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RESUMO 
 

Dissertação de Mestrado 
Programa de Pós-Graduação em Letras 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

A MOTIVAÇÃO NA AULA DE LÍNGUA INSTRUMENTAL: CRENÇAS DE 
ALUNOS 

AUTORA: CAROLINE MITIDIERI SELVERO 
ORIENTADORA: MARIA TEREZA NUNES MARCHESAN 

Data e Local da Qualificação: Santa Maria, 27 de fevereiro de 2013. 
 

O objetivo geral desta pesquisa foi investigar a modificação do Ensino 
Instrumental nas crenças de alunos sobre ensino/aprendizagem de línguas e os 
reflexos dessa modificação na motivação para aprender um novo idioma. Os 
objetivos específicos do trabalho foram mapear e investigar as crenças e a 
motivação antes e depois do curso, verificando se e de que maneira o Ensino 
Instrumental influenciou as crenças e, por sua vez, se a modificação das crenças 
influenciou a motivação dos alunos para aprendizagem do Espanhol como Língua 
Estrangeira (ELE). A teoria Sociointeracionista foi utilizada como embasamento 
teórico, assim como o Ensino Instrumental, as crenças e a motivação. A coleta de 
dados para a pesquisa foi efetuada durante as aulas de duas edições do Curso de 
Espanhol para Viagens, através de pré e pós-questionário, entrevista e observação. 
A análise de dados revelou que as crenças e a motivação dos alunos influenciaram 
e sofreram influência do processo de ensino/aprendizagem de ELE instrumental, de 
modo que algumas crenças foram ressignificadas e outras acabaram surgindo. No 
decorrer da análise, foram identificadas crenças relacionadas com a Língua 
Espanhola, as quais a consideram uma língua fácil de aprender, pela semelhança 
com o Português. Ao mesmo tempo, os alunos acreditam que essa semelhança 
pode causar uma desorganização no aprendiz, ou seja, pode confundi-los ainda 
mais. Com relação à interação, os alunos acreditam que ela favorece o 
estabelecimento da comunicação entre professor-aluno e aluno-aluno, fator 
considerado essencial para a aprendizagem de ELE. Consideramos que o contato 
direto com a Língua Espanhola em sala de aula e a interação constante com o 
professor foram aspectos determinantes para a ressignificação das crenças dos 
alunos pelo aumento da motivação no desenvolvimento das aulas do curso.  
 
Palavras-chave: Crenças. Motivação. Ensino Instrumental. Processo de 
ensino/aprendizagem de ELE. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



ABSTRACT 
 

Master’s Dissertation 
Post-Graduation Program in Languages 

Federal University of Santa Maria 
 
 
MOTIVATION IN THE SPECIFIC PUROPOSES LANGUAGE CLASS: STUDENTS´ 

BELIEFS 
AUTHOR: CAROLINE MITIDIERI SELVERO 

ADVISOR: MARIA TEREZA NUNES MARCHESAN 
Date and place of qualification: Santa Maria, February 27, 2013. 

 
 The objective of this research was to investigate the change of teaching for 
specific purposes in the students´ believes on teaching/learning of languages and the 
reflection of these changes in the motivation for learning a new language. The 
objectives of this study were to map and investigate the beliefs and the motivation 
before and after the course; verifying if and how the teaching for specific purposes 
influenced in the beliefs and if the modification of the beliefs influenced in the 
motivation of the students towards learning Spanish as a foreign language. The 
Socio-interactionist theory was used as theoretical foundation, as well as teaching for 
specific purposes, the beliefs and the motivation. The collection of data for the 
research was carried out during the classes of two editions of the project Espanhol 
para Viagens, through a pre and post-questionnaire, interviews and observations. 
The data analysis showed that the beliefs and the motivation of the students 
influenced and suffered influence of the teaching/learning of Spanish for specific 
purposes, in such a way that some beliefs were redefined and others came up. In the 
course of the analysis, some beliefs related to the Spanish language were identified, 
that consider it an easy language to learn, because of its similarity to Portuguese. At 
the same time, the students believe that this similarity can cause confusion to the 
learner. Regarding interaction, the students believe that it favors communication 
between teacher-learner/learner-learner, which is an essential point for learning 
Spanish as a foreign language. We consider that the direct contact with Spanish in 
the classroom and the constant interaction with the teacher were determining 
aspects for the redefining of the students´ beliefs and for the increase of motivation 
during the classes of the course. 
 
Keywords: Beliefs. Motivation. Teaching for specific purposes. Processes of 
teaching/learning Spanish as a foreign language.  
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 
 

Desde o início de minha formação acadêmica, sempre senti a necessidade de 

refletir sobre a prática docente, pois percebia, na minha posição de estudante, que 

cada professor utilizava uma metodologia diferente e isso causava em mim 

expectativas positivas e negativas em relação às suas aulas. 

Eu conseguia compreender que isso influenciava os alunos e que podia agir 

como um diferencial no processo de ensino/aprendizagem. E assim, essas 

sensações, enquanto estudante e, mais tarde, como docente, foram instigando 

minha curiosidade. Para tentar sanar todas essas dúvidas, este trabalho foi inspirado 

e motivado por minha prática docente, na área de Linguística Aplicada e no campo 

do ensino/aprendizagem de Línguas Estrangeiras Instrumentais.  

Durante a pesquisa, no levantamento bibliográfico, tivemos dificuldades para 

encontrar materiais que discutissem sobre as crenças de alunos, pois existem 

poucas pesquisas relacionadas a esse tema. Esse fato também acabou, 

particularmente, aumentando minha motivação e a certeza da necessidade de 

realizar este trabalho investigativo. 

A pesquisa sobre o Curso de Espanhol para Viagens foi desenvolvida no 

Centro de Ensino e Pesquisa de Línguas Estrangeiras Instrumentais (Cepesli), da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Esse Centro oferece vários cursos de 

Línguas Estrangeiras Instrumentais em Português e Espanhol. O curso que está 

sendo pesquisado é direcionado à comunidade universitária e local, com foco na 

instrumentalização em Língua Espanhola, no sentido de preparar os estudantes para 

interagir em situações reais com falantes nativos nas viagens a países de Língua 

Espanhola.  

A equipe do Centro é composta por docentes, graduandos e pós-graduandos 

que desenvolvem trabalhos relacionados com a produção de material didático, 

formação de professores, crenças na educação e avaliação da aprendizagem, todos 

envolvendo a abordagem instrumental de ensino de línguas, que, segundo Celani 

(1997), está incluída no Método Comunicativo de Ensino de Línguas. Essa 

abordagem é utilizada no Curso de Espanhol para Viagens, sendo uma opção para 

as pessoas com interesse profissional, pessoal e/ou acadêmico na aprendizagem de 
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Espanhol Língua Estrangeira (ELE) em um curto espaço de tempo. Os professores 

responsáveis pelas aulas do curso são os próprios integrantes do Centro. 

O curso teve seu início no ano de 2010. Primeiramente, foi elaborado o 

material didático específico para o tema, constituindo-se de um livro que ia sendo 

aperfeiçoado a cada edição. Isso se dava com o intuito de adequar, cada vez mais, 

o material ao objetivo proposto.  

O público-alvo, ao qual esse curso é destinado, são alunos adultos. Nele, 

objetivava-se a participação ativa do aluno em aula, fortalecida com atividades 

centradas no próprio estudante, estimulando-o a participar ativamente em classe e 

fazendo-o com que ele se comunicasse em ELE desde o primeiro dia de aula.  

A partir desse contexto de pesquisa, surgiram questionamentos que 

instigaram a realização de um trabalho que envolvesse o Ensino Instrumental de 

Línguas, as crenças dos alunos e a motivação envolvidas no processo de 

ensino/aprendizagem de línguas. Desse modo, o objetivo desta pesquisa foi 

investigar a modificação do Ensino Instrumental nas crenças de alunos e os reflexos 

dessa modificação na motivação para aprender um novo idioma.  

Os objetivos específicos deste trabalho foram mapear as crenças sobre 

ensino/aprendizagem dos aprendizes e conhecer suas motivações antes e depois do 

curso. Além disso, também foi nosso objetivo investigar se e de que maneira o 

Ensino Instrumental influenciou as crenças dos alunos e se a modificação das 

crenças veio a influenciar a motivação dos alunos no decorrer do curso.  

As questões norteadoras deste trabalho, que nos auxiliaram na investigação 

dos nossos propósitos, foram: Quais são as crenças e a motivação antes e depois 

do curso? O Ensino Instrumental influencia as crenças? De que maneira a 

modificação de crenças influencia a motivação de alunos para aprender línguas? 

Para a realização da coleta de dados, foram observados dois Cursos de 

Espanhol para Viagens, ministrados por uma dupla distinta de professores. A 

existência de dois professores nos cursos é justificada porque, enquanto um dos 

docentes trabalha diretamente com a apresentação e exploração dos conteúdos, o 

outro permanece sanando as possíveis dúvidas e/ou questionamentos manifestados 

pelos estudantes durante as aulas. 

A coleta de dados buscou responder às questões anteriormente citadas e foi 

efetuada durante as aulas de duas edições do Curso de Espanhol para Viagens, 

através de pré e pós-questionário, entrevista e observação. Participaram dessa 
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pesquisa 16 alunos (100%), com idade superior a 18 anos. Eles responderam ao pré 

e ao pós-questionário no primeiro e no último dia de aula, respectivamente.  

Para a entrevista, foram selecionados 8 estudantes, 4 alunos por curso. O 

critério de seleção desses alunos foram as respostas dadas no pré-questionário e as 

observações realizadas durante as aulas. Esse critério apresentara características 

qualitativas, tais como: o motivo que os levaram a fazer o curso, os cursos em 

Língua Estrangeira (LE) que haviam feito anteriormente, as atitudes e os 

questionamentos realizados em sala de aula, entre outras.  

O embasamento utilizado no permear de toda a pesquisa foi a Teoria 

Sociointeracionista, que teve como principal representante Lev Vygotsky. Segundo 

esse teórico, o desenvolvimento do ser humano é gerado pela experiência social, 

cultural e histórica do indivíduo e se dá pela sua inserção em determinado contexto, 

a partir da interação estabelecida entre ele e os outros indivíduos. Dentre os 

trabalhos que serviram de referencial teórico a esta pesquisa, estão Ramos (2005), 

que trata do Ensino Instrumental de línguas; Barcelos (1995, 2001, 2004, 2007), 

Abrahão (2004, 2006), Nonemacher (2004), Coelho (2005), Silva (2007, 2010, 

2011), Alvaréz e Silva (2007), Viana e Carazzai (2010), entre outros, que possuem 

trabalhos científicos sobre o estudo das crenças; Bzuneck e Guimarães (2010), 

Richards e Lockhart (1994, 2002) e Pajares (1996), que possuem trabalhos 

importantes sobre o estudo da motivação em ensino/aprendizagem de línguas 

estrangeiras. 

Quanto à estrutura da dissertação, o trabalho está dividido em cinco partes. O 

Capítulo 1 é a introdução, na qual são apresentados o objetivo, a base, os 

referenciais e as etapas para o desenvolvimento do trabalho, bem como a 

bibliografia utilizada.  

No Capítulo 2, temos o referencial, no qual é apresentado o embasamento 

teórico. Nele, procuramos abranger os aspectos que consideramos fundamentais 

para uma melhor compreensão do processo de ensino/aprendizagem do ser 

humano, segundo a perspectiva Sociointeracionista. Continuamos o referencial, 

fazendo algumas colocações sobre crenças, afetividade e motivação, que fazem 

parte do processo de ensino/aprendizagem de línguas. Para finalizar esse capítulo, 

analisamos o papel da subjetividade, presente na motivação dos alunos que estão 

vivenciando o processo, e sua importância para uma possível modificação no 

comportamento dos estudantes. 
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No capítulo 3, apresentamos a metodologia utilizada para a realização deste 

trabalho. Para isso, descrevemos o perfil dos participantes e o contexto de 

investigação no qual a pesquisa foi desenvolvida. Depois, apresentamos a descrição 

dos instrumentos e os procedimentos usados no decorrer da coleta dos dados. Para 

encerrar, expomos como foi realizada a análise de dados.  

No capítulo 4, descrevemos a investigação a partir da verificação de quais 

seriam as crenças dos alunos sobre ensino/aprendizagem. Primeiramente, são 

apresentadas as crenças dos alunos identificadas no pré e no pós-questionário, ou 

seja, antes e depois do curso, e na entrevista. A segunda parte da análise de dados 

está relacionada ao tipo de motivação dos alunos no curso. Além disso, é importante 

ressaltar que toda a análise também foi embasada pela observação realizada nos 

cursos. No decorrer da análise, mapeamos as crenças sobre ensino/aprendizagem 

dos alunos; comparamos a motivação antes e depois do curso; investigamos se e de 

que maneira o Ensino Instrumental influenciou as crenças e, por fim, investigamos 

de que forma a modificação das crenças influenciou a motivação dos alunos do 

Ensino Instrumental de línguas.  

