre as respostas de cada participante. Apesar de a entrevista ser 

considerada um instrumento que produz dados qualitativamente, Edwards e Holland 

(2013) pensam que, no caso da estruturada, ela deve ser considerada quantitativa, pois, em 

geral, produz dados quantitativos (DICICCO-BLOOM; CRABTREE, 2006). 

 Já as entrevistas semiestruturadas baseiam-se em perguntas abertas (MORIARTY, 

2011) que definem as áreas a serem exploradas (GILL et al, 2008), mas nem entrevistador 

nem entrevistado precisam ficar o tempo todo presos a elas, que servem apenas de guia 

sobre o que falar. A principal característica aqui é a flexibilidade em relação a quando e 

como as perguntas serão feitas (EDWARDS; HOLLAND, 2013). Não existe mais a ordem 
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fixa de questões e nem a padronização de respostas que deveriam ser seguidas na entrevista 

estruturada. Contudo, há limites para flexibilidade existente, uma vez que há um “roteiro 

com tópicos gerais selecionados e elaborados de tal forma a serem abordados com todos os 

entrevistados” (ALVES; SILVA, 1992). Logo, as entrevistas podem ser diferentes, mas 

não totalmente distintas umas das outras. 

 Enquanto, na entrevista não estruturada, a flexibilidade é maior e a pergunta serve 

somente como estímulo para que o entrevistado continue falando sobre o assunto em 

questão (MANZINI, 1991). Para Edwards e Holland (2013), este tipo permite que o sujeito 

fale de sua própria perspectiva, usando ideias e significados que lhe sejam familiares. 

Como a quantidade de temas discutidos é menor, geralmente envolve apenas um ou dois 

tópicos, mas que são explorados em detalhes (MORIARTY, 2011) a partir de uma resposta 

inicial do participante que servirá de base para que ambos (entrevistador e entrevistado) 

construam o resto da entrevista. 

 Dentre os três tipos apresentados, optamos por utilizar a entrevista semiestruturada, 

uma vez que ela é bastante comum em estudos que abordam crenças (BARCELOS, 2001). 

Ao nos valermos de um tipo de instrumento que não é muito aberto (entrevista não 

estruturada) nem muito fechado (entrevista estruturada) encontramos um meio termo onde 

poderemos proporcionar aos sujeitos um espaço para refletir e falar sobre suas crenças e 

expectativas, pois, juntamente com o entrevistador, os entrevistados terão a oportunidade 

de elaborar e refletir sobre suas experiências. E a entrevista semiestruturada se mostra ideal 

para esta tarefa, na medida em que: 

[...] flui naturalmente no momento em que entrevistador e entrevistado se 

defrontam e partilham uma conversa permeada de perguntas abertas, [...] 

surgindo então a oportunidade de investigar crenças, sentimentos, 

valores, razões e motivos que se fazem acompanhar de fatos e 

comportamentos, numa captação, na íntegra, da fala dos sujeitos. 

(ALVES; SILVA, 1992) 
 

 Por isso, este tipo de entrevista é a alternativa que melhor contempla a nossa 

investigação para o diálogo com os formadores de professores. 

 

2.6.3 Aspectos pertinentes à entrevista 

  

Para expor os diferentes aspectos pertinentes à entrevista como instrumento de 

pesquisa, organizamos esta seção em dois itens. No primeiro deles, tratamos sobre as suas 

vantagens e, no segundo, sobre seus limites. 
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2.6.3.1 Entrevista e suas vantagens 

  

Há vários aspectos vantajosos em usar a entrevista como instrumento de pesquisa. 

Nesta subseção, discorremos sobre alguns deles e como podem influenciar positivamente 

no desenvolvimento de nosso estudo. Consideremos as vantagens elencadas por Gerhardt 

et al (2009, p. 73): 

- Não exige que o entrevistado saiba ler e escrever. 

- Apresenta muita flexibilidade, pois o entrevistador pode facilmente 

adaptar-se às características das pessoas e às circunstâncias em que se 

desenvolve a entrevista.  

- Possibilita captar a expressão corporal do entrevistado, bem como a 

tonalidade da voz e a ênfase nas respostas. 

- Possibilita ao respondente o esclarecimento das questões. 

- Permite a obtenção de dados com elevado nível de profundidade. 

- Oferece maior garantia de respostas do que o questionário. 

- Possibilita que os dados sejam analisados quantitativa e 

qualitativamente. 

 

Tratamos individualmente, a seguir, de cada um dos benefícios listados. 

a) Não exige que o entrevistado saiba ler e escrever; 

 No caso da nossa pesquisa isso não é necessariamente uma vantagem, pois todos os 

nossos sujeitos têm nível de escolarização suficiente para que a leitura e a escrita não 

sejam uma barreira, haja vista que os participantes com a escolarização mais baixa já estão, 

no mínimo, cursando o Ensino Superior. 

b) Apresenta muita flexibilidade, pois o entrevistador pode facilmente adaptar-se às 

características das pessoas e às circunstâncias em que se desenvolve a entrevista; 

 A flexibilidade é uma marca do tipo de entrevista com o qual tencionamos 

trabalhar, a semiestruturada. Tal aspecto é bastante relevante para nós, porque, quando 

entrevistamos formadores de professores, precisamos levar em conta que se tratam de 

pessoas que aparecem como sujeitos de investigação com uma frequência menor do que 

vemos estudos envolvendo graduandos, alunos e/ou professores da Educação Básica278. A 

falta de costume de assumir o papel de população-amostra, uma vez que o professor 

universitário frequentemente é apenas autor de seus próprios estudos e orientador do de 

outros, sendo mais rara a sua participação como sujeito de pesquisa, possa, de alguma 

maneira, fazer com que seja necessário valer-se da flexibilidade característica da entrevista 

para que adaptações aconteçam de acordo com a necessidade. 

                                                           
278 O assunto é discutido mais detalhadamente no subcapítulo 1.1 ‘Panorama histórico sobre estudos 

desenvolvidos no tema de pesquisa’. 
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 c) Possibilita captar a expressão corporal do entrevistado, bem como a tonalidade da 

voz e a ênfase nas respostas; 

 Crenças e expectativas expressadas por meio do discurso verbal podem ser mais ou 

menos enfatizadas através do uso de linguagem corporal, tons de voz e ênfases. Pesquisas 

anteriores, como a de Pavan (2012), salientam a necessidade de levar em conta a 

linguagem não-verbal no estudo de crenças e expectativas e, para isso, o entrevistador 

precisa “captar, através da circunstância de interação que cerca a entrevista (gestos, tom de 

voz, postura física), as reações do entrevistado às perguntas” (MANZINI, 1991, p.153). 

 d) Possibilita ao respondente o esclarecimento das questões; 

 Este aspecto é de essencial relevância em pesquisas sobre crenças e expectativas, 

porque a compreensão inadequada das perguntas pode até mesmo mudar as representações 

dos sujeitos. E, da mesma forma que pode existir a necessidade de esclarecer questões, as 

respostas também podem gerar dúvidas, cabendo ao investigador solicitar esclarecimentos 

frente a respostas ambíguas, mas sem completar ou interferir nas opiniões dos participantes 

(TRIVIÑOS, 1987). 

e) Permite a obtenção de dados com elevado nível de profundidade; 

 Segundo Barcelos (2001, p. 86), “é crucial entender como as experiências pessoais 

dos alunos contribuem para moldar suas crenças e suas ações no contexto social da aula de 

língua estrangeira”. Mesmo que a autora fale especificamente sobre alunos, podemos 

estender a declaração também a professores e formadores, além de afirmar que, para 

alcançar tal compreensão precisamos desenvolver uma investigação com elevado nível de 

profundidade. E a entrevista semiestruturada nos dá a possibilidade de fazer isso por ter 

uma “dinâmica que flui naturalmente” (ALVES; SILVA, 1992) e por ser baseada em um 

roteiro de perguntas que podem ser “complementadas por outras questões inerentes às 

circunstâncias momentâneas à entrevista” (MANZINI, 1991, p.154), garantindo, assim, 

que o tipo desejado de dados seja produzido. 

f) Oferece maior garantia de respostas do que o questionário; 

 Em nossa investigação, o questionário foi aplicado antes e aqueles que 

responderam a este primeiro instrumento foram convidados a participar da entrevista. 

Temos a intenção de que somente alguns sujeitos participem da entrevista, não cremos ser 

necessário que todos os que se submeteram à aplicação do questionário igualmente se 

envolvam na entrevista, com base nesta garantia, temos mais chances que os convidados 

aceitem colaborar. 
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g) Possibilita que os dados sejam analisados quantitativa e qualitativamente; 

 Para a nossa pesquisa cuja abordagem é qualitativa com quantificação de 

argumentos, esta vantagem é essencial, já que pode ser também necessário o uso de 

perguntas fechadas cujas respostas são informações específicas que podem ser 

classificadas e analisadas quantitativamente, e a entrevista de tipo semiestruturada nos 

permite trabalhar tanto com questões abertas quanto fechadas, ainda que as primeiras 

sejam mais comuns.  

 Apresentamos sete vantagens de utilizar a entrevista como instrumento de pesquisa 

e as relacionamos à nossa investigação, enfatizando o quão benéfico o uso dela pode ser 

para nós, justificando, assim, a opção por este gênero. 

 

2.6.3.2 Entrevista e seus limites 

 

 O uso da entrevista não tem apenas aspectos positivos. Dedicamos esta subseção às 

desvantagens que podem ser enfrentadas quando utilizamos este instrumento de pesquisa e 

como as superamos em nosso estudo. Vamos considerar os limites apontados por Gerhardt 

et al (2009, p. 73): 

- Acarreta custos com o treinamento de pessoal e a aplicação das 

entrevistas. 

- Requer mais tempo. 

- Implica ausência de anonimato. 

- Propicia influência exercida pelo aspecto pessoal do entrevistador. 

- Permite influência das opiniões pessoais do entrevistador sobre as 

respostas do entrevistado. 

- Acarreta dificuldade na tabulação e na análise dos dados, no caso das 

entrevistas abertas. 
 

Adiante exploramos cada uma das desvantagens mencionadas acima. 

a) Acarreta custos com o treinamento de pessoal e a aplicação das entrevistas; 

 No caso de nossa pesquisa não há custos com treinamento, limitarmo-nos a estudar 

sobre os procedimentos de aplicação de entrevistas e realizar entrevistas piloto. Quanto aos 

custos para a aplicação, em termos de materiais, como por exemplo, um gravador, hoje em 

dia, é um recurso facilmente encontrado em quase todos os telefones móveis disponíveis 

no mercado. Em termos de espaço físico também não há custos, pois, todos os nossos 

sujeitos estão vinculados a uma instituição pública de ensino que possui ambientes 

favoráveis para a realização das entrevistas que podem ser utilizados, sem nenhum custo, 

mediante agendamento prévio. 

b) Requer mais tempo; 
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 Entrevistas são um instrumento cuja aplicação e transcrição de dados demanda 

mais tempo. Contudo, no período de realização da pesquisa em campo, havia apenas cinco 

professores em atividade no curso em questão. Então, ainda que todos eles participem da 

etapa de resposta ao questionário (pressuposto obrigatório para ser entrevistado), a pequena 

quantidade de docentes existente não inviabiliza a realização da entrevista individual com 

cada um deles. 

c) Implica ausência de anonimato; 

A ausência de anonimato existe apenas entre entrevistador e entrevistado. Para a 

divulgação pública dos dados é possível manter o sigilo em relação à identidade dos 

participantes, que pode ser garantida por meio de substituição dos nomes por siglas, 

abreviações ou mesmo nomes fictícios. Basta que isso seja deixado claro aos sujeitos desde 

o início de sua participação. 

d) Propicia influência exercida pelo aspecto pessoal do entrevistador; 

 Não apenas o entrevistador pode inibir ou influenciar o entrevistado. Stewart e 

Cash Junior (2015) lembram que mais coisas podem causar este efeito: “você ou a posição 

que ocupa, a situação, o tópico, o ambiente, as pessoas envolvidas na entrevista ou a falta 

de privacidade”. Os mesmos autores dão algumas sugestões de o que fazer quando estas 

situações acontecem: 

- Iniciar a conversa falando sobre outros tópicos que não o foco da pesquisa; 

- Começar com perguntas fáceis de responder; 

- Ser menos formal; 

- Usar perguntas fechadas, se a pessoa tiver dificuldade de responder as abertas. 

Caso viesse a ocorrer a inibição ou influência do entrevistador durante as 

entrevistas, pretendíamos usar uma ou mais das táticas sugeridas até que os participantes se 

sentissem mais à vontade para falar. Sempre lembrando que existem pessoas naturalmente 

tímidas que não conversam muito mesmo, independentemente da estratégia utilizada. 

Contudo, não foi necessário 

e) Permite influência das opiniões pessoais do entrevistador sobre as respostas do 

entrevistado; 

 Triviños (1987) acredita que o pesquisador precisa: 

- Não se distrair; 

- Não corrigir as respostas dos sujeitos; 

- Não completar as opiniões dos sujeitos. 
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 Seguindo estas regras, é possível que nossas opiniões pessoais não influenciem nas 

respostas dos participantes, também porque não era nossa pretensão expressá-las. 

f) Acarreta dificuldade na tabulação e na análise dos dados, no caso das entrevistas 

abertas; 

 O tipo de entrevista escolhido (semiestruturada) não é totalmente fechada e nem 

completamente aberta, para assim produzirmos mais dados qualitativos do que 

quantitativos. É verdade que dados qualitativos são mais trabalhosos para tabular e 

analisar, visto que eles não seguem um padrão de respostas. Todavia, como já foi discutido 

no item 2.5.2.2 ‘Grupo focal e seus limites’, podemos nos valer de softwares de apoio à 

análise qualitativa que auxiliam a superar a dificuldade em questão. 

 Mostramos seis limites que há na entrevista ao usá-la como instrumento de 

pesquisa e dissemos como enfrentamos cada uma das dificuldades durante o andamento do 

nosso estudo, demonstrando que, apesar das desvantagens, a entrevista representa uma 

opção adequada aos objetivos traçados na investigação. 

 

2.6.4 Descrição da entrevista realizada 

 

 Apenas uma entrevista foi concedida por uma professora do curso de Letras Inglês 

da Unifesspa, no início de mês de abril de 2018. Justificamos esta baixa quantidade na 

próxima seção279, onde descrevemos o processo de aplicação do referido instrumento de 

produção de dados. 

 Assim como fizemos com a coordenação do curso280, auxiliar de pesquisa281 e 

alunos282, elaboramos também, para os professores, um TCLE283, com o intuito de termos 

um documento que nos garantisse a anuência do sujeito para o uso da conversa em nosso 

estudo. 

 O TCLE dos professores é similar ao dos alunos e do auxiliar de pesquisa para o 

grupo focal. Como o já pormenorizamos antes em seção anterior284, para evitar repetições 

desnecessárias, não retomamos aqui o que foi dito anteriormente e nos limitamos a expor o 

que há neste TCLE que o diferencia dos demais: a caracterização do que consiste a 

participação dos indivíduos, que, no caso dos docentes, é “conceder entrevista(s) à 

                                                           
279 Seção 2.6.5 ‘Descrição da aplicação da entrevista’. 
280 Apêndice D – ‘Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para instituição’. 
281 Apêndice E – ‘Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para auxiliar de pesquisa’. 
282 Apêndice F – ‘Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para alunos’. 
283 Apêndice G – ‘Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para professores’. 
284 Seção 2.5.3 ‘Descrição dos grupos focais’. 
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pesquisadora sobre o tema da investigação em questão”. Junto a isto, incluímos a 

observação de que “a(s) entrevista(s) é(são) individual(is) e gravada(s) em áudio”. 

 A gravação foi apenas em áudio, pois, diferentemente dos grupos focais, na 

entrevista individual há apenas a fala do entrevistador e do entrevistado, sendo, portanto, 

possível reconhecê-las e diferenciá-las sem precisar ver quem está se pronunciando. Ainda 

que saibamos que recursos visuais podem ser fontes de informação, em nossa investigação, 

optamos por estudar somente crenças e expectativas expressas por meio do discurso dos 

participantes, não nos atendo à linguagem não verbal, haja vista que nos interessa examinar 

as representações que eles conseguem expressar verbalmente, seja de modo escrito 

(questionários) ou falado (grupos focais e entrevista). 

 Para nos auxiliar a realizar as entrevistas, produzimos dois instrumentos: 

a) Guia de condução de sessão;285 

b) Temário ou guia de temas.286 

 Ambos também são semelhantes aos que usamos com os alunos nos grupos focais. 

A semelhança se deve para possibilitar a comparação e inter-relação entre crenças e 

expectativas dos indivíduos envolvidos. 

 O guia de condução das entrevistas é um roteiro que utilizamos para nos orientar 

durante a realização da sessão. Ele foi estruturado em oito partes: 

a) Organização prévia; 

b) Preparação no dia da entrevista; 

c) Acolhimento; 

d) Explanação sobre a técnica; 

e) Leitura e assinatura do TCLE; 

f) Discussão; 

g) Síntese; 

h) Lista de materiais e recursos. 

 Quase todos os itens são iguais aos do guia do grupo focal. As únicas exceções são 

o primeiro e o segundo. Eles são diferentes porque a entrevista precisou ser conduzida à 

distância (online), como detalhamos na próxima seção.  

 O temário ou guia de temas é dividido nas seis mesmas categorias que usamos com 

os alunos. A diferença está na quantidade de perguntas (há uma a mais: a número 27287) e 

                                                           
285 Apêndice J – ‘Guia de condução de sessão de entrevistas com professores’. 
286 Apêndice K – ‘Temário ou guia de temas para entrevistas com professores’. 
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na estrutura de algumas delas que precisou ser alterada para que fossem dirigidas ao 

professor do curso, não ao graduando, como fizemos nas sessões com eles. Como exemplo, 

podemos trazer a questão 14: 

a) Para os alunos: 

- A maioria dos professores que você teve na Unifesspa foi qual tipo de formador? 

b) Para os professores: 

- Qual tipo de formador é a maioria dos professores do curso de Letras Inglês da Unifesspa? 

 São parecidas, mas com a mudança de que, na pergunta para os alunos, eles não 

estão inclusos como sujeitos sobre os quais se indaga. 

Mais particularidades sobre a entrevista estão na seção seguinte, onde versamos 

sobre a sua aplicação. 

 

2.6.5 Descrição da aplicação da entrevista 

  

 No dia 06 de abril de 2018, sexta-feira, enviamos um e-mail para todos os 

professores que, na época, integravam o corpo docente do curso de Letras Inglês da 

Unifesspa, com exceção da autora do presente estudo, convidando-os a participarem da 

pesquisa. Eles eram um total de seis professores, sendo cinco deles efetivos e uma 

substituta. Dentre eles quatro estavam em serviço e duas afastadas para qualificação em 

nível de doutorado. 

 No conteúdo da mensagem, apresentamo-nos, explicamos, em linha gerais, do que 

se trata a pesquisa e no que consistiria a participação dos sujeitos: conceder entrevista 

individual à distância pelo meio que a pessoa preferisse. Inclusive sugerimos alguns como 

o Facebook Messenger, Whatsapp ou Skype, e deixamos em aberto para que eles também 

sugerissem outras redes sociais de sua preferência ou com as quais estivessem mais 

familiarizados, se assim o desejassem. Em momento nenhum expressamos quantos ou 

quais professores gostaríamos de entrevistar. Enfatizamos que o convite estava endereçado 

a todos que receberam nosso e-mail e que gostaríamos que a manifestação de participação 

fosse voluntária. Então, pedimos que aqueles que quisessem colaborar respondessem 

declarando seu interesse para que pudéssemos esclarecer dúvidas, bem como agendar dia e 

horário entrevistá-los. 

                                                                                                                                                                                
287 Você é ou já foi professor de estágio? Ministrando quais disciplinas? 
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 Diferentemente dos grupos focais com os alunos, que fizemos presencialmente no 

ano anterior, as entrevistas precisaram ser online, porque, quando elas foram realizadas, 

nós estávamos no exterior fazendo doutorado sanduíche. 

 Apesar de termos enviado o convite tanto para o endereço de e-mail institucional, 

quanto para pessoal, da maioria dos indivíduos, obtivemos apenas duas respostas. As duas 

professoras que responderam também cooperaram no questionário. São elas: 

a) PRO3 – Resposta no dia 07 de abril de 2018 (sábado); 

b) PRO1 – Resposta no dia 09 de abril de 2018 (segunda-feira). 

 PRO1 escreveu informando que não concederia a entrevista por estar afastada para 

qualificação e acreditar que, naquele momento, ela não seria útil para falar das atividades 

com os alunos neste último ano, apenas dos anos anteriores. 

 Enquanto PRO3 nos respondeu logo no dia seguinte, disponibilizando-se a 

conceder a entrevista no próximo dia utilizando o Google Hangout, tendo o Facebook 

Messenger e o Skype, respectivamente, como segunda e terceira opções. 

 Todo o processo de agendamento e passagem de instruções foram feitos com 

PRO3, no dia 07 de abril de 2018, quando também testamos os recursos que utilizaríamos 

e lhe enviamos, por e-mail, o TCLE288, para que ela imprimisse, assinasse, escaneasse e 

nos enviasse de volta. 

 PRO3 deu a sua entrevista no dia 08 de abril de 2018, domingo, na cozinha de sua 

casa, usando o Google Hangout. Iniciamos às 11:00 da manhã e encerramos às 13:09 da 

tarde289, totalizando 2 horas 09 minutos e 58 segundos de gravação. Gravamos, como 

acordado, apenas o áudio utilizando nosso aparelho celular e o aplicativo QuickTime 

Player em nosso computador. Este áudio foi, posteriormente, transcrito290 e compõe os 

elementos pós-textuais do presente texto. 

 Para conduzir a entrevista, apoiamo-nos no guia de condução de sessão de 

entrevistas291 e no temário ou guia de temas para entrevistas292, os quais estão descritos na 

seção anterior293. 

                                                           
288 Apêndice G – ‘Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para professores’. 
289 Hora local em Marabá/PA, de acordo com o horário de Brasília, que, para nós, correspondeu a 17:00 às 

19:09, conforme o horário de verão da Europa Oriental. 
290 Apêndice UU – ‘Transcrição da entrevista com PRO3’. 
291 Apêndice J – ‘Guia de condução de sessão de entrevistas com professores’. 
292 Apêndice K – ‘Temário ou guia de temas para entrevistas com professores’. 
293 Seção 2.6.4 ‘Descrição da entrevista realizada’. 
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O pseudônimo escolhido pela professora, coincidentemente, foi igual ao utilizado 

por uma aluna da turma de calouros. Por esta razão, para distingui-las, a partir deste 

momento, utilizamos ‘Karen’ para nos referirmos à aluna e ‘profa. Karen’ para a 

formadora. 

 Aguardamos que mais professores manifestassem interesse em participar 

respondendo nosso convite, o que não aconteceu. Contudo, ainda assim, decidimos manter 

esta única entrevista em nosso estudo, não apenas em respeito à colaboração da docente, 

mas também pela quantidade e qualidade de dados que foi gerada a partir dela. 

 As crenças e as expectativas de uma única professora não representam as do corpo 

docente como um todo, mas o silêncio como expressão do desejo de não se envolver em 

uma pesquisa que investiga o seu próprio contexto de trabalho diz muito em relação à 

relevância que o profissional atribui à pesquisa acadêmica como uma possível maneira 

contribuir positivamente na sua prática. 

 

2.7 Análise de conteúdo como procedimento de tratamento de dados 
 

Aqui dissertamos sobre o procedimento que escolhemos para analisar nossos dados: 

a análise de conteúdo. Esta seção está organizada em quatro subseções. Na primeira delas, 

procuramos definir o procedimento. Na segunda, tratamos de algumas de suas 

características. Na terceira, esclarecemos a respeito da nossa opção em usá-la de maneira 

digital. E, na quarta e última, explanamos sobre a sua aplicação no tratamento de dados. 

 

2.7.1 Definição de análise de conteúdo  

 

Análise de conteúdo tem sido usada em uma diversa quantidade de áreas de 

estudo294. Além disso, foi definida por muitos autores. Nesta subseção, apresentamos 

algumas das muitas definições que ela recebeu ao longo dos anos e, com base nelas, 

criamos nosso próprio conceito que melhor se adequa à nossa tese de doutoramento. 

Krippendorff (2004a) entende a análise de conteúdo como uma ferramenta 

científica, "uma técnica de pesquisa para fazer inferências replicáveis e válidas de textos 

(ou outro material significativo) aos contextos de seu uso"295 (ibidem, p. 18, tradução 

nossa). Sua representação é significativa para nossa investigação, no sentido de que ele não 

                                                           
294 Alguns exemplos delas são Antropologia, Biblioteconomia, Tecnologia da Informação, Negócios, 

Ciências Políticas, Psicologia e Sociologia, de acordo com White e Marsh (2006), bem como Ciências da 

Educação, Ciências históricas e Estudos de Belas Artes, mais recentemente (MAYRING, 2014) 
295 Texto original: “a research technique for making replicable and valid inferences from texts (or other 

meaningful matter) to the contexts of their use”. (KRIPPENDORFF, 2004a, p. 18) 
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restringe seu uso a textos escritos, em suas próprias palavras: "arte, imagens, mapas, sons, 

sinais, símbolos e até mesmo registros numéricos podem ser incluídos como dados"296 

(ibidem, p. 19, tradução nossa). Neste sentido, a análise de conteúdo pode ser considerada 

apropriada, pois nossos dados também incluem material numérico e não verbal produzido 

no estudo documental e por nossos sujeitos, devido ao fato que nossos instrumentos não 

foram restritos apenas a crenças e expectativas (ambas qualitativas em essência), mas 

material estatístico também foi gerado297. 

Zhang e Wildemuth (2009a) nos lembram que a análise de conteúdo foi usada pela 

primeira vez como método de pesquisa quantitativa por muitos anos, antes de "ir além da 

simples contagem de palavras ou extrair conteúdo objetivo de textos para examinar 

significados, temas e padrões que possam estar manifestados ou latentes em um texto 

específico"298 (ibidem, p. 308, tradução nossa), quando seu lado qualitativo começou a ser 

integrado à pesquisa acadêmica. 

A definição de Prasad (2008) é um exemplo desta visão qualitativa. Segundo o 

autor, é "o estudo científico do conteúdo da comunicação. É o estudo do conteúdo com 

referência aos significados, contextos e intenções contidos nas mensagens"299 (ibidem, p. 

173, tradução nossa). Levar em consideração aspectos como significado, contexto(s) e 

intenção(ões) é, essencialmente, relevante quando se trabalha com crenças e expectativas. 

Não significa que o pesquisador deva escolher uma das abordagens para usar em 

seu estudo, pois "a análise de conteúdo pode ser desenvolvida quantitativamente, mas 

também qualitativamente"300 (ROSE; SPINKS; CANHOTO, 2015, p. 1, tradução nossa). 

Portanto, é possível trabalhar com ambas as abordagens ao mesmo tempo, e é assim que 

fazemos em nossa investigação. No entanto, não muito tempo atrás, ainda havia autores, 

como Neuendorf (2002, p. 1, tradução nossa), que a definiam como "a análise sistemática, 

objetiva, quantitativa da característica da mensagem"301. Naturalmente, o fator tempo não é 

a única influência preponderante, pois há trabalhos mais recentes, como Binsbergen 

                                                           
296 Texto original: “art, images, maps, sounds, signs, symbols, and even numerical records may be included 

as data”. (KRIPPENDORFF, 2004a, p. 19) 
297 Como exemplo podemos citar dados demográficos que utilizamos para descrever alunos e professores. 
298 Texto original: “goes beyond merely counting words or extracting objective content from texts to examine 

meanings, themes and patterns that may be manifest or latent in a particular text”. (ZHANG; 

WILDEMUTH, 2009a, p. 308) 
299 Texto original: “the scientific study of content of communication. It is the study of the content with 

reference to the meanings, contexts and intentions contained in messages”. (PRASAD, 2008, p. 173) 
300 Texto original: “content analysis can be carried out quantitatively but also qualitatively”. (ROSE; 

SPINKS; CANHOTO, 2015, p. 1) 
301 Texto original: “the systematic, objective, quantitative analysis of message characteristic”. 

(NEUENDORF, 2002, p. 1) 
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(2013), que aplicam quantitativamente a análise de conteúdo, os objetivos do estudo 

precisam ser a base para delimitar o tratamento dos dados de um jeito ou de outro, ou 

mesmo de ambas as maneiras de forma simultânea. A última (mistura qualitativa e 

quantitativa) não leva à criação de "uma nova metodologia; coloca diferentes etapas de 

análise com suas diferentes lógicas"302 (MAYRING, 2014, p. 8, tradução nossa). Assim, 

não existe uma melhor maneira de usá-la, por outro lado, sempre há uma (ou algumas) 

forma(s) mais apropriada(s) para cada pesquisa. 

A variedade de material que esta técnica permite ao investigador trabalhar também 

influenciou nossa escolha. Neuendorf (2002, p. 25, tradução nossa) explica que 

"historicamente, a análise de conteúdo começou com estudos de texto escrito"303. No 

entanto, hoje em dia: 

A análise de conteúdo analisa formas de comunicação humana, incluindo 

livros, jornais e filmes, bem como outras formas, a fim de identificar 

padrões, temas ou predisposições. O método é projetado para identificar 

características específicas do conteúdo nas comunicações humanas. O 

pesquisador está explorando padrões verbais, visuais, comportamentais, 

temáticos ou pressupostos304. (WILLIAMS, 2007, p. 69, tradução nossa) 

 

Esta é uma forma adequada de tratar os dados que geramos para o nosso estudo que 

inclui vários tipos de material, como respostas a questionários, transcrição de grupos focais 

e entrevistas, documentos oficiais de análise documental etc. 

Devido à "análise de texto muito sistemática, controlada, passo a passo"305 

(MAYRING, 2014, p. 116, tradução nossa) necessária na aplicação da análise de conteúdo 

como técnica de tratamento de dados e ao fato de que "material textual hoje em dia 

geralmente consiste em um arquivo de texto que permite transferi-lo para um programa de 

software"306 (idem, ibidem, loc. cit., tradução nossa), o uso de programas de computador 

pode ser muito útil. Por este motivo, elegemos o Quirkos307 para trabalhar com nossos 

                                                           
302 Texto original: “a new methodology; it puts together different steps of analysis with their different logics”. 

(MAYRING, 2014, p. 8) 
303 Texto original: “historically, content analyses did begin with examinations of written text”. 

(NEUENDORF, 2002, p. 25) 
304 Texto original: “Content analysis review forms of human communication including books, newspapers, 

and films as well as other forms in order to identify patterns, themes, or biases. The method is designed to 

identify specific characteristics from the content in the human communications. The researcher is exploring 

verbal, visual, behavioral patterns, themes, or biases”. (WILLIAMS, 2007, p. 69) 
305 Texto original: “very systematic, controlled, step-by-step sort of text analysis”. (MAYRING, 2014, p. 116) 
306 Texto original: “textual material nowadays usually consists of a text file which makes it possible to 

transfer it into a software program”. (MAYRING, 2014, p. 116) 
307 O software está descrito mais detalhadamente nas subseções 2.7.3 ‘Escolha de análise de conteúdo 

assistida por computador’ e 2.7.4 ‘Uso da análise de conteúdo’. 
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dados qualitativos308. Ele é um software desenvolvido, em 2013, no Reino Unido, por um 

grupo de seis especialistas e pesquisadores de diferentes instituições309. 

Com todos os conceitos apresentados neste tópico em mente, somos capazes de 

desenvolver nossa própria definição de análise de conteúdo como uma técnica de pesquisa 

científica que pode ser usada para tratar, qualitativa e/ou quantitativamente, vários tipos 

diferentes de dados, a fim de identificar padrões, temas ou predisposições nas 

comunicações humanas, reconhecendo características específicas de seu conteúdo, como 

significados, contextos e intenções. 

Após termos delineado nossa técnica de análise de dados, podemos seguir para o 

próximo tópico e aprender mais sobre suas características. 

 

2.7.2 Características da análise de conteúdo 

 

Análise de conteúdo é "uma dentre diferentes abordagens de pesquisa"310 

(HASHEMNEZHAD, 2015, p. 59, tradução nossa). Daí, é necessário conhecer as 

características que tornam esta técnica única o suficiente para que consideremos usá-la em 

nossa investigação. Aqui apresentamos algumas delas, primeiramente, listando-as e, 

depois, explicando sobre cada uma. 

Krippendorff (2004a) propõe quatro: 

• Envolvimento de procedimentos especializados; 

• Fidedigno; 

• Replicável; 

• Resultados válidos. 

Prasad (2008) traz três outros: 

• Objetividade; 

• Sistematicidade; 

• Generabilidade. 

Elo et al. (2014) adiciona a última característica da nossa lista: 

• Confiabilidade. 

De acordo com os autores, ela costuma ser demonstrada dividida em cinco termos: 

                                                           
308 Usamos pacotes de software gratuitos adicionais (Ex.: Google Forms e Google SpreadSheet) para 

trabalhar com os dados quantitativos gerados em nosso estudo. 
309 Dr. Daniel Turner (Universidade de Sheffield), Adrian Łubik (Universidade de Aberdeen), Kristin 

Schroeder (Merton College), Dr. Lucy Pickering (Universidade de Cambridge/ Universidade de Manchester), 

Dr. James Hensman (Universidade de Sheffield) e Mike Forster. 
310 Texto original: “one out of different approaches to research”. (HASHEMNEZHAD, 2015, p. 59) 
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• Credibilidade; 

• Segurança; 

• Conformidade; 

• Transferência; 

• Autenticidade. 

Voltando ao primeiro aspecto listado, assumimos que, na análise de conteúdo, há 

envolvimento de procedimentos especializados, pois: 

"[...] refere-se a uma família de procedimentos para a análise sistemática 

e replicável do texto. Em essência, envolve a classificação de partes de 

um texto através da aplicação de um esquema de codificação estruturado 

e sistemático a partir do qual podem ser extraídas conclusões sobre o 

conteúdo da mensagem"311 (ROSE; SPINKS; CANHOTO, 2015, p. 1, 

tradução nossa)312. 
 

Quando Krippendorff (2004a) refere-se aos atributos de ser fidedigno e replicável, 

ele diz que "a replicabilidade é a forma mais importante de fidedignidade"313 (ibidem, p. 

18, tradução nossa). Então, em concordância com o autor, estamos explicando as duas 

características juntas, por serem relacionadas. Ser replicável permite "que outros 

pesquisadores possam reproduzir o estudo"314 (ROSE; SPINKS; CANHOTO, 2015, p. 1, 

tradução nossa), enquanto ser fidedigno está relacionado à "conformidade do que 

medimos; a fidedignidade é o que desejamos inferir disto"315 (KRIPPENDORFF, 2004b, p. 

413, tradução nossa). 

A próxima particularidade (resultados válidos) é associada à última apresentada, 

porque, para "suportar inferências válidas e fidedignas, a análise de conteúdo qualitativo 

envolve um conjunto de procedimentos sistemáticos e transparentes para processamento de 

dados"316 (ZHANG; WILDEMUTH, 2009, p. 310, tradução nossa). Validade, de acordo 

com Elo et al. (2014), pode ter significados diferentes em conformidade com a abordagem 

da pesquisa, em estudos quantitativos, por exemplo, pode referir-se a uma representação do 

                                                           
311 Texto original: “refers to a family of procedures for the systematic, replicable analysis of text. In essence, 

it involves the classification of parts of a text through the application of a structured, systematic coding 

scheme from which conclusions can be drawn about the message content”. (ROSE; SPINKS; CANHOTO, 

2015, p. 1) 
312 Trazemos mais detalhes sobre os procedimentos de análise de conteúdo na seção 2.7.4 Uso da análise de 

conteúdo. 
313 Texto original: “replicability is the most important form of reliability”. (KRIPPENDORFF, 2004a, p. 18) 
314 Texto original: “that other researchers could reproduce the study”. (ROSE; SPINKS; CANHOTO, 2015, 

p. 1) 
315 Texto original: “agreement [that] is what we measure; reliability is what we wish to infer from it”. 

(KRIPPENDORFF, 2004b, p. 413) 
316 Texto original: “to support valid and reliable inferences, qualitative content analysis involves a set of 

systematic and transparent procedures for processing data”. (ZHANG; WILDEMUTH, 2009a, p. 310) 
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mundo que é a mais próxima possível da realidade, enquanto, em uma investigação 

qualitativa, seria uma aplicação para a interpretação ou descrição de alguém sobre este 

mesmo mundo. Apesar das diferenças, é possível aplicar ambas as abordagens no mesmo 

estudo de forma que elas complementem uma à outra. 

Por concordamos com Elo et al. (idem, p. 2, tradução nossa): "conformidade refere-

se à objetividade"317 [grifos nossos], as duas características também precisam ser 

explicadas juntas. Quando uma pesquisa é feita objetivamente, "a análise é desenvolvida 

com base em regras explícitas, que permitem a diferentes pesquisadores obter os mesmos 

resultados dos mesmos documentos ou mensagens"318 (PRASAD, 2008, p. 175, tradução 

nossa). Similarmente, um estudo com caráter da conformidade tem "o potencial para 

congruência entre duas ou mais pessoas independentes sobre a precisão, relevância ou 

significado dos dados"319 (ELO et al., 2014, p.2, tradução nossa). Outrossim, a 

conformidade pode ser comparada com a segurança: "a segurança é determinada pela 

verificação da consistência dos processos do estudo, e a determinação da conformidade é 

verificada pela coerência interna do produto da pesquisa, a saber, os dados, os resultados, 

as interpretações e as recomendações"320 (ZHANG; WILDEMUTH, 2009, p. 314, tradução 

nossa). Ser confiável, neste sentido, é o mesmo que ter um processo interno coerente que a 

pessoa que trabalha com a análise de conteúdo pode confiar para mudar as condições nos 

fenômenos sempre que for necessário. 

Também podemos dizer que a análise de conteúdo é um procedimento sistemático, 

desde que seja uma técnica baseada em regras, na qual o material de onde os dados provem 

deve ser analisado passo a passo e desenvolvido em unidades analíticas de conteúdo 

(KOHLBACHER, 2006). Estas regras devem ser aplicadas consistentemente para 

determinar a inclusão ou exclusão de conteúdo nos dados (PRASAD, 2008). 

Há dois atributos que podem ser considerados quase como sinônimos: 

generabilidade e transferência, por causa de suas semelhanças, explicamos a respeito deles 

conjuntamente. A maioria dos autores usa uma nomenclatura ou outra para se referir à 

mesma característica da análise de conteúdo. É o caso de Elo et al. (2014, p. 2, tradução 

                                                           
317 Texto original: “Conformability refers to the objectivity”. (ELO et al., 2014, p. 2) 
318 Texto original: “the analysis is pursued on the basis of explicit rules, which enable different researchers 

to obtain the same results from the same documents or messages”. (PRASAD, 2008, p. 175) 
319 Texto original: “the potential for congruence between two or more independent people about the data’s 

accuracy, relevance, or meaning”. (ELO et al, 2014, p. 175) 
320 Texto original: “Dependability is determined by checking the consistency of the study processes, and 

confirmability is determined by checking the internal coherence of the research product, namely, the data, 

the findings, the interpretations, and the recommendations”. (ZHANG; WILDEMUTH, 2009, p. 314) 
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nossa) que afirma que "a transferência refere-se ao potencial de extrapolação. Baseia-se no 

raciocínio de que as descobertas podem ser generalizadas ou transferidas para outras 

configurações ou grupos"321. Enquanto Prasad (2008, p. 175, tradução nossa) diz que a 

generabilidade significa que "os resultados obtidos pelo pesquisador podem ser aplicados a 

outras situações similares"322. Mesmo que o estudo inclua exemplos de como seus 

resultados podem ser transferíveis ou generalizados para outro(s) contexto(s), decidir se 

uma determinada investigação realmente traz esta característica ou não depende mais do 

julgamento do próprio leitor (ELO et al., 2014). 

A confiabilidade é apresentada por Elo et al. (idem) como um aspecto que é 

composto por cinco outros: credibilidade, segurança, conformidade, transferência e 

autenticidade. Devido ao fato de eles estarem todos interligados, estamos descrevendo-os 

juntos323. Em suma, a análise de conteúdo só pode ser confiável se for credível, segura, 

compatível, transferível e autêntica. "A credibilidade avalia a validade da reconstrução de 

uma realidade social feita por um pesquisador"324 (ZHANG; WILDEMUTH, 2009, p. 315, 

tradução nossa), para conseguir isto, é essencial a representação adequada do contexto 

social em estudo. Enquanto "a autenticidade se refere à medida em que pesquisadores 

mostram, justa e fielmente, uma gama de realidades"325 (ELO, S. et al., 2014, p.2, tradução 

nossa). 

Tendo em conta os aspectos que listados e descritos aqui para caracterizar a análise 

de conteúdo como uma técnica de pesquisa científica para tratar dados, na seção seguinte, 

explicamos como e por que decidimos incluir assistência informática para o tratamento de 

dados produzidos em nosso estudo. 

 

2.7.3 Escolha de análise de conteúdo assistida por computador 

 

Nós já mencionamos nossa opção de usar um software para trabalhar com nossos 

dados. Em relação aos pacotes de software de computadores, Mayring (2014) recomenda o 

de sua autoria (QCAmap), além de outros dois: 

                                                           
321 Texto original: “transferability refers to the potential for extrapolation. It relies on the reasoning that 

findings can be generalized or transferred to other settings or groups”. (ELO et al., 2014, p. 2) 
322 Texto original: “the results obtained by the researcher can be applied to other similar situations”. 

(PRASAD, 2008, p. 175) 
323 Com exceção dos três deles (segurança, conformidade e transferência) que já foram explicados 

anteriormente nesta mesma seção. 
324 Texto original: “Credibility evaluates the validity of a researcher’s reconstruction of a social reality”. 

(ZHANG; WILDEMUTH, 2009a, p. 315) 
325 Texto original: “authenticity refers to the extent to which researchers, fairly and faithfully, show a range 

of realities”. (ELO, S. et al., 2014, p. 2) 
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• ATLAS/ti;326 

• MAXQDA;327 

Ambos os pacotes sugeridos também foram citados e revisados pelo projeto Análise 

de Dados Qualitativos Assistidos por Computador328, da Universidade de Surrey, na 

Inglaterra, que traz mais algumas opções: 

• DEDOOSE;329 

• Digital replay system (DRS);330 

• HyperRESEARCH;331 

• MiMeG;332 

• NVivo11;333 

• QDA Miner;334 

• QUIRKOS;335 

• Transana.336 

Quando estávamos procurando o site do NVivo11, descobrimos que há ainda um 

novo software recentemente adicionado à mesma plataforma337: 

• Interpris.338 

Para decidir qual deles melhor se adequaria à nossa pesquisa, lemos a respeito das 

opções e acessamos os sites de cada um dos pacotes de software. O quadro, na página a 

seguir, reúne informações principais sobre eles: 

                                                           
326 Disponível em: <http://atlasti.com/de/>. Acesso em: 27 nov. 2017. 
327 Disponível em: <https://www.qcamap.org/>. Acesso em: 27 nov. 2017. 
328 Tradução nossa da nomenclatura original: Computer Assisted Qualitative Data Analysis (CAQDAS). 
329 Disponível em: <http://www.dedoose.com/>. Acesso em: 27 nov. 2017. 
330 Disponível em: <http://thedrs.sourceforge.net/>. Acesso em: 27 nov. 2017. 
331 Disponível em: <http://www.researchware.com/products/hyperresearch.html>. Acesso em: 27 nov. 2017. 
332 Disponível em: <mimeg.sourceforge.net/>. Acesso em: 27 nov. 2017. 
333 Disponível em: <https://www.qsrinternational.com/nvivo/home>. Acesso em: 27 nov. 2017. 
334 Disponível em: <https://provalisresearch.com/products/qualitative-data-analysis-software/>. Acesso em: 

27 nov. 2017. 
335 Disponível em: <https://www.quirkos.com/>. Acesso em: 27 nov. 2017. 
336 Disponível em: <https://www.transana.com/>. Acesso em: 27 nov. 2017. 
337 Disponível em: <https://www.qsrinternational.com/>. Acesso em: 27 nov. 2017. Portal que contém links 

que direcionam ao NVivo11 e ao Interpris. 
338 Disponível em: <https://www.qsrinternational.com/interpris/home>. Acesso em: 27 nov. 2017. 
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Quadro 11 - Pacotes de software de análise de dados assistidos por computador 
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Disponibilidade Gratuita ●   ●   ●      

Versão incompleta 

gratuita 
        ●  ●  

Grátis para testar   ●  ● ●  ●  ●  ● 

Comercial   ● ●  ● ●  ● ● ● ● ● 

Abordagem Qualitativo ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● 

Quantitativo      ●      ● 

Mista   ● ● ● ●  ●  ●  ● 

Material(is) 

suportado(s) 
Áudio  ● ● ● ● ●  ● ●  ● ● 

Escrito ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● 

Vídeo  ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● 

Imagem ● ● ● ● ●    ●  ●  

Treinamento(s) 

técnico(s) 
Tutorial  ● ●  ● ●  ● ● ● ● ● 

Online  ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● 

Presencial ● ● ●   ●  ● ● ● ● ● 

Texto escrito ● ● ●  ● ●  ● ● ● ● ● 

Outro(s) formato(s)  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● 

Sistema(s) 

operacional(is) 
Windows  ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Mac  ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Linux       ●   ●   

Web ●  ●          

Armazenamento em múltiplos locais  ● ●  ● ●  ● ● ● ● ● 

Processamento em diferentes idiomas ● ● ●   ●  ● ● ● ● ● 

Formas variadas de visualizar dados  ● ●  ● ●  ● ● ● ● ● 

Triangulação de dados complexos ● ● ●  ● ●  ● ● ● ● ● 

 

O quadro expõe características semelhantes e diferentes entre os onze pacotes 

listados. Com base no que é oferecido por cada um, em termos de pagamento, abordagens, 

tipo(s) de material e idioma(s) suportado(s), armazenamento de dados, treinamento(s) 
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técnico(s), visualização e triangulação de dados, bem como compatibilidade com 

diferente(s) sistema(s) operacional(is), decidimos que o Quirkos melhor contempla as 

necessidades de nosso estudo, porque, apesar de ser um serviço pago, seu preço é 

acessível339 e, dentre os pacotes comerciais que revisamos, é o mais completo. 

 

2.7.4 Uso da análise de conteúdo 

 

Nossa pesquisa não será a pioneira no uso de análise de conteúdo para investigar 

crenças e expectativas. Há outras (de um ramo diversificado de áreas) que já 

desenvolveram estudos, essencialmente sobre crenças, usando-a como uma técnica para 

explorar dados, como Tecnologia da Informação (RUBIN, 2010; DE WEVER, 2006), 

Psicologia (FIGUEIREDO; FIORONI, 1997; VANDENPLAS-HOLPER; ROSKAM; 

PIROT, 2006), Educação em Saúde (TAYLOR et al., 2016), Administração de Educação 

(FELDMAN, 1973), Religião (TZOUNIS et al., 2016), Matemática (ROESKEN-

WINTER, 2013) e Ciência Política (SCHAFER et al., 2006), para mencionar alguns 

exemplos. Desde então, podemos dizer que a análise de conteúdo não é nova no exame das 

crenças, pois tem sido usada, ao longo dos anos340, em vários campos. 

Independentemente da área, o uso da análise de conteúdo segue o mesmo padrão: 

A coleta de dados é um processo de duas etapas. Primeiro, o pesquisador 

deve analisar os materiais e colocá-los em uma tabela de frequência 

conforme cada característica ou qualidade é mencionada. Segundo, o 

pesquisador deve realizar uma análise estatística para que os resultados 

sejam relatados em um formato quantitativo. O relatório de pesquisa tem 

cinco seções: a descrição dos materiais estudados, as características e 

qualidades estudadas, uma descrição da metodologia, a análise estatística 

mostrando a tabela de frequência e tirando conclusões sobre os padrões, 

temas ou predisposições encontrados nas comunicações humanas e na 

coleta de dados.341 (WILLIAMS, 2007, p. 69, tradução nossa) 

 

                                                           
339 Quando este texto foi escrito, em 2017, uma licença permanente do Quirkos para estudantes custava 

£49/€59/US$65, o preço mais baixo encontrado em nossa busca. Ademais, há a possibilidade de baixar a 

versão completa gratuitamente, e testá-la por 30 dias sem restrições. 
340 Desde o início dos anos 70 com a tese de doutorado de Feldman (1973) até os dias atuais. 
341 Texto original: “The collection of data is a two-step process. First, the researcher must analyze the 

materials and put them in a frequency table as each characteristic or quality is mentioned. Second, the 

researcher must conduct a statistical analysis so that the results are reported in a quantitative format. The 

research report has five sections: the description of the materials studied, the characteristics and qualities 

studied, a description of the methodology, the statistical analysis showing the frequency table, and drawing 

conclusions about the patterns, themes, or biases found in the human communications and data collection”. 

