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RESUMO 
 
 

 
Este trabalho surgiu após uma pesquisa do grupo de pesquisa ELCE, que busca implementar 
uma nova linha de pesquisa na UEFS. Para isso foi necessário o mapeamento das crenças dos 
estudantes e professores dos cursos de Letras a fim de começar a dar outras direções para as 
pesquisas. É importante a contextualização deste projeto de pesquisa porque é ele que dá 
origem à proposta desta monografia. Ao participar das reuniões do grupo de pesquisa, 
despertei interesse por desenvolver uma pesquisa a respeito de um dos eixos definidos por 
Horwitz para estudo das crenças: as estratégias de aprendizagem e comunicação. Elas dizem 
respeito as estratégias que as pessoas utilizam para se expressarem em língua estrangeira. 
Com isto, o objetivo geral da pesquisa é apresentar as crenças relacionadas às estratégias de 
aprendizagem e comunicação mais recorrentes em alunos e professores dos cursos de Letras 
da UEFS. Explicitando a importância da formação do futuro professor de língua estrangeira. 
Neste trabalho, a partir de dados estatísticos viso compreender de que forma as crenças 
influenciam as estratégias de aprendizagem e comunicação dos docentes e discentes que estão 
vinculados ao Departamento de Letras e Artes da UEFS por esta razão esta pesquisa é um 
levantamento descritivo que viso descrever características deste grupo de pesquisa ao que se 
refere as variáveis crenças e estratégias de aprendizagem e comunicação. (GIL, 2008). 
Consideramos assim uma forma de colaboração para ter, a priori, uma ideia e visão da atual 
situação do curso de Letras da UEFS. Os resultados desta pesquisa foram: Pelo resultado 
ainda não é possível demarcar a influência entre estudantes de estrageiras e professores de 
estrangeiras porque há divergências com relação aos professores, mas há convergência com 
relação aos estudantes de vernáculas o que argumenta a favor do pressuposto de que as 
crenças são formadas antes da graduação.  
 
 
  
Palavras-chave:  Crenças. Estratégias de aprendizagem e comunicação. Ensino-
aprendizagem de língua estrangeira. Cursos de Licenciatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 

Este trabajo surgió de una investigación del grupo de pesquisa ELCE, que busca implementar 
una nueva línea de pesquisa en UEFS. Para eso fue necesario la estructuración de las 
creencias de los estudiantes e profesores de los cursos de Letras a fin de empezar a otras 
instrucciones para las investigaciones. Es importante la contextualización de este proyecto de 
pesquisa porque es una propuesta de esta monografía. Al participar de las reuniones del grupo 
de pesquisa, desperté el interés en desarrollar una investigación al respecto de un de los ejes 
definidos por Horwitz para estudios de creencias: las estrategias de aprendizajes y 
comunicación. Ella se refiere a las estrategias que las personas utilizan para expresarse en 
lengua extranjera. Con todo y con eso, el objetivo general de la investigación es presentar las 
creencias relacionadas a las estrategias de aprendizaje y comunicación más frecuentes en 
alumnos y profesores de los cursos de Letras de la UEFS. Explicitando la importancia de la 
formación del futuro profesor de lengua extranjera. En este trabajo, a partir de datos 
estadísticos busco comprender de qué forma las creencias influyen en las estrategias de 
aprendizajes y comunicación de los docentes y discente que están involucrados al 
Departamento de Letras y Artes de la UEFS, por esta justificativa, esta investigación es un 
levantamiento descriptivo que busco describir características de este grupo de pesquisa al que 
se refiere a las variables creencias y estrategias de aprendizaje y comunicación (GIL, 2008). 
Consideramos así una forma de colaboración para tener de inicio, una idea y visión de la 
actual situación del curso de Letras de la UEFS. Los resultados de esta investigación han sido: 
aún no es posible decir las influencias entre los estudiantes de extranjeras porque hay 
divergencias con relación a de los profesores, pero hay convergencia con los alumnos de 
vernáculas que argumentan a favor del presupuesto de que las creencias son formadas antes 
de la graduación. 
 

 

 
  
Palabras- claves: Creencias. Estrategias de aprendizajes y comunicación. Enseñanza-
aprendizaje de lengua extranjera.  Cursos de Licenciatura. 
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1 POR QUE ESTUDAR AS CRENÇAS DE DOCENTES E DISCENTES? – UMA 
INTRODUÇÃO 

 

 Os estudos sobre as crenças estão cada vez mais frequentes no âmbito acadêmico ao que 

se refere à área de Letras, Linguística Aplicada (LA) ou nas investigações compreendidas na 

Didática de Línguas e Culturas.  É exemplo desta evidência, principalmente, a produção 

científica construída por Barcelos (2001) a respeito das crenças sobre Aprendizagem e Ensino de 

Línguas Estrangeiras, atuando principalmente nos temas correspondentes à formação de professores, às 

crenças de alunos sobre ensino-aprendizagem de inglês e a relação entre crenças, identidades e emoções 

o que a possibilitou construir uma metodologia de pesquisa em crenças. 

 Ademais destes estudos, no contexto brasileiro pode-se destacar pesquisas de Gimenez 

(1994), Félix (1998), Silva (2000). E alguns pesquisadores internacionais como Horwitz 

(1987), Gómez Paniagua (2013), Boakie (2007), Bernat e Lloya (2007). De acordo com esta 

informação, nota-se a consolidada produção científica sobre o tema que emergeu [...] “em 

meados dos 80, no exterior, e em meados dos anos 90, no Brasil” (SILVA, 2004, p.1) 

abrangendo as crenças de estudantes em formação inicial, egressos, estudantes de línguas-

culturas de escolas de idiomas e do ensino regular público ou particular, universitários, entre 

outros. Apesar de muito abrangente, ainda é possível definir algumas lacunas de pesquisa 

neste constructo, principalmente, aos estudos longitudinais e comparativos que apontem 

aspectos relacionados aos formadores.  

 Diante desta afirmação, destaco a pesquisa que vem sendo delineada pelo grupo de 

pesquisa Educação para Línguas e Culturas Estrangeiras (ELCE), na Universidade Estadual 

de Feira de Santana (UEFS), que discute a partir do projeto de pesquisa intitulado 

“Mapeamento comparativo e longitudinal das crenças de professores e alunos dos cursos de 

Licenciatura em Letras Vernáculas e Estrangeiras da UEFS sobre o processo de aprendizagem 

de línguas e culturas estrangeiras’’, o sistema de crenças de alunos e professores dos cursos de 

Licenciatura em Letras Vernáculas, Língua Inglesa, Língua Francesa e Língua Espanhola da 

UEFS acerca do processo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. Um dos 

resultados parciais deste projeto é o trabalho de conclusão de curso de Barbosa (2017), na 

qual a pesquisadora trata do tema de crenças de professores em formação inicial a respeito de 