No capítulo 5, apresentamos as conclusões às quais chegamos a partir do 

trabalho. Em continuação, são exibidas as referências bibliográficas utilizadas para a 

realização da pesquisa. 

Para finalizar, apresentamos os anexos, contendo o modelo dos questionários 

e do roteiro de perguntas utilizado no momento da entrevista e, como apêndice, 

trazemos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que foi assinado pelos 

participantes.  
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, usamos como embasamento teórico a 

Teoria Sociointeracionista, que considera o desenvolvimento do ser humano como 

resultado da inserção do indivíduo em determinado contexto e pela interação 

estabelecida entre ele e os outros sujeitos, ou seja, o desenvolvimento do ser 

humano se dá a partir da experiência social, cultural e histórica do indivíduo. Por 

isso, começamos o referencial teórico explicando essa teoria, procurando abranger 

aspectos que consideramos fundamentais para uma melhor compreensão do 

processo de aprendizagem, segundo a perspectiva vygotskiana. 

Na segunda parte deste capítulo, passamos a discutir o processo de 

ensino/aprendizagem de adultos, a abordagem comunicativa e o Ensino 

Instrumental de Língua Estrangeira. Por último, direcionamos a atenção para as 

crenças, a afetividade e a motivação presentes na aprendizagem de línguas. Desse 

modo, explorando esses temas, abrangemos todos os assuntos que serviram de 

embasamento para a presente pesquisa. 

 
 
2.1 Abordagem Sociointeracionista de Ensino 

 

A Abordagem Sociointeracionista, proposta desenvolvida por Vygotsky 

(1993), leva em consideração o desenvolvimento do homem através da experiência 

social, histórica e cultural. Segundo essa teoria, o sujeito é influenciado e influencia 

constantemente o contexto no qual está inserido, de maneira que todas as ações do 

ser humano são originadas a partir das interações estabelecidas com as outras 

pessoas. A aprendizagem e o desenvolvimento auxiliam o processo de evolução e 

de maturação do indivíduo.  

 Vygotsky acredita que a interação social é fundamental para o 

desenvolvimento do indivíduo. Na perspectiva do autor, é possível perceber que o 

ser humano é um ser ativo que modifica e é modificado pelas relações estabelecidas 

dentro do contexto em que vive. Sua obra é focada na identificação do mecanismo 

do desenvolvimento de processos psicológicos superiores no indivíduo (formação da 
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consciência) através da experiência cultural com a qual tem contato (VYGOTSKY, 

1993).  

Esse pesquisador procurou compreender o psiquismo humano, tratando das 

condições sociais historicamente formadas. Essas condições estão relacionadas 

com o trabalho social, o aparecimento da linguagem e o uso de instrumentos. Essas 

ferramentas são usadas, elaboradas e aprimoradas pela própria humanidade, 

fazendo a mediação do ser humano com o mundo.   

Para o autor, a cultura está relacionada com a existência concreta dos 

homens em processos sociais, podendo ser considerada como produto da vida 

social. O desenvolvimento e os processos de controle, de mediação e de 

internalização, que serão explicados a seguir, estão diretamente ajustados com o 

desenvolvimento, a aprendizagem, o contexto histórico-social e com o 

desdobramento neurológico, responsáveis pelo desenvolvimento do ser humano. O 

estudioso destaca duas formas de funcionamento do psiquismo: os de origem 

biológica e os de origem sociocultural. 

As funções psicológicas são uma espécie de transformações internalizadas 

de modos sociais de interação, o que compreenderia os artefatos culturais, 

conhecidos como instrumentos técnicos, e as formas de ação e signos, que são os 

instrumentos psicológicos (CARDOSO, 2002). Esses instrumentos aparecem nas 

atividades coletivas ou sociais, nas funções interpsíquicas e nas atividades 

individuais como funções intrapsíquicas relacionadas às propriedades internas do 

pensamento do indivíduo.  

 Essa abordagem deve incluir a identificação dos mecanismos cerebrais 

subjacentes a uma determinada função, a explicação detalhada de sua história ao 

longo do desenvolvimento e identificar o contexto social em que ocorreu o 

desenvolvimento do comportamento.  

 

2.1.1 Concepções básicas da Teoria Sociointeracionista 

 

   A Teoria Sociointeracionista apresenta três conceitos básicos para o 

desenvolvimento cognitivo do indivíduo: zona de desenvolvimento proximal (ZDP), 

mediação e internalização (VYGOTSKY, 2003).  

A partir da concepção sociointeracionista, o desenvolvimento do ser humano 

apresenta-se relacionado à linguagem e ao desenvolvimento social e físico. É 
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importante ressaltar que o sujeito é influenciado por fatores históricos, sociais, 

econômicos, culturais e está inserido em um contexto que exerce uma forte 

influência em todas essas transformações. Com esse raciocínio, no entender de 

Vygotsky, existem dois níveis de desenvolvimento: o real e o potencial.  

A zona de desenvolvimento real (ZDR) é o nível das funções mentais já 

completadas, é o resultado de uma etapa de desenvolvimento já cumprida ou o 

domínio do indivíduo em relação a um ciclo já consolidado. Enquanto isso, a zona de 

desenvolvimento potencial (ZDP) faz referência às habilidades que irão se 

consolidar, ou seja, ocorrências em que o sujeito apresenta condições para realizar 

as habilidades, mas ainda necessita da ajuda de um sujeito mais experiente para 

poder realizá-las (VYGOTSKY, 2003). Para Vygotsky, “a zona de desenvolvimento 

proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em 

processo de maturação, funções que amadurecerão, porém estão, no momento, em 

estado embrionário” (2003, p. 113). A ZDP recebe uma considerável importância ao 

tornar-se um conceito de utilidade em relação ao desenvolvimento mental e aos 

problemas educacionais. Isso nos leva a compreender que é importante que o 

professor tenha conhecimento de todo esse desenvolvimento, pois o docente torna-

se um dos principais mediadores nesse processo de aquisição de conhecimento 

realizado pelo aluno. A esse respeito, Vygotsky explica que:  

 

um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar a zona de 
desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários 
processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar 
somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e 
quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados, 
esses processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento 
independente da criança (VYGOTSKY, 2003, p.117).  

 

 Nesse sentido, o contexto de ensino ganha um papel social de grande 

relevância, no qual os indivíduos vivem em constante interação, de maneira que 

desenvolvem as funções humanas através do conhecimento socialmente 

organizado. O ser humano vai construindo esse conhecimento a partir dessas 

interações mediadas, o que faz com que, além de ser um produto do contexto social, 

ele seja também um agente ativo na construção desse conhecimento. 

A mediação caracteriza a relação do homem com o mundo e com os outros. 

Em relação à mediação, Smolka e Góes (1993, p. 40) admitem que é “o processo 

pelo qual aspectos da estrutura da atividade que são executados num plano externo 
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passam a ser executados num plano interno”. Para isso, o homem cria instrumentos 

que podem ser usados para realizar as referidas mudanças interiores, ou seja, 

psicológicas. Nesse sentido, Leffa (2011) afirma que não há interação se não houver 

instrumento para mediá-la, logo, essa interação não se dá com o instrumento, mas 

por meio dele. Em outras palavras, pode-se dizer que a mediação ocorre quando o 

sujeito não tem acesso direto aos objetos, mas de maneira mediada, ou seja, 

através da interação mediada por outros indivíduos.  

Esse processo é realizado por meio de signos e de instrumentos que foram 

elaborados para atuarem como mediadores da relação do homem com a natureza e, 

portanto, facilitar sua própria sobrevivência. O uso de signos é também chamado por 

Vygotsky de “instrumentos psicológicos”, relacionados com ações internas e não 

com ações concretas, diferentemente dos instrumentos que atuam relacionados com 

ações externas; é algo que significa outra coisa e é também conhecido como um 

instrumento mediador.  

Os instrumentos mediadores são elaborados para a atividade do indivíduo, 

para a realização de tarefas específicas. Eles se desenvolvem através das funções 

psicológicas superiores, através do instrumento e do signo. O instrumento regula as 

ações sobre os objetos e o signo revela as ações sobre o psiquismo das pessoas; é 

algo que pode ser usado para fazer alguma coisa. A combinação do uso de 

instrumentos e signos é uma característica humana e permite o desenvolvimento 

das funções psicológicas superiores. 

   Dentro desse contexto, a linguagem assume um papel importante como 

sistema simbólico, porque, através dela, os conceitos são elaborados e 

internalizados, sendo considerada um dos fundamentos da abordagem vygotskiana 

que orienta o comportamento dos sujeitos. A linguagem, para Vygotsky, é 

compreendida como o sistema fundamental para os seres humanos, principalmente 

por ser essencial para a formação das características psicológicas humanas, pois, 

através dela, ocorre a comunicação entre os sujeitos, o estabelecimento de 

significados, a percepção e a interpretação de objetos, por exemplo (VYGOTSKY, 

2003).  

   Para Vygotsky, a mediação é o ponto chave no processo de internalização, 

sugerindo, com isso, uma série de transformações relacionadas com a atividade 

“externa” (social) que se reconstrói e se torna interna. Assim, pessoas e objetos 

podem ser considerados como elementos mediadores. No caso do contexto de 
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ensino, esse processo de mediação ocorre muitas vezes, pois o professor realiza 

essa tarefa de mediação quando auxilia o aluno no seu processo de aprendizagem.  

Para que o aluno aprenda, ele passa por um processo de internalização, que 

é uma aquisição social em que o conhecimento é solidificado e transforma-se em 

experiências que poderão ser utilizadas em interações realizadas em outros 

momentos pelas pessoas. Pode também ser considerado como o marco da 

transição das funções psicológicas elementares para as funções psicológicas 

superiores. Essa transição implica a transformação de fenômenos psicológicos que 

envolvem a apropriação, pelo sujeito, do significado dos objetos, dos lugares que os 

objetos e as pessoas ocupam e do significado das relações num processo que se dá 

ao longo do desenvolvimento (SMOLKA; GÓES,1993).  

Através da internalização, o desenvolvimento cognitivo tem origem de fora 

para dentro, um tipo de “reconstrução interna de uma operação externa” 

(VYGOTSKY, 2003, p. 74). Esse conceito pode ser explicitado através do ato de 

apontar, que, para a criança, é uma tentativa de pegar algo, um movimento, um 

indicativo de que a situação se modificou essencialmente. Apontar indica um gesto 

para os outros, ou seja, um tipo de interação. Com isso, o movimento indicado para 

o objeto torna-se orientado para uma pessoa como uma maneira de estabelecer 

relações. Nesse sentido, podemos destacar que não se trata da internalização de 

cópias dos objetos reais, mas de suas significações.  

 

2.1.2 Abordagem Sociointeracionista e a Interação na aprendizagem  

 

Em consonância com as ideias de Vygotsky, as funções psicológicas 

superiores são elaboradas a partir da interação entre os sujeitos. Podemos 

compreender o desenvolvimento do processo de aprendizagem em um determinado 

grupo a partir das interações estabelecidas entre os que compõem esse grupo. Além 

disso, o aprendizado é essencial para o ser humano e instiga o processo de 

desenvolvimento (REGO, 1995).  

Por influência dos fatores sócio-históricos, a ideia de aprendizado de 

Vygotsky inclui a participação dos indivíduos envolvidos nesse processo. A união 

desses elementos sócio-históricos favorece que os professores estejam preparados 

para esses relacionamentos estabelecidos no meio escolar, porque as boas relações 

interpessoais estabelecidas nesse espaço são essenciais para o bem-estar de todos 
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os envolvidos no processo de ensino/aprendizagem (TURNBULL, 2009). Nesse 

sentido, a criação de vínculos é a base para que essas ligações sejam constituídas 

e, do mesmo modo, são fundamentais para que exista uma adequada comunicação 

entre professor/aluno. 

A interação é o meio que utilizamos para chegarmos aos nossos objetivos nas 

atividades típicas do dia a dia, e acontecem entre os agentes humanos, objetos, 

animais e tudo que estiver situado em um contexto (LEFFA, 2011). No entanto, para 

que a interação aconteça, duas condições são essenciais. A primeira é que os 

sujeitos envolvidos no processo interativo tenham algum meio de comunicação para 

interatuar. A segunda é que deva existir uma condição para que a interação se 

estabeleça; ela é um meio para um fim. No presente trabalho, realizamos a pesquisa 

com alunos inseridos em um contexto de ensino de Língua Estrangeira, no qual as 

habilidades mais desenvolvidas eram a oralidade e a compreensão, portanto, um 

espaço próprio para a interação em ELE, ou seja, a união entre o processo interativo 

e a condição para que isso ocorra. 

