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RESUMO
Objetivou-se com o trabalho identificar as principais crenças sobre aquisição da língua inglesa
e quais suas influências no processo de aquisição dessa língua entre futuros professores
licenciandos de um curso noturno de Letras com dupla habilitação em línguas portuguesa e
inglesa, numa universidade federal do agreste do estado de Pernambuco. Para tanto, o
trabalho foi desenvolvido mediante realização de pesquisa bibliográfica sobre as principais
teorias e hipóteses a respeito da aquisição de línguas. A maior parte das crenças apresentadas,
representam empecilhos no processo de aquisição da língua inglesa, sendo mantidas como
resultado da influência de experiências anteriores de aquisição dessa língua.
Palavras-chave: Aquisição de LE. Língua inglesa. Licenciandos em Letras.
1 INTRODUÇÃO

Estudos de crenças e suas influências no processo de aquisição e aprendizagem de
línguas estrangeiras têm sido realizados ao longo dos últimos anos em busca de melhorar a
muito problemática situação do domínio de línguas estrangeiras, e em especial, da língua
inglesa no país, e de como as crenças contribuem para essa realidade. Dentre esses trabalhos
podemos mencionar alguns: Pajares (1992), Almeida Filho (1998, 1999), Felix (1999),
Barcelos e Abrahão (2006), Barcelos (2000, 2001).
Muitos fatores apontam que há grande urgência numa melhora do nível de
proficiência de língua inglesa dos brasileiros. Dentre eles, podemos mencionar a valorização
da língua inglesa no universo do trabalho, das comunicações, da tecnologia e pelo país ter se
tornando palco de eventos de gigante projeção internacional como a Copa do Mundo FIFA
(2014) e os Jogos Olímpicos (2016).
Um estudo realizado pela EF Education First, empresa de educação internacional
especializada em intercâmbios e testes internacionais de proficiência de língua inglesa,
apontou que entre os anos de 2009 e 2011, os brasileiros não só apresentaram menor domínio
da língua inglesa com relação a outra pesquisa realizada no período entre 2007 e 2009, como
ainda perderam pontos e fizeram o país cair 15 posições no Índice de Proficiência em Inglês
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(EPI, na sigla em inglês). Os dados foram coletados durante três anos em pesquisas realizadas
com 1,7 milhão de pessoas em 54 país (G1, 2012).
A questão da baixa proficiência da língua inglesa no Brasil é tão séria que tem sido
destaque de notícia em diferentes veículos de comunicação no país, como mostra pesquisa em
que o Brasil figura entre as posições mais baixas entre os mais de 60 países participantes,
ocupando posições ao lado de nações com desenvolvimento econômico e social inferior, tais
como Irã e Sri Lanka (AZAREDO, 2014).
Ambos os estudos apontam que entre diferentes razões para esta situação, uma que
muito contribui é a baixa qualificação dos profissionais da área de língua inglesa no país. A
classe de professores, função exercida por aqueles que acredita-se que deveriam ser os
detentores do conhecimento e teriam muito importante papel na mudança desse triste quadro
da língua inglesa no Brasil, mostra um quadro igualmente desolador.
Numa prova aplicada a professores da rede pública de ensino do estado de São Paulo,
aplicada pela Secretaria Estadual de Educação desse mesmo estado, 3.000 professores tiraram
nota zero, o fato foi amplamente divulgado e gerou grande debate (LANDEIRA, 2009;
DIMENSTEIN, 2009).
A partir disso, nos despertou o interesse sobre quais razões podem interferir no
processo de ensino e da aquisição de língua inglesa no Brasil entre aqueles que pretendem ser
professores dessa língua e em especial como as crenças que esses alunos-professores
carregam consigo ao adentrarem a universidade podem influenciar ao longo desse processo.
Assim, o presente artigo relata o início de uma pesquisa que visa investigar e discutir as
crenças sobre a aquisição e aprendizagem de língua inglesa que alunos ingressantes de um
curso de Letras de uma universidade federal do agreste do estado de Pernambuco trazem
consigo. Surgem assim duas perguntas:
1- Quais crenças mais comuns esses alunos ingressantes trazem consigo no que diz respeito
aos processos de aquisição da língua inglesa.
2- O que os alunos (futuros professores) esperam sobre a aquisição da língua inglesa na
universidade.
Faremos a seguir algumas breves considerações referentes a alguns conceitos e ideias
sobre aquisição e aprendizagem de línguas materna (LM) e língua estrangeira (LE).