Narrativas e Crenças dos aprendizes de Língua Inglesa e aponta como resultado o ‘’processo 

reflexivo sobre o ensino-aprendizagem de línguas, e tiveram a oportunidade de desenvolver 

uma consciência maior sobre como suas crenças podem interferir na formação de sujeitos 

aprendentes e ensinantes.’’  
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 É importante a contextualização deste projeto de pesquisa porque é ele que dá origem à 

proposta desta monografia. Ao participar das reuniões do grupo de pesquisa, despertei o 

interesse por desenvolver uma pesquisa a respeito de um dos eixos definidos por Horwitz para 

estudo das crenças: as estratégias de aprendizagem e comunicação. Elas dizem respeito as 

estratégias que as pessoas utilizam para se expressarem em língua estrangeira. Para entender 

melhor o significado, em seu trabalho Ferreira e Bergsleithner (2017, p.4) conceituam da 

seguinte forma: 

As estratégias de comunicação fazem parte de um dos pilares que compõem 
o constructo da Competência Comunicativa, chamado competência 
estratégica (DÖRNYEI E THURREL, 1991; DÖRNYEI; SCOTT, 1995). 
Dörnyei e Thurrel (1991) afirmam que a competência estratégica está 
relacionada à “[...] habilidade de uma pessoa se expressar ao se deparar com 
dificuldades ou conhecimento limitado da língua” (p.16), levando em 
consideração qualquer subsídio utilizado para enfrentar os problemas 
comunicativos e não somente os recursos que tem como objetivo negociar 
significado, como defende Tarone (1981). Os estudiosos ainda apontam que 
a competência estratégica é relevante não somente para a segunda língua, 
mas também para a primeira língua, uma vez que a comunicação em ambas 
está sujeita a problemas e falhas (DÖRNYEI; THURREL, 1991; FӔRCH; 
KASPER, 1983) 

 

 Assim, articula-se como problema de pesquisa De que forma as crenças influenciam no 

uso da estratégias de aprendizagem e comunicação dos docentes e discente de Letras da UEFS 

no processo de ensino-aprendizagem de línguas-culturas? E perguntas de pesquisa: Quais são 

as crenças mais frequentes dos discentes e docentes a respeito estratégias de aprendizagem e 

comunicação? Como as crenças dos professores influenciam as crenças dos discentes? Quais 

são as estratégias de aprendizagem e comunicação são mais frequente entre os professores e 

alunos de Letras da UEFS? 

 Com isto, o objetivo geral da pesquisa é compreender de que forma as crenças 

influenciam o uso da estratégias de aprendizagem e comunicação dos docentes e discente de 

Letras da UEFS no processo de ensino-aprendizagem de línguas-culturas. E são objetivos 

específicos dessa monografia: 

1. Descrever, comparar e analisar as crenças de professores e alunos de cada curso de 

Letras (Vernáculas, Inglês, Francês e Espanhol); 

2. Entender a relação entre as crenças dos professores e as crenças dos alunos; 

3. Organizar quais são as estratégias de aprendizagem e comunicação mais utilizadas 

pelos alunos e professores de Letras Estrangeiras e Vernáculas da UEFS. 
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   Pretende-se, a partir dos resultados desta pesquisa, ter um maior detalhamento do 

panorama dos cursos de Letras da UEFS, justificar a implementação de uma nova linha de 

pesquisa em Línguas Estrangeira, e contribuir para a formação dos futuros professores que 

são os discentes dos cursos de Letras Vernáculas e Estrangeiras. 

 Assim, justifica-se a importância do estudo, mapeamento das crenças relacionadas às 

estratégias de aprendizagem utilizadas por alunos da Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS), para que se possa evidenciar “aspectos essenciais que influenciam não 

apenas o processo de aprendizagem de língua, mas também as estratégias educativas dos 

professores’’ (SANTOS, 2016) e através disso, “elucidar elementos que venham apoiar o 

processo educacional e orientar as ações didáticas a serem implementadas, assim como 

permitir a desmitificação de ideias pré-concebidas e não fundamentadas nas pesquisas 

recentes nesta área de estudos.” 

 Preliminarmente, apresentarei o arcabouço teórico, com os diversos autores e conceitos 

que abordam o tema, a fim de que fique claro e facilite o entendimento dos resultados. Em 

seguida, comentarei sobre a metodologia, participantes, dados mais detalhados e os resultados 

alcançados com a análise, concluindo com indagações futuras e algumas propostas/sugestões 

para estudos futuros. 
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2 APROXIMAÇÃO TEÓRICA AO CONCEITO DE CRENÇAS DE DOCENTES 

E DISCENTES - APORTE TEÓRICO 

 

É notório que diante os desafios contemporâneos relacionados a educação, está o de 

educar de forma transformadora, com isso, o olhar do professor, sua postura, abordagem vem 

mudando (ou deveria), pois, alguns pensamentos arcaicos não cabem mais no nosso cenário 

atual. Um exemplo seria o fato que o aprendiz (aluno) não pode mais ser visto como uma ‘’ 

tábula rasa ou uma esponja’’ que está ali para memorizar o máximo de informações e 

conteúdos possíveis. Diante essa problemática, Paulo Freire (1970), fala sobre a concepção de 

educação bancária: 

Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem 
comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo completamente alheio 
à experiência existencial dos educandos vem sendo, realmente, a suprema 
inquietação desta educação. A sua irrefreada ânsia. Nela, o educador aparece 
como seu indiscutível agente, como o seu real sujeito, cuja tarefa 
indeclinável é ‘’ encher’’ os educandos dos conteúdos de sua narração. 
Conteúdos que são retalhos da realidade desconectados da totalidade em que 
se engendram e em cuja visão ganhariam significação. A palavra, nestas 
dissertações, se esvazia da dimensão concreta que devia ter ou se transforma 
em palavra oca, em verbosidade alienada e alienante. Daí que seja mais som 
que significação e, assim, melhor seria não dizê-la. (FREIRE, 1970, p.33) 

Por isto mesmo é que uma das características desta educação dissertadora é a 
‘’ sonoridade’’ da palavra e não sua força transformadora. Quatro vezes 
quatro, dezesseis; Pará, capital de Belém, que o educando fixa, memoriza, 
repete, sem perceber o que realmente significa quatro vezes quatro. O que 
verdadeiramente significa capital, na afirmação, Pará, capital Belém. Belém 
para o Pará e Pará para o Brasil. (FREIRE, 1970, p.33) 

A questão é que muitos professores, de forma errônea, partem dos pressupostos de que seu 

aprendiz está numa sala de aula para memorizar o máximo de assuntos possíveis, os 

conteúdos são vistos mais pela quantidade e não pela qualidade, tudo se torna algo muito 

mecânico, pois o aluno se vê numa posição passiva de só escutar, anotar, memorizar e na 

maioria das vezes não sabe o significado ou vê sentido naquilo que está estudando. Por isso, 

Freire (1970) usa o termo ‘’ educação bancária’’, pois o aprendiz é visto como o depósito 

onde o professor fica a transferir nele tudo o que sabe. 