Assim, podemos pensar na importância de procurar estabelecer um vínculo 

positivo que auxilie na aprendizagem dos alunos nas interações que ocorrem no 

espaço escolar. Desse modo, de acordo com a Perspectiva Sociointeracionista, o 

estudante aprende interagindo dentro do próprio contexto no qual está inserido. 

 

2.2 O processo de ensino/aprendizagem de LE em adultos 

 

Aprender uma Língua Estrangeira é participar de uma relação interativa na 

língua-alvo, que, aos poucos, vai ficando mais acessível e ao alcance do estudante, 

de maneira que aprender é significar nessa nova língua e isso implica em relacionar-

se com os outros sujeitos, em busca de novas experiências (ALMEIDA FILHO, 

2002). 

Todo professor deve reconhecer que seus alunos possuem estilos diferentes 

de aprender, possuem um interesse imediato, que deve ser respeitado. A 

aprendizagem de uma língua envolve algumas expressões específicas tanto de 

afetividade como de motivação, ansiedade, tudo relacionado com a língua-alvo que 

se quer estudar. No caso de um aluno mais maduro cronologicamente, ele traz muita 

experiência para o processo de aprendizagem; compreendemos que sua 

participação em aula pode ser fortalecida através de atividades centradas no 
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estudante, voltadas para seus interesses pessoais. Ensinar uma LE vai além da 

transmissão de conhecimentos, pois a interação que é proporcionada no contexto de 

ensino trabalha como um fator motivacional, no qual surgem diversos sentimentos, 

tanto no professor quanto no estudante. Assim, Fernández e Callegari (2010) 

afirmam que para se ensinar uma Língua Estrangeira deve-se provocar no aprendiz 

o interesse pelo outro, por outras culturas, diferentes formas de enxergar a 

realidade, expandindo suas possibilidades de comunicação e de interação social. 

 

2.3 Abordagem Comunicativa1  

 

No começo dos anos 70, o ensino de línguas estava inspirado pela estrutura 

audiolingual, uma vertente da abordagem gramatical. O ensino de idiomas no Brasil 

estava baseado em padrões gramaticais pré-definidos da língua-alvo, apresentados 

em contextos de situações e diálogos para serem reproduzidos pelos alunos.  

A Europa dos anos 70 estava em outro momento, a Comunidade Europeia se 

questionava quanto aos métodos gramaticais estruturais da época. Enquanto isso, 

uma população idosa de aposentados apresentava desejos de viajar e de aprender 

línguas; para isso, os meios tradicionais não conseguiam oferecer o suporte 

suficiente para as necessidades do momento. Os profissionais e pesquisadores da 

área de Linguística Aplicada começaram a buscar novos aportes teóricos para 

solucionar esses problemas (ALMEIDA FILHO, 2009). 

Em decorrência desses acontecimentos e das necessidades da época, o 

Ensino Comunicativo surgiu no final dos anos 60 na Grã-Bretanha (RICHARDS; 

RODGERS, 1998). Os teóricos da Linguística Aplicada sentiam a necessidade de 

um estudo que promovesse a comunicação em vez de somente valorizar o 

conhecimento de estruturas linguísticas da língua. Distintas ciências auxiliaram na 

construção do Método Comunicativo (MC), entre elas, a Sociolinguística, a 

Antropologia, a Filosofia e a Linguística, mantendo a comunicação como função 

básica do ensino de língua. 

                                                 
1
 Abordagem Comunicativa é uma nomenclatura utilizada por Almeida Filho (2002), a qual remete ao 

processo de ensinar. Esse processo ocorre a partir de energias que provêm de motivações 
profissionais para efetivar a aprendizagem da língua. Outros autores a nomeiam como Ensino 
Comunicativo. 
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Com a proposta de um novo método2, o MC tem como objetivo a 

comunicação através da interação; a aprendizagem é centrada no aluno e o estimula 

a produzir textos e diálogos em Língua Estrangeira. O ensino da língua, nessa 

perspectiva, possui um enfoque prático, estimulando o estudante a interagir em LE e 

a adquirir a competência comunicativa, de forma que as estruturas da língua 

auxiliam o aprendiz na comunicação oral (CESTARO, 2010). O discente vence os 

bloqueios relacionados à timidez e à insegurança, já que não são realizadas 

correções sistemáticas.   

Ainda com relação ao MC, o ensino possui uma relação com o uso da língua 

e não com o conhecimento linguístico. O objetivo é desenvolver destrezas de 

recepção – ler, escutar – e de produção – falar e escrever – na língua que se 

aprende. Em segundo lugar, o uso da língua em situações reais faz com que a 

aprendizagem seja mais eficaz. Esses princípios tornam o ensino mais natural e a 

aprendizagem ocorre de forma mais contextualizada, partindo do pressuposto que 

essa proximidade com o cotidiano facilita a obtenção de conhecimentos em LE 

(ABADÍA, 2000).  

A competência para desenvolver atos de fala pode ser compreendida como 

sistemas de conhecimento e habilidade para a troca de informações, no entanto, a 

comunicação real está relacionada com a realização de tais habilidades e 

conhecimentos influenciados por limitações psicológicas e ambientais. Ela é definida 

como as capacidades de uma pessoa para a comunicação, dependentes do 

conhecimento e da habilidade para seu uso (HYMES, 1995).  

O Método Comunicativo é um enfoque integrador que tem o objetivo de 

preparar e estimular os estudantes a explorar sua capacidade comunicativa de 

segunda língua (L2) no sentido de participarem de situações reais de comunicação. 

A qualidade da conversação tem relação direta com a competência comunicativa 

dos aprendizes na sua língua, assim como a motivação, as atitudes de alunos e de 

professores e o uso efetivo desses fatores como estratégias por parte dos 

participantes das situações de entendimento e comunicação; trata-se da 

organização de experiências de aprender através de atividades de interesse do 

                                                 
2
 Método é um caminho que conduz a um fim determinado, por uma maneira de se realizar uma 

tarefa para a consecução dos objetivos propostos. Um método envolve uma base teórica, uma 
ordenação sequencial de todos os elementos linguísticos para que sejam assimilados pelo aluno e 
um conjunto de técnicas, exercícios e práticas para que se obtenham alguns resultados utilizando um 
determinado procedimento (PÉREZ, 1984). 
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aluno, para que consiga utilizar a língua-alvo em situações de interação com os 

falantes de LE (ALMEIDA FILHO, 2002). 

O objetivo desse tipo de ensino é o desenvolvimento de competências na 

língua-alvo. O desenvolvimento da competência comunicativa estimula 

automaticamente o desenvolvimento da competência linguística que é estimulado 

pela experiência social, pelas necessidades e por motivos que estão 

constantemente sendo renovados e alterados. A aula de LE, além de possibilitar a 

comunicação em outro código linguístico, oferece a possibilidade de transportar o 

estudante para outros lugares, ter contato com pessoas de outros países e em 

diferentes situações. Por isso, segundo Almeida Filho (2002), ser comunicativo 

significa preocupar-se com o estudante enquanto agente formador através da LE, 

estimulando o aluno a reconhecer práticas que façam mudanças na sua vida. 

 

2.3.1 Ensino Instrumental de Língua Estrangeira  

 

O Ensino Instrumental de línguas ganhou mais prestígio durante a Segunda 

Guerra Mundial quando, com os métodos áudio-oral e audiovisual, o objetivo era 

ensinar línguas europeias aos soldados americanos (SEDYCIAS, 2002)3. No Brasil, 

ele começou a ser mais difundido na década de 60 e trabalhou, primeiramente, com 

a Língua Inglesa. A partir dos anos 70, as publicações teóricas acentuaram-se e 

promoveram o desenvolvimento dessa modalidade (FREITAS, 2007).  

Essa abordagem ficou conhecida após a Segunda Guerra Mundial quando os 

imigrantes que estavam envolvidos na reconstrução da Europa, pela predominância 

do poder econômico norte-americano e pelo desenvolvimento científico-tecnológico, 

tinham a necessidade de aprender Inglês. Além disso, com a crise do petróleo na 

década de 70, sentiu-se a necessidade da criação de cursos mais específicos para 

atender as necessidades comerciais entre profissionais e produtores de petróleo 

(RAMOS, 2005). No Brasil, o Ensino Instrumental de línguas teve seu início nos 

anos 70 com a adoção do projeto Ensino de Inglês Instrumental em Universidades 

                                                 
3
 Esta obra foi retirada do endereço mencionado nas referências bibliográficas. Foi utilizada para o 

presente trabalho por ser extremamente significativa nas pesquisas relacionadas com o Ensino 
Instrumental. 
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Brasileiras, com um ensino voltado para a leitura de textos acadêmicos de cursos de 

graduação, que estavam escritos em Inglês (MARTINS; ROCHEBOIS)4.   

Com isso, ficou acentuada a necessidade de um ensino voltado para a 

habilidade de leitura de documentos científicos, auxiliando os acadêmicos na 

compreensão de textos, no sentido de proporcionar modificações práticas na sala de 

aula (RAMOS, 2005). Essa abordagem surgiu a partir de uma visão de linguagem 

mais moderna, fugindo da percepção tradicional da época (concepções 

estruturalistas). 

Com o passar dos anos e em função da necessidade de adquirir novas 

competências, o Ensino Instrumental no Brasil passou a atender a competência 

comunicativa com vistas ao desenvolvimento da oralidade. A abordagem de Ensino 

Instrumental está relacionada a objetivos específicos, à capacitação do aluno em 

Língua Estrangeira em pouco tempo para a atuação em determinado fim. 

O Ensino Instrumental de línguas é uma abordagem de ensino voltada para a 

aprendizagem de Língua Estrangeira e propõe-se, fundamentalmente, ao 

atendimento das necessidades do aluno, no sentido de o ensino estar voltado para 

aquilo que o aluno vai precisar saber para poder atuar em uma dada situação-alvo. 

Dessa forma, são abordados atos de fala e vocabulário específico da língua para 

desempenhar tarefas específicas em situações pré-determinadas. O professor de 

Instrumental é um pesquisador, avaliador e produtor do próprio material didático. 

Estamos nos referindo a um ensino centrado no aluno, no qual é fundamental a 

realização de um levantamento das necessidades do estudante para a elaboração 

de cursos e de material didático. A análise de necessidades, ou seja, o que os 

alunos precisam saber, conhecer e ter acesso em relação ao conteúdo das aulas, é 

um aspecto fundamental para essa abordagem (RAMOS, 2005).  

A Abordagem Instrumental possui três características fundamentais: atender 

as necessidades dos alunos; utilizar uma metodologia e atividades da área de 

estudo; e focar a língua típica dessas atividades. O alcance desses objetivos se dá 

através de uma análise de interesses, do uso de uma metodologia de trabalho 

conhecida pelo estudante e da utilização de uma gramática que se limite ao que os 

aprendizes necessitem (MARCHESAN, 2012). Para que um curso seja eficiente, o 

grupo deve ser homogêneo, composto por pessoas que possuem os mesmos 

                                                 
4
 http://www.fbpf.org.br/cd2/communications/themes/experiences/06_emili_barcellos_martins.pdf (sem 

página) 

http://www.fbpf.org.br/cd2/communications/themes/experiences/06_emili_barcellos_martins.pdf
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objetivos em relação à aprendizagem de uma LE. Para conseguir alcançar as 

expectativas, o professor deve buscar atividades que unam a língua ao que os 

estudantes buscam. Para isso, é fundamental que as atividades sejam elaboradas 

com bastante cuidado, com instruções claras e concisas, para que os alunos 

compreendam a finalidade de cada uma (GARCÍA, 2000).  

A partir dessa prática de ensino, o aluno supera dificuldades dentro de certo 

contexto de atuação, de trabalho ou de interesse pessoal. Isso ajuda no 

desenvolvimento de destrezas específicas em uma língua, como leitura, oralidade ou 

compreensão e tem apresentado enormes contribuições para os estudantes de 

Instrumental. Por isso, os cursos dessa abordagem são geralmente oferecidos para 

alunos adultos que possuem necessidades específicas (RAMOS, 2005). 

Para englobar todas essas características da Abordagem Instrumental, o 

material didático deve ser autêntico e estar em consonância com as necessidades 

do estudante. O conhecimento prévio e a experiência que o aluno possui também 

fazem parte dos conteúdos sendo, portanto, aproveitados de certa maneira nas 

aulas (RAMOS, 2005). 