2 CRENÇAS E SUA RELAÇAO NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE LÍNGUA
ESTRANGEIRA
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Como membros de uma determinada sociedade, todos nós temos percepções sobre o
que é linguagem, assim também como “receitas” sobre a melhor maneira de aprender línguas
e sobre a nossa atuação em uma sala de aula. Essas percepções culturais podem afetar ou até
mesmo inibir a receptividade do aprendiz de linguas quanto as tecnicas e métodos de ensino
trazidos pelo professor. Dessa maneira, quanto mais informados os professores estiverem
sobre as crenças de seus alunos, maiores serão as chances de sucesso de qualquer intervenção
que se queira fazer (KUMARAVADIVELU, 1991, p. 107).
Segundo Coterall (1995, p. 201), experiências anteriores de aprendizagem exercem
um papel crucial tanto no desenvolvimento de crenças quanto na percepção que o aluno tem
de si mesmo, determinando o seu nível de autoconfiança e seu consequente sucesso na
aprendizagem. Desta forma, surge a necessidade de melhor conhecer as crenças dos alunos e
de ajudá-los a se conscientizarem sobre crenças que podem ser prejudiciais à sua
aprendizagem.
Kern (1995, p. 71) acredita que o maior conhecimento sobre noções pré-concebidas
dos alunos sobre aquisição de língua estrangeira ajuda a prevenir os conflitos de expectativas
que podem levar à frustração, ansiedade, falta de motivação e até mesmo ao término do
estudo da LE.
Wenden (1986, p. 4) também reconhece a influência da experiência educacional
anterior, e define crenças como “opiniões de pessoas respeitáveis que influenciam a maneira
de agir dos aprendizes de línguas.
Segundo Barcelos e Abrahão (2006, p. 124), o interesse pelo estudo das crenças de
professores e alunos a respeito da aquisição de línguas tem aumentando nos últimos anos, no
entanto, esse ainda é um termo que apresenta dificuldade de se definir claramente. Assim, na
literatura, encontram-se termos como “conhecimento metacognitivo” (WENDEN, 1986)
“representações dos aprendizes” (HOLEC, 1987), “filosofia de aprendizagem de línguas”
(ABRAHAM; VANN, 1987), “crenças” (WENDEN, 1986), “crenças culturais” (GARDNER,
1988), “cultura de aprender línguas” (ALMEIDA FILHO, 1998), entre outros, que de uma
maneira ou de outra, todos usam para se referir ao que nós aqui chamaremos crenças sobre
aquisição de línguas.
Em específico para esse estudo, seguiremos as definiçoes de três pesquisadores, Silva
(2000) e Barcelos e Abrahão (2006).
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Para Silva (2000, p. 20), as crenças cobrem todo e qualquer tipo de assunto para os
quais um individuo não dispõe de conhecimento certo, de modo que não tenha confiança o
bastante para agir ou opinar, mas os quais aceita como verdadeiros.
Completa esse conceito a visão de Barcelos e Abrahão (2006, p.18) que afirmam que
crenças são uma forma de pensamento, como construções da realidade, maneiras de ver e
perceber o mundo e seus fenômenos, co-construídas em nossas experiências e resultantes de
um processo interativo de interpretação e (re)significação. Como tal, crenças são sociais (mas
também individuais), dinâmicas, contextuais e paradoxais.
Pelo fato de se tratar de experiências e, principalmente da identidade do aprendiz,
conforme Barcelos e Abrahão (2006) evidenciam, faz-se necessário compreender o sistema de
crenças pré-existentes dos indivíduos envolvidos, bem como as implicações dessas crenças no
processo de aquisição da nova língua estrangeira.
Dessa forma, o aluno poderá ter papel ativo e autônomo do seu próprio aprendizado
ao monitorar suas próprias crenças e refletir sobre elas, de modo que não haja bloqueio de sua
aprendizagem, devido à alguma visão individual sobre um determinado modelo correto de
aprender. Portanto, por meio da investigação das crenças de alunos ingressantes, teremos
dados que poderão ter relevante contribuição não apenas para o processo de aquisição de
línguas estrangeiras, mas também para cursos de formação de professores de línguas.
Conheceremos a seguir o perfil dos alunos e o contexto em que nossa pesquisa sobre
crenças e suas influências no processo de aquisição de língua inglesa foi desenvolvida.