(WILLIAMS, 2007, p. 69) 



208 
 

Com base nestes procedimentos, podemos ver que "Análise de conteúdo é uma das 

diferentes abordagens para pesquisar. Ela pode ser feita quantitativa e qualitativamente"342 

(HASHEMNEZHAD, 2015, p. 59, tradução nossa). A diferença, em nosso estudo, é o fato 

de, ao invés de aplicar o estilo tradicional, fazermos as duas etapas do processo com o uso 

de pacotes de software, não somente pela economia de tempo, mas também por todas as 

facilidades que eles podem oferecer como ferramentas técnicas e científicas343. 

Na seção anterior, mencionamos e justificamos que estamos trabalhando com o 

Google Forms, Google Spreadsheet e Quirkos, simultaneamente, para produzir dados e 

desenvolver análise de conteúdo das informações geradas em nossa pesquisa de campo e 

estudo documental. 

O Google Forms foi o software usado para criar, editar, formatar e compartilhar 

nossos questionários. Todos foram respondidos online por nossos sujeitos, que, ao 

finalizarem o preenchimento, enviaram-nos suas respostas, que foram, imediata e 

automaticamente, coletadas pelo Google Spreadsheet, onde podemos visualizar cada uma, 

bem como um resumo de todas as recebidas, com a possibilidade de observar e comparar 

os dados usando tabelas e gráficos que o próprio software cria de forma mecânica. 

Por outro lado, o uso do Quirkos foi mais útil para lidar com os dados gerados em 

algumas das perguntas abertas de nossos questionários, análise documental, grupos focais 

com os alunos e entrevistas com os professores. O software vai nos ajudar a seguir o 

processo de dois passos, conforme descrito por Williams (2007) na citação acima e 

retomada por nós aqui: 

Passo 1 - Estudar os dados para organizá-los em uma tabela de frequência de 

acordo com sua(s) característica(s)/qualidade(s); 

Passo 2 - Analisar os dados estatisticamente para reportar os resultados em um 

formato quantitativo. 

As nuvens de palavras do Quirkos é um dos recursos que usamos para fazer o passo 

1. Vejamos um exemplo na imagem seguinte: 

 

                                                           
342 Texto original: “Content analysis is one out of different approaches to research. It can be done both 

quantitatively and qualitatively”. (HASHEMNEZHAD, 2015, p. 59) 
343 Informações mais detalhadas na seção anterior 2.7.3 ‘Escolha de análise de conteúdo assistida por 

computador’. 
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Imagem 01 – Exemplo de nuvem de palavras gerada pelo software Quirkos 

 

Construir nuvens de palavras é uma das opções para trabalhar com vocábulos ou 

expressões de frequência no software. Eles podem ser salvos como página de HTML344 ou 

imagem de PNG345. Cada nuvem contém palavras/expressões cujo tamanho é proporcional 

à frequência que elas ocorrem ou são usadas pelos sujeitos. Além disso, a visualização 

pode ficar ainda melhor com o uso das ferramentas disponíveis na barra do lado direito, 

onde é possível escolher a forma da nuvem346, remover palavras/expressões menos 

frequentes ou relevantes, criar tabela(s) com a frequência da expressão/palavra por meio 

das fontes que podem ser copiadas e coladas no próprio software para análise estatística 

mais detalhada (etapa 2) ou exportadas para outros locais ou programas, como o Microsoft 

Word ou o Excel. 

Na última versão do Quirkos (1.5) existem diferentes opções de exportação. 

Portanto, é possível trabalhar com todos os dados/informações ou partes deles ao exportar: 

- Estrutura ou fontes do projeto; 

- Texto anotado como documentos do Microsoft Word; 

- Banco de dados para outro(s) software(s) via formato CSV347. 

De acordo com as necessidades de nosso estudo, podemos escolher uma ou mais 

das alternativas para desenvolver o segundo passo da análise de conteúdo. 

 
                                                           
344 Abreviação do termo: HyperText Markup Language (HTML), em tradução literal nossa, Linguagem de 

Marcação de Hipertexto 
345 Abreviação do termo: Portable Network Graphics (PNG), em tradução literal nossa, Gráficos de Rede Portáteis 
346 Círculo, diamante, estrela ou triângulo. 
347 Abreviação do termo: Comma Separated Values (CSV), em tradução literal nossa, Valores Separados por Vírgulas. 
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3 CRENÇAS E EXPECTATIVAS NA FORMAÇÃO INICIAL EM ANÁLISE 

 

 O presente capítulo contém a análise das informações produzidas à luz dos 

procedimentos metodológicos apresentados no segundo348. Aquele está dividido em três 

partes. Inicialmente tratamos das crenças sobre ensinar/aprender (EA) a ser professor de 

inglês como língua estrangeira (LE), depois das expectativas acerca disto e, por fim, inter-

relacionamos crenças e expectativas. 

 Em virtude do uso de vários instrumentos de produção de dados, a quantidade de 

informações geradas foi abundante, consequentemente, os participantes expressaram 

inúmeras crenças e expectativas. Reconhecemos a relevância de todas, mas analisá-las em 

sua totalidade, uma a uma, iria além do objetivo proposto para o presente estudo. Portanto, 

optamos por compor este capítulo somente com alguns exemplos de crenças e expectativas 

de cada tipo/categoria. Escolhemos trabalhar aquelas que consideramos mais favoráveis 

para responder a nossa segunda pergunta de pesquisa. 

Antes de passar para o tratamento dos dados, retomemos aqui as questões de 

investigação que pretendemos responder: 

- Quais são o perfil, as crenças e as expectativas de governo, graduandos e 

formadores envolvidos com o ensino/aprendizagem (E/A) de inglês como LE 

durante a formação inicial de professores de inglês para a Educação Básica? 

- Como os perfis, as crenças e as expectativas estão inter-relacionados? 

- De que forma conhecer o perfil, as crenças e as expectativas de governo, 

graduandos e formadores contribuirá para o E/A de inglês como LE durante a 

formação inicial do futuro professor não-nativo do idioma? 

 A questão do perfil está suficientemente trabalhada na parte metodológica deste 

texto349. Portanto, reservamos este capítulo para melhor explorar as crenças e as 

expectativas de nossos sujeitos. 

 

3.1 Crenças sobre ensinar/aprender a ser professor de inglês 

 

 Dedicamos esta seção a estudar as crenças dos participantes de nossa pesquisa 

sobre EA a ser professor de inglês. Primeiramente, examinamos as referentes ao passado 

deles, seja como aprendiz ou como professor para, então, analisar as representações que 

possuíam no momento em que a investigação foi desenvolvida. 

                                                           
348 Capítulo 2 ‘CAMINHOS PERCORRIDOS ENTRE AS CRENÇAS E EXPECTATIVAS’. 
349 Seção 2.3 ‘Participantes’. 
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3.1.1 Ensinar/aprender no passado 

 

Crenças mudam no decorrer do tempo. Nesta subseção, abordamos aquelas que os 

participantes tomavam como verdade em algum momento no passado e hoje, por conta da 

prática, experiência e/ou conhecimento de teorias que as contradizem ou alteram sua 

maneira de pensar. 

Não havia perguntas específicas sobre o passado, nem nos questionários, nem nos 

grupos focais e entrevista. Nossa intenção era que os sujeitos manifestassem a respeito do 

pretérito da forma mais natural possível, caso assim o desejassem ou sentissem 

necessidade, sem forçosamente serem induzidos por nós, como pesquisadores, a fazer isso. 

A não indução pode ter sido uma das razões da baixa produção de dados em relação ao 

tempo anterior ao presente, que, apesar de poucos, timidamente, apareceram nos discursos 

da população-amostra. Contudo, ainda assim optamos por proceder desta forma, pois a 

mudança de crenças envolve um processo de conscientização e aceitação do sujeito de que 

antes acreditava em A e, agora, crê em B. 

Uma vez que não havia questões que perguntassem a respeito, foi necessário adotar 

alguns procedimentos para localizar as crenças sobre EA a ser professor de inglês no 

passado. Logo, além de ler atentamente as respostas dos questionários e as transcrições dos 

grupos focais e entrevistas, também, por meio do software Quirkos, buscamos: 

- Palavras/expressões que remetessem ao passado;350 

- Desinências características de verbos conjugados no pretérito.351 

Identificamos exemplos de uso de ambas ditas pela maioria dos sujeitos. Todavia, 

em geral, foram utilizadas para narrar eventos anteriores ao momento de produção do 

discurso, sem que contivesse qualquer crença que pudesse ser extraída e estudada. Apesar 

disso, encontramos algumas crenças que puderam ser inclusas nesta categoria, 

principalmente no que diz respeito àquelas que mudaram entre o período de aplicação dos 

questionários e da realização dos grupos focais/entrevista352. São elas: 

                                                           
350 Apêndice VV – ‘Número de ocorrências de palavras/expressões que remetem ao passado’, e apêndice 

WW – ‘Extratos de produção escrita/falada pelos sujeitos utilizando palavras que remetem ao passado’. 
351 Desinências modo temporais de passado no modo indicativo:  

- Pretérito perfeito: -------; 

- Pretérito imperfeito: 1a conjugação (va/ve), 2a e 3a conjugações (a/e); 

- Pretérito mais-que-perfeito: 1a conjugação (ra/re átonas), 2a e 3a conjugações (ra/re átonas) 

Desinências modo temporais de passado no modo subjuntivo:  

- Pretérito imperfeito: 1a, 2a e 3a conjugações (sse). 
352 Em média, aproximadamente seis meses, mas o tempo exato variou conforme o grupo de sujeitos: 
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- Conscientização em relação a necessidades especiais; 

- Exigência de teste/prova de proficiência como pré-requisito para cursar a graduação; 

- Imposição do uso do inglês nas aulas; 

- Inexistência de aulas de inglês no curso; 

- Qualidade/adequabilidade das “disciplinas de prática de ensino”; 

- Quantidade de disciplinas ofertadas. 

Já as crenças do governo, que encontramos em documentos oficiais, foram: 

- Exigência de pré-requisitos para cursar; 

- Conteúdo do currículo e quantidade de disciplinas ofertadas; 

- Carga horária do curso. 

Nas próximas seções estão a análise das crenças exteriorizadas nos trechos em que 

as referidas palavras e/ou desinências aparecem. Com fins organizacionais, ordenamos-na 

em quatro segmentos e, em cada um deles, dissertamos sobre as crenças de uma categoria 

diferente de investigados: alunos calouros, concluintes, formadores e governo. Nem todos 

os grupos compartilhavam de todas as crenças listadas acima no passado, assim como 

outras mais, além delas, foram observadas em apenas algum(ns) dele(s), como veremos nas 

seções seguintes. 

 

3.1.1.1 Dos calouros 

 

 Como dito na abertura deste subcapítulo, os sujeitos produziram poucas crenças 

referentes ao passado. Com a turma de alunos calouros não foi diferente, mesmo tendo sido 

o grupo com o qual geramos a maior porção de dados, uma vez que eles eram uma classe 

mais numerosa e que participou de mais sessões de grupo focal. Ainda assim, a quantidade 

de crenças em que observamos alguma mudança353 foi pequena. Listamos as seguintes: 

- Inexistência de aulas de inglês no curso; 

- Exigência de teste/prova de proficiência como pré-requisito para cursar a graduação; 

 - Conscientização em relação a necessidades especiais. 

 Vamos tratar sobre cada uma delas, separadamente, na sequência listada acima: 

i) Inexistência de aulas de inglês no curso; 

                                                                                                                                                                                
• 159 dias (20/10/2016 a 28/03/2017) – Calouros que participaram do 1o grupo focal; 

• 161 dias (20/10/2016 a 30/03/2017) – Calouros que participaram do 2o grupo focal; 

• 159 dias (21/10/2016 a 29/03/2017) – Concluintes; 

• 194 dias (26/09/2017 a 08/04/2018) – Professora (apenas 1 professora concedeu entrevista). 
353 Tratamos sobre mudança de crenças na seção 1.3.3 ‘Crenças no ensino/aprendizagem de idiomas’. 
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 Na seção 1.5.1 ‘Inglês como disciplina escolar’, exploramos o termo, conceituando-

o, descrevendo-o, e delimitando o que, dentro do nosso entendimento, poderia ou não ser 

considerado uma disciplina escolar. Chamou-nos atenção o fato de, ao responderem as 

questões 04 e 05 do questionário354, quase metade dos respondentes355 explicitamente 

afirmaram que, no curso, o idioma não é ensinado e/ou que não há qualquer disciplina 

específica para isto, como podemos ver nos extratos a seguir: 

O curso ser mais focado em formas professores que saibam de fato falar, 

escrever e ensinar o idioma. (CA_04 _ Nicole) 
 

incluiria uma disciplina que visasse evolução de alunos com baixo nível 

de fluencia no ingles. porque há uma certa necessidade em relação a isso. 

(CA_12 _ Carmen) 
 

A língua inglesa não é ensinada (fala/escrita). Não tem disciplina 

específica para o aprendizado na Língua no curso, eu mudaria isso. 

(CA_15_ Ana Luiz) 
 

 Escolhemos os exemplos acima, pois, mais adiante, as mesmas alunas participariam 

das sessões dos grupos focais com a turma, sendo assim possível comparar o que elas 

pensavam sobre o mesmo assunto, um pouco mais de cinco meses depois, e também em 

uma situação de produção de discurso diferente do questionário (individual e anônimo) 

para o grupo focal (coletivo e gravado em áudio e vídeo), uma vez que, ainda que 

salvaguardados pelos pseudônimos escolhidos pelos próprios alunos, é evidente que a 

exposição, neste último, é maior. 

 Em todos os três fragmentos que trouxemos como amostra, é clara a insatisfação 

com a forma como o E/A do idioma está sendo conduzido durante a graduação. Percebe-se 

que os indivíduos desejam se tornar mais proficientes no idioma, mas que isto não está 

acontecendo como esperavam, daí o descontentamento. Não nos aprofundamos mais na 

questão aqui, porque, mais adiante, dedicamos um subcapítulo inteiro às expectativas356. 

Interessante também notar que, dentre os sujeitos, somente CA_04 estabelece a 

relação entre a proficiência e a docência. Ela era a única, dentre os calouros, que já 

lecionava o idioma, e, naquele momento, era quem mais dominava o uso da língua na 

turma, de acordo com a sua própria autoavaliação. Da mesma forma, é interessante 

observar que ambas as alunas menos proficientes sugerem a criação de uma disciplina 

como solução para o problema, deixando explicita a ideia de que, na representação delas, a 

                                                           
354 04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? Por quê? 

  05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? Por quê? 
355 Sete de dezesseis (CA_01, CA_02, CA_03, CA_04, CA_05, CA_12 e CA_15). 
356 Ver subcapítulo 3.2 ‘Expectativas sobre ensinar/aprender a ser professor de inglês’. 
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aprendizagem, para acontecer de forma bem-sucedida, precisa ser dentro de uma sala de 

aula sob a instrução/monitoramento de um professor. 

 Devido à crença declarada nos questionários de que não há aulas de inglês no 

curso, incluímos no grupo focal as perguntas 20 a 25357, com o intuito de confirmar a 

crença e/ou dar aos alunos a oportunidade de discutir sobre o assunto e, dependendo do 

andamento da conversa, mudar (ou não) a concepção que eles tinham acerca do que seria 

uma aula de LE, além de proporcionar a oportunidade de refletir a respeito de como e 

quando (em quais disciplinas) o idioma está sendo aprendido/ensinado. 

 Não analisamos, nesta seção, as respostas geradas em decorrência de todas as 

questões mencionadas no parágrafo anterior, apenas daquelas em que, no caso dos 

calouros, observamos o fenômeno da mudança acontecer. Assim nos atemos a tratar 

somente de como os sujeitos pensavam que o processo de E/A de inglês acontecia, no 

passado (quando aplicamos os questionários), para como o enxergam agora (no momento 

de realização do grupo focal). Vejamos, então, nos próximos trechos dos diálogos gerados 

a partir da pergunta 20 em ambas as sessões de grupo focal com a turma:  

1a  Sessão de grupo focal 

Karen: São duas. 

NS: [Mostra dois dedos das mãos indicando a quantidade] 

Nic: Uma por semestre. 

#ForaTemer: É uma por semestre, por semanas. 

Karen: Que a gente faz blocado358. 

Jennie: Que a gente tem tudo blocado. 

Entrevistadora: Que é a Leitura e Produção? 

Nic: Leitura e Produção. 

Todos: Isso. 

Jennie: É essa que a gente tem... 

Nic: Só Leitura e Produção. 

Jennie: São essas que a gente tem. A gente faz a prova e conclui359. 

Nic: Todo semestre tem uma. 

 

                                                           
357 20. Há disciplinas específicas para o ensino/aprendizagem de inglês no curso? Quais? 

21. Essas disciplinas estão sendo suficientes? 

22. Disciplinas que não são específicas para aprender o idioma podem ajudar na aprendizagem da língua? Como? 

23. Por que existem disciplinas ministradas total/parcialmente em português no curso? 

24. Elas deveriam/precisam mesmo ser ministradas em português? Por quê? 

25. No que influenciaria (positiva e negativamente) se elas fossem ministradas em inglês? 
358 O termo ‘blocado’ refere-se à oferta de disciplinas de forma blocada, condensada, em que cada uma delas 

é ministrada por um mesmo professor todos os dias durante duas a três semanas ininterruptas, dependendo da 

carga horária da disciplina.  
359 A expressão “faz a prova e conclui” diz respeito ao teste de proficiência que é feito ao início de cada uma 

das disciplinas de Leitura e Produção de Textos em Inglês, em que os alunos podem fazer um único teste e, 

caso atinjam a nota necessária, não cursam a disciplina.  
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2a  Sessão de grupo focal 

Aquila: [Balança a cabeça em sinal afirmativo] 

Carmen: Não, para aprendizagem não. 

Entrevistadora: Para a aprendizagem do idioma? 

Carmen: Não. 

Blair: Ah... Acho que só Inglês I, Inglês II. 

Carmen: Mas não é pra aprendizagem [referindo-se à fala de Blair]. 

Blair: É, não é. 

Carmen: A gente vai só produzir. Até porque o nome da disciplina é 

Leitura e Produção. Aí a gente vai... [Fala interrompida por Ana Luiz] 
 

 Previamente360 explicamos que os participantes do primeiro grupo focal eram 

alunos mais proficientes em inglês, enquanto os do segundo, eram menos. Observamos 

diferenças nas respostas, enquanto os primeiros sujeitos já logo afirmam que há uma 

disciplina por semestre, os outros, inicialmente, ficam em dúvida se há ou não, até um 

deles (Blair) menciona as disciplinas Leitura e Produção de Textos em Inglês I e II361, após 

intervenção da entrevistadora, e inicia-se uma discussão sobre se elas serviriam ou não 

para tal fim. A conversa é interrompida por um diálogo paralelo e retomada a partir de 

mais uma pergunta362, cujo extrato trazemos adiante: 

2a  Sessão de grupo focal 
Entrevistadora: E, mesmo em Leitura e Produção de Textos, vocês não 

consideram como se fosse uma aula de inglês? 

Blair: Eu considero. 

Isabel: Eu considero também. 

Blair: Eu acho que é sim. Só que eu não acho que é suficiente para a 

gente aprender, porque a disciplina é rápida e é muito conteúdo para 

pouco tempo. Inclusive a professora mandou a gente escolher no começo 

para cada caso, porque era trabalho em sala, trabalho fora. E o tempo não 

era suficiente. Então, eu acho que é sim uma forma. 

Carmen: A gente passa o semestre todinho só com uma disciplina de 

Leitura e Produção. O resto, as outras abrangem todos os outros assuntos, 

menos o inglês. A gente só vê o inglês nessa disciplina. 

Blair: Só uma por semestre. 

Aquila: Aí também, tem só uma matéria específica do inglês. 
 

 Neste trecho, vemos a aluna sob pseudônimo Carmen reformulando seu 

pensamento. Ela é a mesma identificada como CA_12 no questionário, que havia escrito 

que não havia qualquer disciplina especificamente voltada para o E/A do idioma no curso e 

reafirmado oralmente a sua crença de que isso não existia, no primeiro extrato de 

transcrição do grupo focal supracitado. E, agora, entrando em contato com a opinião dos 

colegas e tendo espaço para discutir o assunto, em sua última fala acima, continua 

                                                           
360 Seção 2.5.4 ‘Descrição da aplicação dos grupos focais’. 
361 Na grade curricular vigente, na época, havia a disciplina Leitura e Produção de Textos em Inglês, de I a 

VII, ofertadas uma vez por semestre, à exceção do último (8o semestre). 
362 Pergunta extra: Não fazia parte da lista de questões previamente elaborada. Foi feita, por iniciativa da 

entrevistadora, para fomentar a continuidade da discussão sobre o assunto e gerar mais dados. 
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expressando insatisfação em relação à quantidade, mas admitindo que a disciplina existe. 

Logo, Carmen, na interação com o grupo, deixa a sua antiga crença para trás e consegue 

reestruturar sua representação sobre a disciplina a ponto de passar a enxergá-la de um 

modo diferente e expressar oralmente sua opinião acerca do assunto. Em tão pouco tempo, 

e mesmo estando entre o grupo de alunos que se autoavalia como sendo os menos 

proficientes da turma, indicativo de menor experiência (quali e/ou quantitativa) de 

aprendizagem de idiomas, ela demonstrou ser capaz de mudar uma crença enraizada, um 

processo complexo (BARCELOS, 2007; RICHARDS, GALLO e RENANDYA, 2001), 

que, por vezes, até mesmo aprendizes mais experientes encontram dificuldades. Situação 

que exemplificamos a seguir: 

1a  Sessão de grupo focal 

Nic: O mau aprendiz? 

[...] 

Nic: Eu ainda não consigo responder o que, que é um mau aprendiz. 

Todos: [Risos] 

Nic: O que é um mau aprendiz? Eu não sei.  
 

 Nic ou CA_04 se autoconsidera (também é considerada pelos demais alunos da 

classe) como a mais proficiente da turma e é bastante crítica em relação à competência 

linguística de outras pessoas, tanto em suas respostas no questionário: 

A maior parte da deficiência dos professores formados pela unifesspa está 

no fato de não falarem inglês de verdade. Resolvendo isso, grande parte 

dos problemas se resolvem. (CA_04) 
 

Quanto em suas falas no grupo focal: 
  

1a  Sessão de grupo focal 

Jennie: Eu não acho que dê para dizer que os professores eram ruins. A 

situação em si não era propícia para aquela... Era pra dar errado. Não é?! 

Nic: É. [Em tom de desdém referindo-se à Jennie] Mas eu posso falar que 

os professores eram bem ruins, eles não sabiam inglês. 

[...] 

Nic: Eu posso dizer que os professores eram muito ruins. 

[...] 

Nic: Eu queria fazer a diferença, mas eu acho que a sala de aula, a 

Educação Básica ou Média, às vezes até o Superior, não é o local. Talvez 

o Superior para formar outros professores que prestem. 

Todos: [Risos] 

Nic: Mas não é um local pra mudar a educação. 

Entrevistadora: E é aonde? 

Nic: Não sei. Tô tentando descobrir. Esse é o problema da gente, que a 

gente não sabe como é que a gente acha. 

Todos: [Risos] 

 

 Contudo, a mesma pessoa, caloura de um curso de Letras, que manifesta habilidade 

de classificar professores de idiomas licenciados entre os que, de acordo com a 
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nomenclatura utilizada pela própria aluna, “prestam” e os que “não prestam” com base 

unicamente no nível de proficiência na língua que ensinam, também expressa que não sabe 

ainda como “fazer a diferença” ou descrever um “mau aprendiz”. Causa estranhamento que 

alguém que já exerce a profissão e tem seus próprios alunos consiga, tão facilmente, 

caracterizar um “mau professor”, mas não um “mau aluno” e encare a questão como se 

tivesse sido levada a pensar sobre o assunto pela primeira vez, como se a pergunta a tivesse 

levado refletir em relação a um tema inexplorado, a respeito do qual ela, em suas próprias 

palavras: ainda não consegue responder, apesar de sua maior experiência aprendendo e 

ensinando o idioma, em comparação aos demais. 

Podemos especular que isto acontece, porque o discurso de Nic está enraizado no 

contexto em que suas crenças estão sendo construídas como professora de um curso livre 

privado, onde o aluno é visto como cliente, então, se ele não aprende ou não gosta do 

professor, o responsável por isso seria o próprio docente, na visão que Nic declara ter ao 

responder a pergunta 08363 do grupo focal: 

Nic: Ele tem que se adaptar, porque até onde eu trabalho mesmo chegou 

uma professora e que ela pegou duas turmas, e as duas turmas odiavam a 

metodologia dela.  Aí a diretora demitiu ela e falou assim: “eu prefiro 

perder um professor que não se adapta, que duas turmas de alunos que 

não estão gostando do professor”. Daí o professor perde o emprego, não 

consegue... É.... Cativar o aluno, porque é muito cabeça dura. Não quer 

mudar a forma de ensino. 
 

Conforme Kalaja, Barcelos e Aro (2015), as crenças não existem fora de um 

contexto. Quando levamos em conta o pouco que conhecemos sobre o contexto em que 

Nick dá seus primeiros passos ensinando a LE, podemos melhor compreender os motivos 

que a levam a criticar tão duramente colegas de profissão, mas não encontrar palavras para 

descrever um “mau aprendiz”. 

Passemos adiante para a próxima crença: 

ii) Exigência de teste/prova de proficiência como pré-requisito para cursar a graduação; 

 

 Esta é uma crença que, como veremos mais adiante364, é mais forte na turma de 

concluintes. Todavia, ela aparece, ainda que timidamente, entre os calouros também. No 

questionário, por exemplo, apenas uma aluna mencionou algo a respeito: 

Acredito que deveria ser ensinado realmente o inglês no curso, pois não é 

avisado ao aluno quando opta por este curso que ele deve ter inglês, pelo 

menos no nível intermediário. (CA_01) 
 

                                                           
363 08. Como é um mau professor de inglês? Características? Formação? 
364 Seção 3.1.1.2 ‘Dos concluintes’. 
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 Embora esta aluna não tenha se voluntariado a participar de nenhuma das sessões 

de grupo focal que fizemos com a sua classe, para confirmar se a crença realmente era ou 

não compartilhada pelos demais, mantivemos as perguntas 02 e 03365, que tratavam sobre o 

tema. Com base nas respostas à primeira delas, geramos o gráfico subsequente: 

 

Gráfico 41 – Representação numérica de calouros sobre a exigência de proficiência mínima para 

cursar a graduação 

 
 Apenas dois sujeitos (Jennie e #ForaTemer) acreditam que deveria ser exigido que 

os alunos tivessem uma competência linguística mínima para cursarem a graduação. 

Mesmo sendo uma minoria, não foi por mero acaso que esta crença tenha sido expressada 

somente na primeira sessão de grupo focal, da qual participaram os sujeitos mais 

proficientes. 

 Apesar de, em um primeiro momento, Jennie ter se manifestado favorável à 

exigência, no decorrer da discussão sobre o assunto, ela, ainda que sem explicitamente 

afirmar ter mudado de opinião, parece concordar com as ideias propostas pelos demais 

colegas que eram contrários a uma possível imposição: 

                                                           
365 02. Deveria existir uma proficiência mínima para cursar Letras Inglês? Qual? Por quê? 

03. Quem estaria aqui hoje se a exigência de proficiência mínima existisse? 

0 2 4 6 8 10 12 14

1º Grupo focal

2º Grupo focal

1º + 2º Grupos focais

5

7
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Deveria existir uma proficiência mínima para cursar Letras Inglês?

Sim Não
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1a  Sessão de grupo focal 

NS: As pessoas deveriam ter a oportunidade de poder aprender inglês na 

universidade. 

[Sobreposição de várias vozes em concordância com expressões como: 

"É!", "É isso aí"] 

Karen: Tem uns casos que não vão ter a oportunidade, porque o processo 

seletivo vai exigir proficiência. 

[Sobreposição de várias vozes em concordância com expressões como: 

"É!", "É verdade"] 

Jennie: É, aí sim. Não sei. 

Nic: É, porque tem gente que não tem... [Fala interrompida por Jennie] 

Jennie: Base. 

Nic: Não tem condição de pagar. A universidade que deveria 

providenciar... [Fala interrompida por Jennie] 

Jennie: A oferta. 

Nic: A oportunidade de... [Fala interrompida por Karen] 

Karen: É, se eles fossem oferecer no processo seletivo. Aí eles podiam 

também oferecer o curso, né? 
 

 A oportunidade que Jennie teve de discutir sobre o tema não a levou a mudar a sua 

crença, mas, em uma de suas falas (ex.: “é, aí sim. Não sei.”), é visível que o processo que 

poderá ou não gerar a mudança de representação teve início, pois, crenças não são 

modificadas sem antes passar pela reflexão e pela dúvida e, na interação com os colegas, 

Jennie aparenta ter passado por ambos os estágios. 

 #ForaTemer não participou da discussão da pergunta 02, mas já iniciou a da 03366 

demonstrando que, mesmo em silêncio, também poderia estar passando pelas mesmas 

fases que Jennie: 

1a  Sessão de grupo focal 

#ForaTemer: O que seria proficiência mínima? 

Entrevistadora: O que vocês acham que seria ideal para uma 

proficiência mínima para entrar? Algumas universidades determinam 

isso. Aqui, no Pará, eu nunca vi, mas em outras, sim. 

Karen: A proficiência mínima, o nome já diz, né? A pessoa tem que, 

pelo menos, um domínio mínimo e básico da língua. É o mínimo, não é?! 

Chris: E o que seria o mínimo? 

Nic: A proficiência mínima é o inglês básico de sobrevivência. 

[Sobreposição de várias vozes em concordância com expressões como: "é!"] 

Nic: Até tu conhecer e entrar em contato com o inglês acadêmico. 

Karen: É verdade. 

Nic: O que, que é o mínimo, na verdade? O mínimo... O mínimo seria, 

então, a pessoa ser fluente. Se for considerar... [Fala interrompida por 

Karen] 

Karen: Seria a pessoa conseguir interpretar um texto... [Fala 

interrompida por Nic] 

Nic: Um texto acadêmico, o mínimo seria fluente. Então... Já exclui mais 

ainda. 

Karen: É. 

                                                           
366 Ver nota de rodapé anterior. 
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 O fato de três alunos: Jennie, #ForaTemer e Chris se sentirem, suficientemente, 

confortáveis e seguros para discordar dos colegas, admitir que não compreendem muito 

sobre o assunto, questionar e colocar suas dúvidas (ex.: #ForaTemer: “O que seria 

proficiência mínima?”), como um aspecto positivo. Isto é indicativo de que, logo no 

começo da sessão do grupo focal, ainda nas primeiras perguntas, os sujeitos já 

reconheciam aquele contexto que foi criado como um ambiente seguro para se expressar 

abertamente, sem receios, o que é essencial para que possa acontecer a “modificação, 

desenvolvimento e ressignificação de crenças à medida que interagimos e modificamos 

nossas experiências e somos, ao mesmo tempo, modificados por elas” (BARCELOS, 2007, 

p. 114).  

 E foi, nesta atmosfera, que conseguimos identificar mais uma crença sobre o 

passado na turma de calouros: 

iii) Conscientização em relação a necessidades especiais; 

 Nada a respeito disso foi dito no questionário, apenas nos grupos focais: 

2a  Sessão de grupo focal 

Carter: E uma coisa que antes eu nem falaria pro pessoal, mas que hoje 

eu já considero muito importante, em que qualquer curso de licenciatura 

também, mas nem só de licenciatura, licenciatura também, mas qualquer 

curso que a pessoa tenha que tratar com outras pessoas, é a Educação 

Especial. Você saber é... Respeitar o espaço do próximo, independente de 

qualquer coisa, e quebrar os teus preconceitos. 

 

 Esta foi uma das falas de Carter em resposta à pergunta 17367, onde ele mesmo diz, 

com suas próprias palavras, que a sua crença mudou, que hoje pensa diferente e consegue 

enxergar a necessidade de que a sua representação seja transpassada também para outras 

áreas além da sua. Trata-se de uma mudança que não ocorreu em decorrência da realização 

da nossa pesquisa, mas que foi compilada em um momento posterior à sua concretização. 

O quão interessante é presenciar um indivíduo, ainda no começo da sua formação inicial, 

demonstrando já ter consciência da indispensabilidade de que o mudar, o ver o mundo de 

outra maneira, é primordial no processo de se tornar professor, principalmente por 

transformar uma crença não ser algo simples, nem fácil de acontecer. Segundo Pajares 

(1992, p. 317, tradução nossa), “isso não quer dizer que as crenças não mudem sob 

                                                           
367 17. O que um graduando precisa aprender durante a licenciatura para ser um bom professor de inglês? 

Além do idioma, o que mais precisa ser aprendido durante a formação inicial? 
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nenhuma circunstância, mas que elas geralmente não mudam mesmo quando é lógico ou 

necessário para elas o fazerem”368. 

 As mudanças de crenças são complicadas de registrar e, nem sempre, o pesquisador 

conseguirá catalogar todas. Daí a pequena quantidade de exemplos que encontramos entre 

os dados produzidos para analisar. Contudo, acreditamos na importância da promoção de 

espaços para que elas possam acontecer ou, pelo menos, ter início, pois, conforme 

Richards, Gallo e Renandya (2001), é, por meio de discussões, feedback formal e informal 

e interações, que as mudanças começam a tomar forma. 

 

3.1.1.2 Dos concluintes 

 

 Assim como os calouros, os concluintes também expressaram algumas crenças que 

possuíam no passado, mas que mudaram e eles (ou, em alguns casos, apenas alguns deles) 

passaram a pensar diferentemente a respeito do assunto. São elas: 

- Exigência de teste/prova de proficiência como pré-requisito para cursar a graduação; 

- Imposição do uso do inglês nas aulas; 

- Qualidade/adequabilidade das “disciplinas de prática de ensino”. 

 Vejamos, segundo a sequência apresentada, cada uma delas à parte: 
 

i) Exigência de teste/prova de proficiência como pré-requisito para cursar a graduação; 
 

 Identificamos esta primeira crença nas respostas de alunos à pergunta 04 do 

questionário369: 

Mais aulas de inglês na preparação dos alunos quanto a aprendizagem da 

língua ou que fosse feito um teste de proficiência antes de fechar uma 

turma. (CO_03_ Letícia) 
 

Creio que deveria haver uma exigência prévia da proficiência no idioma. 

Considerando que, muitas vezes, alguns professores se veem obrigados a 

mudar o plano de aula devido ao fato de que não são compreendidos pela 

metade da sala ao fazerem uso do inglês para lecionar. (CO_07_ Isamara) 
 

Que fosse exigido no ato da matrícula dos alunos, ao menos o 

conhecimento básico de Inglês dos mesmos, para que assim durante o 

curso, estes tivessem uma desenvoltura melhor e também que as 

disciplinas de Leitura e Produção em Inglês se estendessem por um 

período maior durante os semestres. (CO_11_ Werdeson) 

 

                                                           
368 Texto original: “This is not to say that beliefs do not change under any circumstance but that they 

generally do not change even when it is logical or necessary for them to do so”. (PAJARES, 1992, p. 317) 
369 04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? Por quê? 
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O assunto foi retomado durante o grupo focal por iniciativa dos próprios sujeitos, 

antes de perguntarmos algo relacionado a isso. Por exemplo, logo no início da sessão, ao 

longo da discussão da pergunta 01370 o tema é inserido na conversa: 

 

Kevin: Eu acho que o correto seria ter um tipo de proficiência, ou coisa 

do tipo, para entrar no curso de língua estrangeira. 

Coralina: Sim, sim. 

Todos (menos Werdeson e Gleici): Burburinho e gestos afirmativos em 

concordância com a fala de Kevin. 

Werdeson: E a respeito disso de você, a universidade exigir que o aluno 

tenha... Esse... Essa proficiência ao entrar no curso. Eu acho que eu nem 

seria um... Uma exclusão, causaria muita exclusão. 

Gleici: Porque nem todo mundo que... [Fala interrompida por Werdeson]. 

Werdeson: Porque, tipo assim, eu vim de uma família muito carente. 

Então eu nunca tive condição de fazer, de pagar por um cursinho, ou eu 

não tive o acesso a materiais, à internet, em que eu pudesse com a minha 

autonomia aprender inglês. Eu sempre gostei de inglês, mas então, se a 

universidade faz isso, ela meio que exclu... Ela vai excluir. 

Gleici: Exatamente. Porque olha, por exemplo. [Fala interrompida por 

Coralina]. 

Coralina: Porque os outros cursos todos exigem, né?! Talvez por isso 

também que tá saindo muita gente que tá aqui na nossa mesmo, acho que 

vocês vão concordar, que não tem condição de dar aula nem pra criança 

assim, falando sobre cores, né? Acho que vocês podem concordar que 

muita gente vai formar sem saber fazer isso. 

Gleici: Só que, por exemplo, eu vou dar um exemplo: a Carol [Coralina], 

por exemplo, tá falando aqui, eu já ouvi ela dizer que ela fez seis anos de 

inglês, entendeu? Então ela tinha uma estabilidade, o pai dela, a mãe dela, 

sei lá, pra dar esse... Esse... Curso para ela, para pagar e tudo, e agora tem 

gente que não tem a condição.  Então eu acho que se existisse essa 

proficiência, seria legal, ok. Só que aí já iria, igual o Werdeson, iria 

excluir de outras pessoas de entrar. Porque eu conheço pessoas da 

graduação que se formaram e aprenderam inglês na graduação. Eu 

conheço. Inclusive, ele até hoje ele é secretário executivo da Unifesspa e 

que a gente conversou e ele falou: eu aprendi inglês na graduação. 

 

 Neste primeiro trecho de interação entre os participantes, é perceptível que Gleici e 

Werdeson tentam convencer os demais colegas de que a exigência em pauta não seria uma 

boa ideia, por ser excludente. Com o intuito de fundamentar seus argumentos, Gleici 

inclusive exemplifica citando o caso de um ex-aluno do curso como modelo.  Exemplo que 

é rechaçado por Kevin e Coralina, logo em seguida: 

                                                           
370 01. Faz diferença iniciar o curso já sendo proficiente no idioma? Por quê? 
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Kevin: É claro que existe. O Werdeson é um exemplo disso, entendeu? 

Gleici: Sim. 

Kevin: Só que, querendo ou não, existem as exceções, não é? Que vai 

aprender. Mas, oh, Werdeson, se fosse depender só da tua aula para 

aprender inglês, tu aprenderia? 

Werdeson: Não. 

Kevin: Ele é um cara que estuda em casa. 

Coralina: Se for falar também no contexto atual, a internet tá aí cheia de 

material, né? E claro, quando a gente entrou no curso, né Werdeson? Não 

tinha tanto acesso ao material de inglês como a gente tem hoje na 

internet. Então eu acho que qualquer pessoa hoje, mesmo de baixa renda, 

ela consegue o material, ir na biblioteca e pegar um livro. Pode ser sim 

claro que a gente não pode deixar de falar, de questionar, mas 

infelizmente a gente tem que ver pelo contexto geral do curso, o que vai 

ser bom para o curso, o que vai formar bons professores, bons 

profissionais. 

Kevin: Se a gente for pensar nisso também fica relativo, porque eu tenho 

uma afinidade por medicina, só por causa disso eu não vou entrar no 

curso de medicina? 

Coralina: Exatamente. 

Kevin: E, se eu não entrar, eu vou ser excluído? Não, você não tem 

conhecimento suficiente. Assim teria sido para o curso de inglês: se você 

não tem conhecimento suficiente da língua, você não entra. Você estuda 

pra poder entrar. Eu acho que essa seria a lógica, não é uma questão de 

exclusão, é questão de conhecimento, certo? 
 

 Gleici não menciona nada a respeito desta possível obrigatoriedade em seu 

questionário, enquanto, Werdeson, identificado como CO_11, explicitamente escreve 

sugerindo que a proficiência prévia deveria ser algo compulsório. Contudo, meses depois, 

na sessão do grupo focal, vemos o mesmo aluno trazendo um discurso diferente, 

compartilhado com Gleici. 

No fragmento acima, observamos uma oposição de ideias entre Coralina e Kevin, e 

Werdeson e Gleice. Os primeiros alegam que o requisito é lógico, aplicável em outras 

áreas e benéfico, pois diminuiria a evasão e formaria melhores profissionais. Já os últimos 

trazem suas próprias histórias como experiências e de antigos alunos como argumentos 

para exemplificar que a exigência em questão seria injusta e, no fundo, uma maneira de 

exclusão. Para Almeida Filho (2015), a cultura de ensinar e aprender, que permeia a 

formação de professores, é constituída de crenças, memórias e traços de caráter nacional. 

Isto fica bastante claro quando associamos as representações dos quatro sujeitos a algumas 

de suas características: 
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Quadro 12 – Relação entre a aprendizagem do idioma durante a graduação e a cor/raça 

autodeclarada por concluintes 
 

Pseudônimo no 

grupo focal 

Abreviação no 

questionário 

Cor/raça 

autodeclarada 

Proficiência no 

início do curso 

Proficiência no 

final do curso 

Coralina CO_02 Branca B1 B1 

Gleice CO_01 Parda A1 B1 

Kevin371 --------- --------- --------- --------- 

Werdeson CO_11 Preta A1 B1 

 

 Ainda que sem os dados de Kevin, é perceptível que a discussão não se limita a ter 

opiniões diferentes. Neste caso, o nível das representações está sendo extrapolado. Temos, 

de um lado, dois alunos (Gleice e Werdeson) de cor/raça mais escura, advindos de escolas 

públicas, que entraram na graduação sabendo muito pouco, mas, que, durante o curso, 

conseguiram aumentar seu domínio da língua, defendendo sua crença de que exigir uma 

proficiência prévia para ingressar seria uma iniciativa excludente. Enquanto, de outro lado, 

há dois alunos brancos (Kevin e Coralina), em que um deles (Coralina) permaneceu no 

mesmo nível de competência linguística, do começo ao fim da formação inicial, alegando 

que determinar isto não seria uma maneira de excluir, mas de levar os candidatos 

ingressantes a “estuda[r] pra poder entrar” (Kevin), porque “infelizmente [grifo nosso] a 

gente tem que ver pelo contexto geral do curso, o que vai ser bom para o curso, o que vai 

formar bons professores, bons profissionais” (Coralina). Então, “não é uma questão de 

exclusão, é questão de conhecimento” (Kevin) é o ponto de vista que representa o 

pensamento da maioria dos concluintes presentes. 

 Coralina e Kevin podem ter construído suas crenças com base nos componentes 

mencionados por Almeida Filho (idem): memória e traços de caráter nacional. Não que 

lhes falte caráter ou memória, pois não há como lembrar daquilo que, muito 

provavelmente, não viveram ou experienciaram, devido às suas características físicas não 

serem compatíveis à(s) da(s) classe(s) marginalizada(s) que sofrem o tipo de exclusão em 

questão. Arriscaríamos dizer que, talvez, tenha havido ausência de empatia. Coralina, filha 

de uma professora da instituição em que estuda, iniciou a graduação com o mesmo 

domínio de inglês que Werdeson e Gleici tiveram que se esforçar bastante para ter ao final 

do curso, pois o preto e a parda, que ousaram entrar na universidade, não terminaram o 

Ensino Médio sabendo o mesmo de quem, como Gleicei exemplifica, teve a oportunidade 

de estudar em um curso livre por “seis anos de inglês, entendeu?” 

                                                           
371 Aluno visivelmente branco, como observado na gravação em vídeo da sessão de grupo focal, mas que não 

se voluntariou a participar da aplicação do questionário, portanto, não temos mais informações sobre ele. 
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 Em meio à discussão, Werdeson expressa que mudou a sua crença, com a qual 

Gleici demonstra se identificar e tenta, à sua maneira, mostrar àquele pequeno grupo de 

futuros professores que existe(m) outra(s) realidade(s) que precisa(m) ser levada(s) em 

conta, que não pode(m), nem deve(m) ser excluída(s), mas que, como minoria, apenas os 

dois contra os quatro outros que apoiam a exigência, Werdeson se cala, à medida que 

Gleici ainda tenta continuar contra argumentando, mas diz que prefere desistir, quando o 

tópico segue em discussão a partir do momento em que fazemos a pergunta 02372: 

Coralina: Mínima sim. 

Amanda: Deveria. 

Rosa: Sim. 

Entrevistadora: Alguém discorda? 

Gleici: Não vou discordar, senão vou apanhar. [Risos] 

Amanda: Não. [Risos] 

Gleici: Vão me pegar lá fora. 

Entrevistadora: Mas qual seria essa proficiência mínima?  

Coralina: Nível básico que é exigido, por exemplo, nas provas de 

proficiência. Nível básico lá. 

Amanda: Básico do básico, né? Igual o que eu falei: cumprimentos, 

cores, pedir para entrar, pedir para sair, por exemplo... 

[...] [Sobreposição de vozes] 

Kevin: Não é uma prova de outro mundo, entendeu? 

Gleici: Mas, Amanda... Amanda. 

Amanda: Mas, assim, uma coisa bem básica. 

Gleici: Tu acha que tem gente que não consegue falar de cores, de... 

Entrevistadora: Mas a gente está falando da entrada, no começo. 

Amanda: Pra entrar. 

Entrevistadora: No começo. 

Gleici: Ah tá! Pois é, mas a Carol [Coralina] acabou de falar que tem 

gente que... [Fala interrompida por Kevin]. 

Kevin: Não, mas tem sim. Eu conheço. 
 

 Vemos Gleici sentir-se intimidada diante dos demais colegas que continuam a 

discordar dela, enquanto o único que a apoiava (Werdeson) permanece em silêncio. Ela, 

após dizer que prefere não divergir dos demais, em meio à difamação de colegas que não 

participavam da sessão: “muita gente que tá [...] não tem condição de dar aula nem pra 

criança assim, falando sobre cores” (Coralina), Gleici não consegue se calar e, ainda apela 

a Amanda373 em busca de aprovação. Contudo, de nada adianta, apenas Werdeson mudou 

sua representação, os demais, não. 

 O que observamos acontecer em relação a esta crença é comum. Ela pode ser 

classificada como passada para Gleici e Werdeson, enquanto ainda é presente para os 

outros, mesmo que todos eles estejam em igual estágio de sua formação profissional. Dado 

                                                           
372 02. Deveria existir uma proficiência mínima para cursar Letras Inglês? Qual? Por quê? 
373 Aluna que, no questionário, sob a identificação CO_10, autodeclarou-se parda.  
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que, segundo Richards, Gallo e Renandya (2001), as crenças formam parte de como os 

professores processam a sua própria compreensão de como EA e, portanto, são resistentes 

a mudanças e servem de referência de como processar novas informações e teorias. 

ii) Imposição do uso do inglês nas aulas;  

 Também encontramos a segunda crença, nas respostas à pergunta 04 do 

questionário374, nos quais alguns sujeitos apontaram o uso do inglês em sala como algo que 

necessita mudar: 

[...] acho que as aulas deveriam ser ministradas na maior parte em inglês, 

e o que acontece é que a maioria é ministrada em português. (CO_02 

Coralina) 

 

Mudaria a forma de como os professores cobram a proficiência na língua, 

porque não há qualquer preparação para os alunos como por exemplo, 

uma oferta de um curso básico de inglês, Há porém um curso rápido, que 

não é eficaz, pois o período do curso é pequeno e é oferecido em horários 

não compatíveis com a realidade de uma grande maioria de alunos que 

precisam de um horário vago para prover o seu sustento. Fora estes fatos, 

o curso de inglês disponível pela universidade, ainda não é acessível 

facilmente por todos os alunos de inglês, este ainda precisa obter uma 

pontuação através do toefl. 