O processo de ensino/aprendizagem pode estar relacionado com o interesse 

do aluno, o que o influencia na valorização das informações que recebe. Temos, 

como exemplo, os cursos técnicos que preparam os estudantes para um objetivo 

comum, profissional. O professor é visto como um facilitador da aprendizagem de 

forma que os aprendizes se mostram extremamente envolvidos para uma melhor e 

maior apreensão do conhecimento (CESTARO, 2010).   

No Ensino Instrumental, em um curso voltado para a oralidade e a 

compreensão, que é o foco deste trabalho, o aluno está em constante interação com 

o professor, por isso é importante que o professor esteja seguro o suficiente para 

compreender o que o aluno sabe e, assim, poder seguir os objetivos propostos pelo 

curso. Dessa forma, o conhecimento técnico do estudante pode ser mais importante 

que o do docente para determinar como as aulas deverão ser desenvolvidas 

(GARCÍA, 2000).  

Para que o aluno tenha sucesso em qualquer processo de ensino, 

salientamos que a capacidade para a aprendizagem pode ser desenvolvida e as 

dificuldades superadas quando o aprendiz encontra condições adequadas, pois a 

possibilidade de aprender é um procedimento também intrínseco que está ao 
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alcance de todos que percebem as possibilidades e os recursos que o processo 

pode oferecer (CLAXTON, 2005).  

A possibilidade de o aluno poder tornar-se autossuficiente para o 

desempenho em LE faz com que ocorra um aumento da sua motivação para o 

aprendizado, bem como serve de incentivo para que ele busque seu 

desenvolvimento e aperfeiçoamento em LE.  

O Ensino Instrumental possibilitou a aplicação de Cursos de Português para 

Policiais Uruguaios. Marchesan (2012) explica que, em 2006, teve início o primeiro 

curso, cujo objetivo era instruir agentes do Governo Uruguaio (Polícia Uruguaia) 

para a capacitação em Português Língua Estrangeira Instrumental. O projeto foi 

firmado em 2009, em Montevidéu. O desenvolvimento de cursos nessa linha de 

Ensino Instrumental na UFSM ocorreu em função de uma necessidade de 

preenchimento de lacunas encontradas em trabalhos com as Polícias Rodoviárias 

Estadual (RS) e Federal. A análise de necessidades desse grupo para a produção 

de materiais didáticos foi realizada através do acompanhamento desses policiais em 

serviço e por perguntas realizadas diretamente a eles por meio de entrevista e 

questionários. 

A abordagem instrumental carrega consigo algumas crenças tanto de alunos 

quanto de professores. De acordo com Ramos (2005), a primeira delas é a de que o 

Ensino Instrumental é um assunto esgotado, ultrapassado; a segunda, é a de que as 

aulas de Instrumental são monótonas; e a terceira, refere-se ao professor dessa 

abordagem, que diz que quem não sabe muito dá aula de Instrumental. 

Segundo Azevedo e Ramos (2012), a crença de que o Ensino Instrumental 

está diretamente relacionado com a leitura pode ser a crença mais difundida. Ela 

carrega consigo uma carga negativa, pois se trata de uma característica estática, de 

somente ensinar uma habilidade. Para entendermos o motivo da existência de uma 

crença como essa, basta retornarmos ao passado e buscarmos identificar a origem 

dessas concepções.  

Conforme comentamos anteriormente, de acordo com Marchesan (2012), a 

Abordagem Instrumental adquiriu maior expansão nos Estados Unidos no início do 

século XX. Temos conhecimento de que, apesar de ser uma perspectiva de ensino 

bastante difundida internacionalmente, o Ensino Instrumental no Brasil apresenta um 

desconhecimento quanto a sua definição por parte dos estudiosos da área e dos 

alunos.  
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2.4 Crenças sobre a aprendizagem de línguas 

 

O estudo sobre crenças na aprendizagem de línguas é um assunto 

relativamente novo em Linguística Aplicada (LA) e “é um dos campos de 

investigação que tem se tornado fértil” (SILVA, 2010, p. 21). As pesquisas a respeito 

desse tema começaram por volta da década de 80 no exterior e, no Brasil, por volta 

dos anos 90 (BARCELOS, 2004).  

Os estudos relacionados com as crenças têm recebido considerável 

relevância nos dias de hoje. Entre os trabalhos sobre esse tema, citamos os 

desenvolvidos por Barcelos (2001, 2004, 2007, 1995); Abrahão (2006, 2004); 

Nonemacher (2004); Coelho (2005); Silva (2010, 2007, 2011); Alvaréz e Silva 

(2007); Barcelos, Batista e Andrade (2004); Lima (2006); Viana e Carazzai (2011), 

os quais incluem pesquisas de pós-graduação e de conclusão de curso. 

 

2.4.1 Origem e definição de crenças  

 
As crenças sobre a aprendizagem de línguas possuem papel essencial para 

todo o ser humano porque influenciam na maneira de ensinar e de aprender Língua 

Estrangeira (VIANA; CARAZZAI, 2010).  

O conceito de crenças é definido, frequentemente, sem um fundamento 

científico, relacionado a religiões, mitos, entre outros, considerado como suposições 

implícitas e baseadas em opiniões, tradições e costumes, teorias que podem ser 

discutidas e alteradas em função de novas experiências (COELHO, 2005). As 

crenças são consideradas, pela comunidade em geral, como opiniões pessoais ou 

ideias que o indivíduo possui sobre ensino/aprendizagem de uma nova língua, tendo 

como embasamento o conhecimento empírico, não científico, desconsiderando as 

pesquisas relacionadas ao assunto.  

A cultura de ensinar5 e as crenças são apenas nomenclaturas diferentes que 

significam a mesma coisa. Neste trabalho, seguimos o conceito de crenças definido 

                                                 
5
 A cultura de ensinar, outra maneira de referir-se a crenças, pode ser definida “como o mundo 

subjetivo de professores em termos de suas concepções sobre ensino, suas maneiras de se 
perceberem e de perceberem seu trabalho, atribuindo-lhe sentido” (NONEMACHER, 2004, p. 78). 
Dessa maneira, podem ser incluídos os conceitos que são compartilhados pelos docentes, bem como 
suas definições referentes à profissão, como as condições de trabalho, metodologias utilizadas em 
aula e questões referentes à interação mantida com a comunidade escolar.  
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por Barcelos (2001). Para essa autora, crenças são ideias e opiniões que 

professores e alunos possuem com relação ao processo de ensino/aprendizagem.  

No Brasil, a pesquisa científica sobre crenças pode ser dividida em três 

momentos: de 1990 a 1995; de 1996 a 2000, o período de desenvolvimento e 

consolidação das crenças; e o iniciado em 2002 e que se estende até os dias de 

hoje, que é o de expansão do estudo e da pesquisa em crenças (BARCELOS, 

2007).  

Na década de 80, surgiu a definição do termo crenças relacionado com a 

aprendizagem de línguas para tratar sobre a influência que elas exercem na 

experiência de aprender línguas (SILVA, 2007). Assim, as crenças seriam as formas 

de estudar e se preparar para o uso da língua-alvo, típicas de determinada etnia, 

região, classe social e grupo familiar, transmitidas de forma naturalizada ou implícita 

(ALMEIDA FILHO, 2002).  

O interesse, nesse primeiro momento, era incluir as crenças dos alunos e 

avaliá-las, porém, elas acabaram sendo consideradas equivocadas e os alunos 

recriminados por possuí-las. O segundo momento de estudo das crenças está 

relacionado, particularmente, à classificação dos tipos de crenças6 e a seu conceito 

como um conhecimento metacognitivo. Para Barcelos (2004), esse conhecimento 

metacognitivo era considerado falível e situado dentro da mente dos aprendizes, ou 

seja, pessoal e armazenado a partir de experiências que se tem na vida.  

Já o terceiro momento, que é explorado no presente trabalho, preocupa-se 

com a definição de crenças que se caracteriza por uma variedade de formas de 

pensá-las e de investigá-las, seguida por Barcelos (2001).  

O estudo das crenças vai além de uma simples descrição, porque procura 

também contextualizá-las e investigá-las como inseridas em um  ambiente 

(BARCELOS, 2001). Assim, é importante compreendê-las como presentes no 

processo interativo que ocorre com os alunos e que exercem uma determinada 

função nas experiências que são construídas dentro da sala de aula. Por isso, 

podemos considerá-las como originadas nas experiências de cada indivíduo, 

                                                 
6
 As crenças diferem de conhecimento devido à dificuldade de se mudar uma crença, e quando essa 

modificação acontece não é devido a uma razão específica, pois essa transformação acontece 
instantaneamente (ALVAREZ; SILVA, 2007). Já o conhecimento está sempre sujeito a avaliações e 
são passíveis de alteração, pois é emocionalmente neutro e único em cada sujeito; as crenças estão 
envoltas por uma atmosfera emocional e são repletas de julgamentos e sentimentos. 
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socialmente construídas, resultantes da interação do sujeito com o contexto e da sua 

capacidade de refletir e de pensar sobre o que o cerca (BARCELOS, 2004).  

A partir das primeiras situações que o indivíduo tem contato com o processo 

de ensino/aprendizagem de línguas, as crenças começam a ser construídas. 

Entendemos que podem ser definidas como compostas por componentes afetivos, 

cognitivos, interativos e comportamentais que exercem uma constante influência no 

que o aprendiz sente, sabe e faz. Compreendemos, dessa forma, que é importante 

que os estudantes tenham a oportunidade e o espaço para tomarem consciência de 

suas crenças e que consigam, com isso, perceber como elas influenciam no 

processo de ensino/aprendizagem de uma nova LE, não se tornando obstáculos 

para a aprendizagem.  

Elas são dinâmicas, socialmente construídas e relacionadas à ação de uma 

maneira indireta e complexa. As crenças sobre o ensino de línguas são o que o 

sujeito acredita (consciente ou inconscientemente) em relação ao processo de 

ensino/aprendizagem. Desse modo, tudo o que for resultante da experiência e do 

estudo do indivíduo, considerando a influência da idade e o contexto de interação, 

pode ser considerado como crença:  

 
A crença constitui uma firme convicção, opinião e/ou ideia que tem o 
indivíduo com relação a algo. Essa convicção está ligada a intuições que 
tem como base as experiências vivenciadas, o tipo de personalidade e a 
influência de terceiros, pois elas são construídas socialmente e repercutem 
nas suas intenções, ações, comportamento, atitude, motivações e 
expectativas para atingir um determinado objetivo. Elas podem ser 
modificadas com o tempo, atendendo às necessidades do indivíduo e a 
redefinição de seus conceitos, se convencido de que tal modificação lhe 
trará benefícios (ALVARÉZ; SILVA, 2007, p. 200). 

 

As crenças são construídas socialmente e repercutem nas ações, nas 

motivações e nas expectativas que o sujeito apresenta para atingir um determinado 

objetivo. Além disso, podem ser modificadas no decorrer do tempo, pois sofrem 

alterações a partir das novas experiências vividas relacionadas ao aprendizado de 

uma LE.  

A maior parte das definições sobre crenças consideram o contexto social em 

que professores e alunos estão inseridos, de forma que as crenças não são 

estanques, modificando-se de indivíduo para indivíduo. Cada pessoa faz parte de 

um contexto social, tem sua própria experiência de vida e é influenciada por ela, por 

isso, as crenças são pessoais, intuitivas e inúmeras vezes, implícitas. Além de 
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serem definidas como conceitos cognitivos, são vistas como interativas e dinâmicas 

(SILVA, 2010). Nesse sentido, estamos afirmando que as crenças são individuais e 

pessoais, mas são influenciadas pelas interações que são estabelecidas no contexto 

de ensino. 

Quanto mais antigas as crenças, mais difícil será para serem modificadas. 

Essas resistências quanto à modificação ocorrem devido ao caráter afetivo, 

indicando que foram elaboradas desde cedo pelo indivíduo. Elas definem, de certo 

modo, as decisões que a pessoa toma durante a vida, organizam suas tarefas e 

atitudes, fazendo parte da história do sujeito. O contexto mostra-se fundamental, 

porque não só influencia como também é influenciado nesse processo de 

ensino/aprendizagem. Isso demonstra que os estudos de crenças estão presentes 

no contexto de ensino. 

A partir de estudos de diversos pesquisadores sobre crenças, surgiram ideias 

de que elas condicionam as atitudes e os comportamentos dos professores e dos 

estudantes no processo de ensino/aprendizagem, influenciando tanto no sentido de 

facilitar ou dificultar, de acordo com o caráter das interações que se produzem nos 

contextos e nos sistemas individuais (TASET, 2009).  