Tudo isso está relacionado às crenças (por vezes auxiliam ou atrapalham) que os 

professores e alunos possuem, e surgem por conta das estratégias de aprendizagem utilizadas 

pelos professores e as que seus alunos utilizam. Utilizam, por vezes, como forma de otimizar 

seu processo de aprendizagem. 
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Antes de mais nada, o professor deve assumir uma postura política, ter sua autoridade, 

mas não intimidadora, ditadora, autoritária. Já o aluno deve ter seu conhecimento valorizado, 

pois ele deve sentir no ambiente escolar, acadêmico, que não é só o saber acadêmico que é 

valorizado e que tem mais importância. Todo conhecimento deve ser aproveitado a fim de que 

a aprendizagem se mostre útil não somente pra ser utilizada dentro da escola, mas também na 

vida fora dela em situações reais cotidianas. 

É muito importante a postura, consciência reflexiva, principalmente quando esse professor 

está em formação, dentro da Universidade, para que certos pensamentos do senso-comum não 

sejam disseminados para os futuros professores e aprendizes. Colocar-se no lugar do outro é 

imprescindível, por isso, o uso das estratégias de aprendizagem é algo inevitável que colabora 

com todo o processo, ambiente de ensino. 

O processo de tomada de decisão e o comportamento dos professores 
assim como suas interações com os alunos modelam seu planejamento 
e decisões curriculares e determinam desta maneira qual conteúdo é 
ensinado e como ele é ensinado. (SANTOS, 2016, p.10) 

O docente deve ter em conta a sua responsabilidade, o seu papel, e a forma de conduzir o 

ambiente numa sala de aula, identificar as possíveis dificuldades e problemas dos seus alunos, 

sobretudo no processo de aquisição de uma língua estrangeira, pois os aprendizes são únicos, 

com culturas e estilos diferentes, em suma, suas opiniões, participações, uso das estratégias 

serão distintas. 

[...] atitudes simples como: focalizar a atenção e esforçar-se para manter a 
comunicação na língua alvo; até atitudes ditas mais complexas: planejar a 
sequência de estudos e saber se autoavaliar eficientemente, fazem parte da 
problemática que compõem o ensino/aprendizagem e que deve ser levada em 
conta na busca pelo sucesso. (ROSA & BASSO, 2010, p.7) 

 

Cabe ressaltar que a responsabilidade de todo o processo não é somente do professor, o 

aprendiz deve ser ativo, autônomo, fazer parte, ter consciência de que a passividade limita, 

deixar de lado essas crenças que influenciam de forma negativa e utilizá-las como forma de 

otimizar a aprendizagem. Ambos possuem seus lugares, autonomia e se completam. 

As pesquisas têm indicado a existência de crenças que podem prejudicar o 
processo de aprendizagem, a divergência entre as crenças de professores e 
alunos, o impacto das crenças dos professores nas crenças de seus alunos, e 
também a influência das crenças dos professores nas suas escolhas e ações 
didáticas. (SANTOS, 2016, p.11) 
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 Refletir sobre ambos papéis é de extrema importância, o professor possui influência sobre 

seus alunos e também, por isso, todo o cuidado não deve existir somente no período de 

formação, graduação do docente, e sim durante toda a sua vida, pois é um processo contínuo. 

 Todo e qualquer indivíduo possui crenças relacionadas à todos âmbitos e tudo o que o 

rodeia em sua vida pessoal ou no meio social, sejam elas, por exemplo, crenças a respeito da 

maternidade, de relacionamentos amorosos, religiosas ou até mesmo com relação à nossa 

saúde, elas formam parte da natureza humana, influenciam suas ações, direcionam suas vidas, 

seus propósitos. 

 Aproximando essa discussão nos estudos relacionados com o contexto de ensino-

aprendizagem de língua estrangeira, também existem crenças relacionadas a uma segunda 

língua, as crenças assumem nova conotação, o modo de agir e pensar, a cultura de uma pessoa 

influencia nas suas crenças.  

 É comum, por exemplo, verificarmos algumas crenças a respeito desse tema, tais como: 

crenças de pessoas que acreditam que só se aprende uma determinada língua no país que 

tenha essa língua como oficial ou até mesmo a crença de que as crianças aprendem línguas 

com mais facilidade que os adultos. 

Na área de ensino e aprendizagem de LE, a investigação sobre crenças 
ganhou força em função da influência que elas exercem, tanto sobre 
professores quanto sobre alunos, na 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) 

 
 Partindo dos pressupostos de Barcelos (1995), as crenças podem ser entendidas como: 

As crenças não são somente um conceito cognitivo, mas também social, 
porque nascem de nossas experiências e problemas, de nossa interação com 
o contexto e da nossa capacidade de refletir e pensar sobre o que nos cerca. 

 

 De acordo com Hirata (2012) as crenças, portanto, não se referem apenas ao ensino, mas 

à própria natureza do ser humano. Segundo Benson & Lor (1999), crenças “referem-se ao que 

o aprendiz acredita ser verdadeiro sobre esses objetos e processos, dada uma certa concepção 

do que eles são”. Já Dewey (1993 apud BARCELOS, 2004) conceitua “Crenças cobrem todos 

os assuntos para os quais ainda não dispomos de conhecimento certo, dando-nos confiança 

suficiente para agirmos, bem como os assuntos que aceitamos como verdadeiros, como 

conhecimento, mas que podem ser questionados no futuro”. 

 E para o meu propósito, o conceito de crenças que norteará a pesquisa será conforme 

Barcelos (2010): 
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(...) 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. (Barcelos, 2010, p. 18) 

 
 No campo da Linguística Aplicada, vários autores têm seus conceitos de crenças, aqui no 

Brasil, Almeida Filho (1993) também conceituou crenças dentro do âmbito da LE: As crenças 

ou a cultura ou abordagem de aprender, como uma das forças operantes no modelo de 

operação global do ensino de línguas capaz de influenciar todo o processo de aprendizagem 

de LE.  

 
 A respeito das crenças dos alunos, muitas delas surgem de experiências escolares 

anteriores, a maioria afirma que na escola, o ensino de língua estrangeira é superficial ou até 

mesmo repetitivo, o que nos dá a entender sobre a influência das crenças que os professores 

levam e que elas influenciam suas ações e as ações de seus alunos. As crenças também são 

cruciais e determinam as estratégias de aprendizagem que os alunos e professores utilizam. 