A universidade deveria dar prioridade na proficiência do aluno e só após 

esse trabalho ter sido concluído é que seria adequado uma cobrança nessa 

área. (CO_06) 

 

conversas em sua maioria em inglês, sem desculpa se o aluno vai errar ou 

não, encorajando o mesmo a falar cada vez mais em sala, claro de forma 

didática para o aluno não sentir constrangimentos, aumentar a carga 

horaria da disciplina de pratica em inglês. (CO_08) 

 

Mudaria o ensino do idioma, visto que na sua maioria as disciplinas são 

ensinadas em português até mesmo as que são específicas do curso, como 

literatura, por exemplo. (CO_10 Amanda) 

 

Três (CO_02, CO_08 e CO_10) dos quatro indivíduos que mencionaram o uso do 

idioma nas aulas em suas respostas, o fizeram no sentido de que isso precisa ser aumentado 

e cobrado. Apenas CO_06 diz que, em sua opinião, a utilização da LE deveria ser imposta 

apenas a partir do momento em que os alunos fossem linguístico-comunicativamente 

competentes o suficiente para tal e enfatiza que, em sua apreciação, as ações promovidas 

pela universidade não têm sido eficazes e nem adequadas para que os alunos se preparem, 

portanto, a cobrança, por parte dos professores, seria inadequada. 

Também, na questão 11375, CO_11 se reporta à mesma crença em parte de sua 

resposta: 

                                                           
374 04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? Por quê? 
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[...] faz se necessário utilizar mais a língua inglesa em sala de aula para 

que cada vez mais os alunos possam estar imersos na língua alvo. 

(CO_11 Werdeson) 
 

 Inicialmente imaginamos que a manifestação contra ou a favor do uso deliberado 

da língua estivesse relacionada à proficiência da pessoa ou à satisfação com a sua própria 

competência. Contudo, o quadro seguinte apresenta dados que provam o contrário: 

Quadro 13 – Relação entre a proficiência e a satisfação de concluintes com a imposição do uso da 

LE em sala de aula 
 

Sujeito Imposição do uso da LE em sala Proficiência376 Satisfação377 

CO_02 A favor B1 Insatisfeito 

CO_06 Contra (com ressalvas) A1 Muito insatisfeito 

CO_08 A favor A1 Muito insatisfeito 

CO_10 A favor B2 Satisfeito 

CO_11 A favor B1 Satisfeito 
 

 Notamos, assim, que os sujeitos que, no questionário, defenderam que as aulas 

fossem ministradas em inglês têm níveis de proficiência variados e a satisfação deles com 

o domínio que possuem da LE também é diverso. Em tal caso, alunos de ambos os perfis 

que chegaram ao final do curso admitem que gostariam de ter tido mais exposição à língua 

em sala e sentem que a sua aprendizagem foi prejudicada por conta dessa falta. 

 Algumas perguntas do grupo focal foram elaboradas com o propósito de instigar os 

participantes a debater o assunto novamente, a primeira delas foi a número 22378: 

Amanda: Como elas foram dadas ou como idealmente elas deveriam ser 

dadas? 

Entrevistadora: Como elas aconteceram. 

Werdeson: Vendo as disciplinas que não foram específicas, como Teoria 

de Aprendizagem, pra mim, foi de grande ajuda. É algo que me marcou. 

Teoria da Aprendizagem me marcou. Marcou o meu aprendizado. Me 

ensinou muito. Eu aprendi muito através dessa disciplina, e de outras 

também.  
 

 Ter o questionamento de Amanda como reação inicial à questão nos leva a 

acreditar que a aluna não estava de acordo com a maneira como as disciplinas foram 

ministradas, reforçando a ideia que ela havia expressado no questionário, como CO_10. Já 

Wenderson enfatiza aspectos positivos (ex.: “foi de grande ajuda”, “aprendi muito” etc.), 

cita uma disciplina específica (“Teoria da Aprendizagem”) e menciona que outras mais 

foram relevantes e marcantes, para ele, mesmo da forma como aconteceram, uma vez que 

                                                                                                                                                                                
375 11. O que se precisa aprender/ensinar, durante a graduação, para se formar bons professores de língua estrangeira? 
376 Conforme autoavaliação respondendo, no questionário, a pergunta 29 (Atualmente o quão proficiente em 

inglês você se considera?). 
377 Conforme autoavaliação respondendo, no questionário, a pergunta 30 (O quão satisfeito você está com a 

sua atual proficiência em inglês?). 
378 22. Disciplinas que não são específicas para aprender o idioma podem ajudar na aprendizagem da língua? Como? 
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ele foi um dos concluintes que também se queixou delas em seu questionário, sob a 

identificação de CO_11. 

 Continuamos a abordar o assunto com a interação gerada por intermédio da 

pergunta 23379: 

Gleici: Eu acho que é justamente por todo mundo não ter o conhecimento 

de inglês. Aí os professores: “ah, eu vou abrir uma ‘excessãozinha’ pra 

vocês poderem compreender e tal”.  Eu acho que é por conta disso, por 

conta do ritmo. 

Werdeson: Tem aula que ele começa a ministrar a aula: “ah não, 

professor”! 

Amanda: No nosso curso, nossa turma não foi treinada pra ter uma aula 

totalmente em inglês desde o início. 

Gleici: Desde o início. [Fala simultânea à da Amanda] 

Amanda: Então a gente foi: “ah não, professor!"" 

Gleici: A gente teve... [Fala interrompida por Amanda] 

Amanda: “Ah não, professor! Põe os textos em português, porque a 

gente não está entendendo”.  “Ah tá, tá bom”. Quando a gente recebeu 

um professor que ele forçou a gente a pesquisar em inglês, escrever em 

inglês e a apresentar em inglês, a turma toda desmoronou. Ninguém 

queria mais assistir aula. 

Gleici: Foi. Reclamou. Queria até tirar o professor. 

Amanda: Não queria mais a professora porque ela colocou... A gente 

está tão acomodada com aquele: “ah, por favor, rapidinho, vou só fazer 

um trabalho aqui”, que a gente sentiu o baque quando a professora 

mesmo forçou a gente a fazer tudo em inglês. Então, é bem difícil, porque 

a gente já tá naquele nível de acomodado mesmo. 

Werdeson: E as outras disciplinas que ela foi veio ministrar pra gente 

que ela chegou, ela já teve essa experiência, ela trouxe, até as específicas, 

ela já trouxe em português. Porque ela sabia a reação dos alunos. 

Gleici: Ela não quis mais criar confusão com os alunos. 

 

 Bem como da questão 24380: 

Amanda: Eu acho que tem que ser em inglês. Se todo mundo, por 

exemplo, idealizado aqui, se todo mundo soubesse inglês, as disciplinas 

lá do início, por exemplo, de Literatura I, o professor ia poder exigir 

muito mais da gente agora, do que eles exigem. Vamos supor colocar 

aqui no tema da monografia, por exemplo, escrever uma monografia 

inteira em inglês, por exemplo, seria muito mais fácil se a gente já tivesse 

um preparo de uma disciplina todas em inglês, Literatura ou de 

Linguística, tanto faz, lá do início, a gente já teria adaptado já a esse 

ritmo. Coisa que a gente não tá adaptado agora. 

 

E da de número 25381: 

                                                           
379 23. Por que existem disciplinas ministradas total/parcialmente em português no curso? 
380 24. Elas deveriam/precisam mesmo ser ministradas em português? Por quê? 
381 25. No que influenciaria (positiva e negativamente) se elas fossem ministradas em inglês? 
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Coralina: Acho que um ponto positivo, se fosse todo ministrado em 

inglês, é que a gente se esforçaria muito mais e talvez agora a gente 

estaria num nível de fluência maior, não é?! 

Bob: Ou talvez... [Fala interrompida por Gleici]  

Gleici: Ia se esforçar muito mais ou ia desistir.  

Coralina: Isso que eu ia falar. 

Gleici: Ia falar: Não dá conta e pronto. 

Coralina: Ou talvez não: “vou me esforçar e vou terminar esse curso”. 

Bob: É um risco. 

Gleici: É, é um risco. 

Bob: É. 

Gleici: Ou é 50 ou é 50. 

Amanda: É, ou ia desistir, ou ia atrás. 

Gleici: Ou é 8 ou é 80. Ou é 8 ou é 80. 

 

 Diferentemente da primeira crença em que haviam opiniões divergentes sobre o 

tema, aqui, todos afirmam ser favoráveis a que o idioma alvo seja mais utilizado nas aulas. 

Pelo menos, essa é a representação que os participantes do grupo focal da turma de 

concluintes declararam ter, à época de sua realização. Todavia, a classificamos como uma 

crença passada devido ao próprio discurso dos alunos, que admitiram que, antes, pensavam 

e agiam diferentemente, reclamando quando os professores tentavam fazer em sala o que 

hoje eles reconhecem como algo que lhes faltou, durante o curso. Apesar de, em suas falas, 

a turma expressar arrependimento, não podemos afirmar que eles teriam uma atitude 

diferente daquele momento em diante, pois, mesmo que mudança na prática requeira 

mudança nas crenças (BARCELOS, 2015b), é possível mudar primeiramente somente a 

crença apenas no nível discursivo, enquanto a prática pode (ou não) ser modificada mais 

adiante. 

iii) Qualidade/adequabilidade das “disciplinas de prática de ensino”; 

No questionário, CO_08 e CO_10 elencam as disciplinas como muito boas ou 

excelentes e as incluem na resposta à pergunta 05382, que pede exemplos do que não 

precisaria mudar: 

o ensino da didática de ensino aprendizado da língua, creio que a didática 

de como ensinar a língua inglesa que temos muito boa. (CO_08) 

 

As disciplinas de produção de planos de aula, durante essas aulas foi 

possível treinar bastante a prática de ensino, e nesse ponto as disciplinas 

foram excelentes. (CO_10 Amanda) 

 

 Já, no grupo focal, CO_08 não está presente, mas CO_10, sob o pseudônimo 

Amanda, demonstra ter mudado sua opinião, ao responder à questão 17383: 

                                                           
382 05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? Por quê? 
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Bob: Plano de aula. 

Gleici: Planejamento, que a Amanda falou bastante na questão do 

planejar. Entendeu? Tu se prepara para... 

Amanda: Preparar psicologicamente também para a realidade da sala de 

aula. 

Gleici: Não se preparar para uma sala de 20 alunos, mas para 53. 

Amanda: Disciplinas, por exemplo, para fazer plano de aula. Teve 

disciplinas que a gente fez uns 5 planos de aula. Todo dia um plano de 

aula e aí era uma sala ideal. Todo mundo sentadinho aqui. Tem um certo 

domínio para dar aula, aí todo mundo caladinho e tal. E chega na sala de 

aula e não é isso. E acho que a questão da didática é... 

 

Os problemas decorrentes da superlotação das salas de aula nas escolas públicas 

foram bastante debatidos, durante a sessão, antes que Amanda fizesse a declaração acima. 

Retomamos o assunto mais adiante, na seção destinada às crenças presentes384, mas ter 

discutido com o grupo a respeito pode ter influenciado Amanda a mudar a representação 

que tinha sobre as referidas disciplinas quando respondeu o questionário. Tanto é que ela 

recobra o tema ao final da sessão, ao responder as perguntas 27 e 28385: 

Amanda: Acho que foi assim... Ah, vou ensinar pra vocês a ter didática, 

a planejar uma aula, a como passar o conhecimento, foi dado, né? Então, 

essa parte assim, por exemplo, de dar a aula lá foi passado tranquilamente 

aqui. 

Werdeson: Foi passado. 

Amanda: Esses problemas que a gente tá citando, problemas externos, 

que infelizmente não tem como a gente aprender aqui dentro da sala de 

aula, porque aqui... Ah, na hora de ter a aula ali, dar uma aula para uma 

pessoa aqui da minha sala, todo mundo vai responder como se fosse, 

como todo mundo já sabe o que eu vou abordar, então tá todo mundo 

tranquilo. Mas essas matérias de planejar, de metodologia, essas coisas, a 

gente aprende aqui na universidade, com certeza. 

 

A preocupação de Amanda de que, para ela, nas aulas na universidade, não há 

como reproduzir a mesma realidade das escolas para que os alunos possam praticar e, 

consequentemente, ‘aprender a ensinar’ está relacionada ao que  Almeida Filho (2017, p. 

76) chama de “integrar Teoria formal com teoria informal” com o ato de “exercitar 

REFLEXÃO [grifo do autor] sistêmica em práticas vividas (na ação)” e de “buscar 

independência na formação e nos reforços pós-cursos”. 

No caso da instituição investigada, as possibilidades que o graduando tem de 

praticar o ensino dentro da universidade, não são idênticas ao que ele encontrará como 

                                                                                                                                                                                
383 17. O que um graduando precisa aprender durante a licenciatura para ser um bom professor de inglês? 

Além do idioma, o que mais precisa ser aprendido durante a formação inicial? 
384 Seção 3.1.2 ‘Ensinar/aprender no presente’. 
385 27. Vocês conseguem/conseguiram aplicar o que estudam na universidade para ensinar o idioma? Como? 

28. E quem ainda não foi professor? Acredita que vai conseguir? Quais seriam as dificuldades? 
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estagiário ou já como professor, mais adiante, pois elas são, salvo exceções, criadas (quase 

como em uma peça teatral), onde sujeitos assumem papeis fictícios, seja de professor ou de 

aluno, para uma simulação da prática. Logo, como salientado pelos alunos, muito do que 

Amanda chama de “problemas externos” com os quais eles poderão ter que lidar não são 

reproduzidos nestas simulações, o que não significa que, por conta disto, elas não sejam 

úteis. 

Não defendemos aqui a extinção da prática simulada nas licenciaturas. Afinal, é 

nelas que grande parte dos graduandos tem a oportunidade de assumir o papel de professor 

pela primeira vez. E é preciso que isto aconteça em um ambiente/contexto em que os 

graduandos se sintam seguros, sob supervisão de um formador, e, principalmente, onde 

seja permitido errar e aprender com os próprios erros, assim como com os erros e os 

acertos dos outros. 

Contanto que tudo isto se configure em uma forma crítica e reflexiva de aplicar o 

que aprenderam (e precisarão continuar aprendendo por toda a vida como professores) de 

Teoria Formal em uma sala de aula, descobrindo como buscar tornar-se um melhor 

professor a cada dia, sem a dependência do formador. No intervalo entre a aplicação do 

questionário e a realização do grupo focal, Amanda conseguiu compreender que as 

“disciplinas de plano de aula” não eram tão excelentes quanto ela pensava antes, por serem 

insuficientes para alcançar algo tão complexo, não porque tiveram professores ruins ou o 

conteúdo não foi “passado”, mas porque é preciso ir além. Amanda mudou sua crença. 

Amanda aprendeu a ver as mesmas “disciplinas de plano de aula” de outra maneira. 

Amanda está se tornando/formando/aprendendo a ser professora. 

 

3.1.1.3 Dos formadores 

 

 Os formadores do curso são o grupo de sujeitos cujas crenças passadas são mais 

difíceis de identificar, principalmente, por dois motivos: a constante rotatividade386 e a 

pequena participação nas entrevistas387. Por conseguinte, a maioria dos professores que 

responderam ao questionário (PRO1, PRO2, PRO4) não estava mais em atuação na 

instituição na época em que fizemos o convite para as entrevistas. Ademais, pouquíssimos 

                                                           
386 Discutimos isto com mais minuciosidade na seção 2.3.3 ‘Formadores de professores do curso de Letras Inglês’. 
387 Descrevemos isto com mais detalhes na seção 2.6.5 ‘Descrição da aplicação da entrevista’. 
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se voluntariaram a participar da próxima e última fase de nosso estudo em campo: apenas 

PRO3, sob o pseudônimo profa. Karen388, foi entrevistada. 

 Nos dados que produzimos, encontramos duas crenças que classificamos como 

sendo passadas: 

- Exigência de teste/prova de proficiência como pré-requisito para cursar a graduação; 

- Quantidade de disciplinas ofertadas. 

 Nesta seção, tratamos sobre cada uma delas conforme a ordem listada acima: 

i) Exigência de teste/prova de proficiência como pré-requisito para cursar a graduação; 

 Esta primeira crença foi mencionada somente por uma formadora em um trecho de 

sua resposta à pergunta 05389 do questionário: 

As fases iniciais precisam exigir o nível básico dos alunos para que eles 

possam avançar fazendo com que eles não cheguem na metade do curso 

com dificuldades básicas da língua. [...] (PRO4_Thaise) 

 

Nenhum dos outros professores diz qualquer coisa a respeito disto no mesmo 

instrumento de produção de dados. Profa. Karen inclui uma opinião inicial sobre o assunto, 

na entrevista, ao responder à primeira questão390: 

Profa. Karen: [...] por enquanto, eu vejo que ainda é muito fundamental 

ter um certo nível de... Algum nível de inglês já ao entrar. É... Mas, mas 

as coisas estão andando, tão mudando e eu tô um pouco mais otimista em 

relação a, a essa progressão. Já vejo que alguns alunos, que começaram 

bem básico, bem é... Nos níveis iniciais, eles tão lentamente progredindo 

ao longo do curso. [...] 

 

Neste momento inicial, ela afirma ver a possibilidade de que os ingressantes 

tenham alguma competência linguística prévia como algo positivo, com a justificativa de 

que os alunos que começam o curso com pouco domínio da LE estão “progredindo” de 

maneira lenta durante a graduação. Contudo, a própria entrevistada se mostra otimista e diz 

que consegue enxergar modificações nessa “progressão”. Mudanças que surgem, em seu 

discurso, quando passamos para a próxima pergunta (02391), em que voltamos ao tema, 

sugerindo uma possível obrigatoriedade, e obtivemos a seguinte resposta: 

                                                           
388 Como explicamos na seção 2.6.5 ‘Descrição da aplicação da entrevista’, utilizamos o pseudônimo com a 

abreviação do cargo por conta de uma aluna, coincidentemente, também ter escolhido o mesmo alônimo. 
389 05. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? Por quê? 
390 01. Faz diferença iniciar o curso já sendo proficiente no idioma? Por quê? 
391 02. Deveria existir uma proficiência mínima para cursar Letras Inglês? Qual? Por quê? 
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Profa. Karen: Eu não sei se deveria ter uma proficiência mínima, é... 

Idealmente, né? Claro que a gente gostaria que tivesse, é... Eu não sei se 

isso se adequa com a realidade do Brasil. É..., em tese, já existe um 

proficiência mínima quando você passa pelo ENEM, quando você tem 

algum tipo de seleção é... Formal pra entrar na universidade e, em tese, 

esses alunos passaram por anos de aula de língua estrangeira no Ensino 

Fundamental e Médio, tudo em tese, mas eu acho que, dada a nossa 

realidade, não, não seria uma coisa excludente demais a gente definir que 

então só pode entrar a partir de um nível A2, B1? Sei lá! É... Que seja! 

É... Não, não condiz com nossa realidade. Eu não tô nem dizendo da 

realidade da Unifesspa, do Pará, de uma universidade que tá começando 

aí,  mas da realidade no Brasil como um todo. Nem na UFSC lá, onde os 

alunos têm tipo muito mais acesso também a... Essas oportunidades é 

essa realidade deles lá. Eu acho que o papel da universidade também é 

proporcionar isso aos alunos, dentro do entendimento que, né? Que eles 

vão ter, quando chegar ao final, com um nível desejável. 

 

 Ao pensar o pré-requisito como algo compulsório, profa. Karen reformula a sua 

opinião, consequentemente, expressando mudança na sua crença, ao levar em consideração 

o quão diversas são as condições de acesso que os (candidatos a) alunos têm à 

aprendizagem do idioma na Educação Básica e a necessidade de saber a LE para passar 

pelo processo seletivo, ela acaba perguntando a si mesma se a exigência não seria 

excludente demais e qual nível deveria ser exigido. Diante das dúvidas, a entrevistada 

chega à conclusão que a proposta “não condiz com nossa realidade”. 

 Esta amostra de transcrição da entrevista com Profa. Karen expõe o exato momento 

em que ela se dispõe a ter o que Barcelos chama de “um olhar diferente para a própria 

realidade” (2007, p. 131), o que, para dar conta de fazer, é imprescindível que o professor 

tenha “vontade de compreender e questionar velhas crenças e de querer crer e ver de forma 

diferente” (idem, ibidem). Neste caso, uma opinião expressada minutos atrás estava sendo 

reestruturada, mas que poderia fazer parte das suas representações sobre EA uma LE 

durante a formação inicial há mais tempo do que chegamos a registrar em nossa 

investigação. 

O fato de ter sido PRO4 a primeira formadora a exteriorizar a crença, permite-nos 

presumir que ela remonta à época da aplicação dos questionários ou, até mesmo, pode ser 

anterior, devido ao que foi dito na entrevista: 

 
Profa. Karen: [...] Pra PRO4 (Thaise) não precisava ter porque a gente 

conversa o tempo todo e ela, e ela basicamente ela, se for ver as respostas 

dela, as mesmas perguntas desse questionários vai ser bem parecidas com 

nossos testes [...] 
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 O extrato acima foi produzido durante a discussão gerada a partir da pergunta 08392, 

que não tinha relação com a informação que foi incluída na resposta. Todavia, o fato de a 

entrevistada considerar relevante que ficasse registrado que ela e PRO4 eram bastante 

próximas e, por isso, conversavam, com frequência, sobre suas práticas, leva-nos a 

depreender que há grande probabilidade de que as crenças de ambas também sejam 

semelhantes. Pressupomos que Profa. Karen e PRO4 tiveram juntas vários “momentos 

reflexivos” (ALMEIDA FILHO, 2017, p. 76) em que puderam pensar e repensar as 

práticas que viveram e, consequentemente, mudar ou reforçar/reafirmar suas crenças. 

 A próxima delas que colocamos em análise é: 

ii) Quantidade de disciplinas ofertadas; 

 Dois professores falaram sobre isso ao responderem à sexta questão393 do 

questionário: 

Não mudaria a quantidade de disciplinas oferecidas. (PRO3_Renata) 
 

O número de disciplinas. Porque é um número suficiente. (PRO5_Francisco) 
 

 Notamos, então, que a própria profa. Karen (PRO3) pensava que a quantidade de 

disciplinas ofertadas estava adequada e que esta crença era compartilhada por mais um dos 

formadores vinculados ao curso (PRO5). Contudo, meses mais tarde, ela apresenta um 

posicionamento diferente sobre o mesmo assunto quando responde à pergunta 20394 da 

entrevista: 

Profa. Karen: [...] Tem a outra disciplina que chama 

Ensino/Aprendizagem na Língua Estrangeira. Essa é uma disciplina que 

eu considero que deveria ter duas, três, quatro. Dar em uma disciplina, 

tudo isso, é muito difícil, e o que a gente faz também a gente trabalha 

ensino/aprendizagem em outros momentos, em outras disciplinas. [...] 
 

De acordo com Richards, Gallo e Renandya (2001), uma grande proporção da 

formação de professores consiste em buscar iniciar alguma mudança. Estenderíamos a 

afirmação dos autores incluindo nela as atividades que os formadores precisam fazer para 

proporcionar esta formação que, semelhantemente, colaboram para o mesmo resultado, 

uma vez que, ainda respondendo à mesma questão, a entrevistada acrescenta uma 

informação relevante para compreendermos a mudança de sua representação sobre as 

disciplinas: 

Profa. Karen: [...] No novo PPC vai ter várias disciplinas focadas 

especificamente em Ensino/Aprendizagem. [...] 
 

                                                           
392 08. Como é um mau professor de inglês? Características? Formação? 
393 06. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? Por quê? 
394 20. Há disciplinas específicas para o ensino/aprendizagem de inglês no curso? Quais? 
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 No intervalo entre a aplicação do questionário e a realização da entrevista, ela teve 

a oportunidade de trabalhar na reformulação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC). Esta 

atividade pode ter propiciado ocasiões e condições favoráveis para que, junto a outros 

professores, “via reflexão, com teoria adequada e na ação” (ALMEIDA FILHO, 2017, p. 

81), transformações fossem possíveis. 

 Também não podemos esquecer que a atividade docente em si também já contribui 

para a mudança. Nas palavras de Barcelos (2007, p. 131): 

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. Dessa forma, 

nas aulas de línguas, é possível trazer isso à tona com atividades simples 

de narrativas, de trabalhos em pares, de grupos de discussão sobre leituras 

que encorajem a reflexão dos alunos sobre o que pensam. Isso é 

fundamental, principalmente para alunos de Letras, futuros professores de 

línguas. É preciso que eles tenham oportunidade de tomar consciência do 

que acreditam a respeito de linguagem, aprendizagem e ensino de 

línguas, pois isso pode se repercutir no seu desempenho, na sua futura 

abordagem como professor, enfim, na sua própria identidade como 

professor de línguas. 
 

 Dessa maneira, profa. Karen contou com várias experiências para que suas crenças 

mudassem: prática em sala de aula, reelaboração do PPC, momentos reflexivos com PRO4, 

entre outras possibilidades que podem ter acontecido, mas não foram registradas em nossa 

pesquisa. 

Somente a participação no estudo já consegue, em alguns casos, instigar reflexões 

que podem (ou não) resultar em mudanças. Foi o que observamos na resposta de PRO5 à 

pergunta 16395 do questionário: 

Introduzindo disciplinas básicas que preparem o discente para o curso. 

(PRO5_Francisco) 
 

 O que, inicialmente, pode parecer contraditório, haja vista que o mesmo professor, 

na questão 06, afirmou que o número de disciplinas era suficiente e, 10 perguntas depois, 

sugere que mais sejam acrescentadas, pode não o ser, pois, mesmo que, na ocasião, ele 

estivesse respondendo ao instrumento sozinho, há uma interação, ainda que indireta, entre 

nós (como elaboradores do instrumento e formuladores das perguntas) e o sujeito, como 

respondente. Esta resposta traz indícios que o momento reflexivo de PRO5 pode ter 

acontecido enquanto respondia e, consequentemente, era levado a refletir sobre o tema do 

questionário: E/A de idiomas durante a formação inicial de professores de LE. 

                                                           
395 16. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 
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3.1.1.4 Do governo 

 

 Ao tratarmos sobre o governo, não há como determinar um marco de tempo 

específico no passado em que as suas representações anteriores foram expressadas, uma 

vez que não se trata de um indivíduo distinto, como os demais participantes de nosso 

estudo o são. Outrossim, durante toda a trajetória da formação de professores de línguas no 

Brasil, no Pará e em Marabá396, foram vários os momentos em que crenças foram 

expressas em documentos oficiais, por exemplo, (projetos de) leis, resoluções, decretos etc. 

Analisar todas e como cada uma delas mudou (ou não) através do tempo resultaria em um 

trabalho longo e exaustivo, que contraria os objetivos397 de nossa pesquisa. 

 Optamos, então, por estudar aqui somente as crenças governamentais (aquelas 

expressas em documentos oficiais) passadas que já não tenham sido exploradas em outras 

partes deste mesmo texto398, para evitar repetições, e que mais se aproximem daquelas que 

nossos sujeitos produziram (seja no passado399, no presente400 ou no futuro401), para, desta 

maneira, favorecer o estabelecimento de comparações que trazemos na seção 3.3 ‘Crenças 

e expectativas de diferentes agentes inter-relacionadas’. 

 Encontramos mudanças nas crenças: 

 - Exigência de pré-requisitos para cursar; 

- Conteúdo do currículo e quantidade de disciplinas ofertadas; 

- Carga horária do curso. 

E estudamos cada uma delas separadamente em seguida: 

 i) Exigência de pré-requisitos para cursar; 

 Na região Norte, a primeira graduação em Letras documentada foi a da Escola 

Universitária Livre de Manáos, criada em 1909 (AMAZONAS, 1909), sobre a qual, na 

atualidade, pouco se conhece. Sua criação foi registrada em uma lei local402, assinada pelo 

governador do estado do Amazonas: Antonio Clemente Ribeiro Bittencourt. A primeira 

universidade da nação não teve o destaque que algumas iniciativas que a precederam 

                                                           
396 Contamos esta trajetória no subcapítulo 1.2 ‘História legislativa da formação de professores de inglês’. 
397 Ver item ‘Perguntas e objetivos de pesquisa’, no capítulo introdutório. 
398 Essencialmente nas seções 1.5.1 ‘Inglês como disciplina escolar’ e 1.2 ‘História legislativa da formação 

de professores de inglês’. 
399 Ver abertura da seção 3.1.1 ‘Ensinar/aprender no passado’. 
400 Ver abertura da seção 3.1.2 ‘Ensinar/aprender no presente. 
401 Ver abertura das seções 3.2.1 ‘Expectativas externas sobre ensinar/aprender no futuro’ e 3.2.2 

‘Expectativas internas sobre ensinar/aprender no futuro’. 
402 Lei nº 601 de 08 de outubro de 1909 (AMAZONAS, 1909). 
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tiveram, com direito à criação decretada pelo próprio regente interino, em nome do 

príncipe Dom Pedro II, na época, imperador do Brasil, como foi o caso, por exemplo, do 

curso oferecido no Colégio de Pedro II403, no Rio de Janeiro404, então, capital do país405: 

Art. 234.  O Alumno, que houver feito os estudos declarados nestes 

Estatutos, obterá o Diploma de Bacharel em Letras, quando em todas as 

materias ensinadas for approvado. 

Art. 235.  O Bacharel em Letras não será obrigado a fazer exames de 

preparatorios para entrar nas Academias do Imperio, bastando a 

apresentação de seu Diploma. (BRASIL, 1838, p. 94) 
 

 A legislação vigente atualmente difere do preconizado no período imperial 

brasileiro. Hoje em dia não há mais como obter o grau de bacharel, seja em qualquer área, 

sem cursar o Ensino Superior, para o qual só podem concorrer “[…] candidatos que 

tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo 

seletivo” (BRASIL, 1996). É aberta exceção apenas para: 

§3º As instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica somente poderão ofertar bacharelados e cursos superiores 

de tecnologia nas áreas em que ofereçam cursos técnicos de nível médio, 

assegurada a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e educação superior.  (BRASIL, 2017a) 
  

Significativamente diferente do que acontecia, no século XIX, quando, o referido 

colégio era autorizado a emitir diplomas de bacharéis em Letras para aqueles que 

terminassem os estudos na instituição. Certificação esta que desobrigava quem a possuísse 

de precisar passar pelas provas de seleção para as ditas “Academias do Império”. Quando a 

referida escola foi inaugurada, havia algumas em funcionamento, como: 

- Escola de Cirurgia da Bahia, em Salvador;406 

- Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro;407 

- Academia dos Guardas-Marinhas, no Rio de Janeiro;408 

- Academia Real Militar, no Rio de Janeiro;409 

- Academia de Direito de Olinda; 410 

- Academia de Direito de São Paulo. 411 

                                                           
403 Criado por intermédio do decreto 02/1837, instituição pertencente à Igreja Católica que existia desde 1739 

(BRASIL, 1937) e, mais tarde, seria transformado em autarquia (BRASIL, 1967). 
404 A cidade do Rio de Janeiro foi capital do Brasil de 1763 a 1960, apesar de a transferência somente ter sido 

oficializada, anos mais tarde, após a proclamação da república (BRASIL, 1889a). 
405 Brasília se torna a capital do Brasil somente a partir de 1960 (BRASIL, 1956). 
406 Criada pela Decisão nº 2, de 18 de fevereiro de 1808 (BRAZIL, 1808c). 
407 Criada pelo Decreto de 2 de abril de 1808 (BRAZIL, 1808b). 
408 Criada pela decisão nº 9 de 05 de maio de 1808 (BRAZIL, 1808a). 
409 Criada pela carta de lei de 4 de dezembro de 1810 (BRAZIL, 1810). 
410 Criada pela carta de lei de 11 de agosto de 1827 (BRAZIL, 1827). 
411 Idem, conforme a nota de rodapé anterior. 
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 Todas já existiam anteriormente, sob administração militar ou católica, e passaram 

a englobar o que precederia a Educação Superior brasileira, a partir do advento da fuga da 

família real portuguesa para o Brasil, em 1808. Portanto, não é coincidência que as suas 

leis, decisões ou decretos de criação datem após a chegada da corte, em janeiro do referido 

ano. Ademais, elas ficavam nas principais cidades do Nordeste ou Sudeste do país, regiões 

onde estavam concentrados os interesses político-econômicos nacionais. 

 Notamos, desta maneira, que o contexto histórico é propício para que o então 

Seminário de São Joaquim fosse reestruturado e começasse a funcionar como Colégio de 

Pedro II, pois havia, no país, demanda de uma nova elite que ansiava por educação formal. 

Assim, a formação em Letras representava uma abertura de portas para dar continuidade 

aos estudos para exercer outras profissões, o que diverge bastante das características atuais 

do curso: 

O objetivo do Curso de Letras é formar profissionais interculturalmente 

competentes, capazes de lidar, de forma crítica, com as linguagens, 

especialmente a verbal, nos contextos oral e escrito, e conscientes de sua 

inserção na sociedade e das relações com o outro. Independentemente da 

modalidade escolhida, o profissional em Letras deve ter domínio do uso 

da língua ou das línguas que sejam objeto de seus estudos, em termos de 

sua estrutura, funcionamento e manifestações culturais, além de ter 

consciência das variedades lingüísticas e culturais. Deve ser capaz de 

refletir teoricamente sobre a linguagem, de fazer uso de novas tecnologias 

e de compreender sua formação profissional como processo contínuo, 

autônomo e permanente. A pesquisa e a extensão, além do ensino, devem 

articular-se neste processo. O profissional deve, ainda, ter capacidade de 

reflexão crítica sobre temas e questões relativas aos conhecimentos 

lingüísticos e literários. (BRASIL, 2001c, p. 30) 

 Neste trecho do documento, há o atual perfil da graduação, um delineamento que, 

apesar de não necessariamente ser uma crença, está refletindo representações subjacentes à 

descrição. Hoje ser bacharel ou licenciado em Letras é, de acordo com Conselho Nacional 

de Educação (CNE), sinônimo de estar habilitado a desempenhar funções no mercado de 

trabalho. Vai além de ser somente um preparatório para a atuação em outras áreas de maior 

prestígio. Daí que Letras teve seu status suficientemente elevado para fazer parte da 

Educação Superior do país, a qual, para ter acesso, é necessário estar adiante dos pré-

requisitos exigidos, no passado, pelo Colégio de Pedro II:  
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Art. 46. Ninguem será admittido Alumno, se em seu favor não 

concorrerem os seguintes requisitos: 

§ 1.o Idade, pelo menos, de 8 annos, e de 12 quando muito. Os que 

excederem essa idade, não serão admittidos, sem licença especial do 

Governo. 

§ 2.o Saber ler, escrever, e contar as quatro primeiras operações de 

Arithmetica. 

§ 3.o Attestado de bom procedimento dos Professores, ou Directores das 

Escolas, que houverem frequentado. 

§ 4.o Despacho de admissão dado pelo Reitor. (BRASIL, 1838, p. 69) 

 

 Havia restrições em relação à faixa etária, o que, no presente, não há. Contudo, até 

certo ponto, é compreensível a delimitação, uma vez que a instituição era uma escola, não 

uma universidade. Além disso, chama-nos atenção o fato de apenas o §2o tratar sobre 

conhecimento prévio: bastava ser alfabetizado e saber as operações matemáticas básicas. 

Deveras distinto do que é exigido no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM): 

3.3 As provas objetivas e a redação avaliarão as seguintes áreas de 

conhecimento do ensino médio e os respectivos componentes 

curriculares: 

Áreas de conhecimento Componentes curriculares 

Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias e Redação 

Língua Portuguesa, Literatura, Língua 

Estrangeira (Inglês ou Espanhol), 

Artes, Educação Física e Tecnologias 

da Informação e Comunicação 

Ciências Humanas e suas 

Tecnologias 

História, Geografia, Filosofia e 

Sociologia 

Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias 

Química, Física e Biologia 

Matemática e suas Tecnologias Matemática 

(BRASIL, 2018d, p. 54) 

 

Nos dias correntes, a pontuação obtida no ENEM é utilizada pela maioria das 

universidades brasileiras para selecionar seus alunos, principalmente na rede federal. Ao 

compararmos com a lista do requisitado na citação anterior, a diferença e a mudança são 

evidentes. Não obstante, há um aspecto que permanece imutável: a cobrança da 

proficiência da oralidade dos idiomas, nos processos seletivos para acesso ao Ensino 

Superior, como vemos, em um extrato do decreto seguinte: 

Art. 4.o Os examinadores arguirão os examinandos, nos limites das 

materias do exame, e sobre tudo no que fôr necessario para poderem 

formar seu juizo sobre o merito delles, não exigindo nos exames das 

linguas o conhecimento da verdadeira pronuncia dellas; (BRAZIL, 1831, 

p. 186) 

 

Este é um trecho do estatuto para os cursos de Ciências Jurídicas e Sociais do 

Brasil imperial. Haja vista que todas as questões da versão de 2018 do ENEM que 
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envolvem LE são escritas e objetivas, 187 anos depois, continuamos a não exigir/avaliar a 

competência oral daqueles que desejam seguir seus estudos no Ensino Superior. O domínio 

do registro escrito da língua se manteve em um patamar superior em termos de relevância 

nos processos seletivos. 

A próxima crença em que achamos mudança significativa é o item subsequente: 

ii) Conteúdo do currículo e quantidade de disciplinas ofertadas; 

Para ser bacharel em Letras, na época em que o Brasil era um império, aprender 

apenas um idioma não era suficiente. O português e mais quatro LE eram ensinados a 

partir do sexto ano (dos “hipoteticamente”412 oito) necessários para concluir os estudos: 

Art. 3.o Neste collegio serão ensinadas as linguas latina, grega, franceza e 

ingleza; rhetorica e os principios elementares de geographia, historia, 

philosophia, zoologia, meneralogia, botanica, chimica, pbysica, 

arithmetica, algebra, geometria e astronomia. (BRASIL, 1837, p. 60) 

 

Hoje não há uma determinação nacional de quais disciplinas devem integrar o 

currículo do curso, pois cada instituição pode: 

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, 

sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: 

[...] 

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as 

diretrizes gerais pertinentes; (BRASIL, 1996) 

 

Por conseguinte, o que existe são diretrizes curriculares nacionais, elaboradas pelo 

CNE, onde são definidos os conteúdos curriculares para cada curso. Para a graduação em 

Letras, são: 

                                                           
412 Falamos sobre o caráter hipotético desta afirmação na análise da próxima crença iii) ‘Carga horária do curso’. 
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Considerando os diversos profissionais que o curso de Letras pode 

formar, os conteúdos caracterizadores básicos devem estar ligados à área 

dos Estudos Lingüísticos e Literários, contemplando o desenvolvimento 

de competências e habilidades específicas. Os estudos lingüísticos e 

literários devem fundar-se na percepção da língua e da literatura como 

prática social e como forma mais elaborada das manifestações culturais. 

Devem articular a reflexão teórico-crítica com os domínios da prática – 

essenciais aos profissionais de Letras, de modo a dar prioridade à 

abordagem intercultural, que concebe a diferença como valor 

antropológico e como forma de desenvolver o espírito crítico frente à 

realidade. 

De forma integrada aos conteúdos caracterizadores básicos do curso de 

Letras, devem estar os conteúdos caracterizadores de formação 

profissional em Letras. Estes devem ser entendidos como toda e qualquer 

atividade acadêmica que constitua o processo de aquisição de 

competências e habilidades necessárias ao exercício da profissão, e 

incluem os estudos lingüísticos e literários, práticas profissionalizantes, 

estudos complementares, estágios, seminários, congressos, projetos de 

pesquisa, de extensão e de docência, cursos seqüenciais, de acordo com 

as diferentes propostas dos colegiados das IES e cursadas pelos 

estudantes. 

No caso das licenciaturas deverão ser incluídos os conteúdos definidos 

para a educação básica, as didáticas próprias de cada conteúdo e as 

pesquisas que as embasam. 

O processo articulatório entre habilidades e competências no curso de 

Letras pressupõe o desenvolvimento de atividades de caráter prático 

durante o período de integralização do curso. (BRASIL, 2001d, p. 31) 
 

 O mesmo documento registra o que é necessário aprender tanto no bacharelado, 

quanto na licenciatura, apenas acrescendo a informação de que, no caso da última, o 

conteúdo pedagógico também deve fazer parte do currículo. Observando a imagem a seguir 

podemos examinar melhor as palavras utilizadas nos quatro parágrafos da citação acima: 
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Imagem 02 – Nuvem de palavras do conteúdo curricular para os cursos de Letras413 

 

 Vocábulos como conteúdos, competências, habilidades, desenvolvimento, letras e 

estudos linguísticos e literários estão entre os mais mencionados no discurso legislativo 

que determina o que deve ser aprendido/ensinado para formar um profissional da área. 

Chama-nos a atenção o fato de que nada disso aparecia na grade curricular do antigo 

Colégio de Pedro II414, cujas palavras utilizadas para compô-la formam a imagem adiante: 

Imagem 03 – Nuvem de palavras do conteúdo da primeira grade curricular do Colégio de Pedro II 

 

                                                           
413 Trazemos o conteúdo proposto para nível nacional pelo CNE, ao invés de nos atermos especificamente na 

grade curricular da instituição investigada, porque, durante a elaboração deste texto, um novo projeto 

pedagógico do curso (PPC) em questão estava em fase de aprovação. Portanto, preferimos não analisar o 

antigo documento em vigência devido à sua breve validade, haja vista estar prestes a ser substituído por 

outro. Bem como, no momento, não cabia estudar a nova proposta por causa da possibilidade de a versão 

existente dela ainda sofrer alterações. 
414 Anexo A – ‘Primeira grade curricular do Colégio de Pedro II’. 
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Quase dois séculos (163 anos) separam a publicação das diretrizes curriculares, em 

2001, cujas palavras estão na imagem 02, do regulamento de 1838, cujos vocábulos estão 

na terceira. Impressiona que ambas as nuvens tenham sido criadas com trechos de cada um 

destes documentos que tratam sobre o mesmo assunto, mas que absolutamente nenhuma 

palavra ocorra nas duas. Em termos de conteúdo, este período foi suficiente para que o 

currículo utilizado na formação em Letras mudasse a ponto de passar a ser redigido com 

um vocabulário tão diferente. 

 Inicialmente, na legislação vigente, os estudos linguísticos e literários ganham 

destaque e estão sempre associados. Enquanto, na proposta anterior, as aulas de língua 

começavam apenas depois que o aluno passasse dois anos estudando outras disciplinas, 

naquele tempo chamadas de matérias, como: Filosofia, Retórica e Poética, Ciências 

Físicas, História, Matemática e Astronomia. Somente, então, as LE eram inclusas na grade 

curricular. 

No Colégio de Pedro II, por algum tempo, o português não é estudado: nas terceira, 

quarta e quinta aulas, quando apenas as LE constam no currículo. Os estudos voltados para 

o idioma materno são retomados, sob o título de “Grammatica Nacional”, nas duas últimas 

aulas cursadas, quando as lições de latim diminuem pela metade, para que aquela possa ser 

inserida. Naquele tempo, aprender a gramática do português era suficientemente 

importante para que a matéria com maior número de lições, durante todo o curso, tivesse 

menos carga horária nas sétimas e oitavas aulas, para dar espaço a elas. 

Outra diferença é o número de idiomas estudados. No presente, é comum que os 

cursos de Letras tenham habilitação em uma única língua ou, no máximo, duas415. Todavia, 

no Brasil imperial, diversas línguas faziam parte do currículo, sendo que a quantidade total 

de lições destinadas a cada uma variava bastante: 

 Latim – 50; 

 Português – 30416; 

 Grego – 18; 

 Francês – 5; 

 Inglês – 5. 

Em meio a tantas LE, as modernas ocupam um lugar marginal e a prioridade, maior 

porção de estudo, é dedicada a um idioma considerado morto, mas que ainda é bastante 

                                                           
415 Exemplificamos e discutimos isto na seção 3.2 Destinos tomados pelo curso no Pará. 
416 Número representa a soma da quantidade de lições da matéria “Grammatica Nacional” (10) e da 

“Rhetorica e Poetica” (20), cujos conteúdos acreditamos que eram relacionados ao português. 
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utilizado em termos jurídicos e médicos, por exemplo. Não podemos esquecer que, na 

época, Direito e Medicina eram, e até hoje são, carreiras promissoras no país, e formar uma 

elite capaz de continuar sua instrução na área era um dos objetivos da instituição. Ademais, 

alguns anos antes da inauguração do colégio, a Academia de Direito de Olinda e a de São 

Paulo já tinham começado a cobrar de seus candidatos a alunos que: 

Art. 1.o Para o estudo das materias dos exames preparatorios exigidos no art. 

1.o, capitulo 1.o, serão incorporadas à Academia Juridica as seguintes cadeiras, 

nas quaes se ensinarão as materias dos exames preparatorios, à saber: 

1.a cadeira……. Latim em prosa, e verso. 

2.a dita……. {Francez em prosa, e verso. 

{Inglez em prosa, e verso. 

3.a dita……. Rhetorica, e poetica. 

4.a dita……. Logica, metaphisica, e ethica. 

5.a dita……. Arithmetica, e geometria. 

6.a dita……. Historia, e geographia. 

(BRAZIL, 1831, p. 187) 

 

 Questão reiterada, anos mais tarde, quando as academias já tinham status de 

faculdade: 

Art. 53. Ninguem será admittido a matricular-se em qualquer das 

Faculdades de Direito sem que se mostre habilitado no conhecimento das 

línguas latina, franceza e íngleza, e nas seguintes materias: philosophia 

racional e moral; arithmetica e geometria; rhetorica e poetica; historia e 

geographia. (BRASIL, 1854b, p. 179) 

 

 Vemos, então, que, além do português, era necessário saber latim, francês e inglês 

para ingressar nas referidas academias. Pré-requisito que, mais adiante, foi também seguido 

pelas escolas ou faculdades de medicina: 

Art. 82. Os alumnos que se quizerem matricular em qualquer das 

Faculdades deverão habilitar-se com os seguintes exames: 

Para o Curso medico: – latim, francez, inglez, historia e 

geographia, philosophia racional e moral, arithmetica, geometria, e 

algebra até equações do 1. o grao. 

Para o Curso pharmaceutico: – francez, arithmetica e geometria. 

Para o Curso obstetricio: – leitura e escripta, as quatro operações 

da arithmetica e francez. (idem, ibidem, loc. cit.) 
 

 As exigências não eram iguais para todos os cursos oferecidos, o que nos leva a 

acreditar que, mesmo entre as profissões destinadas à alta sociedade, havia a 

supervalorização de algumas em detrimento de outras, para as quais os conhecimentos 

prévios necessários eram inferiores em quantidade e complexidade. 

 Ao passo que, em relação à língua grega, retomando o comparativo com o Colégio 

de Pedro II, que antes era um seminário católico, que também funcionava como escola. 
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Vestígios de sua ocupação de formação seminarista são uma possível justificativa para a 

aprendizagem do grego (idioma em que parte da bíblia foi originalmente escrita) e também 

do latim (língua que, no período imperial, ainda era utilizada na liturgia praticada pela 

igreja católica). 

 Logo, no que diz respeito aos idiomas estudados, tudo estava, de certa maneira, 

associado a demandas sociais, religiosas e acadêmicas da época. 

 Por fim, trazemos a última crença da seção: 

iii) Carga horária do curso; 

 Quando dissemos, no início da análise da crença retroativa nesta seção, que o 

“curso” de bacharelado em Letras poderia ser concluído em oito anos, tratar-se apenas de 

uma hipótese, é porque sabemos somente que o currículo organizava-se em oito “aulas”, 

cada uma com “matérias” (disciplinas) específicas que, por sua vez, continham um número 

determinado de “lições” semanais. Contudo, não conseguimos encontrar nenhuma 

informação específica de quanto tempo durava cada aula, apenas é dito que: “Art. 110. O 

emprego do tempo das Aulas será marcado pelo Regimento interno” (BRASIL, 1838, p. 

77). Podemos, todavia, pressupor que uma aula equivalia a um ano letivo, pois, no mesmo 

documento, é dito que haviam exames em dois momentos: 

- No quinto mês do ano letivo: apenas para aqueles que quisessem avançar de uma 

aula para outra; 

- A partir do dia 3 de dezembro: para todos os alunos com aprovação obrigatória 

para passar para a aula seguinte. 

 Assim, por haver, para todas as aulas, exames tanto no primeiro semestre, quanto 

no segundo, presumimos que cada aula correspondia a, pelo menos, um ano. 

 Hoje não há legislação, em âmbito nacional, que imponha uma quantidade fixa de 

anos que o curso de Letras, ou qualquer outro, deva ter. A Lei de Diretrizes e Bases vigente 

é aberta nesta questão, especificando apenas o número mínimo de dias letivos: “Art. 47. Na 

educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, 

duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames 

finais, quando houver” (BRASIL, 1996). 