As investigações sobre crenças ocorrem nos seguintes grupos: professores, 

alunos e em ambos. Aprender um idioma estrangeiro é um processo que vai além de 

decorar regras gramaticais, pois envolve um interagir com o outro e em diversas 

situações para desconstruir velhas significações (BARCELOS, 1995). A interação 

influencia a aprendizagem do aluno, pois os estudantes dedicam muito tempo na 

relação que é estabelecida entre aluno-aluno e aluno-professor. É importante que 

exista qualidade nesse procedimento, pois aprender uma nova língua é uma 

experiência que ocorre pelo e para o aprendiz, no sentido de trabalhar com reflexos 

de valores determinados do grupo social e étnico que conserva esse contexto de 

ensino (ALMEIDA FILHO, 2002). O Interacionismo Social destaca tanto a 

importância do contexto quanto a do fundamento das interações sociais e 

comunicativas.  

Em consonância com Prochnow (2012), alguns dos conceitos formulados por 

Vygotsky, como a mediação, a internalização e a interação social, auxiliam na 

compreensão do conceito de crenças que são oriundas do contexto no qual os 

sujeitos estão inseridos. Isso se justifica porque tanto a visão Sociointeracionista 

como as crenças refletem a visão social na investigação e na análise dos seus 
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objetos, no desenvolvimento das funções superiores nos indivíduos e na aquisição e 

na compreensão das crenças que cada um possui. Do mesmo modo, os aspectos 

tipicamente humanos analisados por Vygotsky e as crenças construídas pelo meio 

social tiveram sua origem nas experiências que cada um tem.  

Os professores e os alunos, segundo Williams (1999), estão em uma contínua 

interação. Os valores e as crenças dos professores refletem no comportamento que 

eles mantêm em aula. No entanto, as reações dos estudantes diante dos docentes 

também estão influenciadas pelas suas características individuais e pelos 

sentimentos que os professores transmitem.  

Os aprendizes e os docentes demonstram, através de suas crenças, como se 

aprende, evidenciando o conhecimento que possuem em relação à natureza da 

linguagem e ao processo de ensino/aprendizagem de línguas. As diferenças entre 

as crenças de professores e de alunos podem produzir interferências nas 

suposições sobre o trabalho em aula, assim como proporcionar uma desvalorização 

das atividades aplicadas pelos educadores. Alguns resultados de crenças 

detectadas em docentes e em discentes mostram que a relação entre as crenças de 

alunos e de professores possuem um caráter contrastante e essas oposições se 

encontram nos seus papeis; no ensino da gramática; no uso da tradução em aula; 

na correção dos erros; no ritmo das aulas e na importância dada aos exercícios 

mecânicos que não exigem raciocínio do aluno (TASET, 2009). Os efeitos desses 

conflitos também podem ser observados no processo de ensino/aprendizagem e nas 

crenças de docentes e discentes. 

No artigo de Pagoto de Souza (2009), é analisada a interação entre crenças e 

motivação no processo ensino/aprendizagem de uma LE. Foi verificado que as 

crenças dos professores e alunos influenciam suas ações, seu discurso e sua 

motivação. No contexto atual de ensino de Língua Estrangeira, a interação entre 

professores e alunos se faz cada vez mais importante. A partir da Abordagem 

Comunicativa, professores e alunos “dividem” as responsabilidades para que ocorra 

o aprendizado e, assim, o aluno ganha autonomia e uma crescente independência 

em seus estudos. Percebeu-se que é necessário que os docentes estejam cada vez 

mais preparados para lidar com situações adversas em sala de aula, posto que os 

alunos tendem a ser mais participativos. Em cenários nos quais os alunos têm voz 

ativa, atividades com o foco no estudante possuem cada vez mais espaço e aulas 

mais dinâmicas. Portanto, para que as mudanças sejam bem-vindas, é necessário 
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(re) conhecer as crenças de todos os envolvidos no processo, visando uma 

harmonia nessa interação. Observar essa relação e os indivíduos envolvidos com 

cautela é essencial para que exista harmonia no processo ensino/aprendizagem de 

LE. 

Podemos perceber, a partir dessas investigações, que as crenças fazem parte 

de um processo ativo e presente no contexto de ensino, sendo apresentadas por 

professores e alunos. Por isso, compreendemos a importância desses fatores serem 

levados em consideração, pois a sala de aula é um espaço de troca de 

conhecimentos, saberes e características que exercem influência em nosso modo de 

agir e de pensar. 

No presente trabalho, consideramos a definição das crenças como tudo aquilo 

em que cremos. Assim, as crenças são elaboradas através das experiências vividas, 

podendo ser (re) construídas e influenciadas a cada nova experiência, pois fazem 

parte da história de vida do sujeito. Com isso, entendemos que as crenças podem 

ser de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos e são sempre resultado da 

interação, da convivência e da vivência que cada pessoa mantém no decorrer da 

vida, ou seja, essas crenças podem surgir ou serem influenciadas pela interação 

com outras pessoas e pelo ambiente. 

 

2.4.2 Crenças de professores 

 

Quando pensamos sobre as crenças dos professores de LE, pensamos em 

refletir acerca de suas ações para que se possa transformar o ensino no contexto 

em que atuam. Os sistemas de crenças dos professores podem ser compreendidos 

como fundidos em objetivos e valores que esses profissionais possuem em relação 

ao conteúdo, ao processo de ensino, à compreensão dos sistemas em que 

trabalham e aos papeis que são desempenhados nesses sistemas (RICHARDS; 

LOCKHART, 2002). Consideramos que as crenças educacionais dos professores 

influenciam os procedimentos em sala de aula, sendo, por isso, acentuada a 

importância de explicitar as suas concepções para que consigam ser alteradas, caso 

seja necessário (SILVA, 2011). Estamos nos referindo a fatores presentes e 

importantes no processo de ensino/aprendizagem de alunos, pois, se influencia os 

docentes, automaticamente estará fazendo parte da didática e da forma de agir 

desses profissionais. 
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As crenças de professores que são adquiridas ao longo de sua trajetória 

enquanto aprendizes, mais tarde, irão se refletir em sua prática, pois influenciam 

desde o planejamento até a avaliação elaborada pelo docente. No entanto, as 

crenças não são inabaláveis, podendo sofrer modificações, alterações ao longo do 

tempo (SILVA, 2004). Elas também influenciam as crenças dos alunos, com as 

concepções sobre a natureza da linguagem, da abordagem de ensino que foram 

adotadas pelos professores; as experiências que tiveram antes, como estudantes e 

professores de Língua Materna (LM) e LE; a proximidade linguística e o contexto 

escolar no qual trabalham. A partir dessas colocações, percebemos o quanto as 

crenças exercem um importante papel no processo de ensino/aprendizagem. 

É importante destacar que as crenças que os docentes carregam consigo 

afetam tudo o que eles fazem em sala de aula (MORAES, 2006).  As crenças e os 

valores podem servir de suporte para uma série de decisões e ações tomadas pelos 

docentes, pois eles possuem crenças sobre os programas de ensino com os quais 

trabalham que podem influenciar outros colegas de trabalho através de discussões 

em que podem expressar suas opiniões sobre os mais variados temas.  

Os professores de línguas necessitam, entre outras coisas, produzir seu 

ensino e procurar explicar por que o fazem de tal maneira (ALMEIDA FILHO, 2002). 

As crenças de ensino/aprendizagem estão relacionadas à maneira como conceituam 

a constituição de sujeito, a linguagem, o ensino de língua e a educação, por 

conseguinte, é importante destacar que essas crenças são de profissionais mais 

experientes, portanto, são modelos já existentes no contexto de trabalho. Em 

relação à experiência, ela causa nos professores mais segurança e confiança para 

não se preocuparem com a opinião dos outros, o que possibilita que pensem em 

relação a sua prática de trabalho (NONEMACHER, 2004).  

Os docentes têm a oportunidade de manter contato com algumas crenças de 

alunos. As crenças de que o Português e o Espanhol são muito parecidos e que é 

possível desenvolver um bom desempenho na língua apenas ditongando algumas 

palavras é algo real e encontrado com frequência entre os estudantes de cursos de 

LE. Além disso, os alunos têm a ideia de que para falar ELE7 sempre “se dá um 

jeito”. A esse respeito, Nonemacher (2004) afirma que não é necessário que seja 

inventada uma nova metodologia para ensinar Espanhol para falantes de Português, 

                                                 
7
 Espanhol Língua Estrangeira. 
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mas é fundamental destacar que essas línguas, apesar de serem bastante próximas, 

pois têm a mesma origem, são distintas e cada uma delas possui suas 

especificidades. 

Para essa autora, essa proximidade entre a língua Portuguesa e a Espanhola 

acaba sendo, em inúmeras situações, responsável por uma transparência enganosa 

que permite que cometam uma série de erros que empobrece a produção, a leitura e 

a compreensão dos estudantes. Essa proximidade existente entre as duas línguas 

faz com que os alunos também não ofereçam ao Espanhol Língua Estrangeira (ELE) 

a atenção devida e necessária para que a aprendizagem ocorra (NONEMACHER, 

2004). No entanto, no processo de ensino/aprendizagem, essa semelhança pode 

tornar-se, ao mesmo tempo, um facilitador, por ser similar à LM, e um dificultador, 

pelas diferenças que aparecem entre esses dois idiomas e que podem confundir aos 

estudantes.  

Os professores, além de influenciar a aprendizagem dos alunos, podem 

motivá-los, aumentar o interesse pessoal, a confiança, a autoestima e, por fim, 

organizar o contexto de aprendizagem (WILLIAMS, 1999), dependendo da didática 

do professor, de como ele ministra as aulas e interage com os alunos.  

As expectativas que o professor possui de seus alunos, as crenças individuais 

que cada docente traz consigo, seus objetivos e seus valores em relação ao seu 

papel de ensino/aprendizagem de LE podem ter uma conotação negativa para os 

alunos (ALVAREZ; SILVA, 2007), porque retiram a liberdade do aluno de ser 

construtor de seu processo de aprendizagem, pois tem que alcançar as expectativas 

esperadas pelo docente. 

Do mesmo modo, uma atuação inibidora no desempenho e na motivação dos 

alunos pode resultar no fracasso ou na desistência dos discentes. Desse modo, 

“todo professor deve proporcionar aos alunos reais experiências de êxito, 

comunicar-lhes expectativas quanto às suas capacidades e evitar ocorrências e 

verbalizações que possam gerar dúvidas sobre elas” (BUROCOVITCH; BZUNECK, 

2009, p. 125).  

No Brasil, segundo RAMOS (2005), existem crenças de professores 

relacionadas ao Instrumental, que podem ser influenciadas pela forma na qual essa 

modalidade de ensino começou a desenvolver-se (ver seção 2.3.1, nomeada como 

Ensino Instrumental de Língua Estrangeira). Outra parte faz referências a crenças 

que envolvem a gramática e o processo de ensino/aprendizagem de maneira geral. 
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Essa é uma das crenças dos professores, Instrumental é leitura, e é 

influenciada pela historicidade inicial dessa modalidade de ensino; do mesmo modo, 

existe a crença de que nos cursos instrumentais somente é trabalhada uma 

habilidade. Essas crenças são resultado do contexto histórico no qual essa 

modalidade de ensino foi desenvolvida nos Estados Unidos e que trabalhava 

especificamente com leitura. 

Nonemacher (2004) busca explicitar crenças de dois professores em 

formação, que trabalham com a docência de Português como Língua Estrangeira da 

região noroeste do Rio Grande do Sul.  A pesquisadora destaca que as limitações 

da investigação estão relacionadas com a origem das crenças que são de um 

âmbito bastante subjetivo (NONEMACHER, 2004). 

Stahl (2010, p. 43) realizou uma pesquisa cujo objetivo era identificar e 

discutir as crenças de um professor de ELE de escola pública. O docente 

apresentou crenças:  

 
A motivação é condição essencial para o ensino e aprendizagem. 
 
A motivação está diretamente relacionada ao sucesso da aprendizagem da 
LE. 
 
É função do professor motivar seu aluno para a aprendizagem  
 
Os alunos não dão ênfase para os estudos de ELE. 
 
Os alunos não consideram a disciplina de LE tão importante como outras do 
currículo escolar. 
 
As quatro habilidades devem ser ensinadas na escola pública. 

 
Saber uma LE é pensar na LE e aprender e ensinar uma LE significa 
acessibilidade à cultura dos povos que tem esta língua como oficial. 

 

A pesquisadora salienta que a crença do professor é a responsável por sua 

atuação profissional. A crença de que aprender Língua Estrangeira na escola pública 

é possível sustenta sua prática. Além disso, as crenças de que o amor que o 

professor tem pela língua que ensina e a de que a motivação é indispensável para 

que a aprendizagem ocorra motivam o docente a continuar tentando fazer com que 

seus alunos valorizem a Língua Espanhola e outras disciplinas do currículo escolar. 