3 CONTEXTO E METODOLOGIA DA PESQUISA

Esse trabalho tem por objetivo traçar o perfil e identificar as crenças e expectativas
mais relevantes sobre aquisição de língua inglesa de 40 alunos ingressantes de um curso de
Letras com dupla habilitação em língua portuguesa e língua inglesa e suas respectivas
literaturas, de período noturno em uma universidade pública federal no agreste do estado de
Pernambuco, ingressantes no primeiro semestre letivo do ano de 2014.
Para a investigação das crenças dos alunos-professores, acreditamos ser uma pesquisa
qualitativa de cunho etnográfico a mais adequada. A escolha por esse tipo de pesquisa se
justifica pelo fato de que as crenças e expectativas não poderiam ser mensuradas ou
observadas diretamente, mas sim inseridas, a partir do que os participantes afirmam e
pretendem. Ainda segundo Barcelos e Abrahão (2006), crenças são definidas como opiniões,
as quais influenciam a prontidão dos alunos para a aquisição autônoma.
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Essa pesquisa pretende ser de cunho longitudinal e acompanhar os licenciandos
ingressantes no primeiro semestre letivo de 2014 ao longo dos quatro anos do curso para
melhor compreender as crenças e sua mutabilidade durante a gradução e pretende-se, nos
próximos períodos letivos, assistir aulas, registrá-las em vídeo e realizar entrevistas
semiestruturadas com os alunos para uma melhor compreensão das crenças levantadas por
meio dos questionários aplicados. Os dados de que dispomos no atual momento da pesquisa e
discutiremos mais adiante foram obtidos por meio da aplicação de um questionário
semiaberto misto, criado e aplicado por Consolo (2001), tendo sido adaptado a partir dos
questionários QUALE (Questionário para Levantamento de Atitudes para com uma Língua
Estrangeira) e CRESAL (Crenças sobre Aprendizagem de Línguas) em Felix (1999), em
busca de melhor conhecer e compreender o perfil e as crenças e expectativas dos futuros
professores de língua inglesa. O questionário traz questões por meio das quais pretendeu-se
identificar as crenças de maior relevância entre os participantes.
4 PERFIL DOS PARTICIPANTES
Os dados obtidos na primeira parte do questionário envolvem questões como nome,
sexo, faixa etária, nacionalidade, língua materna, lugar e época de conclusão do ensino médio,
tipo de escola onde realizou os estudos, conhecimento prévio de língua inglesa e local de
contato com essa língua.
Os 40 alunos participantes da pesquisa responderam ao questionário no início do
segundo mês de aula do primeiro semestre do curso no mês de abril de 2014. Optamos por
identificar as crenças dos ingressantes para que pudéssemos acompanhar esses alunos ao
longo do curso para que a partir do levantamento de suas crenças, fosse possível identificar
aquelas que oferecem algum tipo de empecilho ou bloqueio no processo de aquisição de
língua estrangeira, para que por meio de cursos de extensão universitária, essas crenças
possam ser refletidas e reconsideradas, contribuindo para uma melhora no processo de
aquisição de língua estrangeira dos alunos participantes e de futuros ingressantes dos períodos
seguintes, uma vez que já teríamos melhor conhecimento das crenças comuns entre os alunos
advindos da região do agreste pernambucano.
Os resultados nos permitiram as seguintes conclusões: a maior parte dos alunos é do
sexo feminino, a principal faixa etária é dos 17 aos 24 anos, todos brasileiros e falantes de
língua portuguesa como língua materna, quase todos concluíram o ensino médio nos últimos
três anos, tendo 39 deles realizado os estudos em escolas públicas da região e apenas um em
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escolar particular. Todos afirmaram já ter tido contato com a língua inglesa previamente, em
sua maioria durante aulas no ensino médio e fundamental, e 2 já estudaram em escolas de
estudo específico desse idioma. Um aluno diz ter viajado uma vez a um país anglófono para
visitar um parente, tendo passado 2 meses lá.
A seguir discutiremos os dados coletados na segunda parte do questionário, questões
essas que envolvem a identificação das crenças e dos ingressantes com relação a aquisição da
língua inglesa na universidade.

5 CRENÇAS E EXPECTATIVAS DOS ALUNOS INGRESSANTES

Para melhor identificar algumas das crenças e expectativas dos 40 alunos participantes
da pesquisa, discutiremos as perguntas mais relevantes que constavam nos questionários,
apresentando-as por meio de gráficos.
Gráfico1 – Qual motivo levou você a escolher a licenciatura em língua inglesa?