 Há, no entanto, determinação de carga horária mínima de 2.400h a ser cumprida no 

bacharelado presencial em Letras, que o classifica como pertencente ao: “a) Grupo de 

Carga Horária Mínima de 2.400h: Limites mínimos para integralização de 3 (três) ou 4 
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(quatro) anos” (BRASIL, 2007, p. 1), que é menor do que o previsto para quando a mesma 

graduação é ofertada em forma de licenciatura: 

§ 1º Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três mil e 

duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração 

de, no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo: 

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 

distribuídas ao longo do processo formativo; 

II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área 

de formação e atuação na educação básica, contemplando também outras 

áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da 

instituição; 

III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às 

atividades formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e 

II do artigo 12 desta Resolução, conforme o projeto de curso da 

instituição; 

IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de 

aprofundamento em áreas específicas de interesse dos estudantes, 

conforme núcleo definido no inciso III do artigo 

12 desta Resolução, por meio da iniciação científica, da iniciação à 

docência, da extensão e da monitoria, entre outras, consoante o projeto de 

curso da instituição. (BRASIL, 2015a, p. 11) 

 

 No caso da formação de professores, contanto que, dentro do estipulado, cada 

Instituição de Ensino Superior (IES) possui autonomia para organizar a distribuição da 

quantidade de horas a ser cumprida a cada ano. 

 A mudança na crença em tópico, então, está no fato de que, atualmente, as 

universidades têm mais liberdade neste quesito, podendo se organizar conforme a 

necessidade, sem precisar se ater a nenhuma normativa tão precisa, como costumava ser 

antigamente. 

 Ao final da seção, podemos dizer que, apesar das mudanças, no âmbito legislativo, 

nos pré-requisitos, conteúdo, disciplinas e carga horária, o caráter marginalizado atribuído 

ao curso nunca mudou. Letras iniciou a sua história no Brasil como sendo uma formação 

que até mesmo crianças, a partir de 8 anos de idade, poderiam cursar (BRASIL, 1838) 

como um preparatório para a sua futura profissão que seguiriam em outras carreiras mais 

elitizadas como Medicina, Direito, Engenharias etc. E, ainda hoje, carrega um estigma não 

muito diferente. A sua representação mudou em alguns aspectos, como demonstramos nas 

três crenças analisadas, mas não o suficiente para elevar o seu status social, acadêmico ou 

profissional. 
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3.1.2 Ensinar/aprender no presente 

 

Utilizamos esta subseção para estudar as crenças que os indivíduos criam ser 

verdadeiras na época em que os dados foram produzidos. Trazemos, separadamente, as 

representações de cada um dos quatro investigados: estudantes calouros, concluintes, 

professores e governo. 

 

3.1.2.1 Dos calouros 

 

Os sujeitos pertencentes à turma de calouros expressaram crenças que classificamos 

como sendo presentes ao momento da produção de dados. Expomos aqui a análise de 

quatro delas: 

- Insatisfação com aspectos do curso de Letras Inglês da Unifesspa; 

- Satisfação com aspectos do curso de Letras Inglês da Unifesspa; 

- Parte da formação de professores de inglês pela Unifesspa é deficiente; 

- Diversos aspectos do curso de Letras Inglês da Unifesspa podem melhorar. 

 Nos itens adiante analisamos cada uma delas separadamente, na ordem listada: 

 

i) Insatisfação com aspectos do curso de Letras Inglês da Unifesspa; 

  Esta primeira crença foi compilada a partir das respostas à pergunta 04 do 

questionário417, cujos textos produzidos utilizamos para construir a imagem subsequente: 

Imagem 04 – Nuvem de palavras das respostas dos calouros à pergunta 04 do questionário 

 
 

                                                           
417 04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? Por quê? 
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  Na nuvem acima temos as palavras mais recorrentes no discurso dos investigados. 

Ao responderem, eles mantiveram o foco no tema em pauta (mudanças necessárias no 

E/A de inglês no curso) e usaram um vocabulário bastante diverso, o que pode ser devido 

ao fato de esta ter sido a primeira pergunta subjetiva do instrumento, mas também à 

multiplicidade de crenças que foi gerada nesta única questão, pois sugeriram alterações 

em quatorze diferentes particularidades, as quais pontuamos, em seguida, indicando 

também a(s) abreviação(ões) correspondente(s) ao(s) indivíduo(s) que fez(fizeram) cada 

recomendação: 

• Atração mais eficaz da atenção do aluno pelo uso de ferramentas; → CA_13. 

• Ensino do inglês “especificamente/ realmente/ de verdade” no curso; → CA_01, 

CA_05 e CA_15 (Ana Luiz). 

• Inclusão/criação de disciplina para aprendizagem do idioma; → CA_15 (Ana 

Luiz). 

• Mais disciplinas voltadas para o E/A do idioma; → CA_07 (Jeniffer) e CA_11 

(Karen). 

• Maior incentivo de pessoas que tiveram experiências no exterior; → CA_09 

(Isabel). 

• Mais prática da LE no curso; → CA_11 (Karen) e CA_14. 

• Mais uma disciplina específica para alunos com “baixo nível de fluência” “evoluírem”; 

→ CA_12 (Carmen). 

• Plano Político Pedagógico do Curso (PPC); → CA_02. 

• Professores usando mais a LE em sala de aula; → CA_04 (Nicole), CA_06 e 

CA_11 (Karen). 

• Professores assumindo a responsabilidade por fornecer insumo; → CA_06. 

• Formas de ensino para gerar maior aquisição da LA pelo aluno; → CA_13. 

• Fornecimento de material para estudo autônomo do básico do idioma; → CA_04 

(Nicole). 

• Maneira pela qual as aulas de LE são ofertadas; → CA_03, CA_08 e CA_16. 

• Modo pelo qual alguns professores ensinam; → CA_10 (Chris). 

 Assim como determinadas propostas foram mencionadas por mais de uma pessoa, 

tivemos indivíduos que, na mesma resposta, escreveram mais de uma sugestão: CA_04 

(Nicole), CA_06, CA_11 (Karen), CA_13 e CA_15 (Ana Luiz). Entendemos ambos os 

fatos como indicativos favoráveis tanto de que há certa homogeneidade de opiniões dentre 
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os participantes que estão em igual nível de formação acadêmica, quanto de 

adequabilidade do instrumento e de sua aplicação, uma vez que a atitude de 

comprometimento dos alunos, à luz de nossa interpretação, remete à ideia de que estavam 

se sentindo suficientemente seguros e confortáveis para se expressar, desde o início da 

participação na pesquisa. 

Alguns dos tópicos mencionados vieram à tona, novamente, no decurso de ambos 

os grupos focais: 

1a  Sessão de grupo focal 
#ForaTemer: O contato com a língua quanto “mais” melhor. 

 
2a  Sessão de grupo focal 
Carter: […] Como o curso é novo. Nossa... Nossa... Nosso curso 

praticamente foi tirado do português e adicionaram coisas referentes ao 

inglês. Tem coisas que é interessante pra gente aprender, mas tem 

coisas... Tem coisas que são interessantes, que a gente acha que seria 

interessante, mas não tão. Por exemplo, a aula de Educação Ambiental 

[…] 

 

 Então, dentre os quatorze pontos listados individualmente por escrito nos 

questionários, dois deles foram também lembrados durante a interação oral entre os alunos: 

a quantidade de insumo e o currículo do curso, com ênfase nas disciplinas que compõem a 

grade curricular. 

 Ainda tratando da mesma listagem, observamos que, à exceção do antepenúltimo 

item, em nenhuma das outras recomendações, o aluno aparece como agente cujo 

comportamento precisa ser diferente para que o curso possa melhorar. Logo, os encargos 

da mudança são atribuídos a outros: ora o professor, ora um sujeito indeterminado, que 

precisa agir em prol de que o(s) estudante(s) alcance(m) algum resultado. Retrato bastante 

diferente da descrição que Hativa e Goodyear fazem do funcionamento da Educação 

Superior: “[...] conhecimento não é mais considerado uma essência que é transferível de 

uma pessoa para outra. Alunos não são receptores passivos das percepções, crenças e 

conhecimentos dos professores, mas antes aprendizes ativos que constroem seu próprio 

conhecimento”418 (2002b, p. 337). 

 No estágio inicial de formação em que se encontravam os sujeitos, o não se ver 

como responsável pela própria aprendizagem é comum, haja vista que quase todos 

                                                           
418 Tradução nossa do texto original: “[…] knowledge is no longer considered an essence that is transferable 

from one person to another. Students are not passive receptors of teachers' perceptions, beliefs, and 

knowledge but rather active learners who construct their own knowledge.” (HATIVA; GOODYEAR, 2002, 

p. 337) 
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expressaram-se da mesma maneira. Até mesmo a aluna que fugiu à regra, o fez apenas em 

partes, pois o aluno aparece como agente em somente uma de suas duas sugestões e, ainda 

naquela em que ele necessita assumir um papel (“estudar sozinho”), este lhe é atribuído 

mediante a ação de outrem (“o curso”) que deve “oferecer o material”. Portanto, a 

necessidade de imputar a alguém a responsabilidade pela sua própria 

aprendizagem/formação permeava o discurso dos calouros, que foram capazes de expressar 

sua insatisfação, mas não conseguiram enxergar-se incumbidos de ações que gerassem 

qualquer mudança. 

 Durante o grupo focal, o assunto é retomado: 

1a  Sessão de grupo focal 

Nic: Enquanto o aluno não ver a importância, ver que ele precisa... Ele não 

se interessa, e tanto faz como tanto fez. 

#ForaTemer: Vai ser só mais uma matéria só pra ele passar. 

 

2a  Sessão de grupo focal 

Carmen: O bom professor de inglês, é aquele que tem que fixar o 

conteúdo na mente do aluno […] 

 

2a  Sessão de grupo focal 
Carter: Primeiro, estudar. 

 

 Notamos, nos dois primeiros excertos, que a responsabilização de outros continua 

sendo expressa. Carter é o único a declarar que há algo que cabe ao aluno fazer: estudar. 

  Apesar de demonstrarem estar insatisfeitos com algumas questões, na crença 

adiante, para os calouros, nem tudo no curso é ruim. 

ii) Satisfação com aspectos do curso de Letras Inglês da Unifesspa; 

 Esta crença foi expressada nas respostas dos participantes à pergunta 05 do 

questionário419. A partir delas, elaboramos a nuvem de palavras subsequente: 

Imagem 05 – Nuvem de palavras das respostas dos calouros à pergunta 05 do questionário 

 

                                                           
419 05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? Por quê? 
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 Em termos de tamanho, as respostas dadas na questão referida foram menores do 

que na analisada no item anterior. Aqui, todos os sujeitos preferiram ser mais curtos e 

diretos que em comparação à indagação precedente. Isto se justifica por ambas as 

perguntas serem significativamente semelhantes em suas estrutura e vocábulos, apesar de 

questionarem a respeito de coisas distintas. Daí que a quantidade de palavras utilizadas 

para responder foi inferior e, em geral, repetitiva (diferentes sujeitos usaram o mesmo 

vocabulário), por isso a diferença entre as duas nuvens (imagens 04 e 05). 

 Crenças não são apenas o lado ruim das coisas. O que os sujeitos pensam ser bom 

também pode ser representado e expressado a partir delas, pois elas englobam a “[…] 

maneira como se aborda todo o processo de ensino e aprendizagem da nova língua. A 

maneira como pensam, vêem e vivenciam aquele processo os leva a trilhar caminhos 

diferentes para atingir seus objetivos” (MADEIRA, 2008, p. 50). Nas respostas à pergunta 

supramencionada temos, então, o que os participantes não gostariam que fosse diferente: 

• Currículo; → CA_01; 

• Quantidade de leitura; → CA_04 (Nicole); 

• Carga horária; → CA_05; 

• Estudo de Filosofia; → CA_06; 

• Maneira de dar (ensinar ou ofertar?) disciplinas; → CA_08; 

• Método de ensino dos professores; → CA_12 (Carmen); 

• Manter o que tem proporcionado um bom desenvolvimento; → CA_13; 

• Modelo de ensino das disciplinas de prática do inglês; → CA_14; 

• Nada; → CA_02, CA_03, CA_10 (Chris), CA_15 (Ana Luiz) e CA_16; 

• Não há nada que não possa ser mudado; → CA_07 (Jeniffer). 

 Ao refletir criticamente sobre o processo de sua própria aprendizagem do idioma 

listando a variedade de itens elencados acima, os alunos calouros revelam que, mesmo 

estando ainda no início de sua formação profissional, já conseguem expressar uma 

quantidade significativa de crenças a respeito de diversos aspectos do tema tratado, desde 

particularidades como currículo, carga horária, metodologia etc., até as duas últimas 

respostas em que foi preciso encontrar expressões que pudessem, em poucas palavras, 

abranger a dimensão do que precisava ser dito e, no caso de uma pergunta com estrutura 

negativa, ‘nada’ atendeu à necessidade, trazendo a ideia, como colocado por CA_07, de 

que ‘não há nada que não possa ser mudado’ e, quando pensamos no E/A de línguas, 
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presumimos se tratar de uma colocação que historicamente representa mesmo o que tem 

acontecido, como descrito por Leffa: 

Um problema mais sério é que nossos conceitos de linguagem e 

aprendizagem de idiomas sempre se mostraram errados. O que 

consideramos verdadeiro no passado e que muitas vezes foi imposto aos 

estudantes gerou uma oposição tão forte que foi totalmente descartada 

mais tarde.420 (LEFFA, 1991, p. 58) 

 

Neste contexto, o ‘nada’ também denota uma crença, transparecendo que os 

sujeitos já perceberam que EA idiomas é um processo volátil que, portanto, muda e pode 

ser alterado pelos envolvidos para alcançar os resultados esperados. 

Nos dois grupos focais, os alunos apontaram mais um aspecto não relatado no 

questionário que é a satisfação deles em relação a duas disciplinas específicas: uma é a 

Psicologia da Aprendizagem: 

1a  Sessão de grupo focal 

Chris: A Psicologia da Educação. 

CS, NS, Karen e Jennie: A Psicologia da Aprendizagem. 

Karen: Eu acho que é o que a gente pretende usar, né?! 

NS: É. 

 

2a  Sessão de grupo focal 

Carter: […] Agora se fosse um professor ruim, por exemplo, em 

Psicologia... 

Florrier: Da Aprendizagem. 

Carter: Psicologia da Aprendizagem, isso implicaria em uma coisa ruim 

para a gente. Implicaria no desinteresse. Só que seria interessante saber na 

hora de dar aula. 

Florrier: A gente não ia saber lidar com o processo de desenvolvimento 

cognitivo dos alunos. Então, eu acho que isso, de certa forma, ia interferir 

em algo. Educação Ambiental eu acho que é mais para a gente, assim, levar 

é... Na questão profissional, mais no... 

Isabel: Na consciência. 

Carter: Na consciência mesmo. 

Florrier: No social, né? 

 

 E a outra é a Fonética e Fonologia do Inglês: 
 

1a  Sessão de grupo focal 

Nic: Fonética e Fonologia. 

Karen: Fonética, ajudou muito. 

Jennie: Isso, Fonética e Fonologia. 

CS e NS [Dizem juntas]: Fonética e Fonologia. 

 

                                                           
420 Tradução nossa do texto original: A more serious problem is that our concepts of language and language 

learning have always been proven to be wrong. What we have held as true in the past, and have often 

imposed upon the students, has generated such strong opposition that it was totally discarded later. (LEFFA, 

1991, p. 58) 
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2a  Sessão de grupo focal 

Florrier: Eu acho [...], com relação à parte de Fonética e Fonologia [...] 

Eu lembro que, no início, foi bem difícil, né? Complicado, porque 

Fonética e Fonologia do inglês não é fácil. Só que a gente aprendendo 

aquilo, a gente vai pegando a pronúncia, a pronúncia correta. Então, você 

praticando, você começa a se acostumar com aquilo, começa a aprender. 

Aquila: Talvez por isso a matéria, até como o pessoal falou aqui, é meio 

que traumatizante. 

Todos: [Risos] 

Os participantes foram bastante enfáticos ao reconhecerem a importância de ambas 

para a sua formação. Chama-nos a atenção o fato que os estudantes menos proficientes (os 

participantes do segundo grupo focal) consideram que a última disciplina mencionada teve 

um alto nível de dificuldade para eles, mas que, ainda assim, ficaram satisfeitos e 

conseguiram aprender. 

Podemos dizer que a fala de uma das alunas sintetiza as duas primeiras crenças 

exploradas nesta seção: 

1a  Sessão de grupo focal 

Jennie: Tem coisas que são boas e tem coisas que não são. 

Consequentemente, não há, na visão dos calouros, extremos. Eles conseguem 

determinar e caracterizar particularidades tanto boas, quanto ruins, na sua própria 

formação, constatando que ela não é perfeita e que apenas isso não será suficiente para 

estarem aptos a serem profissionais de excelência. Até criticam colegas cujas expectativas 

lhes parecem irrealistas: 

1a  Sessão de grupo focal 

#ForaTemer: Eu acho que ela está com pensamento utópico, gente.  

A declaração de #ForaTemer abre espaço para a próxima representação. 

iii) Parte da formação de professores de inglês pela Unifesspa é deficiente; 

Encontramos informações sobre esta crença nas respostas dos calouros à pergunta 

14421 do questionário, que organizamos na tabela a seguir:  

Tabela 08 – Representação numérica e percentual das crenças dos alunos calouros sobre a 

qualidade dos professores formados pelo curso de Letras Inglês na Unifesspa 
 

Resposta Número Percentual 

Sim 01 06.25% 

Em partes sim 13 81.25% 

Não 02 12.5% 

Total 16 100.0% 
 

 A maioria dos alunos crê que, em partes, bons professores de inglês são formados 

na instituição. Ao afirmar isto, eles indicam que acreditam nessa possibilidade, mas não 

                                                           
421 14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 
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totalmente. Então, ela não seria aplicável a todos os casos. Infelizmente, nenhum dos que 

escolheram as outras alternativas (“sim” CA_16, e “não” CA_02 e CA_06) participaram 

dos grupos focais para que pudéssemos ter mais informações sobre as suas ideias. 

 No mesmo instrumento, ao replicar a pergunta 15422, apenas um indivíduo 

menciona uma possível ressalva: “a maior parte da deficiência dos professores formados 

pela unifesspa está no fato de não falarem inglês de verdade” (CA_04_Nicole). Entretanto, 

como já comentamos sobre a mesma asserção da estudante, em uma seção anterior423, não 

voltamos a retomar o assunto aqui mais uma vez. 

 Apenas nos limitamos a ressaltar que, na turma de calouros, esta única aluna a 

exemplificar a restrição é também a que tem mais tempo de experiência docente na sua 

classe (quase três anos, quando aplicamos o questionário). Acontecimento esperado, pois: 

A função da experiência, então, é fornecer os elementos do repertório de 

práticas do professor (os "eventos" a partir dos quais o professor constrói 

estruturas de sala de aula). Estes eventos e suas consequências e usos são 

codificados como "episódios críticos", "sentimentos característicos" e 

coisas do gênero -- isto é, são codificados de acordo com seus usos 

passados particulares e efeitos, e as reações e avaliações dos professores 

àqueles efeitos.424 (NESPOR, 1985, p. 169-170, tradução nossa) 
 

 Portanto, julgamos que os demais, por terem menos ou nenhuma experiência, não 

conseguiram, ainda, incluir em seu discurso outros exemplos no questionário. Todavia, ao 

longo dos grupos focais, a baixa proficiência na língua alvo, pontuada por CA_04, foi 

assinalada por mais participantes: 

1a  Sessão de grupo focal 

Jennie: [...] Eles têm muito mais dificuldade. Quem percebeu, é que 

assim, como é Letras Inglês, tem dificuldade de formar o professor... Pra 

ser professor daquela matéria tu tem que dominar ela, não é? E a 

impressão que dá é que eles formam para ti ensinar a ser professor, não é 

isso?  Não tem esse contato muito grande com a língua, tanto que a gente 

tem uma matéria e ela tem [...]. 

[...] 

Nic: A verdade é que, se não buscar aprender inglês fora, ou sozinha, 

você sai com a formação incompleta. Você sabe dar aula, mas não sabe 

como, é... Mas não sabe a matéria que você está dando aula. 

 

                                                           
422 15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 
423 Seção 3.1.1.1 ‘Dos calouros’. 
424 Texto original: “The function of experience, then, is to provide the elements of the teacher's repertoire of 

practices (the "events" from which the teacher builds classroom structures). These events and their 

consequences and uses are encoded as "critical episodes," "signature feelings," and the like -- that is, they 

are encoded according to their particular past uses and effects, and the teachers reactions and evaluations to 

those effects.” (NESPOR, 1985, p. 169-170) 
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2a  Sessão de grupo focal 

Aquila: [...] eu estava lendo que tem muita gente que concluiu o curso, 

mas não tem o domínio completo da língua. É estatística, é que a maior 

parte não tem esse domínio da língua. 

[...] 

Isabel: Tem professores que já tão formados que não, vamos dizer, elas 

não têm uma potência, ainda não desenvolveu. 

[...] 

Blair: [...] É o ideal sair com proficiência, mas muitos não vão sair. Vão 

ser maus professores justamente por isso, porque não terão domínio da 

língua. 

 

 Como os grupos focais foram desenvolvidos no período letivo posterior à aplicação 

dos questionários, podemos pressupor que os estudos realizados durante este intervalo de 

um pouco mais de 5 meses, contribuíram para que uma quantidade maior de indivíduos, 

não apenas a aluna que já era professora, formassem suas opiniões em relação ao tema em 

concordância com CA_04, bem como a interatividade entre os sujeitos, característica de 

entrevistas em grupo, pode ter colaborado. Extraordinariamente, uma pessoa afirmou 

discordar dos demais: 

2a  Sessão de grupo focal 

Carter: Eu acho o que nós estamos tendo até agora no curso, o que nós 

vimos até agora no curso é o suficiente para me tornar um bom professor. 

Tem o que eu preciso para ser um bom professor. [...] você saber que nem 

todos os alunos têm a mesma facilidade para aprender e para conhecer 

alguma coisa, isso já torna você um bom professor, já faz de você um 

bom professor. 

 

 Carter foi o único a expressar uma crença diferente e afirmar que, em sua opinião, o 

curso é bom e forma professores competentes. Em sua fala, diferentemente dos outros, ele 

não se prende apenas à aprendizagem da competência linguístico-comunicativa e exprime 

o que pensa em relação à graduação como um todo, tomando como base o que já 

estudaram até aquele momento. A maioria não pensa como Carter, por esta causa há a 

necessidade de explorarmos a crença subsequente. 

iv) Diversos aspectos do curso de Letras Inglês da Unifesspa podem melhorar; 

 O mero apontamento de aspectos negativos não basta para instigar qualquer 

melhora. Por isso, na pergunta 15425 do questionário, levamos os sujeitos refletir sobre o 

que poderia ser aperfeiçoado e compilamos dados relativos à crença indicada acima. 

Múltiplas particularidades foram enumeradas. Listamo-las, aqui, uma a uma, seguidas dos 

trechos em que foram referidas: 

                                                           
425 15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 
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• Necessidade de dar mais espaço e importância para o idioma no curso: 

Ensinado efetivamente a língua inglesa na universidade. (CA_01) 

Ressaltando um ensino total voltado para o Inglês e para a formação 

pedagógica do professor em sala de aula. (CA_02) 

Focar mais no idioma. (CA_03) 

Maior foco na língua (CA_08) 

Falar em inglês na sala de aula (CA_11_Karen)   

pode melhorar em relação ao tempo de estudo do idioma estrangeiro 

durante os semestres, que ainda é curto (CA_12_Carmen) 
  

• Imprescindibilidade de maior dedicação e conhecimento dos formadores:  

Professores realmente focados no assunto, entendidos (CA_05) 

Alguns professores se dedicando mais. (CA_10_Chris) 
 

• Indispensabilidade de recursos para contato com o idioma: 

Apresentando recursos para que o aluno tenha contato com o idioma, 

primeiramente em sala de aula, segundamente fora dos horários de aula. (CA_06) 
 

• Urgência de melhor desenvolver habilidade oral dos alunos: 

Formando melhores "Speakers" (CA_07_Jeniffer) 
 

• Primordialidade de tornar a universidade diversa e plural: 

trazendo a diversidade para dentro da universidade, com pessoas que 

possuem ou buscam um curriculum mais qualificado, para 

compartilharem e incentivarem os acadêmicos a aperfeiçoarem sua 

capacitação também. (CA_09_Isabel) 
 

• Inevitabilidade de se adaptar ao aluno e mostrar resultados: 

Buscando sempre o desenvolvimento do aluno de formas nas quais o 

aluno melhor se adapte e mostre resultados (CA_13) 
 

• Busca por maiores investimentos governamentais: 

através de maiores incentivos do governo (CA_14) 
 

• Reconhecimento da incapacidade de opinar sobre o assunto: 

Ainda não consigo expressar com palavras. (CA_15_Ana Luiz)  

Não sei, sinceramente, pois não depende somente da Instituição, depende 

mais do aluno. (CA_16) 
 

Podemos dizer que todas as circunstâncias enumeradas correspondem a uma crença 

diferente que está relacionada a um outra mais abrangente: a em destaque no item acima 

(iv), como se fossem desdobramentos desta última.  

As melhorias sugeridas envolvem a ação de pelo menos um agente distinto, entre 

todos os envolvidos, de alguma maneira, no processo de formação docente. São eles: 

- Professor: CA_01, CA_02, CA_05 e CA_10; 

- Governo: CA_14; 
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- Instituição de Nível Superior e graduando: CA_16; 

- Agente não identificado: CA_03, CA_06, CA_07, CA_08, CA_09, CA_11, 

CA_12 e CA_13. 

É curioso que o próprio aluno tenha sido referido por somente um dos respondentes 

(CA_16). Conseguimos atribuir a este fato duas possíveis interpretações: 

a) Os sujeitos não se veem como parte integrante da Unifesspa como instituição; e/ou 

b) Os calouros ainda não conseguem atribuir a si mesmo responsabilidade pela sua 

formação profissional, ou não sabem como expressar isto.  

 Igualmente instigante é a crença de CA_15, que mostra que ela tem uma opinião 

formada sobre o assunto, mas que, no momento, “ainda não consigo expressar com 

palavras”. Conforme Hosenfeld (2006, p. 39, tradução nossa), “outras crenças emergem e 

são mantidas pelo aprendiz, mas elas não são postas em prática até que o aprendiz descubra 

como fazer isso”426. É o que acontece com CA_15: ela possui uma representação, porém, 

naquele momento, não era capaz de expressar verbalmente a respeito ou optou por não o 

fazer. A autora citada usa a expressão ‘colocar em prática’, contudo, para exteriorizar 

qualquer crença, também é necessário descobrir como fazer isso. Reconhecer que não sabe 

é um possível passo em direção à aprendizagem. 

Já o último ponto da lista é aludido pela maioria dos participantes e aparece, no 

discurso deles, como sendo alguém ou algo que precisa agir em prol dos alunos, que são 

apresentados como figuras passivas, que apenas aguardam receber/alcançar resultado(s). 

Enquanto o segundo mais mencionado é o professor. Indicando que eles realmente 

acreditam que o curso precisa melhorar, mas que o seu melhor desenvolvimento se dará a 

partir de ações executadas por outras pessoas que não eles mesmos. 

A diversidade de agentes relatados indica que, apesar de possuírem características 

comuns (ex.: calouros, em seu primeiro curso de graduação, etc.), enxergam a sua própria 

formação diferentemente. Isto se dá porque, de acordo com Ruohotie-Lyhty (2015, p. 170, 

tradução nossa), “não é o ambiente diretamente, mas a construção individual do ambiente 

pelo professor que afeta significativamente as crenças do professor”427. Aqui ampliamos 

para os alunos o que a autora afirma sobre os docentes, pois as representações daqueles são 

atingidas de igual forma. Logo, embora eles tenham traços parecidos e estejam sendo 

                                                           
426 Texto original: “Other beliefs emerge and are held by the learner, but they and not acted upon until the 

learner discovers how to do so”. (HOSENFELD, 2006, p. 39) 
427 Texto original: “It is not the environment directly, but the individual teacher’s construction of the 

environment that significantly affects the teacher’s beliefs”. (RUOHOTIE-LYHTY, 2015, p. 170) 
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formados no mesmo ambiente educacional, cada um constrói e vê este espaço à sua 

maneira e, por conseguinte, desenvolve crenças distintas acerca dele e do que acontece 

nele. 

 

3.1.2.2 Dos concluintes 

 

Dedicamos esta seção à análise de crenças que os alunos concluintes tinham como 

verdadeiras durante o período em que produzimos registros em campo. Trazemos aqui 

cinco delas: 

 

- Aulas de inglês no curso existem, mas não são ofertadas de maneira apropriada; 

- Aulas de inglês no curso são insuficientes; 

- Bom professor de LE tem duas competências; 

- Parte da formação de professores de inglês pela Unifesspa é deficiente; 

- Diversos aspectos do curso de Letras Inglês da Unifesspa podem melhorar. 

 Em seguida, exploramos cada uma das representações listadas separadamente: 

i) Aulas de inglês no curso existem, mas não são ofertadas de maneira apropriada; 

 Quando indagados se havia aulas de inglês no curso, os participantes do grupo focal 

não hesitaram em afirmar que sim e dar exemplos das disciplinas em que, de acordo com a 

turma, o E/A da LE acontecia:  

Coralina: Tem essa, não é?! Inglês VII. 

Amanda: A gente tem desde o primeiro semestre, até o VII. Tem Leitura 

e Produção de Inglês I, II, III. 

Coralina: Mas assim... 

Entrevistadora: Só essa ou tem mais? Que seria específica de 

aprendizagem... 

Amanda: Não, tem Fonética, Morfossintaxe, que a gente aprende assim a 

falar a palavra pelo menos como está escrito lá.428 
 

 Um dos alunos chegou a comparar as aulas da universidade às de um curso livre: 

Kevin: [...] eu faço cursinho na... No CCAA e aqui. 

 Os indivíduos expressaram sua insatisfação acerca das aulas em ambos os 

momentos de coleta de dados (questionário e grupo focal). No primeiro, encontramos 

representações a respeito nas respostas à pergunta 04429. Categorizamo-las conforme a 

inadequação apontada: 

 

                                                           
428 Resposta à pergunta 20. Há disciplinas específicas para o ensino/aprendizagem de inglês no curso? Quais? 
429 04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? Por quê? 
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• Maneira de alguns professores ensinarem: 

Mudaria alguns professores, porque tem muitos professores do nosso 

curso de letras inglês que não estão preocupados em ensina corretamente 

para a gente, só chega na sala de aula e começa a ler sem nenhuma 

finalidade e no final não aprendemos nada. (CO_04 Bob) 

• Vários aspectos: 

A grade de professores , a emena de algumas disciplinas ,maerial (CO_09 

Rosa) 
 

 Também, na questão 05430 do mesmo instrumento, identificamos mais um exemplo: 

• Pouco material didático: 

Não mudaria as aulas de inglês que temos. Inglês 1 até 6. Talvez apenas 

acrescentaria outros materiais. (CO_02 Coralina) 
 

 Bem como, no grupo focal, a insatisfação estava presente: 

• Conteúdos e prova de proficiência: 

Amanda: Primeiramente, eu acho com respeito aos conteúdos, porque, 

por exemplo, tem a prova de proficiência, mas aí, por exemplo, o aluno 

faz a proficiência, ele acaba e ele passa nela, ele acaba ficando sem 

estudar um tempo. Por exemplo, um mês, dependendo do período da 

disciplina, que ele poderia tá estudando já, continuando estudando e 

desenvolvendo o idioma estrangeiro, no caso o inglês, né?431 
 

• Menor porção de insumo por haver disciplinas não ministradas em LE: 

Entrevistadora: [...] tem mais alguma que vocês conseguem aprender o 

idioma também? 

Amanda: O problema é porque as disciplinas que a gente poderia, por 

exemplo, Literatura Inglesa, a gente tem a disciplina em português, então 

a gente não aprenderia inglês nela. E alguns autores que falavam da 

literatura estrangeira em português. Então os textos eram em português, 

as aulas em português, os trabalhos eram em português. Então não tem 

como a gente desenvolver nossa fala do inglês, nossa escrita, com a aula 

totalmente em português. O curso todinho. 
 

 Os aspectos apontados como problemáticos nas aulas estão relacionados ao que 

Almeida Filho (2017, p. 76) considera como necessário: 

ADQUIRIR (uma teoria da aquisição da língua e o lugar do aprender) 

- Com insumo interessante, relevante e abundante 

- Na interação e no envolvimento 

- Insumo em nível compreensível e um pouco acima dele 

- Na produção e não só na compreensão 

- Por percepção e não primordialmente por meio de regras explícitas 

memorizadas e praticadas. 
 

 Ainda que o autor não se refira especificamente apenas à aprendizagem de LE, 

como tratamos aqui, no caso de futuros professores de LE, aprender o idioma é parte da 

                                                           
430 05. O que você NÃO mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? Por quê? 
431 Resposta à pergunta 01. Faz diferença iniciar o curso já sendo proficiente no idioma? Por quê? 
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sua capacitação, é a competência linguístico-comunicativa da qual trata Almeida Filho 

(2010). Portanto, condições semelhantes são necessárias para desenvolvê-la. Desta 

maneira, nas circunstâncias em que o E/A de LE é oferecido, segundo os sujeitos, 

acreditamos que aqueles conseguem chegar ao final do curso linguístico-

comunicativamente competentes na língua alvo (LA), o fazem apesar dele, não por conta 

dele. 

ii) Aulas de inglês no curso são insuficientes; 

 Esta crença transpareceu tanto no questionário, em respostas à pergunta 04432: 

Acrescentaria mais disciplinas que ensinassem, de fato, o inglês, afinal o 

curso é uma Licenciatura em Língua Inglesa. (CO_01 Gleici) 

Mais aulas de inglês na preparação dos alunos quanto a aprendizagem da 

língua ou que fosse feito um teste de proficiência antes de fechar uma 

turma. (CO_03_ Letícia) 
 

 Quanto no grupo focal: 

Amanda: Não, ajudaram. 

Werdeson: Ajudaram, mas suficientes? Não. 

Coralina: Inclusive a gente estava até comentando outro dia. A gente 

passa essa de Leitura e Produção, às vezes, cinco, seis meses sem ter, que 

foi o caso agora, tem várias disciplinas que a gente não tinha.433 
 

 Em dados de ambos os instrumentos, está expressa a ideia que os sujeitos pensam 

que as aulas não estavam sendo suficientes para torná-los usuários competentes do idioma 

que seriam habilitados a lecionar. Ademais, disseram que a quantidade de conteúdo 

ministrado nas disciplinas de língua era menor do que o previsto: 

Werdeson: [...] A professora que tá ministrando a aula de Inglês VII, ela 

teve que diminuir o ritmo das aulas. 

Gleici: Sim. 

Werdeson: Então nós íamos ter cinco unidades do que a gente está 

estudando. E agora gente só vai ver três. Então ela teve que... 

Amanda: Desacelerar. 

Werdeson: Desacelerar um pouco.434 
 

 Conforme os participantes, a razão disto era a heterogeneidade de níveis de 

proficiência na turma, mesmo enquanto cursavam a última disciplina de língua (Leitura e 

Produção em Inglês VII), no último semestre da graduação. 

 Concordamos que se trata de um aspecto complexo de trabalhar em sala, pois “[...] 

é provável que seja mais eficaz em um contexto que ofereça insumo compreensível e apoie 

                                                           
432 04. O que você mudaria no ensino/aprendizagem de inglês no curso de Letras Inglês da Unifesspa? Por quê? 
433 Resposta à pergunta 21. Essas disciplinas estão sendo suficientes? 
434 Resposta à pergunta 19. A heterogeneidade de níveis de proficiência entre os alunos da turma influencia 

na formação? Como? 
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a percepção de formas e funções de linguagem, prática e afeto positivo”435 

(PALFREYMAN, 2011, p. 18, tradução nossa). E utilizar um insumo compreensível para 

todos em um grupo heterogêneo não é uma tarefa simples. Corre-se o risco de tornar a aula 

fácil demais para os mais proficientes ou demasiadamente difícil para os menos, o que 

influenciaria na motivação dos alunos. 

 Entretanto, quando temos em mente que os aprendentes são futuros professores do 

idioma, já no final de sua formação docente, é esperado que eles saibam conseguir 

autonomamente o insumo que lhes falta em outras fontes, não ficando presos somente à 

sala de aula. E, no caso da língua inglesa, hoje em dia, elas são inúmeras. 

[...] os alunos são expostos a insumo de inglês (oral e/ou escrito) quando 

ouvem música, assistem filmes/programas de TV legendados, jogam 

videogames, usam sites na internet e leem livros ou revistas. Em várias 

atividades extra muros, os alunos também precisam produzir resultados 

(orais e/ou escritos) em inglês, por exemplo, quando jogam videogame 

online ou usam a internet, quando comentam em blogs, ou quando 

cantam junto quando ouvem música, às vezes com a letra à mão.436 

(SUNDQVIST, 2011, p. 108, tradução nossa) 
 

 Na realidade da população pesquisada, alternativas para estar em contato com a 

língua não faltam, o que não garante que a de seus futuros alunos também será a mesma. 

Daí a indispensabilidade de que a formação de professores tenha espaço para aprender e 

praticar outras possibilidades de atuação docente em contextos diversos. 

iii) O bom professor de LE tem duas competências; 

 A pergunta número 10437 do questionário versa sobre as características que de um 

bom professor. Utilizando as respostas dos alunos a esta questão construímos a seguinte 

nuvem de palavras: 

                                                           
435 Texto original: “[...] it is likely to be more effective in a context which offers comprehensible input and 

supports noticing of language forms and functions, practice and positive affect”. (PALFREYMAN, 2011, p. 18) 
436 Texto original: “[...] learners are exposed to English input (aural and/ or written) when they listen to music, 

watch subtitled films/TV programmes, play video games, use sites on the internet, and read books or magazines. 

In several extramural activities, learners also need to produce output (oral and/or written) in English, for 

example when they play online video games or use the internet, when they comment on blogs, or when they sing 

along when listening to music, sometimes with the lyrics at hand.” (SUNDQVIST, 2011, p. 108) 
437 10. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 
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Imagem 06 – Nuvem de palavras das respostas dos concluintes à pergunta 10 do questionário 

 
 Observamos que o vocabulário utilizado é, em geral, relacionado a apenas duas das 

quatro competências que Almeida Filho (2010) considera essenciais para ser um bom 

professor de LE. Vejamo-las, agora, dentro do contexto em que foram usadas e 

organizadas pela competência relacionada: 

• Competência linguístico-comunicativa: 

[...] fluência. (CO_01 Gleici) 

Ter domínio do Idioma. Língua fala e escrita [...]. (CO_02 Coralina) 

Acho que, principalmente, o professor deve ser fluente na língua que ele 

vai ensinar [...]. (CO_03 Letícia) 

um bom professor tem que saber dominar a língua [...] (CO_04 Bob) 

Saber dominar a Língua. (CO_05) 

[...] ter competência nas 4 habilidades da língua [...]. (CO_06) 

O professor deve conhecer o idioma a ponto de ser capaz de ministrar 

sobre ele, assim como também deve ter consciência de que não pode ficar 

limitado aos livros, visto que nem o próprio idioma é. [...] (CO_07) 

fluência [...] (CO_08) 

domímio básico das questões gramaticais, fonéticas,fonológicas, 

morfológicas sintáxicas da língua. (CO_09 Rosa) 

[...] e boa fluência no idioma. (CO_10 Amanda) 

Ter domínio dos vários aspectos da língua inglesa [...]. (CO_11 

Werdeson) 
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• Competência profissional:  

Boa didática [...]. (CO_01 Gleici) 

[...] outras competências como ter didática no ensino e saber como lidar 

com as metodologias. (CO_02 Coralina) 

[...] e depois ter didática para isso. (CO_03 Letícia) 

[...] deve saber ensinar corretamente, para que a gente alunos aprenda 

(CO_04 Bob) 

[...] Também é muito importante que os professores saibam usar 

tecnologia. (CO_07) 

[...] didática (CO_08) 

Didática em sala de aula [...]. (CO_10 Amanda) 

[...] desenvolver uma boa gestão de sala de aula [...]. (CO_11 Werdeson) 

 

Nenhum exemplo de competência implícita ou teórico-aplicada foi dado. Como o 

mesmo comportamento foi adotado por todos os participantes da turma, podemos deduzir 

que ou os alunos não consideram estas competências relevantes, ou as desconhecem. 

Ambas as possibilidades são preocupantes, haja vista que eles são concluintes de um curso 

de licenciatura com habilitação em LE. 

Dentre as competências que os participantes exemplificam, é evidente o destaque 

para a linguístico-comunicativa. Vários a mencionam em primeiro lugar e, somente depois, 

falam sobre a profissional, como fizeram CO_02 (Coralina), CO_03 (Letícia), CO_07, 

CO_08 e CO_11 (Werdeson). Enquanto outros, como CO_05 e CO_09 (Rosa), afirmam que 

basta a competência linguístico-comunicativa e não se referem a nenhuma outra. 

iv) Parte da formação de professores de inglês pela Unifesspa é deficiente; 

 Esta e a próxima crença também foram encontradas nos dados dos calouros438. No 

questionário havia uma pergunta439 específica sobre a qualidade dos professores formados 

pela instituição. As respostas apresentamos na tabela: 

Tabela 09 – Representação numérica e percentual das crenças dos alunos concluintes sobre a 

qualidade dos professores formados pelo curso de Letras Inglês na Unifesspa 
 

Resposta Número Percentual 

Sim 02 18.18% 

Em partes sim 07 63.63% 

Não 01 09.09% 

Definitivamente não 01 09.09% 

Total 11 100% 
 

 A maioria dos respondentes (sete) acredita que bons professores são bem formados, 

mas parte da formação merece ressalvas. Ademais, há representações, ainda que pequenas, 

nos dois extremos: negativo e positivo. As duas alunas que responderam que ‘não’ (CO_09 

                                                           
438 Seção 3.1.2.1 ‘Dos calouros’. 
439 14. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 
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Rosa) ou ‘definitivamente não’ (CO_06) possuem traços em comum em seus perfis: ambas 

estão insatisfeitas (CO_09 Rosa) ou muito insatisfeitas (CO_06) com a sua proficiência 

atualmente, que consideram muito aquém do que esperavam ter ao final do curso quando o 

iniciaram e ser professoras de inglês não está entre seus planos profissionais imediatos. 

Acreditamos que o descontentamento delas com o próprio desempenho, enquanto 

concluintes do curso, possa as ter induzido a responder negativamente. 

 CO_06 não se voluntariou para participar do grupo focal, mas CO_09, sob o 

pseudônimo Rosa, por duas vezes, reafirma a sua representação: 

Rosa: [...] É que eu acho o seguinte que, quando a gente sair daqui, a 

gente vai apanhar muito, entendeu? 

[...] 

Rosa: Acho pretensioso achar que eu vou sair daqui já excelente, 

entendeu? Já sabendo... [Gesticulando escrever no quadro]. 
 

 O assunto é discutido também pelos demais:  

Entrevistadora: Então esse professor tem que ter uma formação 

específica ou não necessariamente? 

[...] 

Rosa: [...] essa questão de ser um bom professor, pra mim, na minha 

opinião, é igual a experiência. É uma questão ligada à experiência. 

Bob: Não. 

Coralina: Acho que mais prática que experiência. 

Gleici: Ele tem que praticar. Ele tem que praticar. [Gesticulando com a 

mão o ato de falar]. 

[...] 

Gleici: Você vai praticar, você vai aperfeiçoar. 

Amanda: Isso. Isso mesmo [concordando com Gleici], 

Rosa: Porque a gente só sabe a realidade quando está lá. [Gesticulando 

escrever no quadro]. 

Gleici: É. [Concordando com Rosa]. 
 

 No trecho transcrito acima, os sujeitos discutem e discordam sobre a competência 

profissional, até então não mencionada. Por algum tempo, deixando de lado a linguístico-

comunicativa, que todos declaram ser primordial para exercer a profissão. 

 Dentro da mesma perspectiva, no grupo focal, conversamos sobre as dificuldades 

no exercício do trabalho docente e como aprender a ser professor no Ensino Superior. 
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Amanda: Acho que foi assim... Ah, vou ensinar pra vocês a ter didática, 

a planejar uma aula, a como passar o conhecimento, foi dado, né? Então, 

essa parte assim, por exemplo, de dar a aula lá foi passado tranquilamente 

aqui. 

Werdeson: Foi passado. 

Amanda: Esses problemas440 que a gente tá citando, problemas externos, 

que infelizmente não tem como a gente aprender aqui dentro da sala de 

aula, porque aqui... Ah, na hora de ter a aula ali, dar uma aula para uma 

pessoa aqui da minha sala, todo mundo vai responder como se fosse, 

como todo mundo já sabe o que eu vou abordar, então tá todo mundo 

tranquilo. Mas essas matérias de planejar, de metodologia, essas coisas, a 

gente aprende aqui na universidade, com certeza.441 
 

 Verificamos que Amanda, em concordância com os colegas, estabelece uma 

divisão entre: 

• O que se aprende na universidade: planejar, metodologia. 

• O que não se aprende na universidade: lidar com problemas externos442. 

 Nos dois extratos, os alunos estão falando sobre as: 

[…] teorias informais [que] são constantemente revisadas e elaboradas. 

Isso sempre pode ser feito de maneira melhor e mais efetiva, mas dizer 

que elas não são auto-corrigidas significa que os profissionais não 

aprendem com sua experiência. O problema mais substancial é que 

muitas das nossas teorias informais são subconscientes e, para melhor 

avaliar e melhorar essas teorias, precisamos levá-las ao nível 

consciente.443 (LOVE, 2012, p. 185, tradução nossa) 
 

 Eles demonstram que sabem que há habilidades e competências que eles 

aprenderão e aperfeiçoarão com experiência e prática em sala de aula, o que não prova que 

haja alguma deficiência ou falha no curso. A consciência deles em relação a isto é um 

aspecto positivo, porque indica que os alunos estão chegando ao final da formação 

conseguindo “levá-las ao nível consciente” (idem, ibidem), como preconiza o autor 

supracitado.  

v) Diversos aspectos do curso de Letras Inglês da Unifesspa podem melhorar; 

 Os alunos concluintes deram diversas sugestões de como, na opinião deles, a 

graduação poderia melhorar.  As recomendações foram dadas no questionário (perguntas 

                                                           
440 Foram mencionados: Superlotação de salas de aula, indisciplina, além de problemas com infraestrutura e 

recursos didáticos. 
441 Resposta à questão 28. E quem ainda não foi professor? Acredita que vai conseguir? Quais seriam as 

dificuldades? 
442 Ver antipenúltima nota de rodapé. 
443 Texto original: “[…] informal theories [that] are constantly being revised and elaborated. This can 

always be done better and more effectively, but to say that they are not selfcorrecting implies that 

professionals do not learn from their experience. The more substantial problem is that many of our informal 

theories are subconscious and, to more effectively assess and improve them, we need to bring them to 

conscious level”. (LOVE, 2012, p. 185) 
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09444 e 15445) e no grupo focal. O leitor pode diferenciá-las observando que aquelas cuja 

autoria está abreviada foram extraídas do questionário e as que iniciam com pseudônimos 

pertencem ao grupo focal. Colocamos todas juntamente, organizadas por ordem alfabética 

em anexo446, devido à sua grande quantidade (28). Por esta razão, não exploramos cada 

uma delas no corpo do texto. Examinamos aqui apenas alguns aspectos pontuais que nos 

pareceram relevantes para destacar. 

 Inicialmente o ato de dar tantas sugestões indicia que os participantes acreditam 

que o curso pode ser melhor do que foi para eles, que já o estão concluindo. Além de que 

não desejam que os próximos alunos enfrentem os mesmos problemas que tiveram. 

Todas as propostas são interessantes e praticáveis. À exceção de duas delas: 

• Participação no programa Ciências sem Fronteiras; 

• Organização e abrangência dos níveis dos cursos do Idiomas sem Fronteiras. 

Porque se referem a programas vinculados ao governo federal com regras e 

critérios específicos que as instituições participantes não possuem autonomia para 

modificar. Os conselhos não deixam de ser bons, mas a sua prática é inviável. 

É interessante que, mesmo antes da divulgação dos resultados da pesquisa, algumas 

das sugestões já tenham sido implementadas. Por exemplo, podemos mencionar: 

• Feira vocacional 

A partir de 2017, a Unifesspa começou a realizar anualmente uma ‘feira 

vocacional’ em um shopping center da cidade. 