Em relação à gramática para a aprendizagem de LE, Nonemacher (2004) e 

Stahl (2010) encontraram crenças de professores que remetem a importância dos 

aspectos formais e gramaticais para a aprendizagem de Língua Estrangeira:  
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Para comunicar-se em ELE os aprendizes precisam conhecer os aspectos 
formais da língua (NONEMACHER, 2004, p. 89). 
 
Aprender ELE significa aprender suas regras gramaticais/linguísticas 
(NONEMACHER, 2004, p. 89). 

 
O ensino de gramática é imprescindível nas aulas de ELE (NONEMACHER, 
2004, p. 89). 
 
O aluno deve conhecer algumas estruturas gramaticais da LE (STAHL, 
2010, p. 43). 
 

Ramos (2011) objetivava identificar e analisar as crenças de dois professores 

de escola pública e a dinamicidade das crenças dos alunos do 5º e 6º ano de duas 

escolas de ensino fundamental. As principais crenças encontradas foram:  

 
Os alunos não dão ênfase para os estudos de ELE (RAMOS, 2011, p. 26).  

 
A gramática assusta os alunos; a vontade de aprender é fundamental para que 
o aluno aprenda (RAMOS, 2011, p. 26). 
 
Problemas como pequena carga horária e turmas numerosas acabam 
limitando o ensino (RAMOS, 2011, p. 27). 
 
A compreensão de textos deve ser enfatizada por ser nessa habilidade que 
os alunos são testados (RAMOS, 2001, p. 27). 

 

Os pesquisadores Nonemacher (2004) e Ramos (2011) encontraram crenças 

sobre textos trabalhados em sala de aula. O trabalho com esses textos pode auxiliar 

na aprendizagem ou prejudicar o desenvolvimento de outras habilidades: 

 

Uma aula de ELE deve partir sempre de um texto (NONEMACHER, 2004, p. 
89). 

 
Só a compreensão de textos (algumas estratégias de leitura) é bem 
desenvolvida, já as outras habilidades são pouco trabalhadas, o que 
impossibilita o desenvolvimento destas (RAMOS, 2011, p. 27). 
 

Ramos (2011) e Stahl (2010) obtiveram resultados que sugerem que as 

crenças que envolvem questões de aprendizagem de LE. Segundo os professores 

pesquisadores, os alunos acreditam que aprender uma LE é difícil e, contudo, entre 

Inglês e Espanhol, ELE é a língua mais fácil de aprender: 

 

Entre Inglês e Espanhol não há uma mais fácil de aprender do que a outra, 
porém, os alunos acreditam que sim (RAMOS, 2011, p. 26). 
 
A aprendizagem de uma LE é muito difícil (STAHL, 2010, p. 33). 
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Esses pesquisadores também identificaram as crenças sobre possibilidade de 

aprender LE em escola pública. As opiniões foram distintas, variaram entre aprender 

e não aprender a Língua Estrangeira: 

 

É possível aprender LE na escola pública (RAMOS, 2011, p. 26).  
 

Na escola pública o aluno não terá domínio da LE, mas conseguirá 
aprendê-la (STAHL, 2010, p. 32). 

 
Não é possível aprender LE na escola pública; saber uma LE é saber 
relacionar a LM com a LE, isto é, saber LE tem a ver com a capacidade de 
estabelecer relações entre a LM e a LE (RAMOS, 2011, p. 26).  

 

Nonemacher (2004) e Ramos (2011) apresentaram crenças relacionadas às 

semelhanças existentes entre a Língua Portuguesa e a Espanhola, no sentido de 

que essas semelhanças facilitam a aprendizagem de ELE: 

 

Para aprender ELE os aprendizes precisam conhecer os aspectos formais 
desta e o significado das palavras em relação à LM (RAMOS, 2011, p. 26). 
 
A proximidade tipológica entre o português e o espanhol facilita a 
aprendizagem de ELE, desde que os aprendizes apresentem um alto grau 
de conhecimento de LM em termos gramaticais e lexicais (NONEMACHER, 
2004, p. 89).  

 
Ensina-se/aprende-se uma LE da mesma forma que se ensina/aprende 
língua materna (LM) (NONEMACHER, 2004, p. 89).  
 
A proximidade tipológica entre o português e o espanhol facilita a 
aprendizagem de LE/E (NONEMACHER, 2004, p. 89).  

 

Os pesquisadores Ramos (2011) e Stahl (2010) encontraram, em seus 

trabalhos, crenças referentes a ferramentas que auxiliam no ensino: 

 

Quanto mais ferramentas o professor utilizar melhor, inclusive, os recursos 
digitais, que envolvem, sobretudo, a Internet; a avaliação é igual a um 
instrumento de controle (RAMOS, 2011, p. 27). 
 
Quanto mais material didático o professor tiver à disposição, melhor 
(STAHL, 2010, p. 37). 
 
 Quanto mais cedo o aluno for motivado, mais facilidade terá para 
desenvolver as habilidades (STAHL, 2010, p. 38). 

 

Em um trabalho final de curso, foram investigadas crenças de duas 

professoras de Espanhol da Universidade Federal de Goiás e as possíveis 

transformações ocasionadas durante um curso de atualização para professores de 
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LE, oferecido em janeiro de 2006. O objetivo foi investigar as crenças de duas 

professoras em formação sobre o papel do professor, do aluno e do material didático 

no currículo centrado no aluno, e as possíveis transformações ocasionadas por um 

curso de atualização. Embora as docentes pesquisadas já tivessem passado por um 

curso de metodologia durante a graduação, elas ainda se mantinham presas a 

algumas crenças em relação ao papel do professor, ao papel do aluno e ao papel do 

material didático. Foi constatado que o curso de atualização mudou algumas dessas 

percepções. Embora seja prematuro afirmar tal transformação, porque mudanças 

nas crenças requerem muito tempo, foi possível inferir que essa modificação pode 

ser atribuída ao curso ou quem sabe à reflexão a que foram submetidas durante a 

participação no curso (BEALON, 2010). Nesse sentido, é importante destacar que o 

professor pode aprimorar e renovar seus conhecimentos, ressignificando suas 

crenças. 

As crenças de professores têm uma relevância quanto ao papel que exercem no 

processo de formação desses profissionais (BARCELOS; BATISTA; ANDRADE, 

2004). Pelo que pudemos observar nos trabalhos de Stahl (2010), Ramos (2011) e 

Nonemacher (2004), encontramos algumas semelhanças e divergências em relação às 

crenças descobertas por esses pesquisadores e trabalhos realizados com professores 

que remetem a convicções dos docentes no contexto de ensino e que influenciam o 

processo de ensino/aprendizagem de LE. 

 

2.4.3 Crenças de alunos 

 

Os estudantes acreditam que os melhores alunos em aula, com mais 

aproveitamento são os que estavam motivados, ativos e participativos (RICHARDS; 

LOCKHART, 2002). Da mesma forma, são os que não possuíam medo de cometer 

erros e ainda conseguiam trabalhar de maneira autônoma, sem o auxílio do 

professor.  

Segundo Barcelos, Batista e Andrade, (2004), os alunos possuem crenças que 

são fundamentais no processo de ensino/aprendizagem, porque fazem com que eles 

conscientizem-se em relação a sua posição como aprendizes. Na verdade, possuem 

uma definição pessoal do que acreditam ser linguagem, ensinar e aprender. É de 

fundamental importância que os estudantes tenham a oportunidade de refletir sobre 
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suas crenças e que os professores os ajudem a vencer os obstáculos que possam 

surgir. 

As crenças abrangem assuntos que influenciam a motivação para aprender, 

as expectativas relacionadas à aprendizagem de línguas e seus sentimentos ou 

percepções sobre o que é mais fácil e difícil de aprender em uma língua, por 

exemplo. Os alunos têm opiniões acerca da interação e do comportamento 

adequados em sala de aula. No entanto, estudantes de diferentes culturas 

apresentam distintas crenças e opiniões específicas sobre o que é um bom ensino. 

Isso pode ter raiz cultural ou estar em contradição com as crenças dos professores. 

As crenças dos estudantes podem ser influenciadas pelo contexto de 

ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras, bem como podem depender do estilo 

de aprendizagem do seu contexto de ensino. 

No trabalho de Abrahão (2004), encontramos as crenças dos alunos dentro 

do contexto de ensino. Eles apresentam crenças relacionadas com a prática 

docente. O professor pode ser visto pelo aluno como “um ser total, situado social e 

historicamente, portador de uma rica história de vida” (ABRAHÃO, 2004, p. 132). No 

caso de um professor de línguas, ele deve saber falar e ter um desempenho 

linguístico excelente, segundo os aprendizes. Outras características atribuídas a um 

bom docente é demonstrar o prazer no que faz, ser criativo e ter paciência no seu 

trabalho. O fato de o professor receber uma baixa remuneração, o mercado ser 

extremamente competitivo, os alunos não terem, em muitos casos, interesse pela 

Língua Estrangeira, o mercado privilegiar as pessoas que moraram em países onde 

se fala a língua-alvo e a escola pública não ser um espaço propício para se trabalhar 

com o ensino de uma LE são algumas das crenças encontradas nos estudantes.  

Os alunos, de acordo com Barcelos, Batista e Andrade, (2004), em grande 

número, criticam a aprendizagem que tiveram em escola pública, demonstrando que 

essa experiência influencia as crenças que possuem em relação a 

ensino/aprendizagem de línguas como um todo e em suas diferentes modalidades. 

Os estudantes, de maneira geral, parecem ter crenças bastante focadas e presentes 

em seu cotidiano, ter vivido, sentido alguns desses fatores presentes no processo de 

ensino, na sala de aula; além disso, as crenças já fazem parte do imaginário da 

sociedade atual. Normalmente, os alunos estão ligados ao que acreditam e às 

dificuldades que apresentam para aprender LE. 
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Para Ramos (2005), uma crença desenvolvida pelos alunos é a de que 

Instrumental é Inglês Técnico, no sentido de abarcar conteúdos programáticos das 

áreas de ensino técnico, pois a referida nomenclatura está relacionada com o 

Projeto Nacional de Inglês Instrumental nas escolas técnicas do Brasil nos anos 80 

(RAMOS, 2005, p. 117).  

Existem três crenças bastante recorrentes: não se usa dicionário, não se dá 

gramática, de que não é necessário que seja usado o Português nas aulas de LE. 

Essas crenças são produto da utilização do conhecimento prévio do aprendiz e dos 

recursos que ele possui. Esse princípio regeu a utilização da Língua Portuguesa na 

fala entre o professor e o aluno no sentido de instruir as atividades (RAMOS, 2005, 

p. 117). 

Mais duas crenças surgem nesse emaranhado: Somente é possível ensinar 

depois que o estudante domina o Inglês básico e em um curso Instrumental a 

aprendizagem é manca. A primeira é oposta ao que se conhece de um curso 

Instrumental, pois quando nos referimos ao básico, estamos nos referindo às 

necessidades do estudante, sendo, portanto, nesse caso, variável (RAMOS, 2005, p. 

117). Além disso, a aprendizagem não é manca, ela é pontual, de modo que vai de 

acordo com as necessidades do aluno. 

Freudenberger e Rottava (2004) realizaram uma pesquisa com estudantes de 

graduação/licenciatura em Inglês Língua Estrangeira (ILE). Os alunos estavam 

cursando o segundo e o sexto semestres, respectivamente. As crenças encontradas 

pelas pesquisadoras (FREUDENBERGER; ROTTAVA, 2004, p. 52) nos estudantes 

do sexto semestre enfatizam: 

 
Ensinar é oferecer oportunidades de uso da LE.  
 
O ensino depende do professor, do aluno e do material didático. 
 
Papel do professor é oferecer oportunidades de uso da LE, guiar e motivar o 
aluno. 
 
O bom professor é aquele que considera os objetivos dos alunos ao 
ministrar as aulas e gosta do que faz. 
 
Gramática está presente no trabalho com todas as habilidades.  
 
O ensino da gramática deve acontecer de acordo com as dificuldades dos 
aprendizes. 
 
Há uma ênfase no trabalho com as habilidades escritas, pois os aprendizes 
possuem mais acesso a elas. 
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As crenças dos alunos do segundo semestre foram: 

 
Ensinar é usar um bom método. 
 
O ensino depende do professor.  
 
Papel do professor é corrigir o aluno e manter seu interesse na aula. 
 
O bom professor é aquele que consegue fazer o aluno gostar das aulas. 
Gramática está presente apenas na produção escrita.  
 
O ensino da gramática deve acontecer de forma explícita e constante. 
 
Há uma ênfase no trabalho com as habilidades orais, pois são elas que 
representam a comunicação em LE. 
 

Segundo as pesquisadoras, a aprendizagem de LE foi essencial para a 

mudança nas crenças, pois representou uma experiência bem sucedida na 

aprendizagem e está de acordo com os pressupostos das outras disciplinas do curso 

de graduação. 