Fonte: Dos próprios autores.

Quando perguntado aos alunos qual a principal razão pela escolha do curso com dupla
habilitação em língua portuguesa e inglesa, nos deparamos com 80% de futuros professores,
que embora estejam se graduando para exercer a função de docentes de ambos os idiomas, o
fizeram por conta de se interessarem por disciplinas que não estão diretamente relacionadas a
língua inglesa. Somados àqueles que fizeram a opção pelo curso para possuírem apenas um
diploma de ensino superior ou por não terem encontrado em sua cidade, outra graduação pela
qual se interessassem mais, temos apenas 10% da turma com o objetivo de trabalhar com
língua estrangeira. Entre os comentários nos questionários, uma crença percebida aqui é a de
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que a disciplina de língua inglesa, de modo geral, recebe pouca atenção nas escolas, e é vista
por muitos como uma disciplina menor, o que não ofereceria aos futuros professores
possibilidades de terem uma boa situação financeira ou condição de destaque, atuando como
profissionais da área.
Gráfico 2 - Como você avalia sua proficiência em língua inglesa (em uma escala de 0 a 10)?

Fonte: Dos próprios autores.

Com relação a autoavaliação no que diz respeito ao nível de proficiência, mais de 90%
considera que possuem baixo nível de proficiência da língua inglesa, mesmo tendo todos
afirmado que tiveram aulas dessa língua ao longo de todo o ensino médio e fundamental.
Percebemos aqui que a principal crença apresentada por meio dos comentários é a de que não
se aprende inglês na escola pública.
Gráfico3 - Quais as suas expectativas em relação a aquisição da língua inglesa no curso?

Fonte: Dos próprios autores.
Revista Pedagogia em Foco, Iturama (MG), v.9, n.2, jul./dez. 2014

Apenas 6% dos participantes consideram que terão domínio da língua inglesa até o
final do curso. Mais da metade afirma que pretende ter apenas conhecimentos básicos de
estruturas da língua para atuarem como professores em escolas públicas, reafirmando a crença
de que a escola pública é um local onde não é possível aprender a língua inglesa por essa não
ser tratada com seriedade. Outras respostas apontam para as crenças de que na universidade
aprende-se apenas conhecimento básicos da língua e que para se conseguir grande nível de
proficiência do idioma é necessário recorrer a escolas particulares específicas de ensino de
língua inglesa ou viver rem países onde inglês é falado como primeira língua.
Gráfico 4 - Você tem algum contato com a língua inglesa fora da sala de aula?

Fonte: Dos próprios autores.

Quando perguntados de seu contato com a língua inglesa fora do contexto de aula,
mais de 40% afirmaram não ter forma alguma de contato com o idioma que pretendem
adquirir. A crença mais recorrente aqui foi a de que o professor é um transmissor do
conhecimento e único responsável pelo aprendizado dos alunos. Muitos nem consideram a
importância do contato cotidiano com o idioma que estão aprendendo na universidade.
Acreditam que podem adquirir o idioma exclusivamente por meio do contato com os
conhecimentos “transmitidos” pelo professor nas poucas aulas semanais na universidade.
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Gráfico 5 - Na sua opinião, o professor de língua inglesa deve dar aulas somente em língua
inglesa, apenas em língua portuguesa ou em ambas as línguas?

Fonte: Dos prórios autores.

Quando questionados sobre qual a língua ideal a ser usada em sala de aula pelo
professor de língua inglesa, menos de 10% dos alunos afirmaram que as aulas deveriam ser
ministradas na língua alvo. Alguns consideram ser muito complicado adquirir uma língua
estrangeira, sem que essa não seja, primeiramente, explicada aos aprendizes em sua língua
maternal. Também com relação com relação a questão de que idioma o professor deve usar
para ensinar seus alunos, temos a questão representada na figura 6 a seguir:

Gráfico 6 - É aceitável que um aprendiz adivinhe o significado de uma palavra na língua
estrangeira em que está aprendendo ao invés de aprendê-la por meio de tradução?