• Fundação de curso livre de idiomas: 

As aulas extras de LE, recomendadas por CO_02, iniciaram entre a aplicação do 

questionário e a realização do grupo focal, por meio do Idiomas sem Fronteiras, e a própria 

aluna que as sugeriu chegou a ser bolsista como professora no programa. Cursos que são 

criticados durante a sessão, quando os alunos sugerem mudanças em relação à(ao): 

• Regularidade dos cursos do Idiomas sem Fronteiras; e 

• Organização e abrangência dos níveis dos cursos do Idiomas sem Fronteiras. 

Acreditamos que a fala do aluno sob pseudônimo Werdeson merece destaque ao 

dizer que: 

                                                           
444 09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 
445 15. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 
446 Anexo B – ‘Sugestões dos alunos concluintes para melhorar o curso’. 
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Werdeson: Quando você entrar na sala, quando você entrar para assumir 

uma sala de aula, né?! O seu papel também é falar pra eles sobre a 

universidade, o professor assume esse papel de falar pro aluno sobre a 

universidade e motivar o aluno a partir daí, né? Porque os nossos... E 

outra coisa, no modo de ensino, que você referiu, o professor ensinar as 

quatro habilidades, né? [...] 
 

Ele aconselha que exista um maior e melhor ‘diálogo com a comunidade’. Este foi 

o único momento em que um dos indivíduos, explicitamente, assume para si a 

responsabilidade de melhorar não apenas o curso, mas a universidade como um todo. 

Werdeson enfatiza que, como futuro professor, também é responsável em construir e 

manter uma relação dialógica entre Ensino Superior e Educação Básica. 

 

3.1.2.3 Dos formadores 

 

Como os demais sujeitos, os formadores também exteriorizaram crenças presentes. 

Aquelas que tinham como verdadeiras durante o período em que os dados da pesquisa em 

campo foram produzidos. Adiante listamos algumas das que encontramos e analisamos na 

presente seção: 

 

- Aulas de inglês no curso existem, mas elas são um problema; 

- Aulas de inglês no curso são insuficientes; 

- Bom professor de LE tem quatro competências; 

- Bons e maus professores são formados na Unifesspa; 

- Diversos aspectos do curso de Letras Inglês da Unifesspa podem melhorar. 

 A seguir, exploramo-las individualmente: 

i) Aulas de inglês no curso existem, mas elas são um problema; 

 100% dos formadores que responderam o questionário disseram, na resposta à 

indagação 02447, já ter ministrado alguma disciplina especificamente voltada para o E/A do 

idioma. Os exemplos mencionados foram: 

• Ensino - aprendizagem de literatura de língua inglesa. (PRO1_Suellen); 

• Leitura e produção II (PRO2_Tânia); 

• Inglês VII (PRO3_Renata); 

• Leitura e produção em inglês III e IV e laboratório de língua inglesa I (PRO4_Thaise); 

• Prática de Língua e Literatura Inglesas. (PRO5_Francisco). 

                                                           
447 02. Você já ministrou (ou ministra), no curso de Letras Inglês da Unifesspa, alguma disciplina 

especificamente voltada para o ensino/aprendizagem do idioma? 
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 Notamos que, não coincidentemente, a professora que mais ministrou estas 

disciplinas foi PRO4 (Thaise), a única substituta entre os respondentes. Retomamos este 

assunto mais adiante na seção 4.2.1.3 Dos formadores, ao analisarmos a segunda crença. 

 Durante a entrevista, respondendo à pergunta 20448, a professora reafirma a sua 

crença e fala sobre estratégias que utilizam nas aulas: 

Profa. Karen: [...] Elas existem, sim! Tem... Tem várias disciplinas 

focadas em ensinar, a... Ensinar e aprender. É... No currículo antigo 

temos. Não é o ideal, não é... Não são as que a gente gostaria de ter [...] 

Dar em uma disciplina, tudo isso, é muito difícil, e o que a gente faz 

também a gente trabalha ensino/aprendizagem em outros momentos, em 

outras disciplinas. 
 

Segundo profa. Karen, a forma como acontece o E/A do idioma não lhe agrada. Ao 

responder à questão 10449, ela elenca características que podem estar influenciando para 

que estas aulas estejam distantes do almejado: 

Profa. Karen: [...] E aí o fato da gente também, da gente... Não ter pré-

requisitos na, no nosso currículo, isso afetava também. Então, além da 

gente ter essa flutuação de professores é... Essa rotatividade grande é... 

Havia tempos onde o aluno ficava meses sem ter aula de língua e... E aí 

digamos que... Ele não pode, ou ele roda naquela, naquela disciplina ou 

ele acaba faltando... Não vai..., Ele ainda continua na seguinte: vai, vai 

pra 4, sem ter feito a 3, vai pra 5, sem ter feito a 2, e... E aí era um rolo, 

porque aí, chega no final, eu tenho alunos que daí... Eu que dei, Inglês 7, 

então tinha, alunos no nível 7, que não tinham feito 4, que não entendiam 

coisas simples e, e... O conteúdo do, da disciplina é para ser intermediário 

pra avançado trabalhar estruturas bem mais sutis da língua e eles não 

sabendo estruturas básicas. Então, não conseguindo se comunicar 

minimamente. Isso, isso, isso, isso complica um monte [...] 
 

 No extrato de transcrição acima, a entrevistada menciona quatro particularidades: 

• Ausência de pré-requisitos para cursar as disciplinas; 

• Heterogeneidade de níveis de proficiência; 

• Conteúdo defasado (não consegue dar conta de cobrir todo o previsto); 

• Flutuação/rotatividade de professores; 

 E, sobre a segunda delas, ela dá mais explicações ao responder à pergunta 19450: 

                                                           
448 20. Há disciplinas específicas para o ensino/aprendizagem de inglês no curso? Quais? 
449 10. É possível aprender com qualquer um dos dois? Por quê? Como? 
450 19. A heterogeneidade de níveis de proficiência entre os alunos da turma influencia na formação? Como? 
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Profa. Karen: [...] tem a parte do engajamento, mas, ao mesmo tempo, 

é... Há maneiras de, de dar conta dessa heterogeneidade você não pode 

esperar, é... Você consegue trabalhar a formação do professor ali 

naquelas turmas mesmo com turmas muito diversas, é... Trabalhando com 

o que você consegue tirar de cada um, é... Ao máximo, né? Então, o que 

você espera, o que você exige, o que você incentiva de um aluno, não 

necessariamente é o mesmo que você vai esperar de outro, né? E o 

importante nessas situações é trabalhar pra esses dois alunos de níveis 

diversos evoluir o máximo que eles conseguem naquela disciplina. Então, 

vai afetar sim! Mas... A gente também não pode esperar que todo mundo 

saia do, no mesmo monte, né? E... Que eles sejam professores num 

mesmo nível. Eles vão ser professores com características muito 

diferentes. É... Alguém que teve dificuldade ao longo do curso inteiro, 

ainda assim, tem chances de ser um bom professor, é... Se a gente focar 

no que ele tem chance de ser bom, né? [...] 
 

 Pelo menos no que concerne à heterogeneidade de níveis de proficiência em sala, a 

professora afirma ser algo difícil de lidar, mas não impossível, de acordo com a sua 

proposta acima. 

ii) Aulas de inglês no curso são insuficientes; 

 Esta crença foi compilada na transcrição da entrevista em reposta à questão 21451: 

Profa. Karen: Não, não achamos, é... Não achamos que estão. 
 

 Como a docente respondeu usando a primeira pessoa do plural, pressupomos que 

não é uma crença apenas dela, mas compartilhada com os demais colegas de trabalho. Não 

nos atemos muito neste assunto aqui, pois ele é retomado na seção 3.2.1.3 ‘Dos 

formadores’, onde exploramos as expectativas externas dos professores. Trouxemos este 

aspecto como crença presente, porque realmente se trata de uma questão que incomoda o 

corpo docente do curso na atualidade, como pontuado por eles no questionário. 

iii) Bom professor de LE tem quatro competências; 

 Conforme Almeida Filho (2010), quatro competências são necessárias para ensinar 

qualquer idioma de maneira efetiva. Encontramos, no discurso dos formadores, tanto no 

questionário (pergunta 11452), quanto na entrevista (questão 07453), exemplos que podem 

ser classificados como pertencentes a cada uma delas: 

• Competência implícita: 

- [...] ter bom senso [...].  (PRO1_Suellen) 

• Competência linguístico-comunicativa: 

- Precisa ter domínio da língua, mas não somente isso. (PRO3_Renata) 

- Nível avançado/fluente da língua [...]. (PRO4_Thaise) 

                                                           
451 21. Essas disciplinas estão sendo suficientes? 
452 11. Na sua opinião, quais as qualidades/competências de um bom professor de língua estrangeira? 
453 07. Como é um bom professor de inglês? Características? Formação? 
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- Plena fluência no idioma [...]. (PRO5_Francisco) 

• Competência teórico-aplicada: 

- [...] profundo conhecimento teórico. (PRO5_Francisco) 

- [...] consciência de que a língua deve ser usada para fins comunicativos críticos e 

que a língua não é somente um conjunto de regras. (PRO4_Thaise) 

- [...] entender os pressupostos do, da aprendizagem, os pressupostos do ensino de 

língua, de aquisição de uma língua estrangeira [...] (Profa. Karen) 

• Competência profissional: 

- [...] contribuir para desenvolvimento de aprendizagem dos alunos.  (PRO1_Suellen) 

- [...] ensinar língua estrangeira exige [...] profissionalismo [...]. (PRO2_Tânia) 

- [...] Precisa pensar criticamente o ensino da língua [...]. (PRO3_Renata) 

Além destas, também encontramos outras competências mencionadas pelos 

formadores que não conseguimos categorizar como nenhuma das propostas por Almeida 

Filho (idem). Como exemplo podemos citar: 

- Ser organizado [...].  (PRO1_Suellen) 

- [...] competência, segurança [...] e generosidade. (PRO2_Tânia) 

- [...] consciência da necessidade do uso constante da língua em sala em todas as 

situações [...] (PRO4_Thaise) 

 Acreditamos que as três últimas não são necessariamente competências, de acordo 

com a definição do termo que utilizamos em nosso estudo454, mas crenças das professoras 

que creem que isto seria imprescindível para exercer a função de ensinar idiomas. 

 É interessante que, em conjunto, o grupo de professores faz alusão a todas as quatro 

competências, cada um lembrando de algumas, mas nenhum deles apontou mais do que 

duas delas. Interpretamos que, sozinhos, eles não demonstraram ser capazes de recordar 

tudo o que envolve o complexo processo de formação docente. Contudo, trabalhando 

juntos, eles sabem o que e como fazer. 

iv) Bons e maus professores são formados na Unifesspa; 

 Esta crença foi expressada em resposta à pergunta 15455 do questionário. Exibimos 

na tabela posposta as respostas dos indivíduos: 

                                                           
454 Seção 1.5.4 ‘Ensino/Aprendizagem de idiomas na formação inicial’. 
455 15. Você acha que o curso de Letras Inglês da Unifesspa forma bons professores de língua estrangeira? 
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Tabela 10 – Representação numérica e percentual das crenças dos formadores sobre a qualidade 

dos professores formados pelo curso de Letras Inglês na Unifesspa 
 

Respostas Número Percentual 

Sim 00 0% 

Em partes sim 03 60% 

Não 02 40% 

Total 05 100% 

 

 Verificamos que as opiniões deles sobre a qualidade dos professores de inglês 

formados na instituição é significativamente dividida. Há duas, PRO3 (Thaise) e PRO4 

(Renata), que creem que não, enquanto os outros três, PRO1 (Suellen), PRO2 (Tânia) e PRO5 

(Francisco), consideram que “em partes sim” a formação é boa. 

 Algo que pode ter influenciado nas representações é o fato de que ambas as que 

responderam negativamente são as únicas com pós-graduação stricto sensu em Letras 

Inglês: PRO3 (Thaise) possui mestrado e PRO4 (Renata) tem mestrado e doutorado pela 

UFSM. Ao passo que os demais respondentes são pós-graduados em áreas equivalentes 

como Letras, PRO1 (Suellen) e PRO2 (Tânia), e Linguística Aplicada, PRO5 (Francisco).  

 No mesmo instrumento, todos os sujeitos justificaram suas respostas apontando 

aspectos negativos da formação do docente de inglês que acontece no curso em que 

trabalham: 

• Alunos com nível de competência linguística variável entre uma turma e outra → 

PRO1 (Suellen); 

• Alunos concluem o curso sem competência linguística → PRO2 (Tânia), PRO3 

(Thaise) e PRO4 (Renata); 

 • Alunos concluem o curso sem competência profissional → PRO2 (Tânia); 

 • Escassez de professores prejudicando a oferta de disciplinas → PRO5 (Francisco). 

 Nas crenças dos formadores, o aluno está representado como alguém incapaz ou 

impossibilitado de aprender, principalmente a língua, pois metade das particularidades 

apontadas diz respeito ao idioma de habilitação. Os casos de sucesso na aprendizagem são 

tratados como exceções à regra. O único a indicar algo que tira o foco e a responsabilidade 

do discente e do idioma é PRO5 (Francisco). 

 Na entrevista, o assunto volta à tona na resposta à pergunta 11456: 
 

                                                           
456 11. Quem cursa Letras Inglês na Unifesspa vai ser um(a) bom(a) professor(a)? Por quê? 
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Profa. Karen: É... Então... A gente quer que sejam, né? Eu não sei se 

atualmente é o que tá acontecendo. Eu acho que talvez alguns sejam bons 

professores, mas, não é o que ainda o ponto que eu gostaria. Eu acho que 

muitos deles serão maus professores, eu queria mudar isso. Eu acho que... 

Eles têm que desenvolver bastante, mas, de novo, é difícil, 
  

Profa. Karen reitera a sua crença de que a maioria dos professores formados pelo 

curso serão maus profissionais, ressalvados alguns poucos que fugiriam à norma. Ela 

afirma ter esperanças de que a situação mude, reconhece que não será uma tarefa fácil e 

enfatiza que, para alcançar isso, é necessário também haver atitude dos alunos, que irão ter 

que “desenvolver bastante” (Profa. Karen). 

v) Diversos aspectos do curso de Letras Inglês da Unifesspa podem melhorar; 

 Para responder à pergunta 16457 do questionário, os indivíduos precisavam dar 

sugestões de como o curso poderia melhorar. Todos os participantes escreveram algo que 

organizamos, neste item, por tópicos e sujeito(s) que mencionou/aram cada um: 

• Coesão entre o trabalho dos professores → PRO2 (Tânia); 

• Construção de profissionais críticos → PRO4 (Thaise); 

• Disciplinas básicas de preparação para o curso → PRO5 (Francisco); 

• Eventos → PRO1 (Suellen); 

• Exposição dos alunos à LI → PRO3 (Renata); 

• Maioria das disciplinas ofertadas em LI→ PRO3 (Renata); 

• Mudanças no desenvolvimento do curso → PRO2 (Tânia); 

• Reforço no ensino da língua → PRO4 (Thaise); 

• Trabalho com foco em formar professores → PRO3 (Renata); 

 Notamos que a preocupação com o E/A da LE perpassa algumas das 

recomendações feitas no questionário e, na entrevista, o assunto volta a ser debatido, em 

diversos momentos. A título de exemplo trazemos a resposta dela à pergunta 30458: 

Profa. Karen: Então é... Tá, como eu disse antes, eu acho que é 

importante, é... Uma das primeiras coisas é a língua. Dominar a língua, a 

gente não espera que..., por exemplo, outras profissões saiam das suas 

graduações sem saber a coisa principal que elas fazem, né? Eu acho que a 

gente tem que levar a sério, que o inglês. É... tem a ver com a língua. A 

gente tem que saber a língua, então, isso é imprescindível. A gente focou 

bastante, então, na grade pra, pra dar conta dessa, dessa pauta. É... É 

preciso que o... O aluno reflita sobre o que é dar aula, não só saiba a 

língua, mas saiba que dar aula tem suas peculiaridades, e tem suas 

responsabilidades e particularidades. Então, na, nessa reformulação, a 

gente tentou inserir várias disciplinas que, que foquem nesses processos 

de... Aprendizagem [...] 

                                                           
457 16. Como a formação inicial (graduação) de professores de inglês da Unifesspa pode melhorar? 
458 30. O que é relevante/útil/necessário usar/saber para ser professor de inglês? 
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 A docente entrevistada enfatiza que apenas as aulas não são suficientes para EA a 

LE, o que está de acordo com Benson e Reinders (2011, p. 2, tradução nossa): 

[...] o progresso feito por alunos que aprendem idiomas apenas em sala de 

aula tende a ser limitado, especialmente em sua capacidade de usar a 

língua para comunicação falada ou escrita, em contraste com as 

habilidades receptivas. A proficiência comunicativa completa, ao que 

parece, depende em grande parte dos esforços do aluno para usar e 

aprender o idioma além das paredes da sala de aula.459 
 

As aulas de LE são importantes para atender a essas exigências. Daí a necessidade 

de que elas sejam bem desenvolvidas. Embora, como enfatizam os autores, caiba ao aluno 

ter a atitude de não limitar sua aprendizagem ao que lhe é ensinado em sala, por vezes, 

nem todos saberão como ir além. Alguns aprendem autonomamente, enquanto outros 

necessitam ser ensinados aspectos como autonomia, autogestão, iniciativa, entre outros. 

 

3.1.2.4 Do governo 

 

O nosso estudo, até aqui, expôs mais dados que revelam e enfatizam o lado 

negativo da educação em detrimento do positivo, principalmente no que concerne o E/A de 

idiomas em IES como a Unifesspa. Trata-se de uma realidade que precisa ser mostrada, 

contanto que não se restrinja a ela, pois há melhorias e aspectos positivos a considerar. Por 

isso, escolhemos ocupar o espaço desta seção com crenças que construam uma 

representação mais otimista da formação de professores de LE, incluindo também algumas 

críticas, apenas pontuais. 

 Esta opção se deve por uma questão de responsabilidade social de caráter 

informativo, para igualmente contemplar o que, no momento, existe de positivo nas 

iniciativas governamentais. Tal necessidade se justifica porque alguns dos julgamentos 

depreciativos que nossos sujeitos expressaram faziam parte de suas crenças por falta de 

conhecimento em relação ao assunto que estavam reprovando. 

 Para dar conta disto, exploramos documentos oficiais relacionados ao E/A de LE 

e/ou formação de professores que representem oportunidades de capacitação tanto para 

graduandos (como futuros professores), quanto para os seus formadores. Por meio da 

análise do material referido encontramos as seguintes crenças: 

                                                           
459 Texto original: “[...] the progress made by students who learn languages only in the classroom tends to be 

limited, especially in their ability to use the language for spoken or written communication as contrasted 

with receptive skills. Well-rounded communicative proficiency, it seems, depends to a large extent on the 

learner’s efforts to use and learn the language beyond the walls of the classroom”. (BENSON; REINDERS, 

2011, p. 02)  
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- Possibilidade de cursar Letras com habilitação em LE distinta da elegida na prova 

do processo seletivo; 

- Professores de IES públicas460 precisam de auxílio; 

- Alunos de IES públicas precisam de auxílio; 

- Graduandos, professores de IES públicas (e da Educação Básica) podem atuar juntos; 

- Alunos de IES públicas precisam ter oportunidade de estudar inglês gratuitamente; 

- Graduandos podem trabalhar como monitores/estagiários bolsistas nas IES; 

- Graduandos podem trabalhar como professores bolsistas nas IES; 

- Todas as IES devem ser pluridisciplinares. 

Todas elas se referem a como, hoje, aos olhos dos legisladores (autores dos 

documentos) é concebida a ideia de aprender LE e formar professores para ensiná-la. 

Adiante examinamos cada uma delas: 

i) Possibilidade de cursar Letras com habilitação em LE distinta da elegida na 

prova do processo seletivo; 

 Hoje, a grande maioria das IES públicas do Brasil, para seleção de alunos para 

cursos de graduação, utiliza a pontuação obtida no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM)461, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP). 

Os candidatos podem concorrer a vagas nos cursos que quiserem, em qualquer 

universidade que aceite a nota da prova como critério de seleção, independentemente da 

LE escolhida no exame. 

 No início do curso, já ser proficiente no idioma é desejável, mas não é pré-requisito 

para aprovação. O candidato à vaga pode ter estudado espanhol ou qualquer outra LE, por 

toda a sua escolarização e, mesmo assim, ser aceito para cursar Letras Inglês na Unifesspa, 

ou em outra IES. Por conseguinte, caberá ao aluno, durante a graduação, buscar meios para 

suprir a sua necessidade de competência linguístico-comunicativa para conseguir 

acompanhar as aulas. 

ii) Professores de IES públicas precisam de auxílio; 

 Ser professor universitário, no Brasil, é o topo de carreira de algumas profissões, 

principalmente para os que fizeram licenciatura em sua formação inicial. Para um 

                                                           
460 Enfatizamos a rede pública, nesta seção, por conta dos exemplos que daremos, majoritariamente, 

contemplarem as IES públicas, o que não significa que a rede privada de Ensino Superior dispense a 

necessidade de políticas públicas.   
461 Instituído pela Portaria nº 438, de 28 de maio de 1998 (BRASIL, 1998b) 
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professor, formar outros professores é alcançar um nível bastante elevado dentro de seu 

campo de atuação. Apesar disto, estes profissionais ainda continuarão a precisar de auxílio 

governamental, no caso das IES públicas, para desenvolver suas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Logicamente, os professores universitários que atuam na rede privada 

também necessitam ser apoiados no mesmo sentido. Contudo, no caso dos últimos, o 

recurso investido, via de regra, não é proveniente de verba pública e, por ser uma situação 

que diverge da IES em estudo, não entramos no mérito da questão. 

 Trazemos, a seguir, exemplos de alguns programas e auxílios que a Unifesspa 

destina a seu corpo docente: 

- PRODOUTORAL 

- Programa Institucional de Apoio à Produção Acadêmica (PIAPA); 

- Programa de Fortalecimento de Grupo de Pesquisa (PFGP); 

- Programa de Apoio a Publicação Qualificada (PAPQ); 

- Programa de Apoio a Projetos de Intervenção Metodológica (PAPIM)462. 

iii) Alunos de IES públicas precisam de auxílio; 

 A não cobrança de taxas escolares nas IES públicas não garante a permanência dos 

alunos nos cursos. Ademais, a Unifesspa desenvolve outras atividades, além de aulas 

expositivas, em que estudantes podem se envolver. Em algumas há a possibilidade de ser 

remunerado por participar, em outras não. O graduando tem ainda a alternativa de, ao 

concorrer em editais, conseguir custear programas de intercâmbio e/ou participação em 

eventos de outras IES. Abaixo, elencamos os mais recentes: 

- Programa de Mobilidade Acadêmica Nacional Andifes/Santander; 

- Programa de Incentivo à Publicação Qualificada aos Discentes de Graduação (PIPQD); 

- Concessão de Auxílio Financeiro para Participação em Eventos Esportivos; 

- Seleção Pública para Concessão de Auxílios Permanência/Moradia/Transporte/Creche 

para Estudantes de Cursos Extensivos; 

- Seleção Pública para Concessão de Apoio à Participação Coletiva em Eventos 

Acadêmicos Científicos, Esportivos, Político-Estudantis e Culturais. 

 A Unifesspa registra bastante procura em seus editais voltados para o corpo 

discente da universidade e alcançado resultados muito positivos, como, na última 

realização do PIPQD, em que uma aluna do curso de bacharelado em Direito foi 

                                                           
462 Informações mais detalhadas sobre cada um dos programas ou auxílios listados, neste item e nos próximos 

desta seção, estão disponíveis no site da Unifesspa (www.unifesspa.edu.br). Optamos por não descrever a 

todos no corpo do texto por limitações de tempo e espaço.  



276 
 

classificada como primeira colocada ao publicar em um periódico de Qualis A1 (Revista 

de Direito da Cidade), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade 

de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

iv) Graduandos, professores de IES públicas (e da Educação Básica) podem atuar juntos; 

 Esta crença é uma oportunidade interessante para os alunos de cursos de 

licenciatura, pois abarcam propostas de trabalho integrado entre a rede pública de Ensino 

Superior e Educação Básica, envolvendo graduandos, formadores e professores, como: 

- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC); 

- Programa Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC); 

- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Desenvolvimento 

Tecnológico (PIBITI); 

- Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID).  

 Além de possibilidades de atuar dentro da própria universidade em programas 

destinados a integrar, na Educação Superior, minorias étnicas, na Unifesspa, hoje, existem: 

- Programa de Apoio ao Estudante Quilombola (PAEQUI);  

- Programa de Apoio ao Indígena (PAIND).  

v) Alunos de IES públicas precisam ter oportunidade de estudar inglês gratuitamente; 

O Idiomas sem Fronteiras (IsF), na Unifesspa, hoje é coordenado pela única 

professora que se voluntariou a participar de ambas as partes de nossa pesquisa de campo. 

Identificada como PRO3 (Renata), nos questionários, e Profa. Karen, na entrevista. Ela 

passou a coordenar o programa, em 2017, a partir do afastamento da antiga coordenadora, 

PRO1 (Suellen), para qualificação em nível de doutorado. 

Sob a coordenação de PRO3 ou Profa. Renata, o IsF tomou maiores proporções e 

hoje oferece aos alunos da instituição, não apenas do curso de Letras, mais oportunidades 

de aprendizagem e ensino da LI. No momento, a Unifesspa atua apenas com LI, haja vista 

esta ser a língua de habilitação do único curso de Letras com habilitação em LE. 

Mencionamos a existência de oportunidades nas duas atividades: ensinar e 

aprender, porque o IsF abre oportunidade tanto para aprender, como aluno, quanto para 

quem gostaria de ensinar, sendo bolsista do programa. Tendo o último também o privilégio 

a mais de (aprender a) fazer pesquisas em suas próprias salas de aula, sob supervisão da 

coordenadora do programa. 
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Para ser aluno ou professor é necessário passar por um processo seletivo. Os editais 

são nacionais e cada instituição participante tem autonomia para decidir o número de vagas 

e as opções de LE que vai ofertar. 

 Acrescentamos que as aulas presenciais do IsF na Unifesspa são oferecidas no 

período vespertino, contraturno do curso de Letras Inglês cujas turmas sempre são 

matutinas ou noturnas. Assim, os graduandos do curso referido podem concorrer às vagas, 

tanto para serem alunos quanto professores, sem se preocupar em afetar a sua frequência 

nas disciplinas da graduação. Contudo, não devemos esquecer que o aluno que precisa 

trabalhar para garantir o seu sustento, dificilmente, teria alguma tarde livre para frequentar 

tais aulas e, quando esta é a única opção de horário, a medida que almeja incluir torna-se 

excludente. 

 Para se inscrever no IsF, como aluno, o candidato pode acessar ou o portal do 

programa (http://isfaluno.mec.gov.br) ou seu aplicativo disponível para download em 

qualquer aparelho cujo sistema operacional seja Mac, Windows ou Android. 

 No portal ou aplicativo, há as seguintes opções: 

- Aulas presenciais; 

- Testes de proficiência; 

- Cursos online. 

 O funcionamento das aulas presenciais está descrito acima. O teste de proficiência 

atualmente oferecido é o Test of English as a Foreign Language – Integral Transformative 

Practice (Toefl–ITP), aplicado nas próprias universidades credenciadas, e o curso on-line é 

o My English On-Line (MEO). 

 O curso on-line também é gratuito e destinado a toda a comunidade das IES 

(alunos, professores e técnico-administrativos), além de professores de idiomas da 

Educação Básica tenham vínculo com alguma das instituições parceiras do IsF. 

 Enfatizamos que a versão online do curso não tem limites de participantes, mas há 

quantidade específica de vagas para cada realização do Toefl–ITP, que, nem sempre, 

consegue atender a toda a demanda de algumas IES e, para as aulas presenciais, é 

necessário concorrer a vagas cujos critérios de avaliação são determinados em editais. 

Dentre os critérios, sempre está possuir determinado nível de competência linguístico 

comunicativa, de acordo com a pontuação obtida no teste de proficiência disponibilizado 

no portal acima referido.  
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vi) Graduandos podem trabalhar como monitores/estagiários bolsistas nas IES; 

 Quando ainda estamos aprendendo a lecionar, começar logo, na primeira 

experiência, como professor pode exigir muito de alguns. A monitoria ou estágio é uma 

possível alternativa para quem se encaixa nesse perfil. A Unifesspa, ao longo do ano, lança 

diversos editais em busca de candidatos a ocupar estas vagas. Há oportunidades 

remuneradas ou não. Vejamos algumas delas: 

- Seleção de Bolsistas de Apoio a Ações Artístico-Culturais; 

- Seleção de Bolsista de Estágio Não Obrigatório para a Divisão de Programas e 

Projetos (DPP); 

- Programa de Apoio Acadêmico Específico (PAAE); 

- Programa de Monitoria para Disciplinas com Práticas de Laboratório; 

- Programa de Monitoria Geral. 

 O monitor, bolsista ou estagiário não ministra aulas, mas as atividades que precisa 

desenvolver têm caráter didático-pedagógico: seja para auxiliar alunos com mais 

dificuldades em alguma disciplina específica, seja para acompanhar individualmente 

discentes com necessidades especiais etc. 

vii) Graduandos podem trabalhar como professores bolsistas nas IES; 

 Atentemos para o fato de que isto não significa dar aulas para turmas de graduação. 

Refere-se apenas ao uso do espaço físico do(s) campus/campi para outras atividades de 

docência. Por enquanto, isto ainda acontece com pouca frequência na Unifesspa, mas já 

temos iniciativas como: 

- Processo Seletivo Simplificado para professor bolsista do Núcleo de Línguas; 

- Seleção para bolsista(s) da Ação de Extensão Cursinho Popular Emancipa: 

Movimento de Educação Popular. 

 O primeiro diz respeito ao que já comentamos no item v., sobre dar aulas de inglês 

nos cursos presenciais do programa IsF. Enquanto o outro é uma ação extensionista que 

oferece formação complementar como preparatório para o ENEM gratuitamente, cujos 

professores do “cursinho popular” são alunos da Unifesspa que são selecionados e recebem 

remuneração em forma de bolsa. 

viii) IES devem ser pluridisciplinares. 

De acordo com o artigo 52 da LDB, “As universidades são instituições 

pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de 

extensão e de domínio e cultivo do saber humano [...]” (BRASIL, 1996). Portanto, a 
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capacitação de qualquer profissional (não apenas o professor) engloba envolver-se com 

tudo isso: ensino, pesquisa e extensão. O que se aprende apenas em sala de aula é muito 

pouco para qualquer profissão. Experiências em outras áreas, não apenas as relacionadas a 

LE, são sempre enriquecedoras e um diferencial na formação. 

 Quando dizemos IES públicas, estamos nos referindo a um lugar onde, ainda que 

indiretamente, toda a população paga pelo serviço na forma de impostos. A Unifesspa, 

como uma universidade nova, no momento com 5 anos de criação, não poderia ainda 

oferecer muito mais do que já oferece à sua comunidade. O importante é que alunos, 

professores, técnicos e a comunidade externa não deixem de usufruir de tudo que lhes é 

oferecido e que, juntos, possam continuar construindo uma IES gratuita e de qualidade. 

 Apresentamos, então, oportunidades atualmente proporcionadas pelo governo 

brasileiro nas IES. Há crenças presentes negativas de agentes governamentais no 

subcapítulo destinado ao estudo documental463, bem como na seção 3.1.1.4 ‘Do governo’, 

onde contrapomos e comparamos crenças passadas e presentes. 

 

3.2 Expectativas sobre ensinar/aprender a ser professor de inglês 

 

 No subcapítulo anterior464, tratamos a respeito das crenças dos indivíduos no 

passado e no presente. Neste, investigamos as sobre o futuro, que chamamos de 

expectativas. Em primeiro lugar, estudamos as expectativas externas. Em segundo, as 

internas, conforme a categorização proposta por Samura (2015)465. E, por fim, trazemos 

um subcapítulo sobre as expectativas governamentais, as quais não foi possível classificar 

dentro da proposição da autora pelos motivos que explicamos na própria seção. 

 

3.2.1 Expectativas externas sobre ensinar/aprender no futuro 

 

Para Samura (idem), expectativas externas são aquelas relacionadas à sociedade 

(estereótipos) e/ou à família, como pais ou outros parentes, no nosso caso, a respeito do 

processo de EA a ser professor de inglês. Dividimos esta subseção em três outras, uma 

para tratar das representações de cada categoria de sujeitos: calouros, concluintes e 

formadores. 

 

                                                           
463 Subcapítulo 1.2 ‘História legislativa da formação de professores de inglês’. 
464 Seção 3.1 ‘Crenças sobre ensinar/aprender a ser professor de inglês’. 
465 Seção 1.4.2 ‘Diferentes tipos/categorias de expectativas’. 
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3.2.1.1 Dos calouros 

 

Nos dados dos questionários não houve produção de expectativas externas, apenas 

internas, as quais exploramos mais adiante neste texto466. Por este motivo, todos os extratos 

trazidos aqui são produto das transcrições das duas sessões de grupos focais que 

realizamos com a turma de calouros467. São expectativas externas geradas pelo grupo468: 

- (Não) Cremos que intervenção divina determine a qualidade da atuação 

profissional no futuro; 

- Quero que meus alunos se apaixonem pelo idioma; 

- Temos professores na família que nos motivam a ser professores; 

- Não desejamos ser professores da Educação Básica; 

- Não vou desistir, porque muitos esperam que eu desista. 

 Assim como com as crenças, a seguir, analisamos cada uma delas separadamente. 

i) (Não) Cremos que intervenção divina determine a qualidade da atuação 

profissional no futuro; 

 A expectativa de influência de uma divindade aparece apenas em uma das sessões:  

1a  Sessão de grupo focal 

Entrevistadora: Vocês vão ser bons professores? 

Karen: É, se a gente vai ser bom professor. 

Chris: Se Deus quiser, se ele não quiser, estamos aí, não é?! [Risos] 

#ForaTemer: Se Deus quiser nada. A gente tem que se esforçar para ser 

bom professor. 

Jennie: É isso aí. 

Karen: O curso, ele tá proporcionando... 

Nic: Eu já aprendi muita coisa aqui que a gente tá usando, na sala de aula. 
 

 Enquanto, na outra sessão, ao responderem a mesma pergunta (número 11469), 

expectativa semelhante à de Chris não é dita: 

2a  Sessão de grupo focal 

Carmen: Eu acredito. 

Isabel: Eu acredito. [Bate no peito demonstrando orgulho e 

determinação] Eu realmente acredito de verdade. 

Carmen: É... Transmitindo o que eu não tive para os meus alunos. 

Carter: É... Pela questão da experiência comunicativa que eu já tive, eu 

já sei o que eu não quero fazer na sala de aula. 

Isabel: Isso. 
 

                                                           
466 Seção 3.2.2.1 ‘Dos calouros’. 
467 Apêndices SS – ‘Transcrição do 1º grupo focal com a turma de calouros’ e TT – ‘Transcrição do 2º grupo 

focal com a turma de calouros’. 
468 Aqui e nas próximas seções onde tratamos sobre expectativas, optamos por utilizar a primeira pessoa ora 

no plural, quando é uma representação de um grupo de sujeitos da turma ou da maioria deles, ora no singular, 

nas crenças expressadas por apenas uma pessoa. 
469 11. Acreditam que vão ser bons professores? Por quê? 
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 Colocamos a expressão negativa (‘não’) entre parênteses porque é uma expectativa 

dividida. Ao passo que um aluno (Chris) admite acreditar na interferência referida, os 

outros ou nada mencionam a respeito (como os participantes do segundo grupo focal), ou 

criticam a representação de Chris, como fizeram #ForaTemer, Jennie, Karen e Nic que 

concordam que o desempenho depende exclusivamente de seus próprios esforços, não da 

vontade de um ser superior. As alunas, neste momento, inclusive enaltecem qualidades do 

curso. Talvez, com a intenção de mostrar para Chris o quanto podem alcançar sozinhos, 

sem precisar de tal dependência.  

 Diante da desaprovação de sua opinião pelos colegas, Chris se cala, por alguns 

minutos, enquanto a discussão continua. Quando ele volta a tomar a palavra novamente, 

também é incorporando o aspecto divino: 

1a  Sessão de grupo focal 

Chris: Nossa!  

[...] 

Chris: Já tem um praticamente um deus. 
 

 O sagrado é bastante forte no imaginário de Chris e isto perpassa as suas crenças de 

forma explícita. “Fé [grifo dos autores] motiva as pessoas; Não é incomum observar 

pessoas motivadas pela crença e devoção a uma divindade ou a um conjunto de ideais 

religiosos envolvidos em ações que de outra forma não seriam realizadas”470 (LEPP-

KAETHLER; DÖRNYEI, 2013, p. 172, tradução nossa). Até para elogiar um dos 

professores da graduação, no extrato anterior, ele o compara a um Deus. Docente que 

também foi exaltado pelas alunas presentes, porém, sem fazer qualquer relação espiritual. 

 Logo, podemos dizer que, para a maioria dos sujeitos, a expectativa em questão é 

negativa, pois não acreditam nisso (ou, se creem, não expressam em público) e, somente 

para Chris, ela é afirmativa. Em ambos os grupos, todos, à exceção de Chris, confiam que 

serão bons professores no futuro. Apesar da concordância entre os alunos que integraram 

as diferentes sessões de que o curso está proporcionando condições para formar bons 

professores, é interessante observar que, enquanto os mais proficientes (participantes do 

primeiro grupo focal) limitaram-se a apenas responder a questão proposta de maneira curta 

e clara, o discurso dos que dominam menos a língua aparenta ser mais carregado de 

emoção. 

                                                           
470 Texto original: “Faith motivates people; it is not uncommon to observe people motivated by belief and 

devotion to a deity or a set of religious ideals engaging in actions that otherwise would not be undertaken”. 

(LEPP-KAETHLER; DÖRNYEI, 2013, p. 172) 
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 Para Dörnyei e Ushioda, precisamos estar atentos a “[…] o importante papel do 

bem-estar social e emocional na motivação da aprendizagem, espelhando assim a tendência 

atual de integrar as emoções em modelos de motivação”471  (2010, p. 22, tradução nossa). 

É por meio da emoção que alguns participantes do segundo grupo focal expressam suas 

motivações para aspirar ser professores, como discorremos na próxima expectativa. 

ii) Quero que meus alunos se apaixonem pelo idioma; 

 Por iniciativa dos próprios alunos, mesmo já tendo respondido à pergunta, 

continuaram a conversar sobre ser professor como um sonho que pretendem alcançar. No 

diálogo entre eles, a fala de uma aluna nos chamou a atenção: 

2a  Sessão de grupo focal 

Isabel: Eu confesso que vi no filme La La Land. É uma fala, que ela fala 

assim: as pessoas amam as paixões. Quer dizer, as pessoas..., É mais ou 

menos assim: as pessoas amam as paixões das outras pessoas. Então eu 

acredito que, quando eu for professora, [...], eu vou levar para a sala de 

aula justamente toda aquela minha paixão, entendeu? E aí eu quero que 

os meus alunos se apaixonem pela língua também assim como eu sou. 

Então, por esse fator, eu acho que eu posso ser uma boa professora, na 

questão da qualidade. 
 

 A expectativa que Isabel expõe foi criada a partir da influência de um filme e 

espera que aquela influencie as crenças de seus futuros alunos, que lhes sirva de 

motivação, a ponto de se apaixonarem pelo idioma, seguindo o seu exemplo. Isabel 

acredita que “[…] a motivação do professor tem um impacto direto na motivação e 

realização do aluno”472 (DÖRNYEI; USHIODA, 2010, p. 185, tradução nossa). Trata-se de 

uma ideia que vem sendo mais difundida a partir de estudos como o Efeito Pigmalião ou 

Efeito Robert Rosenthal, sobre o qual discorremos na seção 1.4.3 ‘Expectativas no 

ensino/aprendizagem de idiomas’. 

Além disso, quando falamos de atividades sustentadas a longo prazo, 

como aprender uma língua estrangeira, a motivação não permanece 

constante durante meses, anos ou mesmo durante uma única aula. Ela 

diminui e flui de formas complexas em resposta a várias influências 

internas e externas.473 (Ibidem, p. 6, tradução nossa) 
 

                                                           
471 Texto original: “[…] the important role of social and emotional well-being in motivating learning, thereby 

mirroring the current trend towards integrating emotions into models of motivation”. (DÖRNYEI; 

USHIODA, 2010, p. 22) 
472 Texto original: “[…] teacher motivation has a direct impact on student motivation and achievement”. 

(DÖRNYEI, Z.; USHIODA, 2010, p. 185) 
473 Texto original: “Moreover, when we talk about sustained long-term activities such as learning a foreign 

language, motivation does not remain constant during the course of months, years or even during a single 

lesson. It ebbs and flows in complex ways in response to various internal and external influences”. (Ibidem, p. 6) 
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Então, ter uma professora apaixonada pela LE não é garantia suficiente de que os 

seus alunos também o serão e conseguirão manter algo tão complexo quanto a motivação 

por tempo bastante para serem capazes de aprender a usar proficientemente o idioma. 

iii) Temos professoras na família que nos motivam a ser professoras; 

Em seu estudo, Samura (2015, p. 614, tradução nossa) considerou que “antes de 

entrar na faculdade, os pais eram de longe a influência mais significativa nesses alunos; 

durante todo o tempo que passaram na faculdade, parecia que a influência dos pais 

continuava, embora em diferentes formas e em diferentes dimensões”474. Isto é, em certo 

grau, semelhante ao que acontece com alguns de nossos sujeitos ao falarem sobre suas 

motivações para seguir a carreira docente: 

1a  Sessão de grupo focal 

Nic: Porque a minha mãe é professora e eu vejo o tanto que ela sofre. 

Minha mãe, ela queria muito... Ela é muito apaixonada pelo trabalho dela 

e ela queria mudar... Queria fazer essas coisas, mas não consegue: 

"Porque a escola não me deixa, o prefeito não me deixa, a diretora não 

me deixa, o sistema não me permite". 
 

2a  Sessão de grupo focal 

Isabel: [...] porque não tem como, a minha mãe é professora, eu tô indo 

no mesmo caminho também [...] 
 

 Em ambas as famílias, a atividade profissional das mães induziu as filhas a optarem 

por seguir igual formação. Especulamos que mães e filhas mantenham uma relação de 

confiança, principalmente no caso de Nic, pois, saber um lado negativo da carreira, por 

meio da experiência da sua mãe, não a fez desistir de seguir a mesma profissão. 

 A fala de Karen demonstra que conhecer aspectos negativos do trabalho não é 

privilégio restrito aos filhos de professores:  

1a  Sessão de grupo focal 

Karen: Mas eu pretendo sofrer um pouquinho em sala de aula. Mas eu 

não quero fazer só isso, eu quero também seguir os outros ramos que o 

inglês me proporciona, né? Porque... Não só a sala de aula. 
 

 Ela carrega consigo a crença de que a atividade docente é um sofrimento. Logo, a 

sua expectativa é que vai “sofrer um pouquinho em sala de aula”, quando for professora, 

mas, mesmo assim, deseja tentar, sem deixar de ter em mente que esta não é a única opção 

de trabalho para quem tem formação em Letras com habilitação em LI. 

                                                           
474 Texto original: “Before entering college, parents were by far the most significant influence on these 

students; throughout their time in college, it seemed as though parental influence continued, albeit it in 

different forms and to differing extents”. (SAMURA, 2015, p. 614) 
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vi) Não desejamos ser professores da Educação Básica; 

A primeira a expressar a falta de interesse pelo Ensino Básico como mercado de 

trabalho é a aluna que já leciona inglês em curso livre (Nic): 

1a  Sessão de grupo focal 

Nic: Ser professor de escola pública ou particular, não, não pretendo. Não 

pretendo. Nem penso. 

Chris: Educação Básica não... Médio e Superior... Eu até acho que 

Superior... 

Nic: No Superior talvez. 
 

Para ela, tanto a rede pública quanto a rede particular não são opções. A graduanda 

consegue se ver como uma futura docente do Ensino Superior, mas, assim como Chris, não 

dos Ensinos Médio e Fundamental. 

 Podemos pressupor que a crença deles tenha sido construída com base no senso 

comum, ou, conforme Scheyerl e Siqueira (2008, p. 28), em: 

Um outro aspecto, nos remete à questão dos mitos relacionados ao 

aprendizado de uma língua estrangeira (LE). O mais comum deles é o que 

preconiza que os alunos oriundos da escola pública não são competentes 

para aprender línguas estrangeiras. “Não sabem português, quanto mais 

inglês” é o preconceito vigente contra as classes populares. Assim, 

estigmatiza-se que o acesso ao inglês é um privilégio das elites [...]. 
 

 Um mito que é compartilhado por mais pessoas presentes na sessão: 

1a  Sessão de grupo focal 

#ForaTemer: Eu pretendo ser professora. Eu pretendo me formar em 

cursos, porque, como ela [Nic] disse, na escola, é complicado. Na escola 

é complicado. Eu acho que, tirando essa parte dos professores nas escolas 

e tal, eu pretendo dar aula em curso de inglês. É bem menos. Pelo menos 

no curso que eu estou fazendo, quando os alunos entram lá e tal, eles 

precisam saber, eles precisam prestar atenção. Vocês estão ali, porque 

você precisa aprender, porque você se propõe a aprender é bem menos 

complicado do que... do que tipo.. Aí tu tá fazendo um  ENEM da vida, aí 

tem inglês e espanhol. O que é mais parecido que eu vou entender mais?! 

Ah! O espanhol aqui tá de boas. Dane-se o inglês! Aí pronto. Aí é mais 

uma matéria. É tipo, vou pegar a matemática, ah, eu vou fazer história, 

não quero matemática. É tipo isso, é mais uma matéria na escola. 

Nic: As pessoas que elas percebem que o inglês é importante, é só quem 

vida profissional ou vida na universidade, porque 60% dos alunos que eu 

tenho no curso particular são alunos da Unifesspa que tão fazendo 

Engenharia, que tão fazendo Direito, precisam de emprego e precisam 

estudar. Então, no curso, eles são mais focados, no caso o que ela 

[#ForaTemer] tá falando. Tem um foco maior no inglês, aí tem menos 

problema. 

 

 Retoma-se, dessa forma, o estigma de que aprender inglês é para “quem [tem] vida 

profissional ou vida na universidade” (Nic). Ademais, não basta ter estabilidade financeira 
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ou pertencer à academia. Precisa estar estudando em um curso elitizado como Direito ou 

Engenharia. 

 Quando Chris tenta discordar, seu argumento é rechaçado, de imediato, e torna-se 

motivo de risos: 

1a  Sessão de grupo focal 

#ForaTemer: Mas isso é difícil, porque, quando você está no Ensino 

Médio, você não dá tanta importância pra matéria inglês. 

Chris: Ah, eu dava importância. 

#ForaTemer: Mas tu não é todo mundo. 

Todos: [Risos] 
 

 Leffa (2011, p. 15) afirma que tem “ouvido mais queixas de professores que tentam 

ensinar para alunos que não querem aprender do que protestos de alunos que querem 

aprender sobre professores que não querem ensinar”. Neste sentido, #ForaTemer estaria 

certa, Chris seria a exceção e não a regra. 

 Contudo, o que mais nos chama atenção nestes extratos é o fato que, estando no 

início de sua formação docente, os calouros demonstram que ainda não são capazes de 

perceber a real complexidade da não aprendizagem de idiomas, seja na Educação Básica 

pública ou privada, no Ensino Superior, seja em cursos de línguas (onde o fracasso escolar 

também existe). Concordamos com Paiva (2002, p. 23), para quem, “a passagem de falante 

de uma língua materna para falante de uma segunda língua, ou língua estrangeira, é algo 

complexo que acontece entre a ordem total e o caos, ou seja, a imprevisibilidade”. De 

maneira alguma, o ambiente onde o processo de E/A acontece (escola, universidade, curso, 

casa, online etc.) pode sozinho determinar o seu fracasso ou sucesso. 

v) Não vou desistir, porque muitos esperam que eu desista; 

 “Os alunos ingressam no ensino superior com uma variedade de visões diferentes 

sobre si mesmos, sobre outras pessoas e sobre o mundo em que vivem”475 (SAMURA, 

2015, p. 602, tradução nossa). E com a aluna, cujo pseudônimo é Ana Luiz, não foi 

diferente. 