Diniz (2012) realizou uma pesquisa no Brasil com a Polícia Rodoviária 

Uruguaia. Seu objetivo era mapear as crenças dos alunos com relação à Língua 

Portuguesa. Utilizou, para isso, como instrumento de coleta de dados, dois 

questionários e entrevista. O objetivo da pesquisa foi detectar se as crenças sobre o 

processo de ensino/aprendizagem de línguas, Português/LE e Ensino Instrumental 

intensivo, podem sofrer alterações a partir do Ensino Instrumental e intensivo de 

línguas. Na pesquisa, ela detectou algumas crenças envolvidas no processo.  

Segundo a autora, os informantes responderam que um bom e efetivo curso 

de línguas deve apresentar as seguintes características: ênfase no ensino de 

leitura e escrita; o professor tem de falar na LM do aluno ao dar explicações; e, 

fazer exercícios de tradução. Sobre a língua portuguesa, as crenças identificadas 

foram a de que há uma tendência à crença de que aprender português é fácil e que há 

uma tendência à crença de que é possível aprender português sem a 

necessidade de um estudo sistematizado (DINIZ, 2012, p.119).  

A crença encontrada em relação ao Ensino Instrumental e intensivo de 

línguas foi a seguinte:  

 
É possível aprender, pelo menos o básico, em um curso de idiomas 
intensivo de cinco dias (DINIZ, 2012, p. 119). 
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Essa foi a crença identificada sobre o Ensino Instrumental e intensivo de 

línguas e os resultados demonstram que não há o predomínio de uma crença sobre a 

outra. Com relação ao segundo questionário e à análise da entrevista, as 

crenças identificadas sobre o ensino/aprendizagem de um idioma foram:  

 
O fato de ser adulto não influencia na aprendizagem de um novo idioma. 
 
Os resultados obtidos confirmaram que não há o predomínio de uma crença 
sobre a outra.  
 
As opiniões dos informantes estão divididas; o fato de estar em território 
brasileiro é mais importante para aprender português do que o próprio curso 
(DINIZ, 2012, p. 119).  

 

A autora identificou, também, que, para os alunos, um bom e efetivo curso 

de língua deve ter as seguintes características: utilizar atividades que simulam 

comunicações reais, o professor e os alunos devem falar somente na LE em aula 

e deve ser dada ênfase no ensino de leitura e escrita.  As crenças relacionadas à 

Língua Portuguesa foram as seguintes:  

 
É importante saber português.  
 
Aprender português é fácil.  
 
É possível aprender português sem a necessidade de um estudo 
sistematizado (DINIZ, 2012, p.120).  

 

Diniz (2012, p. 120) salienta ainda que as crenças finais identificadas sobre o 

Ensino Instrumental e intensivo de línguas foram:  

 
É possível aprender, pelo menos o básico, em um curso de idiomas 
intensivo de cinco dias. 
 
Um curso dirigido somente à profissão do aluno é suficiente para a 
comunicação em situações de trabalho.  

 

Taset (2009) relata, em sua pesquisa, que os alunos possuem crenças 

relacionadas com a proximidade existente entre a Língua Espanhola e a Portuguesa. 

Para 67% dos participantes, ambas as línguas constituem-se línguas próximas, fato 

que auxiliaria na aprendizagem de ELE, enquanto 42% condicionam essa 

contribuição ao conhecimento que têm do Português. O autor salienta que a relação 

entre as crenças e as ações é recíproca, pois as crenças podem determinar a 
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atuação do indivíduo, enquanto que as novas ações as influenciam, podendo 

modificá-las.  

A pesquisa de Lago e Santos (2010) buscou abordar a relação que se 

estabeleceu entre crenças e o processo de ensino/aprendizagem de LE, com o 

objetivo de compreender como as crenças influenciam na aquisição da Língua 

Estrangeira. A observação foi realizada com um grupo de três alunos matriculados 

no centro de Línguas da UFG. As crenças encontradas foram: a língua espanhola é 

mais fácil que as outras línguas; brasileiros não precisam se esforçar muito na 

aprendizagem desse idioma; os brasileiros entendem tudo que é dito em Espanhol; 

o tempo de aprendizagem desse idioma é muito pequeno (LAGO; SANTOS, 2010, p. 

80). 

O projeto de mestrado de Pacheco (2001) surgiu da observação das visões 

que os alunos possuem sobre ELE, como é vista no Brasil, e as consequências 

dessa abordagem no momento de seu ensino e sua aprendizagem. A questão de 

ouvir frases como "escolhi estudar Espanhol porque é uma Língua Estrangeira mais 

fácil" ou ainda frases que demonstram uma crença dos estudantes com relação aos 

níveis da língua, níveis gramaticais, em que estão situadas as dificuldades, é 

recorrente. O que se sabe é que os “falsos amigos” (heterosemánticos, 

heterosintácticos e heterogenéricos) são a razão para que alguém procure estudar a 

língua espanhola, porque o restante da língua é muito parecido como Português. 

Depois de começarem a estudar ELE, percebem que é difícil ou até impossível de 

aprender, pois a dificuldade normalmente está em descobrir o limite entre uma 

língua e outra. 

O Núcleo de Línguas Estrangeiras é um projeto de extensão da Universidade 

Estadual do Ceará (UECE), no qual professores, ainda em formação no Curso de 

Letras, têm a oportunidade de iniciar sua carreira docente. A pesquisa foi realizada 

através de questionários respondidos por todos os professores-bolsistas de 

Espanhol que atuam nos níveis básico, intermediário e avançado. Participaram 

dessa pesquisa, realizada durante o mês de junho de 2009, dezessete professores-

bolsistas desse Núcleo. Com esse trabalho, perceberam que, embora o papel da 

leitura ainda muito usado como recurso para aula de gramática, muitos professores 

estão conscientes de sua importância no processo de ensino/aprendizagem de 

Língua Estrangeira. Esse trabalho propiciou a reflexão sobre as condições 
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necessárias para que os alunos se tornassem leitores ativos e proficientes (SILVA, 

2001). 

Schuste (2009) realizou uma pesquisa em Goiânia, cujo objetivo era verificar 

as crenças de aprendizes iniciantes de um curso de Espanhol como Língua 

Estrangeira sobre o bom aluno e analisar a relação que elas mantêm com as 

experiências anteriores e as ações desses aprendizes. Os estudantes acreditaram 

que o bom aprendiz é aquele que participa da aula, faz as tarefas, mas não fica 

restrito a isso. Os docentes tinham dificuldade em cumprir as atividades de escrita, 

pois essa habilidade não foi trabalhada de maneira sistemática em sala. Isso 

demonstra a necessidade de o discente ser mais reflexivo no que diz respeito as 

suas atitudes em aula, podendo auxiliar o aluno a conseguir alcançar suas 

necessidades. Isso demonstra a importância de o professor ser avaliador do 

processo de ensino/aprendizagem e auxiliar o discente no que for necessário. 

            Taset (2006) investigou em seu trabalho de mestrado as crenças de 

aprendizagem de línguas de dezenove principiantes brasileiros sobre a escrita 

em um curso de Espanhol como Língua Estrangeira em Brasília, buscou 

identificar, descrever e discutir as crenças de aprendizagem de dezenove alunos 

adultos de E/LE (nível inicial) sobre a expressão escrita no contexto de uma 

escola de línguas, identificar as estratégias/ações que esses alunos consideram 

adequadas para aprender a escrever em E/LE, e observar a relação entre as 

crenças verbalizadas por esses alunos e suas ações na realização de determinadas 

tarefas de escrita. Os resultados do estudo não permitiram estabelecer uma 

relação completa entre crenças e ações, mas foi possível constatar: que duas das 

estratégias que os alunos achavam apropriadas para aprender a escrever em 

Espanhol (“produzir textos” e “tomar notas”) e uma de suas ações preferidas para 

aprender (“escrever palavras e expressões novas”) coincidiam com a realização 

dessas ações dentro e fora da aula; e que, ao realizarem outras atividades de escrita 

incluídas nas sequências didáticas, esses aprendizes foram coerentes com o papel 

que eles atribuíram a essas atividades como meio de aprendizagem de E/LE. As 

crenças encontradas foram: 

 
A escrita está considerada como redação, exercícios gramaticais 
escritos, ditados, compreensão leitora e diálogos.  
 
A escrita contribui para a aprendizagem de línguas. É muito necessária e 
proveitosa para esse fim.  
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A escrita ajuda a refletir sobre os erros e elaborar uma dada mensagem; 
amplia o vocabulário e fixa as regras gramaticais.  
 
Aprender a escrever em LE é pouco interessante e tem pouca utilidade.  
 
A escrita é muito fácil e prazerosa em Português.  
 
A escrita é fácil e prazerosa em LE.  
 
Para aprender a escrever em E/LE é preciso ler, produzir muitos textos, 
usar o dicionário, aprender com os erros detectados na correção de textos e 
tomar notas na aula. 
  
A escrita recebeu um tratamento inadequado na aprendizagem do Português 
e do Inglês.  
  
O domínio da escrita em Português é alto.  
 
O domínio da escrita em Inglês é baixo.  
 
A aprendizagem da escrita em LE está condicionada pelo grau de 
domínio da L1 e da competência linguística e comunicativa na língua-alvo 
(TASET, 2006, p. 123).  

 

Em relação a outras crenças detectadas por pesquisadores, temos as obtidas 

por Lima (2006), que faz referências a uma crença de alunos de Inglês, na qual eles 

acreditam que, no futuro, necessitarão de LE e, por isso, investirão esforços e tempo 

para estudar a língua e atingir um fim instrumental. A crença de que o Inglês é uma 

disciplina acessível é bastante recorrente no relato dos estudantes em diversos 

momentos da pesquisa. Isso nos mostra que as crenças podem variar de acordo 

com o contexto; as que foram identificadas demonstram que os estudantes possuem 

dificuldades em aprender a língua inglesa. 

Em outras pesquisas sobre crenças, de autores como Abrahão (2004) e 

Moraes (2006), os alunos acreditam que aprender uma língua significa adquirir uma 

estrutura de conhecimentos: que o professor tem esse conhecimento e deve 

transmiti-lo ao aprendiz; que aprender uma língua significa aprender estrutura e 

vocabulário; e que é muito importante saber vocabulário (MORAES, 2006). Algumas 

crenças relacionadas com concepções de aprendizagem foram trabalhadas por 

Abrahão (2004) em relação ao processo de ensino/aprendizagem de LE. Entre elas, 

estão a de que a aprendizagem ocorre pela aquisição de LE por parte do indivíduo, 

de novas informações; a absorção de um novo conhecimento que vai acrescentar 

algo de novo ou transformar um pensamento pré-existente; a aprendizagem só 

acontece quando o conhecimento é assimilado pelo aluno, ou seja, quando os 

sujeitos têm controle do conhecimento; é o contato com um conhecimento novo e 
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que estabeleça uma ligação direta com a realidade do estudante e; a aprendizagem 

acontece a todo instante. 

A partir do conhecimento das crenças de alunos, é fundamental que sejam 

levadas em consideração, assim como suas dificuldades, as expectativas, porque, 

desse modo, o estudante pode se conscientizar e refletir sobre a sua própria 

realidade (BARCELOS; BATISTA; ANDRADE, 2004). Contudo, salientamos que 

poucos são os aprendizes que têm ou tiveram a oportunidade de compreender as 

crenças que estão presentes no processo de ensino/aprendizagem de LE 

(ABRAHÃO, 2004), porque esse tema é pouco trabalhado e desenvolvido com os 

estudantes, tanto que é escassa a quantidade de pesquisas nessa área.  

Levando em consideração essas pesquisas investigadas, podemos dizer que 

as crenças envolvem temas relacionados e importantes para o processo de 

ensino/aprendizagem, pois, conforme comentamos, as crenças dos aprendizes 

podem ser influenciadas pelo contexto, pelo professor e pelo estilo de aprendizagem 

dos alunos. 

 
2.5 O papel da afetividade no processo de ensino/aprendizagem 

 

Para Vygotsky (2003), é possível entender de maneira adequada o 

pensamento humano quando consideramos sua base afetiva, porque o pensamento 

e o afeto são indissociáveis, de maneira que a vida emocional é vinculada a outros 

processos psicológicos e ao desenvolvimento da consciência e do intelecto. No que 

se refere às emoções, podemos dizer que o indivíduo aperfeiçoa o controle sobre si 

mesmo e ocorrem mudanças qualitativas no campo emocional. No entender de Lago 

(2011), abordar o pensamento do ser humano e refletir apenas sobre autonomia, 

interesses pessoais e desconsiderar os aspectos afetivos do sujeito é uma postura 

ingênua e prejudicial para o processo de ensino/aprendizagem. 