 Para alcançarem seus propósitos, os aprendizes buscam estratégias de aprendizagem que 

condizem de acordo com seus anseios, e os docentes ensinam da forma que acreditam ser a 

mais eficiente. É importante pensar nas estratégias de aprendizagem para um ensino mais 

significativo e para compreender todo o contexto, é preciso entender o que são as estratégias 

de aprendizagem: 

 
[...] O termo estratégias do aprendiz refere-se aos comportamentos que 
ocorrem durante o aprendizado de língua, pertinentes àqueles aprendizes que 
realmente se comprometem em aprender e regular o aprendizado da segunda 
língua. (WEDEN, 1987, 1991, p.6) 

 
[...] Estratégias de aprendizagem são ações específicas realizadas pelo 
aprendiz com o intuito de tornar a aprendizagem mais fácil, mais rápida, 
mais agradável, mais autodirecionada, mais eficiente e mais transferível para 
novas situações. (OXFORD, 1990, p.8)  
 
Estratégias de aprendizagem e de uso da língua estrangeira são passos ou 
ações selecionadas pelos aprendizes para melhorar a aprendizagem ou o uso 
da língua, ou ambos. (...), são pensamentos e comportamentos conscientes 
que os alunos utilizam para facilitar as tarefas de aprendizagem e 
personalizar o processo de aprendizagem da língua. (COHEN et ali, 1996, p. 
31) 
 

Tomando como base as leituras de Oxford (1990), as estratégias se dividem e estão 

classificadas em estratégias diretas e indiretas, elas condizem de acordo com a particularidade 

de cada natureza humana e a forma que a pessoa mais se identifica. As estratégias diretas são 
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as que o aprendizes têm contato direto com a língua alvo, são elas: de memória (retenção das 

informações na memória), cognitivas (técnicas não-verbais usadas no aprendizado de uma 

determinada língua) e de compensação (uma forma utilizada para suprir uma determinada 

necessidade, dificuldade que o aprendiz tenha com relação à língua alvo).  

As estratégias indiretas são aquelas que influenciam e compõem a aprendizagem de forma 

não direta, são elas: metacognitivas (planificação do processo de aprendizagem), afetivas 

(controle dos aspectos emocionais) e sociais (relacionada à interação no meio social). 

 Dentro de uma sala de aula existem os mais diferentes tipos de opiniões e pensamentos e 

o ideal é que exista a construção de um movimento educacional mais inclusivo, 

potencializador e mobilizador de competências para viver em um mundo cada vez mais 

global, no qual temos mais demandas e menos tempo, e. por conseguinte cresce a exigência 

para aprender línguas. 
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3 QUAL O CAMINHO METODOLÓGICO PARA O ESTUDO DAS CRENÇAS? 

– METODOLOGIA 

Nesta seção apresento a metodologia que orienta esta pesquisa. Inicialmente, explicou 

que trata-se de uma pesquisa que segue a abordagem quantitativa. Neste trabalho, a partir de 

dados estatísticos viso compreender de que forma as crenças influenciam as estratégias de 

aprendizagem e comunicação dos docentes e discentes que estão vinculados ao Departamento 

de Letras e Artes da UEFS por esta razão esta pesquisa é um levantamento descritivo que viso 

descrever características deste grupo de pesquisa ao que se refere as variáveis crenças e 

estratégias de aprendizagem e comunicação. (GIL, 2008) 

3.1 Contexto da pesquisa 

 De acordo com o site da UEFS, a Universidade Estadual de Feira de Santana foi 

fundada e inaugurada na cidade de Feira de Santana (FSA), Bahia, em maio de 1976, a oferta 

de cursos foi crescendo gradativamente com o passar dos anos e atende a um universo de 

pessoas da cidade e também de cidades e municípios vizinhos. No ano de inauguração, uns 

dos cursos ofertados era o de Licenciatura de 1º e 2º graus em Letras – Inglês/Francês, depois 

o Cursos de Letras Vernáculas, e, anos mais tarde 1998 foi criado o curso de Licenciatura em 

Letras com Língua Espanhola, mas o reconhecimento pelo Decreto Estadual nº 8.165 

aconteceu em 2002 deste curso. Assim, os cursos organizaram-se formando o Departamento 

de Letras e Artes (DLA) que se responsabiliza pela habilitação de profissionais tanto para o 

ensino de língua e literatura portuguesa, quanto para a língua e literatura estrangeira. 

 Os cursos se diferenciam na estruturação de uma grade curricular em que a carga 

horária dos cursos com língua estrangeira é maior por ser de dupla habilitação. Desde então, o 

currículo vem sendo mantido, sem mudanças curriculares, exceto o curso de Letras com 

Espanhol. Segundo o Colesp (Colegiado de Espanhol, UEFS), desde o semestre de 2017.2, o 

curso passou a chamar-se Letras: Português e Espanhol e atende as atuais orientações a 

respeito da formação de professores com mudanças curriculares, disciplinares, na carga 

horária e tempo de duração do curso. 

O curso de Letras Vernáculas é composto por 43 disciplinas em sua grade curricular, e 

os de Letras com Inglês, Letras com Francês e Letras com Espanhol (o novo currículo possui 

65), respectivamente possuem 44. Ambos compartilham de disciplinas em comum, são ela: 
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Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Literaturas, Filologias, Didática, Psicologia da 

Educação, Língua Latina, Política e Gestão Educacional, Linguística, Metodologias do 

Ensino, estágio e Libras. A diferença está na carga horária, enquanto o curso de vernáculas 

não possui a monografia, 1 estágio e mais disciplinas de Literaturas Portuguesas e Brasileiras, 

os de Estrangeiras possuem disciplinas de Literaturas Estrangeiras, mais de 1 estágio, trabalho 

monográfico e as disciplinas de línguas nas respectivas habilitações de cada curso. Ou seja, 

existem poucas diferenças, e compartilham professores em comum. 

 E, com esse cenário de mudanças, modificações, vem surgindo também novos grupos 

de pesquisa com a principal motivação de implementação de novas linhas de pesquisa. Na 

UEFS, mais especificamente nos cursos de Letras, as linhas mais comuns de pesquisas e 

trabalhos de final de cursos são sempre voltadas à Linguística e Literatura, deixando a ainda 

algumas lacunas de pesquisas voltadas ao ensino-aprendizagem de Línguas Estrangeiras. Por 

conta disso, um dos principais objetivos do ELCE é implementar uma nova linha de pesquisa 

voltada para o Ensino de Línguas e Culturas Estrangeiras. 

3.2 Participantes da pesquisa 

A cada semestre, na UEFS, são ofertadas 95 vagas para os cursos de Letras, 40 para Letras 

Vernáculas, 20 para Letras com Inglês, 20 para Letras com Espanhol e 15 para Letras com 

Francês.  De acordo com as informações disponíveis do site do DLA (Departamento de Letras 

e Artes), o corpo docente do DLA é composto por 97 professores, divididos nas áreas de: 

Linguística, Artes, Literatura, Espanhol, Inglês e Francês. 

 Nem todos os professores e estudantes de Letras puderam estar envolvidos na pesquisa do 

ELCE, então o critério para os participantes são os seguintes: ‘’ todo o universo de 

professores dos cursos de Letras das áreas de Linguística, Literatura e Estrangeiras (portanto, 

com exceção dos professores de Artes e Música)’’ e de alunos dos quatro cursos ao longo do 

semestre 2017.1. 

O total de 50 participantes da pesquisa foram compostos por: 8 alunos de Letras com 

Francês, 11 alunos de Letras com Inglês, 7 alunos de Letras: Português e Espanhol, 17 alunos 

de Letras Vernáculas e 7 professores de Estrangeiras. 