Enfatizamos que esta não é uma expectativa da turma, é apenas dela, razão pela 

qual está escrita na primeira pessoa do singular. Apesar de não ser compartilhada com os 

demais, optamos por mantê-la em nossa análise por nos identificarmos pessoalmente com 

ela, pois, um dia, nós (e talvez outros que estejam agora lendo este texto) também fomos 

uma Ana Luiz que, apesar de tudo, não desistiu, mesmo sabendo que: 

                                                           
475 Texto original: “Students enter higher education with a range of different views about themselves, other 

people, and the world in which they live”. (SAMURA, 2015, p. 602) 
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2a  Sessão de grupo focal 

Ana Luiz: [...] muitos, assim, esperam, assim, criando expectativa: a Ana 

vai desistir, né? Mas não, porque o meu foco não é exatamente o 

conhecimento do que é essencial. Isso aí eu acho que realmente todo 

mundo sabe que se eu sou professora da língua inglesa eu tenho que 

conhecer isso daí. Isso aí ao mesmo tempo que o cara adquiriu o 

conhecimento, eu também posso adquirir. Independente de se eu adquiri 

depois, ou não. Mas a questão da metodologia de ensino é isso que vai 

fazer a diferença no bom professor, né? A metodologia que o Aquila 

colocou, né? O aprender junto, mas também é... O motivar na busca desse 

conhecimento é o que te vai fazer, você pegar a sua experiência dentro de 

sala de aula, tua experiência até academicamente[...] 
 

 Existem várias outras Ana Luiz nos cursos de formação de professores Brasil afora. 

A tendência é que elas não parem de chegar às universidades (públicas) de todo o país. 

Com o aumento das políticas públicas de acesso à Educação Superior, o número delas 

tende a ser maior. As IES precisam se preparar para recebê-las e buscar alternativas de 

suprir as suas necessidades de aprendizagem. Cada Ana Luiz traz consigo um histórico de 

ser a primeira de sua família a entrar no Ensino Superior, juntamente com isto, vem o 

desejo de recuperar o tempo perdido, porque se “o cara adquiriu o conhecimento, eu 

também posso adquirir. Independente de se eu adquiri depois ou não” (Ana Luiz). 

Ela não é inferior a qualquer outro aluno e quer ser responsável pela própria 

aprendizagem. Isto que conhecemos como “[...] autonomia [grifo da autora] é parte 

importante do processo de aprendizagem, pois, é ela que faz com que o aprendiz seja o 

agente de sua própria aprendizagem e não um objeto que se plasma de acordo com as 

imposições dos métodos e do professor” (PAIVA, 2005). Ana Luiz já possui uma parcela 

relevante para aprender a ser a professora com que sonha se tornar. 

 

3.2.1.2 Dos concluintes 

 

 Os concluintes expressaram poucas expectativas que pudéssemos categorizar como 

externas, tanto no questionário quanto no grupo focal. Mais precisamente, assim como 

aconteceu com os dados produzidos pelos calouros, encontramos este tipo de crenças sobre 

o futuro apenas na segunda parte de nossa pesquisa em campo: o grupo focal. Portanto, 

todos os exemplos trazidos aqui são trechos das transcrições da aplicação dele. 

 Nesta seção, investigamos três expectativas externas476: 

 

                                                           
476 Todas elas estão escritas na primeira pessoa do singular porque são expectativas expressadas por sujeitos 

isolados. 
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- Trabalharia como professor de inglês dadas algumas condições;  

- Acredito que fatores externos podem desmotivar o professor; 

- Tenho professores na família que me motivam a ser professora. 

 Separamo-las por itens e, em seguida, damos mais detalhes sobre cada uma. 

i) Trabalharia como professor de inglês dadas algumas condições; 

 A expectativa do aluno, sob pseudônimo Kevin, a respeito da possibilidade de um 

dia atuar em sala de aula lecionando inglês foi produzida no seguinte contexto: 

Entrevistadora: Vocês acreditam que vocês vão ser bons professores?  

Kevin: Eu não quero dar aula de inglês. Eu vou ser professor de... [Fala 

interrompida por Rosa]. 

Rosa: Sim, mas eu não vou sair daqui uma boa, boa, completa não, ainda. 

Eu ainda vou obter experiência mais.  

Bob: Mas tu trabalha com redação, gata. [Referindo-se a Rosa] 

Rosa: Lógico que... [Fala interrompida por gestos de Werdeson para que 

Kevin retomasse a sua fala]  

Kevin: Com inglês eu trabalhei uma vez, foi um mês apenas, como 

professor de inglês, mas eu trabalho há três anos com redação. O que eu 

penso? Se caso eu trabalhe com inglês, as pessoas podiam me ajudar em 

literatura e vir para a universidade, que é uma chance bem pequena, mas 

assim, se não for isso, não vai ser de forma alguma.  

Coralina: Eu acredito que sim, eu vou ser uma boa professora. Porque eu 

vou estar sempre buscando o meu autoconhecimento, além daqui do 

conhecimento da universidade, o conhecimento fora também. Acredito 

que sim. 
 

 Kevin teve uma experiência prévia ensinando inglês que o desencorajou continuar 

lecionando o idioma. Ele não menciona especificamente o que o desmotivou, mas afirma 

que tornaria a trabalhar com a LE sob dois requisitos: 

• Atuar na Educação Superior;  

• Receber ajuda de outras pessoas com Literatura. 

Logo, falta confiança acerca do domínio de Literatura e que ele nutre a expectativa 

de que outras pessoas podem ajudá-lo a superar esta dificuldade. A representação do aluno 

indica que não se submeteria a ensinar o que não sabe. 

 Conforme Clarke (2008, p. 4, tradução nossa), para que futuros professores 

aprendam a ensinar é necessário fortalecer a “independência intelectual dos estudantes, 

preparando-os com estratégias e um compromisso de aprender ao longo da vida, bem como 

desafiando-os a desenvolver seus interesses e habilidades”477. Em nosso entendimento, ao 

articular a possibilidade de buscar ajuda externa caso sua expectativa venha a se 

                                                           
477 Texto original: “[...] intellectual independence in students, preparing them with strategies for and a 

commitment to life-long learning, as well as challenging them to develop their interests and abilities”. 

(CLARKE, 2008, p. 4) 
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concretizar no futuro, o aluno demonstra que sabe, pelo menos em nível discursivo, valer-

se de estratégias para superar suas dificuldades quando necessário, mesmo que seja algo 

cuja probabilidade de acontecer é “uma chance bem pequena” (Kevin).  

 Oxford (2017) defende que, quando estratégias envolvem comportamento (ex.: 

procurar ajuda de alguém), elas são, geralmente, utilizadas com o propósito de facilitar a 

aprendizagem. Contudo, aprender é um processo complexo. Por esta razão, não se deve 

deixar de considerar “[...] múltiplos aspectos do aprendiz, porque as emoções, a motivação, 

a cognição e o ‘eu social’ estão integralmente relacionados”478 (idem, ibidem, tradução 

nossa). E, no caso de Kevin, há diversos aspectos relacionados a emoções e motivação 

envolvidos, pois se trata de retomar uma atividade que ele afirma não querer. Kevin deseja 

seguir sendo professor de redação, não de inglês. É possível que a ambição de ser docente 

em uma universidade (uma de suas condições) seja maior do que a vontade de ensinar LE. 

ii) Acredito que fatores externos podem desmotivar o professor; 

 Mais uma expectativa atribuída a apenas uma aluna, que a expressou da seguinte 

maneira: 

Gleici: Aí entra aquele também...  Aquela questão da realidade da escola 

que a gente tem que ver também, né?!  Eu concordo com a Lina [Rosa] 

para questão de que ela pensa que não vai chegar... [Gesticula altivez]. 

Porque também tem que ver onde você vai dar aula, a questão da situação 

social, se vai te motivar a querer ser um professor melhor a cada dia. Tem 

que ver também a análise dessa questão aí. Eu não sou uma pessoa 

otimista, não. Eu não sou.  

 

 A concluinte menciona, como fatores externos, a realidade da escola e a situação 

social. Ela construiu a expectativa de que estes elementos vão influenciar no seu 

desempenho docente. Um aspecto relevante em sua fala é a menção ao fato de que o 

professor também, não apenas o aluno, precisa estar motivado. 

 A formação docente, como um todo, é um processo complexo e, como aspecto 

integrante dela, a motivação não é diferente. “A motivação do professor não é apenas a 

motivação para ensinar, mas também a motivação para ser professor como uma carreira ao 

longo da vida”479 (DÖRNYEI; USHIODA, 2010, p. 165, tradução nossa). Não é 

aconselhável ser professor como uma atividade temporária480 ou de remuneração 

complementar, por exemplo, uma vez que, em tais condições, manter-se motivado a seguir 

                                                           
478 Texto original: “[...] multiple aspects of the learner, because emotions, motivation, cognition, and the 

“social self” are all integrally related”. (OXFORD, 2017) 
479 Texto original: “Teacher motivation is not just about the motivation to teach but also about the motivation 

to be a teacher as a lifelong career”. (DÖRNYEI; USHIODA, 2010, p. 165) 
480 Enquanto aguarda ou procurar por outra oportunidade/opção melhor e/ou mais atrativa, por exemplo. 
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a profissão por um período maior será complicado. Ensinar com qualidade exige esforço, 

tempo e dedicação demasiados de qualquer pessoa. É preciso estar disposto a se capacitar 

muito para aprender a ensinar. 

[…] aspecto crucial da noção de formação de professores: o fato de ser 

um processo que ocorre ao longo do tempo e não um evento que começa 

e termina com o treinamento formal ou a pós-graduação. Este processo 

pode ser apoiado tanto em nível institucional como através dos esforços 

individuais dos professores.481 (RICHARDS; FARRELL, 2005, p. 3, 

tradução nossa) 
 

 A motivação docente não depende nem exclusivamente do próprio profissional, 

nem apenas de fatores externos que caracterizam o seu ambiente de trabalho. Abrange 

ambos e abarcar tudo isto de maneira adequada no decurso da carreira não é simples. 

 Gleice assume que não está otimista em relação ao futuro na profissão, e faz uma 

recomendação importante, principalmente para aqueles que vão dar seus primeiros passos: 

“tem que ver onde você vai dar aula”. A sugestão dela se aplica a lugares onde há 

possibilidades de escolha no mercado de trabalho. O professor, enquanto ainda menos 

experiente, pode e deve (se possível) optar por trabalhar em instituições em que vão “te 

motivar a querer ser um professor melhor a cada dia” (Gleice). 

iii) Tenho professores na família que me motivam a ser professora; 

 Mais uma expectativa da mesma aluna da crença do item anterior. Em partes, 

semelhante àquela, mas agora relacionando a motivação à família. 

Entrevistadora: Quem vai? Por que, que vai? E quem não quer, por que, 

que não quer? 

Gleici: Eu quero. [...] Até porque a minha família é uma família de 

professores, então eu cresci... Entendeu?! Tendo aquela convivência. 

Então eu acho que isso aí me influenciou um pouco, entendeu? Então, eu 

quero continuar. Nem que eu não seja talvez professora de inglês, talvez 

eu seja, sei lá, de redação. [...] 
 

 Gleice esclarece que o seu interesse pela carreira é vinculado à circunstância de 

haver, na sua família, membros que exercem a mesma profissão. 

 Na investigação desenvolvida por Samura (2015), a autora percebeu que “os alunos 

deste estudo entraram na faculdade com várias esperanças, sonhos e aspirações de quem 

eles queriam se tornar e o que eles queriam fazer”482 (ibidem, p. 606, tradução nossa). 

                                                           
481 Texto original: “[…] crucial aspect of the notion of teacher education: the fact that it is a process that 

takes place over time rather than an event that starts and ends with formal training or graduate education. 

This process can be supported both at the institutional level and through teachers’ own individual efforts”. 

(RICHARDS; FARRELL, 2005, p. 3) 
482 Texto original: “The students in this study entered college with various hopes, dreams, and aspirations of 

who they wanted to become and what they wanted to do”. (SAMURA, 2015, p. 606) 
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Gleice também chegou à Unifesspa com os seus que trouxe de familiares que serviram e 

lhe servem de inspiração, além de levá-la a criar expectativas no que diz respeito ao seu 

futuro. A influência foi tão marcante a ponto de fazer com que ela tenha certeza de que 

será professora, mesmo ainda tendo dúvidas sobre qual disciplina irá lecionar. 

Tamanha convicção no que concerne à sua escolha de seguir a carreira docente 

pode influir na aprendizagem de LE, pois: 

Existem vários mecanismos pelos quais a expectativa de ensinar 

teoricamente pode melhorar a aprendizagem em geral e a aprendizagem 

motora especificamente. Primeiro, a expectativa de ensinar pode 

aumentar a motivação das pessoas fazendo com que elas reconheçam que 

o aprendizado afeta a melhoria comportamental de outra pessoa, além da 

sua própria.483 (DAOU et al, 2016, p. 198, tradução nossa) 
 

Quando se estuda algo sabendo que precisa saber aquilo para ensinar a outros, 

aprende-se diferentemente.  A incerteza de Gleice pode ser modificada a partir deste 

princípio, visto que, apesar de estar concluindo uma formação em Letras Inglês, ela ainda 

tem dúvidas se ensinará ou não a língua de sua habilitação, em partes, por falta de 

confiança em sua competência linguístico-comunicativa. 

“O domínio de uma língua estrangeira não é uma competência que possa ser 

disfarçada. Podemos fingir sentimentos que não temos e até fazer de conta que 

compreendemos o que nos dizem, mas ninguém pode fingir que fala inglês ou espanhol” 

(LEFFA, 2011, p. 16). Gleice sabe que não há maneira de simular que domina 

proficientemente o uso de um idioma e, assim como Kevin, não gostaria de precisar 

ensinar aquilo que não sabe. 

 

3.2.1.3 Dos formadores 

 

Nenhuma expectativa externa dos formadores foi encontrada nos questionários. 

Portanto, todas as que analisamos nesta seção foram extraídas da entrevista concedida pela 

professora cujo pseudônimo é profa. Karen. São elas: 

- Teremos mais disciplinas de E/A; 

- Queremos que os alunos aprendam inglês para ensinar inglês; 

- Ministraremos mais disciplinas totalmente em inglês. 

                                                           
483 Tradução nossa do texto original: “There are several mechanisms whereby expecting to teach 

theoretically may enhance learning generally and motor learning specifically. First, expecting to teach may 

increase people’s motivation by causing them to recognize that their learning affects another person’s 

behavioral improvement, in addition to their own”. (DAOU et al, 2016, p. 198) 
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 Justificamos o uso da primeira pessoa do plural porque, embora sejam 

representações externalizadas por somente um indivíduo, elas serão (ou não) colocadas em 

prática, no futuro, por um grupo de pessoas, em geral, o corpo docente do curso. A seguir, 

tratamos, individualmente, de cada umas das expectativas: 

i) Teremos mais disciplinas de E/A; 

 Quando a entrevista foi realizada, um novo PPC havia acabado de ser aprovado 

pela faculdade484 e pelo instituto485 aos quais a graduação investigada está vinculada e 

aguardava avaliação da última instância superior486 para ser implementado. 

 A primeira expectativa externa expressada, na entrevista, foi em resposta à 

pergunta 20487 e envolveu o referido PPC: 

Profa. Karen: [...] No novo PPC vai ter várias disciplinas focadas 

especificamente em Ensino/Aprendizagem. Então, é... É uma área que a 

gente sente, que tá faltando bastante curso. Então, é... Aí a gente 

trabalhou pra inserir nas próprias disciplinas de língua, na ementa, já 

trabalhar essa questão de flexão de papel do professor dentro do ensino 

de língua, e aí vai ter disciplina de Ensino/Aprendizagem da primeira a, a, 

a sexta fase e vários é... É Metodologia de Ensino e tal, mais outras 

coisas. 

 Profa. Karen demonstra ter se envolvido na elaboração do projeto e estar mais 

confiante e motivada com as mudanças decorrentes de sua implementação. Quanto às 

disciplinas de E/A, a professora transparece a ideia de estar satisfeita com o aumento na 

quantidade e na variedade delas em relação à grade curricular anterior. 

 Almeida Filho alerta que:  

Começar pelo planejamento de um currículo ou de um programa de curso 

faz muito sentido. Primeiro um plano pensado segundo uma lógica que se 

explicita. Depois, uma base para partituras, o livro ou material didático 

evidenciado. Logo em seguida, as partituras de aulas que serão 

executadas com criatividade e algum improviso, especialmente para os 

que forem acumulando experiência. Por fim, avaliar o andamento e 

resultados do curso. (ALMEIDA FILHO, 2017, p. 73) 
 

 O corpo docente do curso começou a trilhar um caminho equivalente ao proposto 

pelo autor, ao organizar as disciplinas de forma a atender as necessidades que viam como 

mais urgentes na formação. Daí em diante é imprescindível que o mesmo cuidado seja 

adotado nas próximas etapas para que os resultados sejam efetivos. 

                                                           
484 Faculdade de Línguas Estrangeiras e Tradução (Falet). 
485 Instituto de Linguística, Letras e Artes (ILLA). 
486 Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). 
487 20. Há disciplinas específicas para o ensino/aprendizagem de inglês no curso? Quais? 



292 
 

ii) Queremos que os alunos aprendam inglês para ensinar inglês; 

 Na perspectiva da entrevistada, a atitude de aumentar o número de disciplinas não 

seria suficiente por si só. Então, ao responder à pergunta 21488, ela admite que: 

Profa. Karen: [...] Tanto que daí agora é... a, o, a Thaise tava começando 

a trabalhar e, e... E a gente e vai conversar com a Ava pra ela continuar 

trabalhando também. É aí, concomitantemente às aulas de língua, 

trabalhar Ensino/Aprendizagem também, eles não vão só aprender inglês 

eles vão aprender inglês pra ensinar inglês já, já insere essa reflexão sobre 

o ensino de língua ali, é meta criticamente ali na, na... Nas aulas [...] 
 

 As duas professoras que ela menciona também atuaram (a primeira) ou atuam (a 

segunda) no curso como substitutas. Tem sido tradicional, no curso de Letras Inglês da 

Unifesspa, que, por carregarem o estereótipo de serem menos qualificados, experientes e 

escolarizados em comparação aos efetivos, os temporários sejam “convidados” a ministrar, 

quase que exclusivamente, as disciplinas de língua. Também devido ao mito de que são 

aulas mais “fáceis” de dar. 

 A proposta para suprir a escassez assemelha-se ao que Lima (2008, p. 39) 

preconiza como ideal: “[…] o treinamento para a proficiência na língua deveria ocupar um 

lugar de destaque em sua formação, para preencher seu papel profissional”. Nem que, para 

isto, “talvez seja necessário que sejam reduzidas as horas de estudo de outras matérias no 

currículo (e.g. Psicologia Educacional e Princípios da Educação) a fim de reservar mais 

tempo para o estudo da língua alvo” (Idem, Ibidem). 

 Reconhecemos ainda, na fala transcrita, a relevância dada em também adotar 

estratégias de E/A diferentes, como “aprender inglês para ensina inglês” (Profa. Karen). 

Afinal, não são (ou não deveriam ser) aulas de LE comuns, porque quando o principal 

objeto de atenção for “o professor [grifo do autor] para que ensine a língua. É preciso 

definir o que será o significado desejado ou meramente presente numa situação de estudo 

ou aprendizagem de língua” (ALMEIDA FILHO, 2017, p. 76).  

iii) Ministraremos mais disciplinas totalmente em inglês; 

 Segundo a entrevistada, em resposta à pergunta 22489, esta expectativa foi 

construída a partir de um acordo entre os professores do curso: 

                                                           
488 21. Essas disciplinas estão sendo suficientes? 
489 22. Disciplinas que não são específicas para aprender o idioma podem ajudar na aprendizagem da língua? 

Como? 
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Profa. Karen: [...] Uma maneira que a gente concordou, é..., Entre nós 

do colegiado, começar a dar as disciplinas em inglês já, porque, pra 

aumentar esse insumo linguístico. É... A exposição à língua ainda tava 

insuficiente. Então, vamos trabalhar texto em inglês, falar inglês em sala 

de aula e deixar, é... E não ceder às pressões dos alunos de não quererem 

fazer isso. [...] 
 

 A decisão de “não ceder às pressões dos alunos de não quererem fazer isso” vai de 

encontro ao que preconiza Benson (2011, p. 16, tradução nossa), para quem, “as maneiras 

pelas quais a instrução formal modifica ou chama a atenção para as características no 

insumo, ou nas maneiras pelas quais as tarefas na sala de aula facilitam ou impedem a 

produção relevante”490. Não defendemos que caiba somente ao aluno decidir o quanto ele 

precisa estar exposto à e produzir na LE, principalmente no início do processo de E/A, mas 

que, ao invés de tratar o insumo como obrigação e exigência, que ele fosse “dosado” de 

acordo com o nível de proficiência e necessidades do aprendiz, pois “[...] é provável que 

seja mais eficaz em um contexto que ofereça informações compreensíveis e apoie a 

percepção de formas e funções de linguagem, prática e afeto positivo”491 

(PALFREYMAN, 2011, p. 18, tradução nossa). Não cremos ser possível oferecer e apoiar 

tudo isto em um ambiente onde predomine uma relação hierárquica de imposição entre 

alunos e professores. O estabelecimento de acordos entre as partes envolvidas seja mais 

eficaz para estabelecer condições favoráveis a EA qualquer idioma. 

 Ao responder à pergunta seguinte492, profa. Karen admite que: 

Profa. Karen: Tá! A gente tá querendo mudar isso, mas, mesmo no 

currículo novo, ainda vão ter disciplinas que vão ser ministradas é... 

Integralmente ou parcialmente em português. Na verdade, até as 

disciplinas, todas as disciplinas que serão em português no novo currículo 

vão ser português/inglês pra já começar [...] 
 

Então, na época, o desejo de mudar já existia, mas a efetivação dos planos ainda 

não tinha se concretizado. 

 

3.2.2 Expectativas internas sobre ensinar/aprender no futuro 

 

De acordo com Samura (2015), expectativas internas são crenças sobre o 

desenvolvimento social, acadêmico e propósitos universitários, onde estão inclusas 

                                                           
490 Texto original: “[...] the ways in which formal instruction modifies or calls attention to features in the 

input, or the ways in which classroom tasks facilitate or impede the production of relevant output”. 

(BENSON, 2011, p. 16) 
491 Texto original: “[...] it is likely to be more effective in a context which offers comprehensible input and 

supports noticing of language forms and functions, practice and positive affect”. (PALFREYMAN, 2011, p. 18) 
492 23. Por que existem disciplinas ministradas total/parcialmente em português no curso? 
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esperanças acerca de experiências universitárias e pós-universitárias. Para dar conta disto, 

organizamos esta subseção em três partes, onde cada uma delas versa sobre um dos grupos 

de indivíduos investigados: graduandos calouros, concluintes e professores. 

 

3.2.2.1 Dos calouros 

 

Encontramos, no discurso dos calouros, exemplos de suas expectativas internas. 

Exploramos, nesta seção quatro delas: 

- Queremos ser professores e muito mais; 

- Pretendemos continuar estudando (no Ensino Superior); 

- Buscaremos melhorar nosso inglês de várias maneiras;  

- Desejamos que a Unifesspa faça mais pela nossa formação no futuro. 

 Em seguida analisamos e trazemos mais detalhes acerca de cada, uma por vez. 

i) Queremos ser professores e muito mais; 

Dos 16 respondentes do questionário, na pergunta 06493, todos admitiram ter planos 

profissionais para o futuro. Deles, oito anunciaram que aspiravam ser (ou já são e 

pretendiam continuar sendo) professores de inglês:  CA_04 (Nicole), CA_06, CA_07 

(Jeniffer), CA_10 (Chris), CA_11 (Karen), CA_13, CA_14 e CA_16. 

A maioria dos que querem lecionar o idioma não desejam apenas isto. Eles também 

incluíram, em suas respostas, outros planos: 

[...] ou seguir outra carreira. (CA_07_ Jeniffer) 
 

[...] também pretendo fazer um Mestrado e um Doutorado na área. 

(CA_10_ Chris) 
 

Intercâmbio, [...] ter domínio no inglês o que consequentemente irá 

contribuir para ser competente na profissão que o curso vai me permitir 

exercer (CA_11_ Karen) 
 

[...] pretendo fazer especializações ainda no ramo da linguística em 

inglês, para tradução e/ou interprete (CA_13) 
 

buscar trabalhar com algo relacionado ao meu curso, como tradutor [...] 

(CA_14) 
 

Obviamente pretendo ser professora, porém não quero parar por aí. Na 

verdade, eu sempre quis ser professora, mas um dos meus maiores sonhos 

é de morar fora do Brasil, então me especializando na Língua Inglesa 

vejo a oportunidade de realizar o meu sonho. Mas daqui a 4 anos, creio 

que já terei a ideia do que eu realmente quero fazer da minha vida, pois 

também posso ser tradutora, não é mesmo? (CA_16) 
 

                                                           
493 06. Você tem planos profissionais para o futuro? 
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Mesmo ainda no início da sua formação, vemos os alunos enxergando 

oportunidades de trabalho na área de Letras, além da docência, como tradutor, intérprete, 

linguista ou ‘outra(s) carreira(s)’. CA_16 é um caso particular, em comparação aos demais. 

Ela expressa ainda não ter certeza acerca do futuro, nem conhecer a fundo o leque de áreas 

em que a formação em Letras Inglês proporciona, inclusive terminando sua resposta com 

uma pergunta em relação a isso. Contudo, precisamos levar em conta que ela era a mais 

jovem da turma dentre os respondentes. Na época, tinha apenas 17 anos. Idade em que tais 

dúvidas são naturais. 

 Ademais, as respostas de quatro alunas foram demasiadamente abertas para 

determinarmos o que elas realmente gostariam de ser: 

ser um profissional qualificado e que trazer o diferencial (CA_05) 

Seguir carreira acadêmica (CA_08) 

ser alguem bem sucedido e ter um bom emprego. (CA_12_ Carmen) 

Trabalhar na área. (CA_15_ Ana Luiz) 

 

  É possível que o desejo de CA_08 também envolva ser docente, uma vez que é uma 

atividade que faz parte da ‘carreira acadêmica’. Somente CA_12, sob o pseudônimo 

Carmem, e CA_15, Ana Luiz, participaram do grupo focal, quando tiveram a oportunidade 

de melhor descrever seus planos: 

2a  Sessão de grupo focal 

Entrevistadora: Vocês acreditam que vocês vão ser professores bons? 

Carmen: Eu acredito. 

Isabel: Eu acredito. [Bate no peito demonstrando orgulho e 

determinação] Eu realmente acredito de verdade. 

Carmen: É... Transmitindo o que eu não tive para os meus alunos. 

Carter: É... Pela questão da experiência comunicativa que eu já tive, eu 

já sei o que eu não quero fazer na sala de aula. 

Isabel: Isso. 

Carmen: Eu acredito que essa nova geração de professores vai ser bem 

mais capacitada do que a que se formou anteriormente. Então, isso vai 

influenciar bastante. 

Ana Luiz: Eu acredito que serei, exatamente pela minha experiência, 

exatamente pela... Por aquilo que eu não tive, né?  

 

Carmen e Ana Luiz, juntamente com Isabel, demonstram que almejam ser 

professoras. Para Pavan (2008, p. 8), “as expectativas referem-se ao desejo do indivíduo de 

atingir algum objetivo, e pode ou não ser oriundas de experiências prévias”. É perceptível 

o quanto o próprio passado influenciou na construção das expectativas de Ana Luiz. Ela 

sonha em ser melhor pela carência que viveu antes. Carmem também dá mais detalhes 

sobre a sua escolha: 
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2a  Sessão de grupo focal 

Entrevistadora: Quem mais? Por que gostaria de ser professor de inglês? 

Carmen: Essa teoria é nova, pra mim: ser professor de inglês, porque eu 

sempre sonhei em ser professora, mas nunca do inglês, sempre do 

português. Então, por que eu quero ser professora de inglês?! Eu quero, 

né? Hoje eu quero.  Só que, para mim, é bem louco. Eu acredito que para 

ajudar, assim, a abrir a mente dos alunos, inserir esse novo contexto, é um 

novo universo, que vai inserir. 
 

Pelos motivos justificados pela aluna, lecionar inglês como LE foi um desejo que 

levou de mais tempo para amadurecer, mas que, no dia da realização do grupo focal, ela já 

o tinha como uma expectativa interna. 

CA_02 e CA_09 (Isabel) afirmaram ter planos profissionais para o futuro, mas não 

especificaram quais seriam. CA_02 não participou do grupo focal, mas CA_09, sob o 

pseudônimo Isabel, durante a sessão, disse que: 

2a  Sessão de grupo focal 

Entrevistadora: Todo mundo aqui quer ser professor, mas quem quer ser 

professor, por que que gostaria de ser professor de inglês? 

Isabel: Eu acredito que eu vou. É o que eu gosto. É o que eu vou gostar 

de fazer, sabe? Eu tava em outro curso e eu percebi que não é algo que eu 

vou fazer por amor assim. É uma forma como eu vejo que eu posso 

impactar, que eu vou fazer a diferença, que eu vou marcar de alguma 

forma as pessoas. Eu sinto isso. 

 

Apenas CA_01 e CA_03 declararam que, efetivamente, não querem seguir carreira 

docente. A primeira deseja ser advogada e o outro, intérprete. Ainda assim, como 

produzimos mais dados sobre as expectativas dos sujeitos nos grupos focais e pudemos 

confirmar quem mais dentre eles queria ser professor, ao final, temos um grupo de sujeitos 

em que a maioria nutre o desejo de ensinar (ou continuar ensinando) inglês no futuro. 

 ii) Pretendemos continuar estudando (no Ensino Superior);  

 Em resposta à pergunta 07494 do questionário, todos os calouros disseram que têm 

planos acadêmicos para o futuro. Na tabela seguinte apresentamos as intenções 

mencionadas: 

                                                           
494 07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 
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Tabela 11 – Planos acadêmicos dos alunos calouros para o futuro 
 

 Número da abreviação do aluno calouro (CA_)  

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16  

Outra graduação       •          1 

Especialização    •        •     2 

Mestrado    •  •  •  • •     • 6 

Doutorado •   •    •  • •  •   • 6 

Projeto         •        1 

Pesquisa           •      1 

Intercâmbio         •        1 

Estudo da LE         •     •   2 

Outros estudos495   •        •    •  3 

Total por aluno 1 -- 1 3 -- 1 1 2 3 2 4 1 1 1 1 2  

 

Apenas CA_02 e CA_05 não discriminaram quais seriam os seus planos, apesar de 

afirmarem que os possuem. Dentre os demais, predomina a vontade continuar seus estudos 

na Educação Superior após a conclusão da graduação, seja fazendo outro curso de 

graduação (CA_07) ou pós-graduação (CA_01, CA_04, CA_06, CA_08, CA_10, CA_11, 

CA_12, CA_13 e CA_16). Em meio aos calouros que têm expectativa de fazer pós-

graduação, a preferência da maioria é pela Stricto Sensu (seis sujeitos), em detrimento da 

Lato Sensu (dois sujeitos). 

 Pensar em um futuro dentro da academia, em um momento em que ainda se é novo 

nela, requer, entre outras coisas, maturidade e uso de senso crítico dos participantes para 

falar sobre suas escolhas. Na resposta de CA_16, nem todos, já adquiriram isso: “[...] mas 

o meu futuro ainda é incerto”. 

 Ainda entre as incertezas, os calouros são capazes de reconhecer que “a 

aprendizagem pode ocorrer fora das instituições e também fora do local de trabalho”496 

(STICKLER; EMKE, 2011, p. 150, tradução nossa), tanto é que os exemplos dados não se 

restringiam à academia. Eles conseguem enxergar a possibilidade de continuar aprendendo 

fora da universidade, como é o caso dos planos de CA_14: “aperfeiçoar ainda mais meu 

ingles”, o que este aluno pode fazer das mais variadas maneiras e em diversos lugares, pois 

“A aprendizagem pode ocorrer em diferentes contextos e formas, mesmo se os alunos nem 

sempre estejam conscientes disso”497 (ibidem, p. 148, tradução nossa). 

                                                           
495 Estudos cuja área não foi especificada. 
496 Texto original: “Learning can take place outside of institutions and also outside of the workplace”. 

(STICKLER; EMKE, 2011, p. 150) 
497 Texto original: “Learning can take place in different contexts and forms, even if the learners are not 

always fully aware of this”. (Idem, ibidem, p. 148) 
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 Quando pensamos no processo de ensino/aprendizagem que acontece na formação 

docente, temos que ter em mente que, conforme Dörnyei e Ushioda: “diz respeito a um 

processo prolongado, muitas vezes ao longo da vida, com um eixo temporal característico 

(que se reflete mais claramente quando se fala de estruturas de carreira e possibilidades de 

promoção)”498 (2010, p. 160, tradução nossa) e o mesmo se aplica à aprendizagem de 

línguas que, “como o desenvolvimento, implica um processo e não uma realização final”499 

(OXFORD, 2017, tradução nossa). A expectativa de CA_16 representa uma alternativa 

possível para dar conta disso: “[...] realmente me apaixonar por esse curso de Letras-Inglês 

[...]”. Supomos que o sentimento de paixão pelo curso e pela área de atuação, de fato, 

influencie o graduando a conseguir seguir adiante ensinando e aprendendo durante toda a 

vida. 

 iii) Buscaremos melhorar nosso inglês de várias maneiras;  
 

 Concordamos com Brown, para quem: 

Você sabe, a partir de suas próprias experiências de aprender e/ou ensinar 

uma língua estrangeira, que não existe uma fórmula mágica única para o 

aprendizado bem-sucedido de uma língua estrangeira. [...] 

O que é necessário para tal sucesso é a persistência de toda uma bateria 

de estratégias para a aprendizagem de línguas, quer o aluno esteja numa 

sala de aula regular ou trabalhando num programa de estudo autônomo.500 

(BROWN, 2001, p. 207, tradução nossa) 
 

 Os calouros têm consciência da necessidade de utilizar estratégias diversificadas, 

devido às repostas que deram à pergunta 08501 do questionário, que todos responderam 

afirmativamente e indicaram diferentes formas de como gostariam de melhorar sua 

competência linguístico-comunicativa, as quais estão organizadas no gráfico a seguir: 

                                                           
498 Texto original: “it concerns an extended, often lifelong, process with a featured temporal axis (which is 

most clearly reflected when talking about career structures and promotion possibilities)”. (DÖRNYEI; 

USHIODA, 2010, p. 160) 
499 Texto original: “[…] like development, implies a process rather than a final attainment”. (OXFORD, 2017) 
500 Texto original: “You know from your own experiences in learning and/or teaching a foreign language that 

there is no single magic formula for successful foreign language learning. [...] 

What is required for such success is the persistenuse of a whole battery of strategies for language learning, 

whether the learner is in a regular language classroom or working on a self-study program.” (BROWN, 

2001, p. 207) 
501 08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 
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Gráfico 42 – Representação numérica dos planos dos alunos calouros para melhorar o inglês no futuro 

 
 A maior parte dos indivíduos tem a expectativa de que um curso livre lhes auxiliará 

(ou continuará auxiliando) a se tornarem competentes no uso do idioma. CA_02, 

novamente, foi o único a não apontar quais seriam as estratégias que ele intenciona utilizar. 

Enquanto CA_08 e CA_09 (Isabel) sugeriram uma alternativa incomum: “dar aulas”, mas 

que traz indícios do quanto já conhecem sobre o processo de E/A de LE, pois sabem que, 

ao ensinar, irão, inclusive, aprender. 

De acordo com os alunos, as dificuldades na aprendizagem do idioma poderiam ser 

minimizadas ou solucionadas: 

1a  Sessão de grupo focal 

Jennie: A falta desse... Do  acesso a esse laboratório poderia solucionar 

tranquilamente o problema da nossa formação que é a língua, né? A 

dificuldade com a língua podia facilmente resolver.  

#ForaTemer: Sim. 

Jennie: Poderia se a gente tivesse acesso ao laboratório da mesma forma 

que a gente tem acesso a didática, não é?!  

#ForaTemer: Aos livros... 

Jennie: Ao xerox... 

Karen: Aos livros, a biblioteca. Se a gente tivesse o mesmo acesso que a 

gente tem de usar a biblioteca, como a gente poderia usar o laboratório, 

talvez isso fosse... Ajudaria... 
 

Eles consideram o laboratório como um lugar que lhes daria a possibilidade de ter 

acesso a materiais, por meio da internet, que poderiam estudar sozinhos, de maneira 

autônoma. Todavia, para Paiva, a utilização deste recurso deve ser diferente e, décadas 

atrás, já apontava a necessidade de: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ensinar a LE

Fazer curso livre

Fazer aula particular

Fazer intercâmbio

Viajar ao exterior

Morar no exterior

Fazer testes de proficiência internacionais

Conhecer pessoas

Ler na LE

Ouvir na LE

Assistir vídeos na LE

Estudar em casa
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[...] mudar o conceito de laboratório, que deve ser um lugar para interagir 

e não para isolar. O laboratório hoje deve ser equipado com 

computadores, software e CD-ROMs que permitam a interação. Devemos 

ter cuidado com os materiais não interativos, pois eles apenas sofisticam 

o velho. (PAIVA, 1996) 
 

 Logo, segundo a autora, a atitude de liberar o acesso ao laboratório não “poderia 

solucionar tranquilamente o problema da [...] formação que é a língua”, como Jennie 

entende. 

iv) Desejamos que a Unifesspa faça mais pela nossa formação no futuro; 

Leffa afirma que “procur[a] lançar dois olhares sobre o fracasso do ensino de LE na 

escola: o primeiro, voltado para trás, procurando localizar a origem do fracasso; o segundo, 

olhando para a frente, tentando vislumbrar possíveis soluções” (2011, p. 15). O autor 

desenvolveu este procedimento para abordar o “fracasso da LE na escola pública” (Idem, 

ibidem). Tendo a mesma linha de raciocínio em mente, formulamos a pergunta 09502 do 

questionário, uma vez que, se a escola tem uma parcela de responsabilidade quando a LE 

deixa de ser aprendida na Educação Básica pública, a universidade similarmente o teria no 

que diz respeito ao Ensino Superior. Portanto, buscamos descobrir quais seriam, para os 

sujeitos, as “possíveis soluções” que a Unifesspa poderia implementar. 

Quase todos os calouros responderam a questão propondo algo que poderia ser 

feito. Isto assinala que eles nutrem a expectativa de que, no futuro, a instituição pode 

favorecê-los mais do que faz atualmente. À exceção de dois respondentes que enunciaram: 

Não pode (CA_01) 

Ainda não vi bem claramente como ela pode (CA_08) 
 

 Vemos ambas as respostas, apesar de díspares das dos demais alunos, como 

normais, pois o fato de estarem ainda no início de sua formação acadêmica (e de 

aprendizagem da LE) explica a pouca maturidade de alguns para refletir sobre o seu 

próprio processo de formação/aprendizagem. Turmas são formadas por indivíduos 

diferentes, advindos de contextos diversos, com características e experiências distintas. 

Então, é natural que alcancem graus de maturação cada um a seu tempo. 

 O discurso de CA_10 (Chris), ao replicar a mesma pergunta, mostra o quão mais 

profundamente outro estudante da mesma turma, também calouro, é capaz de refletir sobre 

o assunto: 

                                                           
502 09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 
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Na questão 06, posso disser que vai mais de nós mesmo, já a questão 08, 

acho que se fosse ao alcance da Faculdade, poderia oferecer curso de 

Inglês Gratuito sem prova de qualificação,  pois muitas pessoas nem 

sempre, tem um conhecimento da língua, mas, mesmo assim tem muita 

vontade de aprender e à casos de pessoas que não são boas de condições 

para poder pagar um curso fora da Faculdade. (CA_10) 
 

 Ainda que, propositalmente, nada na questão remeta a isto, CA_10 demonstra 

capacidade de dividir responsabilidades, incumbindo até a si uma parcela do papel que a 

pergunta atribuía apenas à universidade. Ademais, deixou sua sugestão utilizando a 

exclusão social para justificar o seu argumento. CA_10 não somente respondeu a 

interrogação, ele foi além e, para dar conta disto, é preciso ser um aprendiz mais 

experiente, o que ele é, pelo menos em relação à aprendizagem de LE, haja vista que não 

nasceu no Brasil, estudou inglês no Ensino Médio, Ensino Fundamental, curso livre, e 

considera-se satisfeito com a sua proficiência atual, de acordo com o aluno, nível A2. 

 A seguir listamos, em ordem alfabética, a compilação dos conselhos dados pelo 

grupo: 

• Acolher bem → CA_11 e CA_13; 

• Apoiar os alunos a melhorarem o inglês → CA_02; 

• Aumentar o número de professores → CA_14; 

• Disponibilizar acesso a conhecimentos e pesquisas → CA_11; 

• Facilitar/Intermediar propostas de intercâmbio → CA_07; 

• Investir mais no Idiomas sem Fronteiras → CA_12; 

• Melhorar o ensino da LE → CA_03; 

• Não declarar greve anualmente → CA_14; 

• Oferecer curso livre de idiomas → CA_10 e CA_15; 

• Oferecer disciplina que ensine a LI → CA_15; 

• Oferecer intercâmbio → CA_09 e CA_04; 

• Oferecer meios para praticar a LI → CA_05; 

• Oferecer orientação vocacional → CA_16; 

• Oferecer palestras motivacionais → CA_11 e CA_13; 

• Oferecer plano de estudos voltado para a LI → CA_02; 

• Oferecer preparação e prática profissional → CA_11; 

• Ofertar estudo da LI com mais frequência → CA_05; 

• Ofertar curso de mestrado → CA_04 e CA_06. 
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 As sugestões foram muitas e heterogêneas. Apenas algumas delas (quatro) foram 

recomendadas por mais de um estudante. A diversidade e quantidade obtida foi esta porque 

“os propósitos que os alunos têm para aprender terão um efeito sobre o que eles querem e 

precisam aprender [...]”503 (HARMER, 2010, p. 11, tradução nossa). São sujeitos com 

perfis e objetivos diferentes, consequentemente, têm expectativas diferenciadas do que 

acreditam que lhes seria útil para alcançar os resultados cobiçados. 

Na primeira crença desta seção, vimos que a maior parte dos calouros quer ser 

professor de inglês no futuro. Entretanto, ainda que tenham uma meta em comum, há 

múltiplos caminhos para se chegar até lá. A variedade de itens na lista acima revela que os 

alunos, cada qual a seu modo e tempo, já começaram a averiguar como a universidade 

pode auxiliá-los nisto. Percorrer essa trajetória não é fácil. Fazer parcerias durante o 

processo é essencial. A Unifesspa pode e deve ser uma colaboradora acessível no decorrer 

de toda a jornada. 

 

3.2.2.2 Dos concluintes 

 

 Os alunos concluintes manifestaram algumas expectativas que classificamos como 

externas. Na presente seção analisamos seis delas: 

 - Queremos ser também professores; 

 - Pretendemos fazer mestrado (e doutorado); 

- Buscaremos melhorar nosso inglês; 

- Desejamos que a Unifesspa faça mais pela formação dos próximos alunos; 

- Precisamos continuar aprendendo depois da graduação; 

- Vamos ser professores de escola pública em último caso. 

 Adiante exploramos separadamente cada uma. 

 i) Queremos ser também professores; 

Dentre os onze respondentes do questionário, na pergunta 6504, somente três não 

incluem, explicitamente, a expectativa de ser professor em seus planos profissionais: 

- Sim. Concurso público (CO_02 Coralina) 

- Aprofundar cada vez mais na língua inglesa e conseguir um mestrado. (CO_05) 

- Buscar mais capacitação profissional como por exemplo: viagem internacional e 

obtenção de certificados técnicos e específicos na área de ingles. (CO_06) 
 

                                                           
503 Texto original: “The purposes students have for learning will have an effect on what it is they want and 

need to learn […]”. (HARMER, 2010, p. 11) 
504 06. Você tem planos profissionais para o futuro? 
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 As três respostas foram abertas demais, a ponto de dar margem para mais de uma 

interpretação. Apenas CO_02, sob o pseudônimo Coralina, participou do grupo focal e 

pudemos descobrir mais sobre os planos dela: 

Coralina: Então, assim, eu não tenho certeza, porque eu não tenho 

certeza do futuro, mas os meus planos é que sim. Porque a vida 

acadêmica pode me proporcionar várias experiências e não sei. A vida 

acadêmica vai me proporcionar mais coisas do que outras áreas, 

entendeu?! Se eu viesse a seguir. 
 

 A resposta de Coralina foi semelhante aos dos demais que afirmam querer ser 

professores. Eles anseiam isso, mas não apenas, pois, ao final da graduação, muitos já 

estavam ponderando mais de uma opção de trabalho, caso a docência não funcionasse 

como planejado: 

Fazer um concurso público para secretariado executivo bilíngue e/ou dar aula para 

o ensino médio. (CO_01 Gleici) 

Penso em fazer uma especialização nas áreas de tradução e interpretação. (CO_07) 

concurso publico na área de ensino do estado e na área de segurança federal, atuar 

em negocio próprio. (CO_08) 

Adquirir vivencia e conhecimento da língua lecionando ,traduzindo (CO_09 Rosa) 

A graduação de letras com habilitação em língua inglesa irá me proporcionar um 

grande leque de oportunidades, eu pretendo, através de programas governamentais 

nacionais e internacionais trilhar uma carreira internacional como professor, 

interprete, tradutor, etc. (CO_11 Werdeson) 
 

 Secretariado executivo bilíngue, tradução e interpretação foram as outras áreas com 

as quais os concluintes disseram ter mais afinidade e que têm a expectativa de exercer quer 

paralelamente à carreira docente, quer em substituição a ela. Os únicos cujos planos 

profissionais consistem em apenas ensinar são os que pretendem, um dia, exercer a 

profissão no Ensino Superior: 

Primeiramente dar inicio ao mestrado na Universidade e em seguida me 

candidatar a professora. (CO_03 Letícia) 

meus planos é ser professor na Unifesspa no curso de inglês (CO_04 

Bob) 

Primeiro, ingressar em um cargo de Professora de Inglês por concurso 

público e mais adiante ingressar como professora na Universidade 

(CO_10 Amanda) 
 

 CO_03 e CO_10 enunciam que planejam passar por uma ‘fase preparatória’ antes 

de chegarem a ser professoras de uma IES: a primeira idealiza cursar um mestrado e a 

segunda almeja ser professora concursada em escola pública. Apenas CO_04 dá indícios 
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de que ainda não se atentou para a eventualidade de que, para ser formador de 

professores505, é desejável, antes, alcançar alguns pré-requisitos. 

 ii) Pretendemos fazer mestrado (e doutorado); 

 Todos responderam afirmativamente à pergunta 07506 do questionário, assegurando 

que possuíam planos acadêmicos para o futuro. Organizamos as intenções mencionadas 

pelos alunos na tabela a seguir: 

Tabela 12 – Planos acadêmicos dos alunos concluintes para o futuro 
 

 Abreviação do aluno concluinte  

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  

Trabalho como 

professora 
  •         1 

Trabalho na 

academia 
    •       1 

Mestrado • •  •   •  • •  6 

Doutorado/ PhD • •  •   •  •  • 6 

Continuidade aos 

estudos na área 
     •  •    2 

 
2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1  

 

 É perceptível o interesse da maioria (seis de onze) dos respondentes na pós-

graduação. Se contabilizarmos os dois outros (CO_06 e CO_08) que disseram que 

gostariam de continuar estudando na mesma área da graduação que estavam prestes a 

concluir, este número seria ainda maior, passando para oito de onze pessoas. Contudo, eles 

não especificaram que estudos seriam esses e nem foi possível obter estas informações 

posteriormente, haja vista que nenhum deles participou da sessão de grupo focal. 