Fonte: Dos próprios autores.
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O gráfico acima reforça a crença apresentada pelos alunos de que é muito dificil
aprender uma língua estrangeira tendo aulas ou contato esclusivo com a língua que se
pretende adquirir. Alguns apontam que para se saber o que algo quer dizer em uma língua
estrangeira, primeiro é necessário ter essa noção em sua língua materna, ou teriam sua
aprendizagem prejudicada por poder haver confusão entre os significados das palavras. De
acordo com consideraçoes de alguns alunos, uma língua estrangeira é vista como um conjunto
de palavras desconhecidas e a aquisição dessa língua se dá por meio de decorar listas de
palavras e conhecer estruturas gramaticais.
Na opinião destes, o dicionário ajuda não só a traduzir, mas também a falar a língua,
mesmo que a transcrição fonética não seja oferecida. A segunda conclusão é que os alunos
veem a língua inglesa como mais uma matéria do currículo, associada ao ambiente de sala de
aula. Para eles, aprende-se inglês da mesma maneira que se aprendem outras matérias: lendo
livros, escrevendo palavras, estudando duro e às vezes sozinhos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Voltaremos agora às duas perguntas que orientaram nossa pesquisa para tercemos
nossas considerações - 1) Quais crenças mais comuns alunos ingressantes do curso de Letras
carregam consigo no que diz respeito aos processos de aquisição da língua inglesa? e 2) O que
os alunos (futuros professores) esperam sobre a aquisição da língua inglesa na universidade?
Por meio da análise dos questionários, examinando as respostas dos alunos às questões
semiabertas e seus comentários, foi evidenciado que as crenças mais recorrentes foram as
seguintes: a) a língua inglesa é tida como uma disciplina de menor importância no contexto
escolar brasileiro; b) não se aprende inglês na escola pública brasileira e mesmo na
universidade é muito dificil adiquirir essa língua; c) para se ter uma boa proficiência em
língua inglesa é preciso estudar em escolar particulares desse idioma; d) só se aprende inglês
realmente vivendo num país onde essa língua é falada; e) o professor é o transmissor do
conhecimento e responsável pela aprendizagem do aluno; f) é muito dificil aprender uma
segunda língua tendo contato exclusivo com essa língua, sem antes saber o significado do
conteúdo a ser aprendido em sua língua materna.
Com relação ao perfil e as expectativas, observa-se que um número considerável dos
futuros professores escolheu a graduação em licenciatura em Letras com dupla habilitação
não por se identificarem com o curso, mas pelo simples fato de desejarem possuir um diploma
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de nível superior, por se interessarem pelas disciplinas relacionadas à língua portuguesa ou
por não terem outras opções de graduação em sua região.
A maioria considera sua proficiência em língua inglesa baixa e poucos acreditam que
terão um bom domínio do idioma até o fim do curso. Poucos pretendem ser professores de
língua inglesa, e entre os que têm esse desejo, um número considerável pretende ter domínio
suficiente para ensinar conteúdos básicos em escolas públicas, local esse que consideram
poder atuar com pouco conhecimento da língua, pois lá lingua estrangeira não se ensina nem
se aprende.
Acreditamos que a provável origem dessas crenças esteja ligada a vivências dos alunos
enquanto aprendizes em seus anos de ensino médio e fundamental em escolas públicas.
Possivelmente o contexto social da região em que estão inseridos e a cultura de pessoas que
os acompanharam no processo de aprendizem de língua inglesa tambem têm enorme
importância na construção dessas crenças.
Por fim, pensamos ser a maioria as crenças apresentadas, empecilhos no processo de
aquisição da língua inglesa, não favorece uma boa aprendizagem, sendo mantidas como
resultado da influência de experiências anteriores de aprendizagem de línguas. Do que pôde
ser observado das posturas que os discentes têm como adequadas para o aprendizado de
línguas, os futuros professores apenas realizam as atividades ligadas às aulas, isto é,
comparecendo a elas, respondendo exercícios, fazendo cópias e esperando muito do professor,
como se esse fosse o grande responsável por seu aprendizado. Poucos se mostraram
preocupados com seu papel autônomo no processo de aquisição da LE.
Algumas crenças levantadas nesse trabalho também estão encontradas entre alunos de
outros cursos de Letras pelo Brasil (Barcelos, 1995), (Rolim, 1998), Silva (2005), dentre
outros). Essa pesquisa é inedita entre alunos do agreste pernambucano, o que mostra nossa
contribuição para o estudo sobre aquisição de língua inglesa por futuros professores de LE
nessa região e também para outros cursos de licenciatura em Letras.
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