 

3.3 Instrumentos e procedimentos da pesquisa 
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O método de investigação adotado para realizar a comparação e obter os dados 

necessários será o BALLI (Beliefs about Language Learning Inventory). Segundo Horwitz 

(1985, p 147), o BALLI “é um tipo de questionário em que o respondente analisa afirmações 

acerca de um determinado conceito/tema e indica o seu nível de concordância com aquela 

ideia a partir da marcação de opções que variam de “eu concordo plenamente” até “eu 

“discordo totalmente’’. 

 O BALLI faz um inventário de crenças subdividindo-as em cinco categorias: 1 – Aptidão 

para o aprendizado de língua estrangeira; 2 – Dificuldade de aprendizagem; 3 – 

Aprendizagem e estratégias de comunicação; 4 – Natureza da aprendizagem da língua e 5 – 

Motivação.’’ Nesta pesquisa o foco são as estratégias de aprendizagem e comunicação, então, 

as categorias 1, 2, 4 e 5, por ora, não serão analisadas, mas são foco de outros artigos em 

desenvolvimento pelo grupo de pesquisa ELCE. 

Como o questionário é formado por 31 assertivas generalistas, tive que fazer uma seleção 

entre as assertivas relacionadas ao tópico. Para tanto fiz um levantamento baseado nos 

resultados de outras pesquisas de mesmo tema e eixo de outros pesquisadores tais como: 

MIRANDA (2005); MULIK; GÓMEZ PANIAGUA (2013); TERCANLIOGLU; BOAKIE 

(2007); BERNAT E LLOYA (2007) e KUNTZ (1996). Estas informações foram organizadas 

em um quadro (apêndice 1) e foram feitas duas ponderações: i) associou-se a assertiva 26 ‘’ É 

importante praticar a língua em laboratórios de língua (com documentos audiovisuais)’’ 

crenças que mencionavam uso de CD e DVD para estudo; ii) As assertivas válidas seguem o 

critério de x ≥ 4 recorrências entre os autores pesquisados. 

Assim, tomando como base o questionário BALLI versão professor e aluno (Horwitz, 

1987) adotado no projeto Mapeamento comparativo e longitudinal das crenças de professores 

e alunos dos cursos de Licenciatura em Letras Vernáculas e Estrangeiras da Uefs sobre o 

processo de aprendizagem de línguas e culturas estrangeiras comparando com as assertivas 

dos autores pesquisados, é possível identificar as seguintes assertivas a respeito das crenças 

relacionadas com as estratégias de aprendizagem e comunicação: 7, 9, 13,18, 21, 22 e 26. 

(Apêndice 2) 

3.4 Análise de dados 

 A análise será feita de forma comparativa, através dos dados obtidos no ELCE de 1 

ano de pesquisa, e as seguintes categorias serão analisadas (pois essa foram as que estavam 

organizadas e contabilizadas até o momento): 

https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%A5
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Crenças de Alunos Estrangeiras X Crenças de Alunos de Vernáculas 

Crenças de Alunos Estrangeiras X Crenças de Professores Estrangeiras 

Crenças de Alunos de Vernáculas X Crenças de Professores de Estrangeiras 

Para alcançar a porcentagem, os dados das respostas para a pesquisa foram feitos 2 passos: 

1º) Para descobrir quais assertivas do BALLI estavam relacionadas às estratégias de 

aprendizagem e comunicação foi feita uma pesquisa em textos de diversos autores da área 

para saber quais delas eram as mais frequentes e semelhantes, obtendo assim o total de 7 

assertivas bastante constantes em todos os autores/pesquisas analisadas; 

2º) Depois foi feita a busca dentro de 2 arquivos do Microsoft Excel com as respostas dos 

participantes da pesquisa feita pelos pesquisadores do ELCE e foi feita a contagem manual da 

recorrência de referência às assertivas.  
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4 O QUE CREEM DOCENTES E DISCENTES UNIVERSITÁRIOS? - 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

Nesta seção compartilho a análise dos dados da pesquisa. Opto por discuti-la a partir de 

cada uma das sete (7) assertivas do BALLI relacionadas com as estratégias de aprendizagem e 

comunicação como explica a seção anterior que são sintetizadas da seguinte maneira: a) O 

mito da excelente pronúncia; b) O uso das habilidades orais no processo de ensinar e 

aprender; c) O nativo no processo de ensinar e aprender; d) A repetição no processo de 

ensinar e aprender; e) A timidez no processo de ensinar e aprender; f)  O erro no processo de 

ensinar e aprender e g) O recursos audiovisuais no processo de ensinar e aprender. Para tanto, 

dialogo com os resultados de outras pesquisas e leituras referentes ao tema. 

 

a) O mito da excelente pronúncia 

Gráfico 1: Questão 7 do BALLI 

 
Fonte: elaborado pelas autoras. 

Já é discutível no processo de ensino-aprendizagem de línguas-culturas o que pode 

significar uma “pronúncia perfeita”, principalmente, quando pode associá-la a um ideal de 

falante nativo, pois ainda nos deparemos [...] “com a idealização e a glorificação da figura do 

falante nativo que o coloca como superior em relação ao falante não-nativo nos contextos de 

sala de aula de L2/LE” (FIGUEREDO, 2011, p.02). De acordo com Montenegro & Oliveira 

(2012, p.2), “o estranho, personificado no falante nativo, possui a competência ideal da língua 
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estrangeira que almejo falar e só ele pode portanto ser a minha referência e modelo a ser 

copiado”. Fica em evidência este tipo de relação ao notar a recorrência entre aprendizes de 

língua espanhola que acreditam ser a pronúncia ideal a de um Madrilenho ou ainda o 

estudante de língua francesa que “coloca no pedestal” o acento de um francês nascido Paris e 

ao aprendiz de língua inglesa que entende que o inglês se pode considerar como perfeito é o 

que apresenta o acento de um estadunidense ou de um britânico.  

Este comportamento é reforçado em parte por uma visão elitista, eurocêntrica, o padrão 

que é mais comum no tocante ao ensino de línguas. Dificilmente as minorias serão colocadas 

como exemplos, os países menos favorecidos ou menos conhecidos são abordados ou 

apresentados nas aulas, e assim, cria-se um círculo vicioso quando as variações linguística não 

são abordadas. “Essa definição está marcada por certas representações a respeito do que são 

as línguas e, sobretudo, por questões de caráter político e ideológico às quais não podemos 

deixar de estar atentos (p.135) como conclui as Orientações Curriculares do Ensino Médio de 

2006 para a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 

O gráfico 1 demonstra que os estudantes de línguas estrangeiras concordam fortemente 

com esta crença com relação a importância de pronunciar corretamente. Em contraponto, os 

professores discordam desta crença. Como há esta disparidade, posso inferir que os estudantes 

já ingressam nos cursos de formação de licenciatura com esta crença construída, talvez, 

reforçada por cursos de idiomas e pela mídia como sinaliza Miranda: 