 CO_03 e CO_05 foram as únicas da turma que relataram que, após o término do 

curso, pretendem apenas trabalhar, sem nenhuma menção a qualquer probabilidade de 

prosseguir estudando. Conforme Johnson (2009, p. 17, tradução nossa), “no seu âmago, a 

formação de professores de L2 está principalmente preocupada com professores como 

aprendizes de ensino”507. Aprender a ser professor é tarefa para toda a vida. É um 

profissional que nunca deveria parar de estudar e, ao contrário do senso comum: 

                                                           
505 O curso de Letras Inglês da Unifesspa existe apenas na modalidade de licenciatura. Por isso, consideramos 

todos os docentes vinculados como formadores de professores. 
506 07. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 
507 Texto original: “At its core, L2 teacher education is primarily concerned with teachers as learners of 

teaching”. (JOHNSON, 2009, p. 17) 
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A necessidade de renovação contínua de habilidades e conhecimentos 

profissionais não é um reflexo de uma formação inadequada, mas 

simplesmente uma resposta ao fato de que nem tudo que os professores 

precisam saber pode ser fornecido em nível de pré-serviço, bem como o 

fato de que a base do ensino muda constantemente.508 (RICHARDS; 

FARRELL, 2005, p. 1, tradução nossa) 
 

 Chegar ao final da formação docente sem expectativa e desejo de seguir se 

capacitando é preocupante. Mesmo que estas duas alunas representem apenas 18.18% da 

população-amostra de concluintes, é inestimável a quantidade de alunos que elas teriam em 

toda uma vida na docência, mas, muito provavelmente, não seria pequeno. As possíveis 

consequências de aprender com um professor que não continua estudando seriam 

alarmantes para todos estes estudantes. 

iii) Buscaremos melhorar nosso inglês; 

 A totalidade dos respondentes, na pergunta 08509 do questionário, admitiu que 

planeja melhorar seu uso da LE futuramente. O gráfico adiante contém as alternativas que 

eles reconheceram que intencionam utilizar: 

Gráfico 43 – Representação numérica dos planos dos alunos concluintes para melhorar o inglês no futuro 

 
Dentre as opções para melhorar a competência linguístico-comunicativa 

mencionadas, o intercâmbio é uma expectativa comum a vários deles. Vejamos a seguinte 

resposta como exemplo: 

fazer um intercâmbio (CO_02) 

                                                           
508 Texto original: “The need for ongoing renewal of professional skills and knowledge is not a reflection of 

inadequate training but simply a response to the fact that not everything teachers need to know can be 

provided at preservice level, as well as the fact that the knowledge base of teaching constantly changes”. 

(RICHARDS; FARRELL, 2005, p. 1) 
509 08. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Estudar em casa

Estudar no exterior

Fazer cursos específicos

Fazer curso livre

Fazer curso livre online

Fazer intercâmbio

Fazer testes de proficiência internacionais

Manter contato com a LE

Ter contato real com a LE

Viajar ao exterior
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 CO_02 é uma aluna que já estava lecionando inglês na Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, quando respondeu o questionário, além de ter estudado o idioma em curso 

livre e nos Ensinos Fundamental e Médio. Ela tem um perfil parecido com o das autoras 

destas réplicas: 

Já tenho um bom nível de inglês e gostaria muito de fazer intercâmbio 

para praticar e aprender mais. (CO_07) 

Viajar por meio de intercâmbio para estudar em outro país (CO_10) 
 

 

CO_10 e CO_07 consideram-se bastante proficientes (ambas com nível C1). A 

primeira estudou inglês durante a Educação Básica e leciona a LE na mesma instituição 

onde concluiu o curso livre. A segunda ensina há três anos em uma escola de idiomas. 

Podemos cogitar que as duas são pessoas com tempo considerável de contato e experiência 

no E/A da LE. 

Comparemos com o discurso de outros alunos, cujo perfil não é semelhante ao 

delas: 

Estudar mais em casa e poder fazer um intercambio no extirior. (CO_05) 

Pretendo estudar em curso livre, obter um nível de inglês que me proporcione 

estudar em países onde a língua inglesa seja a língua nativa. (CO_11) 

 

Enquanto CO_02, CO_07 e CO_10 reportam apenas a sua vontade de fazer 

intercâmbio, CO_05 e CO_11, menos proficientes (respectivamente, B1 e B2), afirmam 

que também possuem igual expectativa, mas que precisam se preparar para colocá-la em 

prática: estudando em casa (CO_05) ou em um curso livre (CO_11). 

“A expressão natural do enunciado na língua estrangeira pressupõe anos de estudo 

e dedicação, resultado de um conhecimento autêntico que não se adquire de um dia para 

outro” (LEFFA, 2011, p. 16). Realmente aprender um novo idioma é tarefa para toda uma 

vida. Todavia, o ideal é que o professor termine a sua formação inicial com a confiança de 

que é suficientemente competente no uso da língua de sua habilitação e, ao longo de sua 

carreira, continue a aprimorar seu conhecimento, aprendendo ainda mais.  

iv) Desejamos que a Unifesspa faça mais pela formação dos próximos alunos; 

 Quando o questionário foi aplicado, os concluintes já estavam em seu penúltimo 

período do curso. Então, era perceptível, em suas respostas, principalmente à pergunta 9510, 

que eles não imaginavam que a universidade pudesse fazer qualquer coisa que eles ainda 

pudessem usufruir. A maioria das sugestões trazia indícios de que eram direcionadas para 

                                                           
510 09. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 06 a 08? 
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os futuros alunos ou turmas mais recentes. Listamos a seguir as recomendações que eles 

fizeram: 

• Aumentar a carga horária das disciplinas de Leitura e Produção em Inglês → CO_08; 

• Aumentar a conversação em inglês em sala de aula → CO_08; 

• Aumentar o número de professores → CO_01 e CO_02; 

• Facilitar/Intermediar propostas de intercâmbio → CO_05 e CO_06; 

• Divulgar oportunidades → CO_09 (Rosa); 

• Fazer parcerias com empresas privadas → CO_07; 

• Incluir o curso de Letras no Ciências sem Fronteiras → CO_10 (Amanda); 

• Manter o curso → CO_04; 

• Melhorar a grade curricular (mais conversação) → CO_08; 

• Melhorar o curso → CO_04; 

• Oferecer cursos de tradução e interpretação → CO_07;  

• Oferecer suporte para aprendizagem → CO_03; 

• Ofertar curso de mestrado → CO_01, CO_10 (Amanda) e CO_11 (Werdeson); 

• Ofertar curso de doutorado → CO_01 e CO_11 (Werdeson); 

• Ofertar curso de pós-doutorado → CO_11 (Werdeson); 

• Predominar o uso da LE em sala de aula → CO_08. 

 Dos dezesseis conselhos dados, apenas quatro são relacionados ao E/A de LE. 

Todos eles foram dados por um único aluno: CO_08. Ele pertencia à turma de concluintes, 

no momento da realização da pesquisa de campo, porque não conseguiu acompanhar a sua 

turma original (um ano anterior), que já havia se formado. Quando levamos em 

consideração que CO_08 se autoavalia como tendo nível A1 de proficiência, o mesmo que 

tinha ao início da graduação, e que diz estar muito insatisfeito com sua competência 

linguístico-comunicativa, é compreensível que os seus apontamentos sejam tão diferentes 

dos outros alunos e exclusivamente focados na LE. 

 Quanto aos demais, que não mencionaram nada sobre o idioma nesta resposta, 

apesar de, durante a sessão de grupo focal, o assunto ter sido bastante criticado, 

acreditamos que isto pode ter acontecido por a questão perguntar sobre a instituição e não 

sobre a graduação investigada, pois, quando criticaram como acontecia o processo de E/A 

inglês, eles, em geral, atribuíam responsabilidade ao curso e aos seus professores, nunca à 

universidade. É provável que compreendam como coisas distintas, não integrantes e inter-

relacionadas. 
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v) Precisamos continuar aprendendo depois da graduação; 

 Expectativa relacionada à ii. (nesta mesma seção), em que os alunos manifestam 

seu interesse em permanecer estudando inglês após a conclusão do curso. A diferença é 

que esta engloba o ato de continuar a aprender a ser professor de maneira geral, enquanto 

aquela era específica sobre a língua. 

Entrevistadora: Alguém acredita que vai ser um professor ruim?511 

[...] 

Rosa: Acho que pretensioso achar que eu vou sair daqui já excelente, 

entendeu? Já sabendo... [Gesticulando escrever no quadro]. 

Gleici: Tá certo. 

Coralina: Eu não estou dizendo que a gente vai sair daqui excelente, 

entendeu?! 

Rosa: Não, mas eu acho. Eu acho. 

Coralina: Eu estou dizendo que a gente vai sair daqui já com um nível 

sabendo planejamento, não é?! 

Rosa: Tendo conhecimento talvez. 

Coralina: Tu já sair daqui da universidade sabendo planejar uma aula. É 

lógico que eu não vou chegar lá e arrasar. É claro que cada aula que eu 

vou dar eu vou construir uma melhor. Eu vou querer evoluir. 

Ao trabalhar com formação inicial de professores de inglês como LE, na Índia, 

Prince e Barrett (2014, p. 28, tradução nossa) sugerem: 

[…] Começar com abordagens relativamente prescritivas que se 

concentram na construção de técnicas de formadores e professores em 

primeiro lugar. Em paralelo, são proporcionadas a eles muitas 

oportunidades para discutir e refletir sobre problemas e soluções reais. 

Esse andaime constrói confiança e engajamento nos estágios iniciais e os 

prepara para o nível crescente de desafio à medida que o projeto 

avança.512 
 

Seria uma possível maneira de desenvolver a confiança que falta a alunos, futuros 

professores, como Rosa. A diferença entre a população em nosso estudo e a experiência 

das autoras é que, no nosso caso, não se trata mais do início, mas de graduandos que já 

estão prestes a concluir o Ensino Superior sem ter desenvolvido isto durante quatro anos na 

universidade. 

Na mesma sessão de grupo focal, mais uma aluna admite o problema: 

                                                           
511 Pergunta fora do ‘guia de condução de sessão do grupo focal’ acrescentada por nós em complementação à 

questão 11. Acreditam que vão ser bons professores? Por quê? 
512 Texto original: “[…] start with relatively prescriptive approaches that focus on building trainers’ and 

teachers’ techniques first. In parallel, they are provided with plenty of opportunities to discuss and reflect upon 

real problems and solutions. This scaffolding builds confidence and engagement in the early stages and prepares 

them for the increasing level of challenge as the project progresses”. (PRINCE; BARRETT, 2014, p. 28) 



309 
 

Amanda: Inclusive eu já sou professora e estou cheia de vergonha de 

pedir desculpa pros meus alunos. 

Rosa, Coralina e Bob: [Risos] 

Amanda: Porque eu lembro assim das minhas primeiras aulas, dando 

aula, e hoje, já deu uma melhorada bastante. Porque lá, eu não sei, eu 

estava um pouco perdida, tentando planejar, eu tava um pouco nervosa, 

sem experiência. 
 

Não se trata apenas de uma questão de ser mais ou menos seguro acerca de seu 

próprio desempenho ao exercer a profissão. Um professor realmente qualificado pode e faz 

muito mais do que unicamente ensinar uma língua. Gulyamova, Irgasheva e Bolitho (2014, 

p. 53, tradução nossa) constataram que “[...] aumentar a confiança entre os professores os 

encorajou a se apropriarem da inovação e, portanto, também de seu próprio 

desenvolvimento profissional e dos estudantes sob seus cuidados”513. 

O professor de LE que, ao final de sua formação inicial, reconhece que não 

conseguiria realizar a sua principal atividade (dar aulas) com destreza e inicia a sua carreira 

assim, mesmo que continue estudando e um dia alcance uma competência desejável, 

durante algum tempo (diríamos anos) ele(a) será mais um a contribuir para que o ciclo 

vicioso de que não se aprende inglês nas escolas brasileiras (LIMA, 2011) continue a se 

perpetuar. Afinal, como ensinar o que não se aprendeu (ainda)? 

vi) Vamos ser professores de escola pública em último caso; 

Continuando a discutir a pergunta referente à expectativa anterior, surge mais uma: 

Entrevistadora: Alguém acredita que vai ser um professor ruim?514 

[...] 

Gleici: Eu, quando a gente chegou no primeiro dia de estágio, [...] a 

própria professora, que já tem experiência, que já está há anos e anos lá, 

ela tava tendo dificuldade. Imagina eu que tava lá como estagiária? Foi 

uma surpresa assim... 

Coralina: Assim como ela também disse, eu também não quero, 

professora, ser professora de escola com 50 alunos. A não ser que seja 

mesmo necessário, né?! Financeiramente. Mas eu não quero dar aula em 

escola pública com essa quantidade de aluno não... Não quero. 
 

 As alunas justificam sua falta de interesse em trabalhar em escolas públicas devido 

à superlotação das salas. De acordo com suas representações, isto dificultaria o exercício 

da função. Nenhum professor sonha em trabalhar com turmas superlotadas, principalmente 

quando pensamos em Educação Básica e E/A de LE. 

                                                           
513 Texto original: “[...] growing confidence among teachers has encouraged them to take ownership of the 

innovation and, hence, also of their own professional development and that of the students in their care”. 

(GULYAMOVA; IRGASHEVA; BOLITHO, 2014, p. 53) 
514 Pergunta fora do ‘guia de condução de sessão do grupo focal’ acrescentada por nós em complementação à 

questão 11. Acreditam que vão ser bons professores? Por quê? 
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Entendo que há várias maneiras de ver esse fracasso, desde a criação de 

bodes expiatórios até a apoteose da carnavalização. 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 impunemente da ordem para a desordem e vice-versa. 

Nada é feito, e tudo fica por isso mesmo. (LEFFA, 2011, p. 15) 
 

Se, em nenhum momento das vidas de Gleici e Coralina, “seja mesmo necessário, 

né?! Financeiramente” (Coralina), que tenham que trabalhar em locais com realidades 

adversas, é bastante provável que elas, infelizmente, juntem-se à massa que permanece 

inerte diante do caos. Afinal, é mais cômodo permanecer na zona de conforto do que se 

envolver com a realidade do outro e tentar mudar a situação de alguma maneira mais 

eficiente do que se limitando a procurar “culpado(s)” para responsabilizar. 

 

3.2.2.3 Dos formadores 

 

Os formadores expressaram expectativas internas tanto nos questionários quanto na 

entrevista. No primeiro, elas estão relacionadas a planos e propósitos pessoais de cada 

professor. Enquanto, no segundo, elas dizem respeito ao curso em investigação, mas, ainda 

assim, as classificamos como internas, porque foram enunciadas na primeira pessoa do 

singular pela única professora entrevistada, o que nos leva a acreditar que se tratam de 

representações particulares dela. Encontramos, então, no questionário, as seguintes: 

 - Queremos (continuar a) ser professores universitários; 

 - Pretendemos continuar estudando; 

 - Buscaremos melhorar nosso inglês não apenas como aprendizes não nativos; 

 - Desejamos que a Unifesspa faça mais pela nossa formação no futuro. 

 E na entrevista: 

- Não teremos mais disciplinas blocadas; 

- Formaremos professores melhores nas próximas turmas; 

- (Como formadores) podemos e devemos contribuir para melhorar a Educação Básica; 

- Precisamos contratar mais professores. 

 O uso da primeira pessoa do plural na escrita das quatro últimas se deve ao mesmo 

motivo explicitado na abertura do item 3.2.1.3 ‘Dos formadores’. 

 Daqui em diante, dedicamos a seção a tratar acerca de cada uma das representações 

elencadas separadamente: 
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i) Queremos (continuar a) ser professores universitários; 

 Esta foi a primeira expectativa interna exposta pelos formadores, no questionário, 

em resposta à pergunta 07515. A maior parte deles (4 = 80%) confirmou possuir planos 

profissionais para o futuro. Enquanto apenas um (20%), PRO5 (Francisco), negou e não deu 

mais informações sobre a sua opinião no espaço destinado a isto. 

 As quatro outras participantes, que declararam ter expectativas quanto ao seu futuro 

trabalhista, revelaram que gostariam de seguir como professoras no Ensino Superior, 

mantendo-se na função que já exercem, somente a resposta de uma delas foi um pouco 

diferente: 

Pretendo fazer doutorado e concurso para professora efetiva nas 

instituições federais de ensino superior, pois hoje sou professora 

substituta (PRO4_Thaise) 
 

 Trata-se da única respondente que não era concursada em cargo efetivo na 

instituição. A sua perspectiva é igual à das demais: ser docente universitária. Todavia, não 

mais na condição de temporária, além de almejar fazer um curso de doutorado, o que lhe 

ajudaria a alcançar seu objetivo. 

 Em suma, as expectativas da população-amostra, no que concerne ao assunto, em 

geral, mostrou-se bastante similar. Um aspecto positivo, uma vez que, quanto mais 

alinhadas estão as intenções do corpo docente de um curso, mais eles podem, juntos, 

trabalhar em pró de alcançar seus propósitos em comum. 

 ii) Pretendemos continuar estudando; 

 Todos responderam positivamente à pergunta 08516 do questionário, mas apenas 

quatro especificaram quais seriam seus planos. Esta foi a justificativa dada para não o 

fazer: 

Essa pergunta (e a anterior) são meio amplas demais. Meus planos 

acadêmicos são bastante ambiciosos, mas é difícil descrever exatamente 

nesses termos. (PRO3_Renata) 

 

 Compreendemos a crítica de PRO3 e a sua dificuldade em responder. As questões 

subjetivas do instrumento eram mesmo “meio amplas demais” (PRO3). Afinal, era nossa 

intenção que assim o fossem. Devido ao conceito de crença que adotamos517, as 

representações são construídas “como parte [...] [do] processo de raciocínio” (Barcelos, 

2001, p. 80) do sujeito. Por esta razão, foi necessário elaborar questões suficientemente 

                                                           
515 07. Você tem planos profissionais para o futuro? 
516 08. Você tem planos acadêmicos para o futuro? 
517 Seção 1.3.1 ‘Busca por uma definição de crenças’. 
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abrangentes para “permitir que os [...] participantes usem suas próprias palavras e 

metáforas” (ibidem, p. 78) ao desenvolverem suas réplicas. Por conseguinte, os indivíduos 

expressariam suas crenças mais naturalmente do que com perguntas fechadas e pontuais 

que poderiam induzi-los a exteriorizar representações que não possuem. 

 A tabela adiante traz os planos enunciados pelos outros sujeitos: 

Tabela 13 – Planos acadêmicos dos formadores para o futuro 
 

 Abreviação do formador  

 PRO1 PRO2 PRO3 PRO4 PRO5  

Aprendizagem sobre ensinar inglês como LE  •    1 

Doutorado    •  1 

Estudos sobre E/A de Literatura •     1 

Estudos sobre LIBRAS •     1 

Outros estudos •     1 

Pesquisa (relacionada ao inglês)     • 1 

 3 1 0 1 1  

 

 À exceção de PRO3, todos têm pelo menos uma expectativa. Causa estranhamento 

o fato de somente PRO2 e PRO5 envolverem o inglês em seus planos. Ademais, a 

quantidade de itens mencionados por PRO1 é três vezes superior à dos demais, o que 

evidência que ela acredita ter muito para aprender. O maior número de alternativas de 

planos acadêmicos de PRO1 pode ter relação ao fato de ela ser a mais jovem dentre os 

professores respondentes. Haveria, então, ocorrido o que aconteceu entre os calouros e os 

concluintes, em que, a turma mais jovem também apresentou mais exemplos de planos 

acadêmicos. 

iii) Buscaremos melhorar nosso inglês não apenas como aprendizes não nativos; 

 Semelhantemente à primeira expectativa, PRO5 (Francisco) foi o único a responder 

de maneira negativa à pergunta 09518 do questionário. Todas as outras professoras 

replicaram que têm expectativa de melhorar sua competência linguístico-comunicativa na 

LE e destacaram como pretendem fazer isso. Elencamos suas ideias no gráfico seguinte: 

                                                           
518 09. Você tem planos para melhorar seu inglês no futuro? 
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Gráfico 44 – Representação numérica dos planos dos formadores para melhorar o inglês no futuro 

 
 Inicialmente, chama-nos a atenção a diversidade de exemplos. Cada um foi 

mencionado por uma pessoa diferente e nenhum foi repetido. Evidenciando a 

heterogeneidade de estratégias conhecidas pelos respondentes. Conhecimento, geralmente, 

adquirido mediante longa experiência e vivência aprendendo/ensinando LE.  

É evidente a inclusão das quatro habilidades entre os exemplos a serem utilizados. 

Como aprendizes mais proficientes, elas demonstram interesse em desenvolver atividades 

cujo “o fim não é exatamente a [aprendizagem da] língua, mas que me ajudam também 

nessa área” (PRO4_Thaise). Em outras palavras, práticas autênticas de utilização da língua, 

nas quais um falante nativo do idioma se envolveria, não artificialmente criadas para EA 

LE.  

 Cabe ainda explorar diferenças entre: dar aulas de LE, sugerido por PRO2 (Tânia), e 

dar aulas em LE, por PRO3 (Renata). É necessário maior domínio de uso da LE, experiência 

e preparo prévio do professor para conseguir fazer o último do que o primeiro. Podemos 

chegar a uma provável razão das sugestões diferentes entre as professoras quando levamos 

em conta que PRO2 (nível C1) é menos linguístico-comunicativamente competente do que 

PRO3 (nível C2). Ademais, apesar de ambas se autoavaliarem como utilizadoras 

proficientes do idioma (nível C), a primeira é insatisfeita e, certamente, menos confiante 

em seu desempenho, enquanto a segunda afirma estar muito satisfeita com sua própria 

proficiência.  

Contatar pessoas no exterior

Dar aulas da LE

Dar aulas em LE

Escrever (tese) em LE

Fazer cursos em LE

Fazer doutorado sanduíche no exterior

Ler em LE

Participar de eventos em LE

Viajar ao exterior

1

1

1

1

1

1

1

1
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iv) Desejamos que a Unifesspa faça mais pela nossa formação no futuro; 

 Quase todos os sujeitos fizeram recomendações sobre como a Unifesspa poderia 

ajudá-los em resposta à pergunta 10519 do questionário. A única professora que não o fez 

explicou suas razões no próprio instrumento: 

Em função de transferência da minha família, não vou continuar 

ministrando aulas na Unifesspa. (PRO2_Tânia) 
 

 A docente em questão é esposa de um militar que foi transferido para outro estado, 

algum tempo após a aplicação do questionário, e hoje atua em outra universidade federal. 

Os demais disseram ter as seguintes expectativas: 

• Custear participação em eventos → PRO1 (Suellen) e PRO3 (Renata); 

• Disponibilizar oportunidades pesquisa → PRO5 (Francisco); 

• Oportunizar a melhoria do próprio currículo → PRO4 (Thaise); 

• Proporcionar experiência profissional → PRO4 (Thaise). 

 Excetuando PRO4 (Thaise), que apontou duas alternativas, cada um dos outros três 

indicou apenas uma, apesar de toda a variedade de expectativas reportadas nas questões 

anteriores. A maioria dos docentes não vê a instituição onde trabalha como um lugar que 

realmente possa lhe propiciar quantidade significativa de chances de melhorar profissional, 

acadêmica e/ou linguisticamente. 

v) Não teremos mais disciplinas blocadas; 

 Por diversas razões520, durante algum tempo, todas as disciplinas do curso de Letras 

Inglês da Unifesspa foram ofertadas de forma blocada. Cada uma iniciava e terminava 

dentro do período de aproximadamente duas semanas e meia, dependendo da sua carga 

horária521. Logo, os alunos tinham aula da mesma disciplina, com o mesmo professor, 

todos os dias até completar as horas previstas. E, então, passava-se para a próxima que 

seguiria o mesmo funcionamento. 

Profa. Karen falou acerca disto, ao responder à pergunta 10522 da entrevista: 

Profa. Karen: [...] O fato de até, até agora a pouco todas as disciplinas 

serem blocadas. Isso complicava o aprendizado bastante. Na minha 

opinião, porque, é... Ficava muito solta a... As aulas de língua. Então, não 

tinha essa, essa, consistência onde... Aí toda semana você vê um negócio, 

e você vê todo o semestre e tal, parecia que era muito isolada [...] 
 

                                                           
519 10. Como a Unifesspa pode lhe ajudar a concretizar os planos mencionados nas questões 07 a 09? 
520 Falta de professores, alta rotatividade de docentes, necessidade de trazer profissionais de outros campi ou 

universidades para ministrar algumas disciplinas etc. 
521 Em geral, as disciplinas têm carga horária de 60 ou 68h/a. 
522 10. É possível aprender com qualquer um dos dois [bom ou mau professor]? Por quê? Como? 
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 A principal objeção a este sistema parece ser no que concerne às aulas de língua, 

pois, para seguir a proposta acima descrita, os alunos, por vezes ficavam meses sem ter 

qualquer disciplina voltada para o E/A do idioma. 

vi) Formaremos professores melhores nas próximas turmas; 

 Esta expectativa foi enunciada em resposta à pergunta 11523 da entrevista: 

Profa. Karen: [...] Eu acho que as próximas turmas, elas tenham uma, 

um [...] [ininteligível aos 0h 34min 24seg de gravação]. Bem mais 

parelha de professores, que vão ser bons professores é... Eu já vejo isso 

na, na 2015, na, na 2016, que tem mais futuros bons professores, que 

futuros maus professores. Mas, ainda queremos mais, queremos é... Mais 

envolvimento da língua, mais reflexão crítica dos alunos em relação a dar 

aula, a, ao papel deles como professores, eu acho que isso vem depois. 

[...] 
 

 Profa. Karen desenvolveu esta esperança com base nas várias mudanças, planejadas 

em conjunto com os outros professores, que têm viabilidade de acontecer em um futuro 

não muito distante, sobre as quais tratamos tanto nesta seção como na 3.2.1.3 ‘Dos 

formadores’, ao tratarmos das expectativas internas. 

vii) (Como formadores) podemos e devemos contribuir para melhorar a Educação Básica; 

 Expectativa expressada quando profa. Karen respondeu à questão 12524 durante a 

entrevista que concedeu: 

                                                           
523 11. Quem cursa Letras Inglês na Unifesspa vai ser um(a) bom(a) professor(a)? Por quê? 
524 12. Como é um bom formador de professores de inglês? Características? Formação? 
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Profa. Karen: [...] Você é professora, como formadora de futuros 

professores, você tem que... Exigir é... Dos alunos não o pontual, tem que 

pensar daqui a 20 anos. Tudo o que você faz afeta 20 anos pra frente, 20, 

30 anos. Você tá... Esse sentido de responsabilidade que eu digo é... Não 

é dá conta dar disciplina, dar conta da atividade, dar conta daquela uma 

situação. Você tem que pensar que tá na tua mão o que, que aquele futuro 

professor vai fazer, refletir,... Não só na tua mão, mas parte disso tá na 

tua mão que é como que ele vai tá em sala de aula nos próximos 30 anos, 

sabe? É, é... Por isso que é tão pesado essa, esse cargo que tem que ter, 

por isso que exige muito. É muita reflexão, muito planejamento do 

professor, desse formador de professores, que é... Se você não trabalhar 

certas coisas, eles... Você vai tá afetando toda, toda uma rede de Ensino 

Básico dali pra frente, né? Se você não trabalhar o olhar crítico, esses 

professores não vão ser críticos depois. Não vão, não vão trabalhar esse 

olhar crítico com seus futuros alunos. Então, o formador de professores, 

ele tem que, ele tem que ter essa noção tem que ter esse peso, ele tem que 

pensar que... A disciplina não é só a disciplina. Ela, ela é mais que aquilo. 

[...]tem que pensar não só: ah, se eu vou rodar fulano, não sei o quê, tem 

que pensar quê... Não! Tá! Essa pessoa tinha que saber isso até no final 

da disciplina, se ela não sabe e eu, eu deixo, é... Seguir em diante, isso 

quer dizer que... anos pra frente, vai, vai ser uma perpetuação da, desse 

ensino limitado, sabe. É, e... Eu acho que a gente tem que... Num curso de 

licenciatura... Tem que ter a noção do papel social maior do curso. Se é 

pra gente tá formando os futuros professores da região do Sul, Sudeste do 

Pará, é... O que, que a gente tá ajudando a comunidade, a região se a 

gente tá formando maus professores? Não é só ajudar a... Aquela, Aquela 

dúzia de alunos a se formarem. Não é só isso. O curso tem um, uma 

função social maior. Então, você tem que exigir dos alunos a... Que eles 

estejam à altura dessa função que eles vão exercer mais pra frente, né? 

Eles... E botar na cabeça deles que essa responsabilidade é deles também, 

que eles têm que entender que esse é o papel deles. [...] 
 

 Ela enfatiza o papel social do professor (e também do curso) como uma das funções 

essenciais para o exercício da carreira. A necessidade de ter consciência da 

responsabilidade de ir além de ensinar LE. É uma proposição que se assemelha bastante ao 

que Scheyerl e Siqueira defendem ser necessário no processo de E/A um idioma nas 

escolas: 

Finalmente, aprender uma língua, levando-se em consideração cenários 

pluriculturais, mediadores de uma conscientização crítica reforça o cunho 

humanizador do ensino de uma LE [...]. Com tal compromisso, espera-se 

instrumentalizar alunos e professores na construção de um diálogo 

produtivo que privilegie o respeito às diferenças e dê visibilidade aos 

traços de identidade como construtores de uma política de solidariedade. 

(SCHEYERL; SIQUEIRA, 2008, p. 28) 
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 Formar professores capazes de colocar em prática este papel social é bastante 

complexo. Exige envolvimento e comprometimento de vários agentes. Inclusive do próprio 

formador, como profa. Karen afirma ao responder à pergunta 13525: 

Profa. Karen: O, o mau formador é aquele que [...] não instiga essa, essa 

questão de responsabilidade dos alunos [...] 
 

 Quando Leffa (2011) aborda a criação de bodes para justificar o fracasso no E/A de 

inglês na Educação Básica, o autor tece comentários sobre as responsabilidades de alguns 

agentes como governo, professor e aluno. Contudo, em nenhum momento, a figura do 

formador é tida como incumbida de algo na carnavalização e cumplicidade que permeia as 

aulas de LE nas escolas. E por que não dizer nas universidades também? A própria 

Unifesspa é um exemplo dessa realidade. 

 Profa. Karen demonstra ter a coragem que poucos têm de também se auto imputar 

uma parcela de responsabilidade neste verdadeiro ciclo vicioso de calouros que chegam 

aos cursos de formação docente sem ter aprendido, pelo menos, uma LE no Ensino Básico. 

Após anos de Educação Superior, a universidade lhes outorga grau de licenciados a ensinar 

uma LE que também não conseguiram aprender enquanto eram graduandos. Então, estes 

novos professores vão às escolas ensinar uma língua que não dominam e, 

consequentemente, seus alunos não aprendem. Os alunos concluem o Ensino Médio sem 

aprender e um novo grupo chega à universidade para repetir o mesmo processo.  

A maioria dos que escrevem sobre e criticam a capacitação para a docência 

também é formador de professores. Estudos sobre o papel da escola, do aluno, do 

professor, da família, do governo etc. no processo de EA um novo idioma são inúmeros. 

Historicamente os professores dos professores têm ficado de lado, ou, quando muito, 

ocupado um espaço marginal nessas pesquisas. 

 

3.2.3 Expectativas do governo sobre ensinar/aprender no futuro 

 

 A categorização proposta por Samura (2015) foi pensada para explorar expectativas 

de sujeitos humanos. A autora divide-as em externas ou internas de acordo com relações 

inter e intrapessoais entre os indivíduos. Daí a impossibilidade de tipificar expectativas 

governamentais utilizando tal proposição. Portanto, ao invés de termos duas seções 

tratando delas (uma das externas e outra das internas), como fizemos para os demais 

                                                           
525 13. Como é um mau formador de professores de inglês? Características? Formação? 
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grupos de participantes, optamos por fazer apenas uma única que abrangesse as crenças 

futuras do governo como um todo. 

 Para trabalharmos com as expectativas do governo brasileiro, escolhemos estudar 

documentos oficiais que ainda estão em processo de implementação: a Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC)526 e o Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(PNE) 2014-2024527, além de documentos legislativos que se relacionem a eles. 

 Ao analisarmos os documentos referidos, encontramos expectativas do governo 

brasileiro acerca do inglês como LE na educação do país. Algumas delas são: 

- Inglês será obrigatório no Ensino Médio e nos anos finais do Ensino Fundamental; 

- Aluno poderá escolher ter mais aulas de inglês no Ensino Médio;  

- PNLD dos anos finais do Ensino Fundamental serão alinhados à BNCC em 2020; 

- Haverá bolsas de estudos para professores de LE de escolas públicas. 

 i) Inglês será obrigatório no Ensino Médio e nos anos finais do Ensino Fundamental; 

 Isto, no momento, verdadeiramente não passa de uma expectativa e, por essa razão, 

a incluímos como uma crença futura. Entretanto, de acordo com o previsto pela lei nº 

13.415, foi instituído que: 

Art. 2º O art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a 

vigorar com as seguintes alterações:   

“Art. 26. 

[...] 

§ 5º No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será 

ofertada a língua inglesa. (BRASIL, 2017e) 

 

 Pela primeira vez na história da educação no Brasil, uma legislação federal 

determina a LE que deve integrar o currículo de todas as escolas do país. Cenário bastante 

diverso da variedade de idiomas que compunham a grade curricular do colégio D. Pedro, 

descrito na seção 3.1.1.4 ‘Do governo’. Ainda conforme a mesma lei, a restrição na 

quantidade e diversidade de línguas continua até o fim do Ensino Básico: 

Art. 3º A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 

acrescida do seguinte art. 35-A: 

“Art. 35-A. 

[...] 

§ 4º Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo 

da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter 

optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade 

de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. (Idem, 

ibidem) 
 

                                                           
526 Homologada pela resolução CNE/CP nº 2, de 22 dezembro de 2017 (BRASIL, 2017g). 
527 Instituído pela lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 2014b). 
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 A legislação permite, no caso do Ensino Médio, que outras LE sejam ofertadas. Ao 

espanhol, é atribuído não somente o caráter optativo, mas também a preferência em 

detrimento das demais LE modernas. O idioma nacional da maioria dos países da América 

Latina perde, nas escolas brasileiras, o status que ora teve a partir da lei nº 11.161: 

Art. 1º O ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e 

de matrícula facultativa para o aluno, será implantado, gradativamente, 

nos currículos plenos do ensino médio. 

§ 1º O processo de implantação deverá estar concluído no prazo de cinco 

anos, a partir da implantação desta Lei. 

§ 2º É facultada a inclusão da língua espanhola nos currículos plenos do 

ensino fundamental de 5a a 8a séries. (BRASIL, 2005a) 
 

 Dentro de um pouco mais de uma década, vê-se o inglês tomar o espaço que antes 

fora da língua espanhola. Quando, novamente, dá-se a outro idioma exclusividade na 

Educação Básica, assim ignorando a existência de escolas localizadas em áreas de fronteira 

com países como Guiana e Guiana Francesa, bem como em regiões colonizadas por outros 

povos como árabes, japoneses, italianos, alemães etc. cuja influência linguística e cultural 

existe até hoje. 

 À exceção dos deficientes auditivos528 e das comunidades indígenas529, cujos 

direitos à escolarização com instrução em sua LM é prevista em lei, os demais brasileiros 

(ou estrangeiros que moram no Brasil) que não têm o português como LM são esquecidos 

pela legislação nacional. Somos um país plural e precisamos pensar em como podemos 

oferecer escolarização adequada a todos, de verdade, não apenas a algumas minorias 

étnicas. 

ii) Aluno poderá escolher ter mais aulas de inglês no Ensino Médio;  

 Aqueles que, n o Ensino Médio, escolherem cursar Linguagens e suas Tecnologias 

poderão ter mais aulas, além das obrigatórias, das disciplinas inclusas nesta área do BCCN, 

entre elas, o inglês. O objetivo desta vertente é: 

[...] consolidar e ampliar as aprendizagens previstas na BNCC de Ensino 

Fundamental nos componentes Língua Portuguesa, Arte, Educação Física 

e Língua Inglesa. Para tanto, define competências específicas e 

habilidades a ser exercitadas e constituídas no Ensino Médio, que 

integram conhecimentos desses diferentes componentes curriculares. 

(BRASIL, 2017g, p. 473) 
 

                                                           
528 Art. 28.  Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e 

avaliar: 

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua 

portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas; (BRASIL, 2015e) 
529 “Art. 32. [...] § 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem”. 

(BRASIL, 1996). 
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 Pressupomos que o aumento na carga horária destinada à disciplina seja, no 

mínimo, indispensável para que o professor consiga levar os estudantes, durante o Ensino 

Médio, a serem capazes de: 

[...] cooperar e compartilhar informações e conhecimentos por meio da 

língua inglesa, como também agir e posicionar-se criticamente na 

sociedade, em âmbito local e global. 

As aprendizagens em inglês permitirão aos estudantes usar essa língua 

para aprofundar a compreensão sobre o mundo em que vivem, explorar 

novas perspectivas de pesquisa e obtenção de informações, expor ideias e 

valores, argumentar, lidar com conflitos de opinião e com a crítica, entre 

outras ações relacionadas ao seu desenvolvimento cognitivo, linguístico, 

cultural e social. Desse modo, eles ampliam sua capacidade discursiva e 

de reflexão em diferentes áreas do conhecimento. (Ibidem, p. 476-7) 
  

A ideia é louvável, porém não há como garantir os resultados esperados e suprir 

anos de defasagem na aprendizagem de idiomas apenas com mais carga horária para a 

disciplina. O documento prevê somente mais tempo de aula, o que é um primeiro passo, 

mas insuficiente. Precisamos refletir, desde a formação inicial de professores, o que, como 

e por que fazer durante essas horas a mais. 

iii) PNLD dos anos finais do Ensino Fundamental serão alinhados à BNCC em 2020; 

 A distribuição gratuita de materiais didáticos nas escolas públicas brasileiras 

remonta ao final da década de 30 e iniciou sob responsabilidade do Instituto Nacional do 

Livro530. Naquela época, não tinha a abrangência que hoje temos com o Plano Nacional do 

Livro Didático (PNLD)531 englobando toda a Educação Básica. A partir da implementação 

da BNCC, as obras avaliadas precisarão ser adaptadas para corresponderem à BNCC. No 

momento em que concluímos este texto, as expectativas que tínhamos eram: 

PNLD já alinhado à BNCC 

Ciclo completo a partir de 2019 

➢ 2019: Educação Infantil (livro professor) e Anos Iniciais: 3ª versão da Base  

➢ 2020: EF Anos Finais alinhados à versão homologada  

➢ 2020: EF Anos Iniciais alinhados à versão homologada 

(BRASIL, s/d, p. 11) 

 O PNLD vigente para os anos iniciais do Ensino Fundamental foi publicado em 

2016 e os livros aprovados começaram a ser utilizados em 2017, anterior à homologação 

da BNCC, em dezembro de 2017. Sendo assim, os mesmos materiais devem continuar a 

ser usados nas escolas públicas de todo o país até 2019, para que, apenas em 2020, os 

professores passem a ter a opção de adotar um livro alinhado à BNCC. 

                                                           
530 Criado pelo Decreto-Lei nº 93, de 21 de dezembro de 1937 (BRASIL, 1937c). 
531 Instituído pelo Decreto nº 91.542, de 19 de agosto de 1985 (BRASIL, 1985), como Programa Nacional do 

Livro Didático, em substituição ao instinto Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (Plidef). 
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iv) Haverá bolsas de estudos para professores de LE de escolas públicas; 

A meta 15 do PNE é garantir “que todos os professores e as professoras da 

educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam” (BRASIL, 2014a, p. 78).  

Uma das estratégias previstas para alcançar esta meta é “instituir programa de 

concessão de bolsas de estudos para que os professores de idiomas das escolas públicas de 

educação básica realizem estudos de imersão e aperfeiçoamento nos países que tenham 

como idioma nativo as línguas que lecionem” (ibidem, p. 80). Semelhantemente à 

expectativa i., esta era uma parte da lei que já deveria ter saído do papel, pois, no mesmo 

documento é afirmado deveria ter começado a acontecer “no prazo de um ano de vigência 

deste PNE” (ibidem, p. 78), publicado em 2014. 

 

3.3 Crenças e expectativas de diferentes agentes inter-relacionadas 

 

 Chegamos à última seção de nosso capítulo de análise de dados com a 

responsabilidade de, como nos propusemos inicialmente, responder a nossa segunda 

questão de pesquisa: como os perfis, as crenças e as expectativas estão inter-relacionados? 

 Ademais, buscamos alcançar o quarto objetivo específico: inter-relacionar perfil, 

crenças e expectativas de agentes governamentais, graduandos e formadores envolvidos 

com o E/A de inglês como LE durante a formação inicial de professores de inglês para a 

Educação Básica. 

 Foi inevitável responder um pouco da pergunta aqui e ali enquanto explorávamos 

os dados nas seções anteriores deste mesmo capítulo. É uma pergunta complexa. 

Infelizmente não há como fazer todas as inter-relações que gostaríamos, porque a 

diversidade e quantidade de dados produzidos não nos permitiria. Seria, deveras, insensato 

tentar dar conta de tudo, quando o tempo e o espaço que ainda nos restam não seriam 

suficientes para realizar um trabalho com a mesma precisão e qualidade com que iniciamos 

este estudo. 

 Decidimos, então, não arriscar e escolhemos finalizar nossa análise de forma 

simples e direta. Explorações mais audaciosos, desta vez, infelizmente, ficam para um 

próximo estudo. 

 Inicialmente, elaboramos quatro quadros: 

Quadro 14 – ‘Crenças passadas de calouros, concluintes, formadores e governo’; 

Quadro 15 – ‘Crenças presentes de calouros, concluintes, formadores e governo’; 
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Quadro 16 – ‘Expectativas externas de calouros, concluintes, formadores e governo’; 

Quadro 17 – ‘Expectativas internas de calouros, concluintes, formadores e governo’. 

Neles, é possível visualizar, lado a lado, crenças e expectativas de cada grupo de 

sujeitos separadas segundo o tempo em que foram enunciadas. Estabelecemos, então, as 

inter-relações a partir da observação comparativa dos quadros mencionados com o perfil 

dos sujeitos, descritos no capítulo metodológico, mais especificamente na seção 2.3 

‘Participantes’. Para dar conta disso, dividimos a seção em cinco tópicos: 

• Inter-relações entre crenças passadas; 

• Inter-relações entre crenças presentes; 

• Inter-relações entre expectativas externas; 

• Inter-relações entre expectativas internas; 

• Inter-relações entre crenças e expectativas atemporais. 

Os títulos dos quatro primeiros são autoexplicativos, portanto, não precisamos 

descrever o que tratamos em cada um. No último item, discutimos as inter-relações que 

encontramos entre as crenças e expectativas dos indivíduos, mas que não podem ser 

classificadas como pertencentes a um tempo cronológico específico. Vamos a eles: 

i) Inter-relações entre crenças passadas: 

No quadro posposto apresentamos as crenças que nossos sujeitos tinham, em algum 

momento no passado, e, pelos mais diversos motivos, hoje já não fazem mais parte de suas 

representações. 

Quadro 14 – Crenças passadas de calouros, concluintes, formadores e governo 
 

Calouros Concluintes Formadores Governo 

 

- Inexistência de aulas 

de inglês no curso; 

 

- Exigência de 

teste/prova de 

proficiência como pré-

requisito para cursar a 

graduação; 

 

- Conscientização em 

relação a necessidades 

especiais. 

 

 

- Exigência de teste/prova de 

proficiência como pré-

requisito para cursar a 

graduação; 

 

- Imposição do uso do inglês 

nas aulas; 

 

- Qualidade/adequabilidade 

das “disciplinas de prática de 

ensino”. 

 

- Exigência de 

teste/prova de 

proficiência como 

pré-requisito para 

cursar a graduação; 

 

- Quantidade de 

disciplinas 

ofertadas. 

 

- Exigência de pré-

requisitos para 

cursar; 

 

- Conteúdo do 

currículo e 

quantidade de 

disciplinas 

ofertadas; 

 

- Carga horária do 

curso. 

 

■ Todos possuem uma crença passada em comum: ‘exigência de teste/prova de 

proficiência como pré-requisito para cursar a graduação’; 
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Podemos considerar um fato positivo que todos tenham deixado de crer na 

necessidade de exigir competência linguístico-comunicativa prévia de candidatos que, em 

sua maioria, esperam um dia alcançar um nível proficiente mais alto e enxergam, na IES e 

no curso de Letras com habilitação em LE, possibilidade e oportunidade de aprender mais. 

Um aspecto interessante sobre esta mudança, em outras palavras, conscientização, é 

que ela aconteceu mais rapidamente entre as pessoas (período entre a aplicação do 

questionário e a realização dos grupos focais e entrevista) do que no governo. Cremos ser 

um indício de que a mudança ou o desejo de mudar, em geral, nasceria primeiro no povo e 

só depois em quem o governa. Daí a importância de consultas públicas e plebiscitos na 

esfera legislativa, para que as leis reflitam e atendam as necessidades da população, em 

detrimento de interesses, meramente, políticos. 

ii) Inter-relações entre crenças presentes: 

Na página a seguir trazemos o quadro que expõe as crenças presentes dos 

investigados. Aquelas que durante os momentos de produção de dados eles tinham como 

verdade: 
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Quadro 15 – Crenças presentes de calouros, concluintes, formadores e governo 
 

Calouros Concluintes Formadores Governo 

 

- Insatisfação com 

aspectos do curso de 

Letras Inglês da 

Unifesspa; 

 

- Satisfação com 

aspectos do curso de 

Letras Inglês da 

Unifesspa; 

 

- Parte da formação 

de professores de 

inglês pela 

Unifesspa é 

deficiente; 

 

- Diversos aspectos 

do curso de Letras 

Inglês da Unifesspa 

podem melhorar. 

 

- Aulas de inglês no 

curso existem, mas 

não são ofertadas de 

maneira apropriada; 

 

- Aulas de inglês no 

curso são 

insuficientes; 

 

- Bom professor de 

LE tem duas 

competências; 

 

- Parte da formação 

de professores de 

inglês pela Unifesspa 

é deficiente; 

 

- Diversos aspectos 

do curso de Letras 

Inglês da Unifesspa 

podem melhorar. 

 

- Aulas de inglês no 

curso existem, mas 

elas são um 

problema; 

 

- Aulas de inglês no 

curso são 

insuficientes; 

 

- Bom professor de 

LE tem quatro 

competências; 

 

- Bons e maus 

professores são 

formados na 

Unifesspa; 

 

- Diversos aspectos 

do curso de Letras 

Inglês da Unifesspa 

podem melhorar. 

 

- Possibilidade de cursar 

Letras com habilitação em 

LE distinta da elegida na 

prova do processo 

seletivo; 

 

- Professores de IES 

públicas precisam de 

auxílio; 

 

- Alunos de IES públicas 

precisam de auxílio; 

 

- Graduandos, professores 

de IES públicas (e da 

Educação Básica) podem 

atuar juntos; 

 

- Alunos de IES públicas 

precisam ter oportunidade 

de estudar inglês 

gratuitamente; 

 

- Graduandos podem 

trabalhar como 

monitores/estagiários 

bolsistas nas IES; 

 

- Graduandos podem 

trabalhar como 

professores bolsistas nas 

IES; 

 

- Todas as IES devem ser 

pluridisciplinares. 

 
 

■ Concluintes e formadores têm uma crença presente igual: “aulas de inglês no 

curso são insuficientes”. Os calouros indicam possuí-la ao dar sugestões acerca do assunto, 

enquanto o governo implementa políticas públicas para contornar a situação.  

 Os alunos mais novos não chegam a afirmar exatamente a mesma coisa, usando 

iguais palavras, mas remetem à ideia ao expressarem sua “insatisfação com aspectos do 

curso de Letras Inglês da Unifesspa”, na seção 4.1.2.1 Dos calouros, quando, entre outras 

coisas, recomendam: 

• Ensino do inglês “especificamente/ realmente/ de verdade” no curso;  
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• Inclusão/criação de disciplina para aprendizagem do idioma; 

• Mais disciplinas voltadas para o E/A do idioma.532 

 Fica, então, explícito que sujeitos diretamente envolvidos (alunos e professores) no 

processo de E/A do idioma não estão satisfeitos com como está acontecendo no momento. 

 A partir da quarta crença do governo (Alunos de IES públicas precisam ter 

oportunidade de estudar inglês gratuitamente), observamos o reconhecimento da 

inadequabilidade do sistema e a tentativa de remediar a situação oferecendo mais aulas. 

Aulas que tanto os concluintes, quanto os professores admitem que: 

• Concluintes: “aulas de inglês no curso existem, mas não são ofertadas de maneira 

apropriada”; 

• Formadores: “aulas de inglês no curso existem, mas elas são um problema”. 

 Até mesmo os calouros, grupo com menos experiência e conhecimento teórico, 

pensam que: o “ensino do inglês [não é] ‘especificamente/ realmente/ de verdade’ no 

curso”. Se o ideal não está na graduação que forma professores para lecionarem a LE, 

estaria em um curso livre ministrado por alunos da mesma graduação? Um indício para a 

resposta está nas seguintes crenças: 

• Parte da formação de professores de inglês pela Unifesspa é deficiente; 

• Diversos aspectos do curso de Letras Inglês da Unifesspa podem melhorar. 

 Ambas pertencem a ambos os grupos de alunos e a última também é compartilhada 

com seus formadores. Esta é a representação que os diretamente envolvidos no processo de 

formar professores de inglês têm sobre o curso onde a capacitação profissional em questão 

acontece. 

iii) Inter-relações entre expectativas externas: 

 Adiante expomos as expectativas externas de nossa população-amostra. Elas são 

representações construídas a partir do que a sociedade e/ou família espera deles. À exceção 

do governo, no caso do qual, como explicamos anteriormente, não dividimos as suas 

expectativas em externas ou internas. Logo, o mesmo também vale para o quadro 17. 

                                                           
532 As três recomendações não aparecem no quadro 15. Foram extraídas da seção 3.1.2.1 ‘Dos calouros’, 

como desdobramentos (em forma de recomendações) da crença “insatisfação com aspectos do curso de 

Letras Inglês da Unifesspa”. 
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Quadro 16 – Expectativas externas de calouros, concluintes, formadores e governo 
 

Calouros Concluintes Formadores Governo 

 

- (Não) Cremos que 

intervenção divina 

determina a 

qualidade da atuação 

profissional no 

futuro; 

 

- Quero que meus 

alunos se apaixonem 

pelo idioma; 

 

- Temos professores 

na família que nos 

motivam a ser 

professores; 

 

- Não desejamos ser 

professores da 

Educação Básica; 

 

- Não vou desistir, 

porque muitos 

esperam que eu 

desista; 

 

 

- Trabalharia como 

professor de inglês 

dadas algumas 

condições;  

 

- Acredito que 

fatores externos 

podem desmotivar o 

professor; 

 

- Tenho professores 

na família que me 

motivam a ser 

professora. 

 

- Teremos mais disciplinas 

de ensino/aprendizagem; 

 

- Queremos que os alunos 

aprendam inglês para 

ensinar inglês; 

 

- Ministraremos mais 

disciplinas totalmente em 

inglês. 

 

- Inglês será 

obrigatório no Ensino 

Médio e nos anos 

finais do Ensino 

Fundamental; 

 

- Aluno poderá 

escolher ter mais 

aulas de inglês no 

Ensino Médio;  

 

- PNLD dos anos 

finais do Ensino 

Fundamental serão 

alinhados à BNCC 

em 2020; 

 

- Haverá bolsas de 

estudos para 

professores de LE de 

escolas públicas. 

 

 

■ Expectativas externas estão divididas: de um lado alunos (calouros e concluintes) e 

do outro professores e governo, onde cada parte almeja algo distinto para o futuro: 

• Calouros e concluintes: influência familiar em seus sonhos e preocupação com a 

motivação de seus futuros alunos e deles mesmo como professores; 

• Professores e governo: ideia fixa de que mais aulas, mais contato com a LE, mais 

obrigações e comprometimento são a solução. 

Quando as expectativas dos envolvidos não estão alinhadas, nada pode ser 

resolvido. Se cada lado seguir as suas expectativas, uns (formadores e governo) vão se 

esforçar para oferecer algo que não é o que a outra parte (alunos) acredita que funciona. O 

resultado mais provável é que ambos se frustrem por não terem suas expectativas 

atendidas. 



327 
 

iv) Inter-relações entre expectativas internas: 

O próximo quadro contém as expectativas internas dos indivíduos. Elas dizem 

respeito ao seu desenvolvimento social, acadêmico e propósitos universitários. 

Quadro 17 – Expectativas internas de calouros, concluintes, formadores e governo 
 

Calouros Concluintes Formadores Governo 

 

- Queremos ser 

professores e muito 

mais; 

 

- Pretendemos 

continuar estudando 

(no Ensino Superior); 

 

- Buscaremos 

melhorar nosso inglês 

de várias maneiras;  

 

- Desejamos que a 

Unifesspa faça mais 

pela nossa formação 

no futuro. 

 

- Queremos ser 

também professores; 

 

- Pretendemos fazer 

mestrado (e 

doutorado); 

 

- Buscaremos 

melhorar nosso inglês; 

 

- Desejamos que a 

Unifesspa faça mais 

pela formação dos 

próximos alunos; 

 

- Precisamos 

continuar aprendendo 

depois da graduação; 

 

- Vamos ser 

professores de escola 

pública em último 

caso. 

 

- Queremos (continuar 

a) ser professores 

universitários; 

 

- Pretendemos 

continuar estudando; 

 

- Buscaremos melhorar 

nosso inglês não 

apenas como 

aprendizes não nativos; 

 

- Desejamos que a 

Unifesspa faça mais 

pela nossa formação no 

futuro. 

 

- Não teremos mais 

disciplinas blocadas; 

 

- Formaremos 

professores melhores 

nas próximas turmas; 

 

- (Como formadores) 

podemos e devemos 

contribuir para 

melhorar a Educação 

Básica; 

 

- Precisamos contratar 

mais professores. 

 

 

- Inglês será 

obrigatório no Ensino 

Médio e nos anos 

finais do Ensino 

Fundamental; 

 

- Aluno poderá 

escolher ter mais aulas 

de inglês no Ensino 

Médio;  

 

- PNLD dos anos 

finais do Ensino 

Fundamental serão 

alinhados à BNCC em 

2020; 

 

- Haverá bolsas de 

estudos para 

professores de LE de 

escolas públicas. 

 

  

Dois pontos nos chamam atenção nas expectativas internas: 

■ Vontade de (continuar a) ser professor de inglês; 

■ Desejo de estudar a língua. 

Ambos são crenças futuras de nossos três grupos de sujeitos humanos e cada uma 

delas tem uma interrelação diferente com o que o governo almeja. 

A primeira está em concordância com a expectativa governamental de expandir 

ainda mais o inglês na Educação Básica e, para tanto, mais profissionais capacitados para 
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lecionar, neste nível de ensino, serão necessários para atender à crescente demanda, o que 

corrobora com outra expectativa dos docentes: “precisamos contratar mais professores”. 

Sobre a segunda, diríamos que o governo, há anos, vem planejando e 

implementando mais políticas públicas para que o desejo de estudar a língua seja atendido. 

O problema é que a forma como isto está sendo feito não corresponde às expectativas dos 

formadores, cuja proficiência, em geral, é mais alta e necessita de estratégias diferentes de 

aprendizagem. Daí a expectativa: “buscaremos melhorar nosso inglês não apenas como 

aprendizes não nativos”. Maneiras que vão além de ofertar aulas, material didático e testes 

de proficiência gratuitos. De acordo com os professores participantes, eles querem e 

reconhecem que precisam continuar aprendendo o idioma por toda a vida, mas não da 

forma como está acontecendo. 

v) Inter-relações entre crenças e expectativas atemporais: 

Crenças e expectativas dos mais variados grupos de sujeitos se inter-relacionaram 

extrapolando os limites de tempo que delimitamos em nosso estudo: passado, presente e 

futuro. Dedicamos este tópico a tratar a respeito de três deles: 

- Outro(s) professor(es) pode(m) continuar o que um(a) professor(a) tentou e 

desistiu, ou foi impedido(a); 

- Realizações dos formadores podem inspirar os graduandos; 

- Aluno(a)(s) pode(m) aprender o que o(a)(s) professor(a)(es) não acredita(m) que 

está(ão) conseguindo ensinar. 

Ao abordarmos cada uma delas, trazemos logo abaixo o(s) tipo(s) de representação 

envolvido(s), juntamente com a pessoa ou grupo de sujeitos que o(s) expressou e trecho(s) 

da(s) respectiva(s) crença(s) e/ou expectativa(s), seguidos das exposição e análise de inter-

relações que estabelecemos. 

■ Outro(s) professor(es) pode(m) continuar o que um(a) professor(a) tentou e 

desistiu, ou foi impedido(a); 

Representações envolvidas: 
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• Crença passada dos concluintes → Não queriam aulas em LE no começo; 

Amanda: No nosso curso, nossa turma não foi treinada pra ter uma aula 

totalmente em inglês desde o início. 

Gleici: Desde o início. [Fala simultânea à da Amanda] 

[...] 

Amanda: [...] Quando a gente recebeu um professor que ele forçou a 

gente a pesquisar em inglês, escrever em inglês e a apresentar em inglês, 

a turma toda desmoronou. Ninguém queria mais assistir aula. 

Gleici: Foi. Reclamou. Queria até tirar o professor. 

[...] 

Werdeson: E as outras disciplinas que ela foi veio ministrar pra gente 

que ela chegou, ela já teve essa experiência, ela trouxe, até as específicas, 

ela já trouxe em português. Porque ela sabia a reação dos alunos. 

Gleici: Ela não quis mais criar confusão com os alunos. 
 

• Crença presente dos concluintes → Reconhecimento de que as aulas em LE 

rejeitadas no passado hoje fazem falta. 

Amanda: [...] escrever uma monografia inteira em inglês, por exemplo, 

seria muito mais fácil se a gente já tivesse um preparo de uma disciplina 

todas em inglês, Literatura ou de Linguística, tanto faz, lá do início, a gente 

já teria adaptado já a esse ritmo. Coisa que a gente não tá adaptado agora. 
 

• Expectativas externas dos formadores → Não ceder. 

Profa. Karen: [...] É... A exposição à língua ainda tava insuficiente. 

Então, vamos trabalhar texto em inglês, falar inglês em sala de aula e 

deixar, é... E não ceder às pressões dos alunos de não quererem fazer isso. 

- Teremos mais disciplinas de ensino/aprendizagem; 

- Queremos que os alunos aprendam inglês para ensinar inglês; 

- Ministraremos mais disciplinas totalmente em inglês. 
 

 Uma das crenças presentes dos concluintes é ‘aulas de inglês no curso existem, mas 

não são ofertadas de maneira apropriada’. Hoje isto é senso comum entre os participantes. 

No primeiro extrato acima, temos Amanda, Gleice e Werdeson falando sobre a insatisfação 

acerca de uma experiência que a turma teve no passado com determinada professora que 

queria e tentou fazer algo que, atualmente, a turma admite que sente falta e que deixou 

lacunas na formação deles. 

 Amanda relaciona o descontentamento do passado à imposição do uso da LE em 

sala. Ponto que podemos inter-relacionar com a expectativa externa dos professores de não 

ceder aos alunos. A utilização imperativa do inglês em turmas mais maduras, como a de 

concluintes, não seria problema, porque os próprios alunos já têm consciência desta 

necessidade. Contudo, não podemos assegurar que esta estratégia também funcionaria com 

um público mais jovem, porque há grande probabilidade de que reajam como os 
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concluintes fizeram no passado, pela falta de maturidade e comprometimento com a 

formação profissional. 

■ Realizações dos formadores podem inspirar os graduandos; 

Representações envolvidas: 

• Crenças presentes dos calouros → Professor universitário doutor sabe tudo; 

→ Professora universitária doutoranda é inspiração. 

Nic: De uma forma ou de outra, a gente trata o professor, principalmente, o de 

universidade que tem o título de doutor, como o redentor de muito conhecimento. 

Jennie: Sim. 

Karen: [Concorda acenando com a cabeça em gesto afirmativo] 

Nic: Então, é esperado que ela saiba muito e que traga muito para a gente. Então, 

acho que isso é bom, não só pra ensinar, como pra inspirar também, porque a 

gente fica inspirado a gente vendo. Você tá fazendo doutorado e você é nova 

[referindo-se à entrevistadora], entendeu? Então a gente fica inspirado. [Risos]. 

Chris: Isso mesmo. 
 

• Expectativa interna calouros → Fazer especialização após a graduação; 

[...] fazer uma especialização em intérprete. (CA_03) 

[...] pretendo fazer especializações ainda no ramo da linguística em inglês, para 

tradução e/ou interprete (CA_13) 

Fazer uma especialização, mestrado, doutorado. (CA_04) 
 

• Crenças presentes dos concluintes → Experiência(s) do professor motiva(m). 

Kevin: [...] eu acho que ela é o tipo de professora que ela teria que ser o modelo, 

entendeu? De um bom professor numa universidade. [...] tem experiência fora do 

Brasil e ela, além de passar o conteúdo, ela passa as experiências também. Então, 

tu pode compreender melhor, certo? O que é o inglês hoje? [...] Então, se eu sou 

professor dessa língua eu tenho que ter um conhecimento de mundo também para 

não ficar aquela coisa chata para o aluno. Então poderia, como ela faz, né? [...] 

contar alguma experiência para que o aluno interaja mais, pra que ele tenha 

vontade. Então o aluno: “oh, eu quero passar por isso também, pra eu passar por 

isso tem que ser bom em inglês, tem que estudar”. [...] 

Coralina: Eu nem digo experiência internacional. [...] Por exemplo, o Moisés que 

foi [...] em vários congressos sobre a língua, sobre o inglês, sobre a literatura 

inglesa, aquilo ali também é uma experiência que ele traz pra gente, né?! De 

congresso, de curso que ele fez, não só do exterior, claro que o exterior também é 

muito bom. Mas o professor também que participa e que faz outras coisas na área 

é também, acho que é um bom professor pra vir e trazer esse interesse pra gente. 
 

• Expectativa interna concluintes → Fazer pós-graduações stricto sensu. 

Werdeson: [...] E eu pretendo continuar a alcançar os níveis, né?! Eu pretendo 

chegar até o pós-doutorado [...] 
 

 Os extratos acima são bastante ricos em termos de conteúdo. Neles, os alunos 

contam sobre a admiração a alguns professores e o quanto a titulação e/ou a experiência 

acadêmica deles os inspira(m), o que, segundo os estudantes, leva-os a desejar também 

vivenciar o mesmo e os motiva a estudar mais para poder realizar seus sonhos. 
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 Algo bastante particular acontece em relação às expectativas de cursar pós-

graduação: a maioria dos calouros parece mais interessada em cursos de especialização. 

Enquanto nenhum concluinte sequer mencionou esta possibilidade, os planos deles estão 

direcionados para mestrado e doutorado. É provável que a intenção dos últimos esteja 

relacionada ao fato de, ao final da graduação, eles terem tido mais aulas com professores 

com maior titulação, enquanto o mesmo, nem sempre, acontecia com os calouros. Na 

turma mais nova, a única aluna (CA_04), que incluiu cursos de pós-graduação stricto sensu 

em suas expectativas acadêmicas, é filha de uma professora. No caso dela, a influência 

possa ter vindo não da universidade, mas de seu núcleo familiar. 

■ Aluno(a)(s) pode(m) aprender o que o(a)(s) professor(a)(es) não acredita(m) que está(ão) 

conseguindo ensinar; 

Representações envolvidas: 

• Crença presente do concluinte → O professor tem um papel social na educação; 

Werdeson: Quando você entrar na sala, quando você entrar para assumir 

uma sala de aula, né?! O seu papel também é falar pra eles sobre a 

universidade, o professor assume esse papel de falar pro aluno sobre a 

universidade e motivar o aluno a partir daí, né? Porque os nossos... E 

outra coisa, no modo de ensino, que você referiu, o professor ensinar as 

quatro habilidades, né? [...] 
 

• Expectativa interna da professora → O formador precisa formar professores que 

compreendam seu papel social na educação. 

Profa. Karen: [...] Eu acho que a gente tem que... Num curso de 

licenciatura... Tem que ter a noção do papel social maior do curso. Se é 

pra gente tá formando os futuros professores da região do Sul, Sudeste do 

Pará, é... O que, que a gente tá ajudando a comunidade, a região se a 

gente tá formando maus professores? Não é só ajudar a... Aquela, Aquela 

dúzia de alunos a se formarem. Não é só isso. O curso tem um, uma 

função social maior. Então, você tem que exigir dos alunos a... Que eles 

estejam à altura dessa função que eles vão exercer mais pra frente, né? 

Eles... E botar na cabeça deles que essa responsabilidade é deles também, 

que eles têm que entender que esse é o papel deles. [...] 
 

 Deixamos, por fim, um exemplo singular e improvável, mas que foi registrado em 

nosso estudo: a inter-relação entre uma crença presente de um único aluno da turma de 

concluintes com uma expectativa interna de uma professora, que não é compartilhada com 

os demais colegas do corpo docente do curso. 

 Na entrevista, em diversos momentos, profa. Karen foi bastante enfática ao falar 

sobre a necessidade de desenvolver consciência crítica e senso de responsabilidade durante 

a formação, não focando apenas na língua. Sem saber que, meses antes, no decurso do 

grupo focal, um dos alunos tinha expressado uma representação semelhante como uma 
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crença presente dele, particularmente dele, de defender o papel social que a carreira do 

professor envolve. A sua fala não gerou qualquer comentário em concordância ou 

discordância dos demais colegas presentes na sessão. 

 Não coincidentemente, quando o grupo focal foi realizado com a turma de 

Werdeson, eles estavam cursando uma disciplina com a profa. Karen, uma das docentes 

citadas como uma das que ministram suas aulas em inglês. Conforme Kevin afirmou no 

exemplo de sua fala que trouxemos para ilustrar a inter-relação anterior, ela compartilha 

suas experiências com os alunos em sala, tudo leva a crer que, em LE. 

 Profa. Karen fala sobre o assunto como se fosse uma expectativa, algo para 

alcançar no futuro, como se ainda estivesse muito distante da realidade dos professores 

formados pela Unifesspa. Ela crê que: 

Profa. Karen: Eu que dei, Inglês 7, então tinha, alunos no nível 7, que 

não tinham feito 4, que não entendiam coisas simples e, e... O conteúdo 

do, da disciplina é para ser intermediário pra avançado, trabalhar 

estruturas bem mais sutis da língua e eles não sabendo estruturas básicas. 

Então, não conseguindo se comunicar minimamente. 
 

Werdeson é um desses alunos, negro, advindo de escola pública, primeiro da 

família a entrar na universidade, que começou o curso com nível A1 e estava terminando 

como B1. 

Foi para a turma de Werdeson que profa. Karen ministrou a disciplina a que se 

refere na fala dela acima. Ela ainda não tem consciência de que alguns destes mesmos 

alunos que não conseguem usar proficientemente estruturas básicas da LE, apresentam 

indícios de estar conseguindo entender, a partir da instrução dela, em inglês, ideias muito 

mais abstratas e complexas do que simples normas de uso do idioma.  

Werdeson é um aluno que passou quatro anos em uma IES assimilando mais do que 

uma LE. Ele estava lá aprendendo a ser professor e as aulas da profa. Karen parecem ter 

contribuído para isso.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE AS CRENÇAS E EXPECTATIVAS 

 

Aqui encerramos o estudo que desenvolvemos como nossa tese de doutoramento. 

Esta parte final é composta de cinco outras. Na primeira, retomamos os objetivos traçados 

e explicamos como alcançamos cada um deles, além de respondermos às perguntas de 

pesquisa propostas. Na segunda, apresentamos as contribuições que conseguimos deixar. 

Na terceira, descrevemos as limitações da investigação, bem como sugerimos o que mais 

pode ser pesquisado dentro do mesmo tema, para complementar o trabalho que, neste 

momento, finalizamos. Na quarta, fazemos recomendações àqueles que participaram como 

população-amostra. E, por fim, na última seção, encerramos o texto apontando os 

resultados obtidos. 

 

4.1 Retomada dos objetivos e respostas às perguntas 

 

Como os objetivos específicos que traçamos estão relacionados às perguntas de 

pesquisa elaboradas, decidimos abordá-los conjuntamente, na mesma sessão, evitando, 

dessa maneira, repetições desnecessárias. 

Nosso objetivo geral foi compreender crenças e expectativas de governo, 

graduandos e formadores sobre o ensino/aprendizagem (E/A) de inglês como língua 

estrangeira (LE) durante a formação inicial de professores de inglês para a Educação 

Básica e, a partir dessa compreensão, chegar a representações sobre o processo de 

ensinar/aprender (EA) o idioma na região e instituição estudada, o que pode nos levar a 

abrir perspectivas para aplicações e caminhos para a formação de professores e eficiência 

no E/A ao contrapor teoria informal a Teoria Formal como parte do processo de formação 

crítica do profissional em questão. 

Ao final da investigação, conseguimos alcançá-lo. Atingimos-lo ao completarmos 

cada um dos objetivos específicos: 

- Descrever o perfil de graduandos e formadores envolvidos no E/A de inglês como 

LE durante a formação inicial de professores de inglês para a Educação Básica na 

instituição pesquisada. 

- Identificar e analisar crenças de agentes governamentais, graduandos e 

formadores sobre E/A de inglês como LE durante a formação inicial de professores de 

inglês para a Educação Básica. 
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- Identificar e analisar expectativas de agentes governamentais, graduandos e 

formadores sobre E/A de inglês como LE durante a formação inicial de professores de 

inglês para a Educação Básica. 

- Inter-relacionar perfil, crenças e expectativas de agentes governamentais, 

graduandos e formadores envolvidos com o E/A de inglês como LE durante a formação 

inicial de professores de inglês para a Educação Básica. 

 A cada objetivo alcançado respostávamos (parte de) uma das perguntas de 

pesquisa. Ao responder a primeira questão, por exemplo, atingimos os três primeiros 

objetivos. Vejamos: 

■ Pergunta 1: Quais são o perfil, as crenças e as expectativas por elas geradas de 

agentes governamentais, graduandos e formadores envolvidos com o 

E/A de inglês como LE durante a formação inicial de professores de 

inglês para a Educação Básica? 

Adiante há os objetivos relacionados à questão e explicamos como os completamos:  

• Objetivo específico 1: Descrever o perfil de graduandos e formadores envolvidos 

no E/A de inglês como LE durante a formação inicial de 

professores de inglês para a Educação Básica na 

instituição pesquisada. 

Isto compreende a seção 2.3 ‘Participantes’ do presente texto. Está incluso no 

capítulo metodológico e dividido em três partes, cada uma dedicada a um dos grupos de 

sujeitos em investigação: calouros, concluintes e formadores. Minuciamos características 

como quantidade, faixa etária, sexo/gênero, naturalidade, raça/cor, escolaridade familiar, 

experiência docente, outras atividades profissionais e formação acadêmica. 

• Objetivo específico 2: Identificar e analisar crenças de agentes governamentais, 

graduandos e formadores sobre E/A de inglês como LE 

durante a formação inicial de professores de inglês para a 

Educação Básica. 

O quarto capítulo533 compreende a análise dos dados produzidos. Ao final dele, em 

sua última subseção534,  há dois quadros: 

- Quadro 14 – ‘Crenças passadas de calouros, concluintes, formadores e governo’; 

- Quadro 15 – ‘Crenças presentes de calouros, concluintes, formadores e governo’. 

                                                           
533 3 ‘CRENÇAS E EXPECTATIVAS NA FORMAÇÃO INICIAL EM ANÁLISE’. 
534 3.3 ‘Crenças e expectativas de diferentes agentes inter-relacionadas’. 
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Neles elencamos as crenças passadas e presentes que encontramos no discurso 

produzido por nossos sujeitos. A seção 3.1 ‘Crenças sobre ensinar/aprender a ser professor 

de inglês’, deste mesmo capítulo, está dividida em duas partes: 3.1.1 ‘Ensinar/aprender no 

passado’ e 3.1.2 ‘Ensinar/aprender no presente’, onde, na primeira delas, identificamos e 

analisamos cada uma das crenças passadas, separadamente, por grupo de indivíduos. E, na 

seguinte, fazemos o mesmo com as representações presentes. 

• Objetivo específico 3: Identificar e analisar expectativas de agentes 

governamentais, graduandos e formadores sobre E/A 

de inglês como LE durante a formação inicial de 

professores de inglês para a Educação Básica. 

Incluímos ainda, no capítulo 4, mais dois quadros:  

- Quadro 16 – ‘Expectativas externas de calouros, concluintes, formadores e governo’; 

- Quadro 17 – ‘Expectativas internas de calouros, concluintes, formadores e governo’. 

 Organizamos, neles, as expectativas que compilamos. Dedicamos o subcapítulo 3.2 

‘Expectativas sobre ensinar/aprender a ser professor de inglês’ à análise das expectativas. 

Para tanto, dividimo-lo em três partes535, nas duas primeiras discorremos sobre as crenças 

futuras de alunos e professores, enquanto a terceira está reservada apenas para tratar dos 

dados do governo. 

Passemos para a próxima indagação: 

■ Pergunta 2: Como os perfis, as crenças e as expectativas estão inter-relacionados? 

 Ela está ligada ao quarto e último objetivo específico: 

• Objetivo específico 4: Inter-relacionar perfil, crenças e expectativas de agentes 

governamentais, graduandos e formadores envolvidos com 

o E/A de inglês como LE durante a formação inicial de 

professores de inglês para a Educação Básica 

Respondemos esta questão e atingimos o objetivo relacionado a ela na última parte 

de nosso capítulo de análise de dados536. Nela inter-relacionamos crenças e expectativas 

comparando-as com os perfis dos sujeitos, descritos em uma seção do capítulo 

metodológico537. Examinamo-nas à procura de semelhanças e diferenças entre as 

produções escritas (questionários) e faladas (grupos focais e entrevistas) dos participantes. 

                                                           
535  3.2.1 ‘Expectativas externas sobre ensinar/aprender no futuro’; 

   3.2.2 ‘Expectativas internas sobre ensinar/aprender no futuro’; 

   3.2.3 ‘Expectativas do governo sobre ensinar/aprender no futuro’. 
536 3.3 ‘Crenças e expectativas de diferentes agentes inter-relacionadas’. 
537 2.3 ‘Participantes’. 
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Inicialmente, estabelecemos inter-relações entre os dados produzidos que aludiam a um 

tempo do discurso específico: passado, presente ou futuro, quando apontamos crenças e 

expectativas em comum entre alguns dos grupos de participantes ou diferentes entre eles.  

Ademais, encontramos similaridades e discordâncias que transcendiam os limites 

de tempo. Logo, descobrimos ainda que havia, por exemplo, inter-relações e, 

consequentemente, também influências, entre as representações que um conjunto de 

sujeitos tinha no futuro com as que outro possuía no passado, por exemplo, e assim por 

diante. 

Nossa terceira e última questão é: 

■ Pergunta 3: De que forma conhecer o perfil, as crenças e as expectativas de 

agentes governamentais, graduandos e formadores contribuirá para 

melhorar o E/A de inglês como LE durante a formação inicial do 

futuro professor não-nativo do idioma no contexto investigado? 

 A partir do momento em que conhecemos melhor o contexto investigado, torna-se 

possível melhorar a formação inicial ofertada aos futuros professores de LE cujo idioma 

materno não é igual ao de sua habilitação no curso de Letras, caso de nossos sujeitos. 

 Saber mais a respeito de crenças e expectativas dos envolvidos neste processo de 

capacitação acadêmica é imprescindível para que possamos torná-lo diferente, no sentido 

de melhorá-lo. 

 O uso da primeira pessoa do plural nessa resposta se refere a nós, com a dupla 

função de autoria do presente estudo e professora da graduação investigada, assim como 

aos indivíduos envolvidos: outros formadores, graduandos e governo. É preciso agir em 

busca da formação que queremos, percorramos o(s) caminho(s) em direção a ela e 

enfrentemos os obstáculos que podem surgir durante a jornada. 

 Quando conhecemos as representações que nós e os outros têm acerca de como 

essa formação era no passado, é hoje, no presente, e desejamos que seja no futuro, por 

meio de nossas crenças e expectativas, podemos, entre outras coisas: eleger prioridades a 

serem trabalhadas, conhecer necessidades, compreender melhor o outro, bem como dar a 

ele(s) a possibilidade de também nos entender etc. 

 

4.2 Contribuições do nosso estudo 

 

 Começamos a, de certa forma, explorar o assunto deste subcapítulo ao responder 

nossa última pergunta de pesquisa. Aqui tratamos, de modo mais abrangente, sobre o que 
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iniciamos ao final da seção anterior. A pesquisa trouxe colaborações significativas para: i) 

nós mesmos (como autora e orientador), ii) a academia e iii) a sociedade. Vejamos mais 

sobre cada um deles: 

 ■ Contribuições para nós: 

 Nós mesmos, enquanto autora e orientador da investigação, fomos 

significativamente beneficiados pelo quanto nos instruímos ao desenvolvê-la. 

Em consonância ao caráter exploratório de nosso estudo, desejávamos entender 

mais a respeito de um contexto que achávamos que conhecíamos: o curso de Letras Inglês 

da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). Pensávamos que a 

experiência como docente na graduação referida desde 2010 garantiria isso. Mero engano, 

havia e ainda há tanto para conhecer, explorar, aprender. 

 Podemos dizer que alcançamos o nosso objetivo geral, cujo verbo principal era 

“compreender”. Desenvolver este estudo realmente nos levou a construir mais 

conhecimento no que concerne a expectativas e crenças sobre como o processo de formar 

professores na Unifesspa acontece atualmente. 

 A beleza de buscar esclarecimentos assim está no fato de que é uma exploração que 

nunca termina. Ao trabalhar com crenças e expectativas, podemos reconhecer o(s) 

mesmo(s) contexto(s) de E/A incontáveis vezes, bastando, para isso, lançar sobre ele um 

olhar diferente, uma nova perspectiva. 

 Aprendizagem seria a palavra que melhor descreveria a contribuição para nós e, ao 

aprender, tornamo-nos uma professora diferente. Não seríamos prepotentes a ponto de 

dizer que agora somos melhores que antes, mas diferentes, com certeza. Não há como 

aprender mais e continuar sendo igual, o que foi aprendido segue conosco até uma próxima 

experiência, mesmo nas situações em que não colocamos em prática esse conhecimento. 

 ■ Contribuições para a academia: 

 Este estudo é a primeira tese sobre a Unifesspa que temos notícia. Uma produção 

desenvolvida na Universidade de São Paulo (USP), atualmente, a melhor universidade da 

América Latina, conforme o ranking mundial mais recente da Times Higher Education 

(2018) dentre as 1.250 Instituições de Ensino Superior (IES) classificadas. Somos gratos à 

Unifesspa por nos apoiar e proporcionar a oportunidade de que ela tenha sido de nossa 

autoria. Ademais, é a primeira pesquisa em nível de pós-graduação stricto sensu sobre o 

curso de Letras Inglês desta IES. 
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 Para a academia de maneira geral, esta tese de doutoramento representa mais um 

trabalho sobre as Amazônias, a Educação em uma delas, mais especificamente, a formação 

inicial de professores na região. Um pode parecer pouco, mas, para quem é amazônida, 

significa tanto ter mais uma parte de sua história servindo de contexto de investigação em 

um país onde ensinamos e aprendemos sobre a área, majoritariamente, tendo o Sul e o 

Sudeste como exemplos, como se o Norte e o Nordeste não existissem, ou não tivessem 

tanta relevância quanto. É mais uma tentativa de mostrar que nós, pesquisadores 

provenientes das Amazônias brasileiras, queremos e vamos continuar lutando para que 

tenhamos cada vez mais destaque em âmbito nacional. 

 Em termos numéricos e proporcionais, acrescentamos à produção nacional mais um 

estudo sobre um lugar de onde poucos se lembram, muitos jamais ouviram falar e tantos 

outros sequer têm interesse em saber. Desmistificar, com argumentos científicos, a 

representação comum a vários brasileiros de que no interior do Pará há somente índios, 

jacarés e onças, ou que nossas especialidades estão restritas à Educação ou Línguas 

Indígenas, com o que, logicamente, trabalhamos e pesquisamos, mas, também, formamos 

professores de LE e nos interessa estudar nossos próprios campos de atuação. 

 ■ Contribuições para a sociedade: 

 Ao discutir E/A de línguas e formação de professores, estudamos e fazemos 

propostas que contribuem para que o processo de EA idiomas possa acontecer de 

maneira(s) mais eficaz(es), o que agrega valor social significativo à pesquisa. 

 No caso da nossa investigação, apesar de termos nos restringido apenas ao Ensino 

Superior. Em médio ou longo prazo, o Ensino Básico também sinta os reflexos do que 

desenvolvemos em nossa tese. Afinal, exploramos um curso que forma professores para 

atuar na Educação Básica. E, a partir do momento em que temos docentes com uma 

formação inicial melhor, espera-se que esses profissionais, consigam trabalhar de modo(s) 

mais efetivo(s) ao atuarem em suas salas de aula. 

 Como dito acima, não ponderamos que apenas esta tese mude o mundo, nem a 

Educação, nem a(s) Amazônia(s). Anos e anos podem se passar para que tenhamos 

evidência de algum resultado de aplicação prática na sociedade, como por exemplo: i.) 

Diplomar professores mais proficientes na LE de sua habilitação; ii.) Proporcionar 

quantidade e qualidade de insumo na LE suficiente para que, durante a graduação, o 

graduando consiga desenvolver melhor a sua competência linguístico-comunicativa, mas 

não apenas ela, uma vez que outras competências são igualmente necessárias; iii.) Existir 
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futuros licenciandos que sejam capazes de se valer de sua autonomia para (saber como) 

buscar, além da sala de aula, o que falta na sua formação; iv.) Calouros chegarem ao 

Ensino Superior tendo aprendido inglês no Ensino Básico público ou privado etc. 

 A partir de nossos resultados já é possível agir em âmbito local na instituição 

investigada. Todavia, ainda é preciso esperar mais algum tempo, além da contribuição de 

outros estudos538, para propor intervenções que também abarquem mais IES e escolas de 

Educação Básica. Apesar dos percalços, estamos mais perto de conseguir oferecer uma 

melhor capacitação de professores de idioma. 

 

4.3 Limitações de nossa investigação e sugestões para as próximas  

 

 Como em toda pesquisa acadêmica, foi necessário delimitar um recorte a ser 

explorado em nosso estudo. Em vista disso, não havia como investigar o E/A de inglês 

como LE na formação inicial de professores por inteiro, nem mesmo englobar todos seus 

participantes. Não incluímos o(a): 

• Produção de narrativas (escritas, orais e/ou áudio visuais); 

• Realização de observações de aula; 

• Aproximação da Educação Básica; 

• Participação de professores ‘em serviço’; 

• Envolvimento de alunos da Educação Básica; 

• Colaboração de formadores que trabalharam no curso anteriormente. 

 Vejamos, então, as explicações de o fato de cada um dos itens destacados não ter 

sido abrangido implicou: 

■ Produção de narrativas (escritas, orais e/ou áudio visuais); 

Ainda que tenhamos gerado informações escritas (questionários), orais (entrevista) 

e áudio visuais (grupos focais), as três formas que utilizamos para obter estes dados foram 

semiestruturadas, uma vez que as respostas dadas estavam sempre 

presas/ligadas/relacionadas a perguntas (ora objetivas, ora subjetivas) pré-formuladas por 

nós. Não seriam produções livres como a narrativa, que trouxemos a título de exemplo, em 

que é dado ao sujeito mais autonomia para expressar o que ele(a) acredita ser relevante 

dentro do assunto, sem necessariamente ter a figura de um pesquisador que dá as ordens de 

como deve ser ou sobre o que precisam responder.  

                                                           
538 Apenas o nosso não basta, pois, nenhuma pesquisa consegue ser completa (no sentido de abrangência) em 

sua essência. Contudo, nossa delimitação foi suficiente para dar conta do que nos propomos a estudar. 
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■ Realização de observações de aula; 

Ao não fazer observações deixamos de ter a oportunidade de comparar as crenças e 

expectativas de alunos e professores com seu comportamento em sala de aula enquanto o 

E/A está acontecendo como instrução formal na IES durante a formação docente está 

acontecendo. Pela falta deste procedimento, não podemos, em nosso caso, afirmar se as 

representações expressas por nossos sujeitos estão restritas ao plano do discurso ou se 

também correspondem e/ou influenciam a sua própria prática e/ou a de outros envolvidos. 

■ Aproximação da Educação Básica; 

Pesquisar formação docente e não englobar a Educação Básica como campo de 

estudo significa deixar de lado o nível de escolarização para onde se está formando 

professores para atuar, quer dizer não ter a oportunidade de conhecer e discutir crenças e 

expectativas daqueles que pertencem a esse ambiente. A partir do momento em que a 

Educação Básica é posta de lado, perdemos a dupla possibilidade de incluir dados 

referentes a ela na investigação e de oferecer, aos professores em processo de formação e 

seus formadores, o contato com as representações de outros sujeitos e vice-versa. Os dois 

próximos pontos são desdobramentos deste. 

■ Participação de professores ‘em serviço’; 

Por diversas vezes os professores ‘em serviço’, particularmente os de escola 

pública, foram mencionados pelos graduandos no decurso dos grupos focais, em ambas as 

turmas: calouros e concluintes. Isso revela a importância e influência que esses 

profissionais têm na formação acadêmica deles, nem que seja para servir como 

contraexemplos. São indivíduos que tiveram a voz registrada por meio da expressão de 

outros (ex.: graduandos e formadores), o que não nos dá garantia de que realmente se 

tratem de suas verdadeiras crenças e expectativas, por isso, elas não foram nem mesmo 

categorizadas como tal. 

■ Envolvimento de alunos da Educação Básica; 

Caso semelhante ao dos professores, eles são o mais provável público com quem os 

graduandos ou já trabalham ou vão trabalhar no futuro. Conhecer suas crenças e 

expectativas é essencial para analisar, discutir e estabelecer acordos em relação às suas 

necessidades. Uma prática que seria bastante interessante que os graduandos pudessem 

experienciar por intermédio da realização da pesquisa. 
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■ Colaboração de formadores que trabalharam no curso anteriormente; 

 Nossa tese incluiu estudo documental539. Ao tratarmos da história do curso de 

licenciatura investigado, não contamos com as contribuições dos antigos professores da 

IES para trazer à memória fatos que possam ter passado despercebidos, o que poderia ter 

enriquecido nosso trabalho com mais detalhes em termos de conteúdo.  

 Não ter incluído os seis itens mencionados não diminui a qualidade ou relevância 

de nossa investigação. Tê-los ou não em nossa pesquisa tornaria o estudo diferente (ex.: 

outros dados, outros sujeitos etc.), o que poderia (ou não) gerar crenças e expectativas 

diversas, mas não necessariamente melhor ou pior do que a fizemos. 

 Seria interessante que autores de próximas investigações e que desejassem seguir 

uma linha de raciocínio semelhante à nossa, explorassem um ou mais dos pontos elencados 

acima, com a possibilidade de comparar os seus dados com os nossos. 

 Ademais, é possível produzir ainda mais informações, com os mesmos sujeitos, 

para ampliar o que iniciamos e, por hora, nosso estudo não conseguiu abarcar. Por 

exemplo, comparar as crenças e expectativas dos dois grupos de alunos em diferentes 

momentos, com espaços de tempo mais longos. Seriam, então, alternativas: 

• Continuar a pesquisa com a turma de calouros: 

- Quando eles forem concluintes; 

  - Quando eles forem professores ‘em serviço’; e/ou 

• Retomar a pesquisa com a turma de concluintes: 

  - Quando eles forem professores ‘em serviço’. 

 É também produtivo observar o quanto de suas representações sobre a formação 

docente mudou ou permaneceu igual com o passar dos anos, experiências, estágios, 

vivências, E/A etc. 

 

4.4 Aspectos relevantes para a prática  

 

 Há particularidades que se mostram pertinentes para serem colocadas em prática 

durante o processo de EA a ser professor de inglês como LE. Nesta seção, trazemos alguns 

deles separados, segundo o grupo que poderia realizá-los: 

                                                           
539 Ver subcapítulo 1.2 ‘História legislativa da formação de professores de inglês’. 



342 
 

■ Alunos que, na época, eram calouros: 

• Ir além da sala de aula; 

• Buscar ocasiões (preferencialmente autênticas) em que possam estar imersos e 

produzir na LE, quanto mais melhor; 

• Estudar; 

• Pesquisar; 

• Participar de eventos e de projetos, cursos e outras atividades de extensão; 

• Organizar eventos; 

• Envolver-se com a universidade! Fazer parte dela! 

• Lembrar-se de que o Ensino Superior engloba ensino, pesquisa e extensão; 

• Conscientizar-se de que a formação não consiste apenas em assistir aulas, ser 

aprovado em disciplinas e apresentar um TCC; 

 • Ler a lista de recomendações para os egressos. 

■ Alunos egressos: 

• Lembrar-se de que a conclusão da graduação não significa o término da formação; 

• Ter ciência de que, ao fim da formação inicial do professor (graduação), começa a 

continuada; 

• Seguir estudando e usando a LE ao máximo que puderem; 

• Praticar a LE em contextos autênticos de uso; 

• Buscar ver a universidade como amiga/aliada agindo para isso; 

• Pedir ajuda sempre que necessário; 

• Construir uma relação de amizade/cumplicidade com os professores e alunos com 

quem você desenvolveu mais afinidade; 

• Buscar seus colegas de turma (e/ou de outras classes ou cursos) e ex-professores 

para esclarecer dúvidas, compartilhar experiências etc.; 

• Permanecer na universidade ingressando em curso(s) de pós-graduação; 

• Envolver-se em projetos, como o PIBID; 

• Capacitar-se participando de palestras, eventos, oficinas etc.; 

• Sugerir (temas para) palestras, eventos, oficinas etc.; 

• Informar(-se) sobre como a universidade pode ajudar na Educação Básica; 

• Trazer seus alunos do Ensino Básico para conhecer a universidade; 

• Aproximar seus alunos da universidade. 
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■ Formadores: 

• Não aceitar toda e qualquer condição de trabalho; 

• Contribuir para que os graduandos tenham oportunidade de desenvolver, pelo 

menos, as quatro competências necessárias para ser professor de LE, conforme 

Almeida Filho (2010); 

• Continuar aprendendo a LE sempre, ainda que sua competência linguístico-

comunicativa já seja alta; 

• Comprometer-se e envolver-se com seriedade em estudos cujo campo de 

investigação é o Ensino Superior e/ou Educação Básica; 

• Tentar ser o “professor exemplar”; 

• Auxiliar a/na Educação Básica; 

• Interagir com a Educação Básica; 

• Aprender na/com/sobre a Educação Básica; 

• Ensinar os alunos a serem os professores que (um dia) sonharam ser; 

• Aprender com os alunos; 

• Não se calar diante dos problemas/ injustiças; 

• Conhecer as necessidades de aprendizagem dos alunos; 

• Planejar suas aulas levando em conta as necessidades dos alunos enquanto futuros 

professores de LE. 

■ Instituição formadora540: 

No subcapítulo anterior541, apontamos possíveis temas para futuras investigações. 

Nos tópicos a seguir apresentamos algumas alternativas de como tais estudos poderiam ser 

realizados e o que levar em conta durante o seu processo: 

• Ter contato com os mesmos sujeitos mais de uma vez ao longo do semestre, 

podendo, assim, acompanhar a(s) provável(is) mudança(s) nas crenças e 

expectativas; 

• Manter contato contínuo com os indivíduos por um longo período (procedimentos 

etnográficos); 

                                                           
540 Neste contexto, academia abarcaria todos que, em maior ou menor grau, estão envolvidos com ou 

influenciam no desenvolvimento de pesquisas sobre crenças e expectativas acerca do E/A de LE, mais 

especificamente no que concerne a formação de professores. 
541 4.3 ‘Limitações de nossa investigação e sugestões para as próximas’. 
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• Considerar que a construção de crenças e expectativas é tanto individual quanto 

coletiva. Nem todas as crenças serão compartilhadas pelo mesmo grupo de 

sujeitos por mais semelhantes que sejam suas características; 

• Dar aos participantes do estudo a oportunidade de se expressarem e discutirem 

suas representações; 

• Fazer da pesquisa de campo em momento e espaço propícios para a reflexão 

crítica, não apenas para mera coleta de informações; 

• Produzir dados de diferentes maneiras: coletiva e individual, escrita e oral (até 

visual também) etc., pois cada um consegue ou se sente mais à vontade para se 

expressar de determinada(s) forma(s); 

• Compreender, ao máximo, o contexto em que acontece o E/A de LE, antes de ir a campo. 

• Acompanhar a(s) prática(s) de ensino simulada(s) na IES e/ou no(s) estágio(s); 

• Comparar a(s) prática(s) de ensino com as crenças e expectativas; 

• Divulgar resultados, descobertas, recomendações etc. 

■ Agentes governamentais:  

• Conhecer estudos desenvolvidos nas IES e seus pesquisadores; 

• Ouvir-nos542; 

• Ler-nos; 

• Dialogar conosco; 

• Valorizar-nos; 

• Apoiar nossas manifestações e movimentos; 

• Cumprir a legislação prevista; 

• Levar nossas contribuições em consideração ao planejar e implementar políticas 

públicas que direta ou indiretamente influenciarão em qualquer nível da Educação 

do país. 

■ Todos os envolvidos: 

• Valorizar uns aos outros; 

• Oferecer condições para que o outro possa fazer a parte dele(a); 

• Apoiar a(s) luta(s) uns dos outros; 

• Lutar por si e pelo(s) outro(s); 

                                                           
542 Aqui, e nos demais tópicos direcionados ao governo, a primeira pessoa do plural está sendo usada em 

referência a professores universitários, principalmente, aqueles que atuam nas licenciaturas com formação 

docente. 
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• Trabalhar com amor, não por amor. Docência é profissão, não trabalho voluntário 

vocacional; 

• Buscar que, em todas as instituições de ensino, seja possível aprender e ensinar; 

• Não desistir; 

• Não esperar demais para começar a agir. 

 Há mais envolvidos no processo educacional como, por exemplo, o aluno da 

Educação Básica, as famílias dos alunos (tanto do Ensino Básico quanto do Superior), 

técnicos administrativos, pessoal de apoio pedagógico, os que prestam serviços, em geral, 

terceirizados à Educação (ex.: limpeza, alimentação, segurança etc.), entre tantos outros, 

cuja existência e relevância não ignoramos. Todavia, demos prioridade a direcionar nossos 

conselhos à academia e aos grupos integrantes da parcela que investigamos no presente 

estudo. 

 

4.5 Palavras finais 

 

 Em nosso estudo, utilizando pesquisa bibliográfica, análise de conteúdo e 

documental, exploramos crenças e expectativas de indivíduos envolvidos no E/A de LE no 

curso de licenciatura em Letras Inglês da Unifesspa. Ao final dele, em poucas palavras, 

concluímos que tanto a Teoria Formal quanto a informal perpassam as representações de 

graduandos, formadores e agentes governamentais de maneira que elas exercem influência 

no desenvolvimento da formação docente inicial em questão, bem como demonstramos o 

quanto não suprir necessidades e expectativas de aprendizagem dos alunos pode levar à 

frustração e, consequente, desmotivação deles, uma vez que a maioria enxerga a IES, o 

curso e/ou a figura do professor universitário como aquele(a)(s) cujo papel é fazê-los 

aprender a LE de sua habilitação e capacitá-los a exercer a profissão. 

Assim, essencialmente para os calouros, a responsabilidade pela não aprendizagem 

recai sobre a Unifesspa, o curso e/ou seus professores. Já os concluintes, apesar da mesma 

ideia ainda permear seus discursos de modo mais discreto e menos frequente, às vezes, 

revelam, em suas respostas, indícios de que são conscientes de sua parcela de co-

responsabilidade pela aprendizagem de uma nova língua, bem como pela sua formação. 

Enquanto, para os professores, majoritariamente, o estudante menos proficiente é 

considerado um fardo advindo do fracasso da Educação Básica, onde não conseguiu 

aprender inglês, e que continua não aprendendo no Ensino Superior por diversos fatores, 

entre eles a heterogeneidade de níveis de proficiência, a grade curricular inadequada, o 
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Plano Pedagógico do Curso (PPC) não apropriado, a escassez e a alta rotatividade de 

professores. 

 Poderíamos continuar esta pesquisa eternamente, analisando cada vez mais a fundo 

os mesmos dados e sempre haveria algo novo para ser descoberto, conhecido, explorado. 

Contudo, precisamos encerrar aqui, o que nos propusemos fazer finalizando a parte inicial 

de uma exploração que se mostrou promissora o suficiente para pretendermos retomá-la, 

em breve, seja em forma de projeto de pesquisa, seja em um curso de pós-doutorado, por 

exemplo. 

 O presente parágrafo encerra o conhecimento que conseguimos construir ao 

desenvolvermos nosso estudo e fomos capazes de expressar em palavras. No decorrer de 

sua elaboração, esta tese se transformou em uma história que, por muitos anos, quisemos 

contar. Fica, ainda, o sentimento de dever cumprido, o desejo de que possamos prosseguir 

aprendendo ao realizar nossos sonhos e a vontade de que outros mais anseiem se juntar a 

nós para sonhar como aprender idiomas, lecionar línguas, (trans)formar professores para 

ensiná-las e seguir pesquisando realidades para aperfeiçoá-las. 
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