No que se refere à influência da mídia, podemos percebê-la nas atitudes, de 
alunos e professores, de quase adoração a tudo que é estrangeiro, conforme 
aponta Moita Lopes (1996), ou em suas falas no que se refere à melhor 
maneira e o melhor local para se aprender uma língua estrangeira (geralmente 
em cursos de línguas e com professores nativos). Isso nos faz lembrar também 
as propagandas dos cursos de línguas que, com o intuito de atrair alunos, 
utilizam frases do tipo: “aprenda inglês em um ano” (frase que representa um 
mito para Barcelos) ou “aprenda inglês com professores nativos”. Nesse 
caso, consciente ou inconscientemente, é transmitida a idéia de que a melhor 
maneira de aprender LE é nos centros de línguas, com professores nativos e 
em pouco tempo. Também nos faz lembrar as propagandas de agências de 
viagem que, para vender passagens, enfatizam a importância de morar e 
estudar fora para aprender uma língua estrangeira (MIRANDA, 2005, p. 69) 

Os livros didáticos também podem ser responsáveis pelo fortalecimento desta crença 

quando não apresentam representações de diferentes usuários de línguas-culturas e suas 

diferentes variedades o que não contribui para um processo de sensibilização dos aprendizes 

para realidades sociolinguísticas diferentes como discute Miranda (2014). A organização de 
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aulas pensando estas ausências perpassaria pela adoção de uma perspectiva intercultural que 

poderia reconstruir este tipo de crenças.   

Ressalta-se ainda que algumas metodologias de ensino-aprendizagem de línguas, como o 

método direto, que foi amplamente difundido no ensino de línguas no Brasil a partir da 

Reforma Campanema em 1931 (SOUZA, 2012; GOMES, 2016), podem reforçar esta crença a 

respeito da pronúncia correta como Larsen-Freeman (2011, p.94) afirma ser uma [...] “a 

preocupação com a pronúncia correta é fator essencial no método direto e, por esse motivo, é 

primordial que seja trabalhada desde o início. Os alunos devem aprender a pensar na língua-

alvo o mais rápido possível, para que o vocabulário possa se tornar mais natural”.  

 

b) O uso das habilidades orais no processo de ensinar e aprender. 

Gráfico 2: Questão 9 do BALLI 

 
Fonte: elaborado pelas autoras. 

A assertiva Não se deve dizer nada na língua estrangeira até poder fazê-lo 

corretamente é a segunda crença que se pode destacar na pesquisa.  No âmbito do ensino-

aprendizagem de LE, dentro das salas de aula é comum nos depararmos com exemplos de 

aprendizes que se intimidam nas práticas orais, pois [...] “o medo de se expressar pode 

levar o aluno a não falar em inglês e a restringir seu processo de reflexão, dificultando a 

superação da dificuldade” (ARAGÃO, 2008, p. 305) - discuto mais adiante sobre a 

questão da timidez e enfatizo que está situação não é recorrente restritamente ao ensino-

aprendizagem de língua inglesa. 
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Em seu trabalho, Cavalcanti (2015, p.6) fala que:  

“Para atingir esse intento o professor deve proporcionar condições 
adequadas para fazer seus alunos falarem em sala de aula, pois só assim 
estarão de fato desenvolvendo suas habilidades comunicativas. Se o 
professor não encorajar os alunos inibidos a falar eles provavelmente 
ficarão calados o tempo inteiro.’’ 

 

Cabe ao professor usar uma metodologia mais dinâmica que motive os seus alunos a 

praticarem a oralidade em LE. A discordância foi algo mais semelhante e frequente nas 

respostas, tanto dos professores quanto dos alunos, o que é algo positivo, porque isso 

significa que eles estão dispostos e conscientes de que para alcançar a proficiência o 

aprendiz não deve limitar-se ou ficar inibido por conta dos erros. O erro não é visto como 

algo negativo. 

 

c) O nativo no processo de ensinar e aprender. 

Gráfico 3: Questão 13 do BALLI 

 
Fonte: elaborado pelas autoras. 

Novamente a questão do falante nativo (HN) e sua implicação para o processo de ensino-

aprendizagem de uma língua-cultura é retomada. Com isto nota-se que o HN “ se presenta 

como pieza clave para la enseñanza de lenguas ya que frecuentemente se usa como modelo 

absoluto para justificar juicios de gramaticalidad’’ (BELTRÁN, 2000, p.1). Já que que ele é 
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visto como referência acaba sendo parâmentro para conhecimento a respeito do código 

linguístico e aspectos relacionados às representações de cultura. 

Este falante nativo assume a personificação do 100% perfeito e do ideal caracterizado 

segundo Davies (1995, p. 36) a partir de algumas características: 

i.l HN tiene una capacidad extraordinaria para producir discurso fluido y 
espontáneo, que presenta pausas principalmente en los límites de oraciones y 
una gran capacidad de almacenar unidades léxicas. Además, tanto en la 
producción como en la comprensión, el HN presenta gran amplitud en 
cuanto a competencia comunicativa se refiere; ii.El HN tiene una capacidad 
extraordinaria para escribir de forma creativa, incluyendo literatura a todos 
los niveles; iii. El HN disfruta de una capacidad extraordinaria para 
interpretar y traducir a la L1 de la que es HN . 

 

Nota-se que este exemplo de falante tomado como modelo também diferencia-se de outros 

falantes devido sua condição social e nível educativo. Por isto, mais uma vez lembro que há 

uma relação de poder na definição deste padrão, como as orientações curriculares nacionais 

explicam com relação à aprendizagem de língua espanhola: 

Santos (2002, 2004, 2005) aponta a existência de uma forte tendência, por 
parte dos brasileiros, a classificarem o Espanhol peninsular como “puro”, 
“original”, “clássico”, “rico”, “perfeito”, “mais correto”, enquanto a 
variedade rio-platense, por exemplo, é vista como “derivada”, “diferente”, 
“carregada de particularidades”, “com mistura de outras línguas”, “com 
gírias e manias locais”, “mais popular”. No entanto, é preciso que a escola 
atue no sentido de evitar dicotomias simplificadoras e reducionistas e que 
permita a exposição dos estudantes à variedade sem estimular a reprodução 
de preconceitos (Orientações Curriculares para o Ensino Médio, 2006, p. 
236) 

 

Como podemos ver através dos resultados, mais de 15% entre professores e alunos 

concordaram com a assertiva. Este dado reforça outras crenças como o mito da pronúncia 

perfeita do falante, pois não é necessário encontrar, falar, escrever com um nativo para 

aprender uma determinada língua e a necessidade do intercâmbio. 
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d) A repetição no processo de ensinar e aprender. 

Gráfico 4: Questão 18 do BALLI 

 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

A crença “é importante repetir e praticar muito” demonstra que os professores e 

estudantes indicam que a repetição é uma estratégia de aprendizagem eficaz no processo de 

ensinar-aprender línguas-culturas no momento de desenvolver sua proficiência na língua-

meta. Esta crença também é recorrente em outras pesquisas referentes ao tema como indicam 

os trabalhos de GIRALDELLO E TEDESCO (2016). 

Reflito que esta crença semelhante a crença da pronúncia correta pode ter sido reforçada 

no imaginário coletivo devido às metodologias de ensino de línguas, especialmente, ao 

método audiolingual que orienta-se pelo behaviorismo de Skinner que entende que a 

linguagem pode ser desenvolvida através da imitação e automatização acompanhadas do 

reforço positivo do meio.  Em razão,  

[...] abordagem, o drilling (treinamento), se baseia na aprendizagem pelo 
hábito, repetição. Assim, a aprendizagem é artificial, mecânica, 
descontextualizada, enfatizando-se a língua oral, em que se forma um 
aluno pelo condicionamento, exercícios de fixação, repetição. A 
aprendizagem ocorre por automação. Porque muitas vezes, através da 
repetição é que o aluno tenta imitar um nativo, por exemplo, e isso 
impede a autenticidade no discurso e práticas do aprendiz, a 
aprendizagem fica sem um real sentido. (GIRALDELLO E TEDESCO, 
2016, p.32)  
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e) A timidez no processo de ensinar e aprender. 

Gráfico 5: Questão 21 do BALLI 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

A relação entre a aprendizagem e as emoções que decorrem do processo de ensinar-

aprender é relevante no espaço de aula de línguas-culturas, pois podem [...] “despertar e 

manter o interesse pela aprendizagem da língua; envolver estudantes nas dinâmicas 

conversacionais; fomentar a responsabilidade por sua aprendizagem; lidar com alunos 

resistentes ou temerosos de se expressar na sala de aula” (ARAGÃO, 2008, p.296) 

Uma das emoções abordadas por diversos autores é a timidez. Aragão (2008) apresenta 

em sua pesquisa sobre emoções situações em que os participantes relatam timidez quando 

precisam especialmente expressar-se oralmente com receio do julgamento do outro. Um 

exemplo concernente ao ensino-aprendizagem de línguas seria quando o aprendiz se sente 

retraído quando precisa se expressar na LE. Com relação ao que seria a timidez, Axia (2003) 

conceitua: 

“A timidez é considerada como condição humana universal devido a 
certos aspectos intrínsecos, como a frequência com que ocorre, sua 
presença em várias situações e sua compatibilidade com uma vida 
normal. Ao mesmo tempo é considerada como uma forte deficiência, 
sinal de que algo realmente não funciona na psique individual, uma 
condição patológica que provoca desconforto e sofrimento”. (AXIA, 
2003, p. 13) 
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Ou seja, ela pode se manifestar como consequências de diversos fatores, algumas vezes é 

um empecilho, algo que atrapalha e muito, como também pode não ser tão acentuada assim. A 

timidez pode contribuir negativamente, pois torna-se uma barreira que impede a evolução do 

aprendiz. 

 A concordância foi frequente entre os professores e alunos, isso está relacionada ao 

controle emocional, questões afetivas, o medo de receber críticas, ser julgado, errar, porque a 

grande parte dos falantes têm o outro como ‘’ parâmetro’’ da pronúncia ‘’ correta’’. Essa 

questão não é trabalhada com frequência nas salas de aulas e isso reflete em todos, seria 

importante trabalhar com o lado emocional, buscar formas de impedir que a timidez atrapalhe. 

É algo que deve ser trabalhado não somente com os alunos, mas com os professores, que 

muitas vezes não recebem uma atenção voltada à isso. Por tratar-se de um curso de formação 

de professores, o esperado é que tanto os docentes quanto os discente sejam excepcionais e 

que não errem, e essa cobrança, o medo de ser mal visto faz com que a timidez seja frequente. 

f) A questão do erro no processo de ensinar e aprender. 

Gráfico 6: Questão 22 do BALLI 

 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

Algumas concepções sobre o erro estão internalizadas no sistema de crenças de 

professores e apredizes de línguas-culturas.  Rodrigues (2013) esclarece que errar é algo 

comum em todo o processo de aprendizagem e deve ser aproveitado como uma oportunidade 

para avançar o acerto, porém o tratamento, a forma como esse erro vai ser aproveitado é que 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

concordam
fortemente

concordam nem concordam
nem discordam

discordam discordam
fortemente

‘’ Se for permitido ao iniciante errar quando fala, será mais 
difícil para ele/a falar corretamente no futuro.’’ 

alunos de francês alunos de espanhol alunos de inglês

alunos de vernáculas professores de estrangeiras



31 

 

determinará se é algo bom ou ruim, por exemplo, não deixar que o outro permaneça no erro, 

pois quanto menos se corrige, mais será difícil de reparar, como afirma a seguir:  

Cabe aqui dizer que a falha não deve ser tomada como infração. O erro 
deve ser visto como uma oportunidade de aprender, de comprovar uma 
possível hipótese para a língua estrangeira, elaborada pelo aprendiz até 
mesmo inconscientemente (mesmo que baseado no sistema de seu 
idioma nativo). Contudo, tanto professor como aluno devem ter em 
mente que o erro deve ser eventual e deve ser a circunstância para uma 
aprendizagem adequada. O erro não pode receber a complacência de 
forma que se sistematize. Pelo contrário: deve ser o elemento 
desencadeador de um passo a mais na aprendizagem. (RODRIGUES, 
2013, p.70) 

A grande frequência de discordância surgiu por parte dos alunos com exceção dos alunos 

de Letras: Português-Espanhol, cuja respostas coincidiram com a dos professores. Este 

comportamento com relação ao erro pode associar-se há uma grande preocupação em evitar 

que os alunos cometessem erros. Para isso o ensino era feito através de pequenos passos, com 

a aprendizagem gradual das estruturas, que eram apresentadas uma a uma. No 

audiolingualismo não se aprendia errando. Acreditava-se que quem errava acabava 

aprendendo os próprios erros (LEFFA, 1988) 

De acordo com as orientações curriculares para o ensino de espanhol, o erro pode ser 

encaminhando nas aulas de línguas a partir da seguinte reflexão:  

É preciso lembrar ainda que o erro deve ser entendido de várias formas: 
como efeito da própria prática e de certos procedimentos didáticos, que por 
isso mesmo precisam ser permanentemente reavaliados; como efeito do 
confronto do aprendiz com a nova língua e dela com aquela em que ele se 
constituiu simbolicamente; como efeito de formas de aprender consolidadas 
pela tradição escolar. Todas elas devem ser consideradas na hora de se 
analisar, corrigir e avaliar um determinado dado da produção em língua 
estrangeira (Orientações Curriculares para o Ensino Médio, 2006, p.143) 

 

 

g) O recursos audiovisuais no processo de ensinar e aprender. 

Gráfico 7: Questão 26 do BALLI 
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Fonte: elaborado pelas autoras. 

Os dados do gráfico 7 descrevem que tanto os professores quanto os alunos concordaram 

com o fato de que os laboratórios de língua têm sua importância no processo de ensino-

aprendizagem de línguas. Chego a conclusão de que estão conscientes que os recursos 

audiovisuais contribuem de forma positiva para alcançar a proficiência em Língua Estrangeira 

o que está de acordo com a percepção de UPHOFF (2008) sobre o tema ao contar que:  

Alguns existem ainda hoje, porém, naquela época, especialmente nos anos 
1960, era uma verdadeira febre que refletia a confiança total que as pessoas 
tinham na tecnologia como solução para tudo. E, de fato, os laboratórios de 
língua possuem algumas vantagens interessantes. O aluno pode estudar de 
acordo com seu próprio ritmo e ouvir amostras de diversos falantes nativos, 
não sendo restringido, dessa maneira, à voz do professor. Mas o trabalho no 
laboratório cansava, especialmente pela repetição exaustiva que o método 
pregava, e, além disso, muitos professores não sabiam como usar a 
tecnologia adequadamente, o que, aliás, acontece até hoje. Dessa forma, de 
tão aclamados no início, os laboratórios logo caíram em desuso e, hoje em 
dia, às vezes são até motivo de piada quando se fala sobre a didática de 
línguas estrangeiras. (UPHOFF, 2008, p.11) 

É importante pontuar diante do argumento do autor as relações que podem ser 

estabelecidas com o fortalecimento de outras crenças já discutidas: a primeira diz respeito a 

questão da prática da repetição como estratégia de aprendizagem recorrente,  a segunda faz 

menção ao falante nativo como modelo de língua a ser seguido já que os aprendizes eram 

expostos a amostras de línguas  que permitiam naquele momento aos aprendizes serem 

expostos a input [...] “foneticamente limpos e gramaticalmente corretos, para não correr o 

risco de automatizar um erro.” (UPHOFF, 2008, p.5) 
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Deste processo observa-se que é recorrente a orientação entre estudantes e aprendizes que 

acessem material audiovisual para potencializar a aprendizagem. Um exemplo seria o uso de 

filmes e séries como uma estratégia, ferramenta potencializadora para o aprendizado de uma 

língua estrangeira. No trabalho de Sousa (2018, p.2) aborda este tema:  

Vários estudos comprovam que o uso de filmes legendados no 
aprendizado de línguas estrangeiras (LE) traz diversos benefícios, sejam 
eles no desenvolvimento de habilidades escritas ou orais (ARAÚJO, 
2008; CHAGAS, 2005; DANAN, 1992; GOMES, 2006; FAZILATFAR; 
GHORBANI; SAMAVARCHI, 2011; HSU et al., 2013; MATIELO; 
COLLET; D’ELY, 2013; OLIVEIRA FILHO, 2008).  

Ou seja, a crença referente ao uso deste recurso audiovisual é recorrente para potencializar 

o processo de aquisição de uma segunda língua, pois entende-se que o aprendiz desenvolve as 

habilidades comunicativas (ouve, lê, falar, escrever) o que está sendo visto na língua-alvo. 
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5 COMO (RE)PENSAR AS CRENÇAS DE DOCENTES E DISCENTES? - 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desta pesquisa foi o de compreender de que forma as crenças de estratégias de 

aprendizagem e comunicação de docentes e discentes dos Cursos de Letras influenciam o 

processo de ensino-aprendizagem de línguas a partir da análise do questionário BALLI. A fim 

apresentar as considerações finais a respeito desta problematização retomo as perguntas de 

pesquisa com o objetivo de destacar alguns pontos centrais da análise de dados. 

 Como dito anteriormente, no início, o principais problemas de pesquisa eram: Como as 

crenças influenciam no uso da estratégias de aprendizagem e comunicação dos docentes e 

discente de Letras da UEFS?’’ Não foi possível obter uma resposta mais convicta. E 

perguntas de pesquisa: Quais as crenças mais frequentes dos alunos e professores? As mais 

frequentes estão relacionadas às timidez As crenças dos professores influenciam as de seus 

alunos? Ainda não é possível obter esta respostas, pois os alunos estão no início da graduação, 

as respostas ainda estão mais coletivas. Quais estratégias de aprendizagem e comunicação são 

mais frequente entre os professores e alunos de Letras da UEFS? A questão do uso das 

habilidades orais.  

 E perguntas de pesquisa: Quais são as crenças mais frequentes dos discentes e docentes a 

respeito estratégias de aprendizagem e comunicação? (As mais frequentes entre professores e 

alunos foram as questões 7 ‘’ é importante falar a língua estrangeira com uma excelente 

pronúncia’’, 21 ‘’eu me sinto tímido falando a LE na frente das pessoas’’ e 22 ‘’se for 

permitido ao iniciante errar quando fala, será mais difícil para ele/a falar no futuro’’) Como as 

crenças dos professores influenciam as crenças dos discentes? Por ter sido uma pesquisa de 

início de curso, não foi possível obter essa resposta, sugiro ser feita no final de cursos dos 

mesmo estudantes participantes. Quais são as estratégias de aprendizagem e comunicação são 

mais frequente entre os professores e alunos de Letras da UEFS?  A mais frequente foi 

relacionada à timidez, é algo do emocional que atinge tanto os alunos quanto os professores. 

 Quero apresentar uma ressalva importante com relação aos resultados apresentados que 

diz respeito ao número de participantes envolvidos. Como assinalado anteriormente o grupo 

que participou da pesquisa não pôde ser o total de professores e estudantes propostos 

inicialmente porque  não houve a devolutiva do questionário distribuído, alguns discentes não 

tinham completado 18 anos - uma variável excludente – e, ainda, outros preferiram não 

participar de maneira voluntária da pesquisa. Assim, o que apresentei é um recorte da situação 

atual dos cursos de Letras que apresenta indícios a respeito das crenças sobre estratégias de 
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aprendizagem e comunicação que poderão ser estudados de modo mais vertical nos próximos 

anos de acordo com o acompanhamento dos estudantes.  

 De acordo com as respostas, pode-se concluir que os discentes chegam à Universidade 

com crenças pré-estabelecidas a partir de suas vivências anteriores, talvez, com os professores 

do ensino médio e com as experiências de ensino-aprendizagem de línguas. Pelo resultado 

ainda não é possível demarcar a influência entre estudantes de estrangeias e professores de 

estrangeiras porque há divergências com relação aos professores, mas há convergência com 

relação aos estudantes de vernáculas o que argumenta a favor do pressuposto de que as 

crenças são formadas antes da graduação.  

Este trabalho contribui para a compreensão das práticas e usos das estratégias dentro do 

curso de Letras numa Universidade, e isso nos mostra o quanto é importante estudar crenças 

porque isto contribui para a avaliação das práticas dos professores e a formação dos alunos 

(que serão futuros professores de língua estrangeira). 

Os resultados dessa pesquisa evidenciam que os alunos necessitam de uma formação 

constante para que eles tenham a consciência do que é ensinar e aprender línguas. Para a 

formação desses futuros docentes, seria interessante a participação deles em grupos de 

pesquisas, bolsas de iniciação científica, à docência, a fim de que seja um processo mais 

reflexivo que são atividades formativas que podem ser desempenhadas pelo PALLE e pelo 

ELCE. 

Há um longo caminho a ser percorrido, e pesquisas como essas contribuem para um 

diagnóstico do curso e evitar possíveis lacunas futuramente. Esta monografia pode ser o 

começo e dar prosseguimento a trabalhos de mestrado ou até mesmo pesquisas mais 

detalhadas dentro da graduação.  
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