Vygotsky concebe o ser humano como um indivíduo que interage, raciocina, 

pensa, deduz e prescinde, do mesmo modo que é alguém sentimental, sensível e 

que possui desejos. Dessa maneira, com o auxílio das necessidades, emoções e 

impulsos, é originado o pensamento que exerce influência no aspecto afetivo e 

cognitivo (VYGOTSKY, 1993). Nessa perspectiva, a cognição e o afeto estão 

interligados, exercendo, ao mesmo tempo, influência na vida e no desenvolvimento 

do indivíduo. O ser humano, ao longo de sua vida, do mesmo modo que aprende a 
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atuar, a pensar e a falar, é influenciado pela cultura e pela interação com os outros, 

pois os sentimentos estão presentes desde os primeiros momentos de nossas vidas 

e se contemporizam por toda a existência de cada ser.  

Na Abordagem Sociointeracionista, o ser humano é resultado do 

desenvolvimento de processos físicos, mentais, cognitivos, afetivos, internos e 

externos. É praticamente impossível compreender essa evolução humana de forma 

separada, por isso, percebemos a necessidade de entender o sujeito em uma 

abordagem unificadora, tal qual recomendava Vygotsky. 

 O interesse por essa integração é apresentada por Vygotsky em seu projeto 

de construção de uma nova Psicologia, que demonstrava que o estudioso estava um 

passo à frente de sua época. Desse modo, o pesquisador sugeria uma abordagem 

que englobasse as dimensões afetivas e cognitivas do funcionamento psíquico que 

está muito próxima das tendências atuais. 

 A presença da afetividade no processo de ensino/aprendizagem de LE é 

importante, porque, ao lidarmos com a emoção, trabalhamos com a libertação do ser 

humano, que, no processo de maturação, começa a sentir-se autônomo e capaz de 

aprender coisas novas e produtivas.  

Os fatores afetivos, quando valorizados, podem resultar na eficácia da 

aprendizagem ao criarem emoções positivas que sejam facilitadoras da 

aprendizagem; do mesmo modo, esses fatores afetivos podem solucionar problemas 

causados por emoções negativas. Por outro lado, ao se valorizar a afetividade na 

aula de língua colocam-se as necessidades afetivas ao lado das cognitivas (REYNA, 

2009). 

A partir dos pressupostos teóricos apresentados é reafirmada a importância 

da afetividade na relação professor/aluno e em todo o contexto de 

ensino/aprendizagem:  

 
Abordar o pensamento como algo autônomo, independente dos motivos, 
dos interesses, das inclinações e das emoções do indivíduo é, além de 
ingenuidade, uma postura danosa para a educação, visto que as ideias 
contêm os vestígios da relação afetiva do indivíduo com aquele aspecto da 
realidade que elas representam. Estados e fatores emocionais como raiva, 
ansiedade, desmotivação e falta de autoestima podem limitar, senão 
impossibilitar o que é compreendido e aprendido. É mais do que tempo para 
uma revolução no que consideramos relevante no ambiente educacional, 
considerando a educação como o desenvolvimento integral de todas as 
faculdades do ser humano, o que inclui, necessariamente, os aspectos 
afetivos (LAGO, 2011, p. 50). 
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Nesse sentido, a motivação é um dos aspectos afetivos que mais preocupa os 

professores, pois influencia todos os aspectos do processo de ensino/aprendizagem. 

A aprendizagem está relacionada com a construção e reconstrução do que é 

ensinado, de maneira que o estudante é um agente ativo do processo de 

ensino/aprendizagem (FREIRE, 2004). Ao pensarmos em uma prática educativa 

sem a motivação e o interesse dos alunos, podemos estar reduzindo o ensino à 

projeção ou ao adestramento humano.  

 

2.5.1 Motivação: definições  

 

A concepção de motivação se modificou a partir do século XX, passando de 

uma visão biológica para uma perspectiva mecanicista-comportamental e, mais 

tarde, para uma construtivista cognitivamente mediada (DÖRNYEI, 2011). No ensino 

de línguas, a motivação do aluno age como um fator determinante e fundamental, 

uma vez que, para que a aprendizagem ocorra de maneira satisfatória, é essencial 

que exista o envolvimento substancial do aluno em todas as tarefas propostas em 

aula.  

Vemos então que, ao pensarmos no contexto escolar, a motivação deve ser 

considerada como capaz de incentivar os alunos a utilizarem as suas 

potencialidades e capacidades para o estudo e para seus interesses. Nesse 

raciocínio, é admissível pensar em uma interação de qualidade que pode ter a 

propriedade de motivar, atrair e encantar o aluno para engajá-lo no ensino.  

Utilizamos, no presente trabalho, a definição de motivação que a descreve 

como um aspecto dinâmico da ação, no sentido de ser o propulsor do ato do sujeito, 

ou seja, é o que o impulsiona para buscar seus objetivos, de maneira que 

características como a persistência, o esforço e a atenção são fundamentais na 

descrição do comportamento motivacional. É um processo que mobiliza o organismo 

para uma atitude, a partir da relação estabelecida com o ambiente e com o outro: 

 
No que se refere ao entendimento da motivação entre professores e 
pesquisadores, está no fato de que professores parecem ver a motivação 
como algo mais imediato, presente, como a participação do aluno nas 
atividades em determinada aula, enquanto os pesquisadores parecem 
perceber a motivação como um processo mais longo e mais duradouro, 
nutrido, por exemplo, pelo interesse em atingir objetivos bem definidos, 
propósitos firmes na busca desses objetivos e crença de que é o resultado 
possível de ser alcançado (MICHELON, 2004, p. 229). 
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A motivação não é estática, ela muda no decorrer do tempo, variando também 

de indivíduo para indivíduo. O processo motivacional é o resultado de ações internas 

influenciadas por fatores externos ao aluno ou pelo valor da tarefa em si e não só 

por recompensas externas ao aprendizado. Ela pode ser definida como um estado 

que ocorre em um sujeito que “começa, direciona, coordena, amplifica, termina e 

avalia os processos cognitivos e motores por meio dos quais vontades e desejos 

iniciais são selecionados, priorizados, operacionalizados e desempenhados” 

(DÖRNYEI, 2011, p. 209). 

É possível relacionar a motivação dos alunos para participar de determinado 

curso de língua, ocasionada por um tipo de interação vivenciada por eles nessa 

nova experiência, pois, por mais que a aprendizagem se dê na intimidade do 

indivíduo, o processo de construção de conhecimento ocorre em função da 

qualidade e da diversidade das interações que mantemos com os demais sujeitos. 

De tal modo, a ação educativa do contexto escolar deve oferecer, ao aluno, algumas 

possibilidades para que seja induzido, ou melhor, motivado a um esforço no sentido 

de obter resultados positivos no processo de ensino/aprendizagem, pois “os motivos 

que orientam as atividades são coletivos e resultam de uma trajetória de 

desenvolvimento histórico-cultural” (RICHTER, 2008, p. 41).  

A partir da prática educativa e da qualidade das interações estabelecidas no 

contexto de ensino, o aluno é auxiliado a superar dificuldades dentro desse espaço, 

podendo ajudar no desenvolvimento de destrezas específicas em uma determinada 

língua. No processo de ensino/aprendizagem, tanto o aluno como o professor estão 

em uma constante troca de informações, na qual pode ser criado um ambiente fértil 

e saudável para o debate e reflexão: 

 
O cognitivo não se dá de uma forma satisfatória sem esse pano de fundo 
da afetividade. Para que o estudante aprenda, ou para que nós educadores 
aprendamos, importa que a nossa afetividade e a do nosso educando nos 
disponibilize para aprender: “eu desejo aprender”, “gosto de aprender”, 
“estou disponível para aprender isso”; “tenho interesse nisso”, “tenho 
prazer em aprender isso”, “meus olhos brilham quando compreendo uma 
coisa nova”... Sem essa abertura afetiva, dificilmente alguém aprenderá 
efetivamente alguma coisa. Mais que isso, sem ela, não se fará nada com 
satisfatoriedade, nem no trabalho, nem na vida pessoal, nem nos 
relacionamentos, nem nas experiências do sagrado... em lugar nenhum 
(VASCONCELOS, 2009, p. 2). 

 

A motivação do estudante depende do grau ou nível de confiança ou, ao 

mesmo tempo, de ansiedade que o aluno apresenta no processo de 
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ensino/aprendizagem; trata-se de um tema bastante complexo e de suma 

importância para o processo educativo (BOCK, 1999). Nela, está a possibilidade da 

satisfação de um desejo, e fica claro que, ao sentir-se motivado, o sujeito tem 

vontade de realizar algo, da mesma forma que procura manter o esforço necessário 

para atingir seu objetivo. 

 

2.5.2 A motivação no processo de ensino/aprendizagem 

 

Sabemos que a aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento do ser 

humano, pois estimula seu processo de desenvolvimento pessoal e dentro do 

processo de ensino/aprendizagem. A motivação pode ser considerada como um 

procedimento complexo e de essencial importância, não só no processo de 

ensino/aprendizagem, mas para a vida do sujeito. O aluno, de acordo com a 

abordagem comunicativa, “passa a ser visto como ser social afetivo com atitudes e 

motivações que o levam ao sucesso ou fracasso dependendo dos vários fatores 

ligados às questões psicológicas” (ALVAREZ; SILVA, 2007, p. 191).  

É importante que o estudante acredite que têm condições de obter resultados 

expressivos com as aulas, e que, com isso, conseguirá o objetivo de adquirir os 

conhecimentos que deseja e que são fundamentais para seu desenvolvimento 

enquanto ser humano. A partir disso, podemos considerar a motivação como “um 

desejo consciente de fazer mudanças na vida, incluindo a disposição em fazer os 

investimentos e em implementar as ações necessárias para essa finalidade” 

(CORDIOLI, 2008, p.106).  

A aprendizagem, portanto, deve ser considerada como bem-sucedida quando 

ela desperta a coerência, a motivação e o interesse do aluno (ANTUNES, 2003). 

Esses elementos podem servir como fatores estimulantes para que, o aprendiz, 

desenvolva suas habilidades cognitivas e sociais. Logo, compreendemos que, ao 

lidar com o lado sentimental, trabalhamos com a libertação do ser humano, que 

começa a se sentir autônomo e capaz de aprender coisas novas e produtivas.  

O processo de ensino/aprendizagem normalmente ocorre em um contexto 

propício para a reflexão e para uma constante troca de informações e, para isso, é 

fundamental que os alunos apresentem uma abertura afetiva para que esse 

procedimento se efetive de maneira apropriada. O cognitivo não funciona sem o 

auxílio do fator emocional (VASCONCELOS, 2009). Em alguns casos, o estudante 
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motivado busca espontaneamente pelo que quer, não havendo a necessidade de 

ser pressionado por qualquer outra pessoa. A motivação pode ser considerada como 

um desejo consciente de modificar, de explorar e de experimentar, no qual o aluno é 

quem decide o que e como fazer.   

Ensinar uma LE é um tema bastante complexo que requer comprometimento 

de todos os envolvidos. O processo envolve uma série de elementos que 

comprometem a motivação. Entre eles, temos a descrença dos estudantes em 

relação à LE, a não aprendizagem e a falta de uso da referida língua; a 

desvalorização da Língua Estrangeira por parte de docentes de outras áreas e 

algumas crenças da equipe pedagógica ao julgar que essas disciplinas não 

reprovam (VENANCIO, 2010). 

Ao salientar que esses fatores negativos presentes no ambiente de trabalho 

podem impedir e prejudicar o envolvimento de docentes ao ensino de LE e, com 

isso, dificultar o desempenho dos estudantes nas atividades trabalhadas em aula, 

isso estimula o conhecimento da motivação e de como se dá todo o processo 

motivacional nos alunos. 

  

2.5.3 Tipos de motivação: intrínseca e extrínseca 

 

A motivação modifica-se ao longo do tempo, podendo ser considerada 

temporal, pois é dinâmica por natureza; não sendo estático, é variável, ou seja, 

muda de indivíduo para indivíduo e vai de acordo com a sua necessidade para 

aprender e com o desejo de atingir os objetivos determinados no processo de 

ensino/aprendizagem pelo estudante (MICHELON, 2004). Do mesmo modo, o 

resultado varia de acordo com o indivíduo, com as razões internas pessoais e por 

fatores externos ao aprendiz. Com isso, a motivação se conserva quando existe um 

desejo para alcançar um objetivo, sustentando um esforço necessário para atingir o 

fim determinado até o aparecimento de um novo interesse. Segundo Knüppe (2006), 

a motivação deve estar presente em todos os momentos. 

Podemos caracterizar a motivação como intrínseca e extrínseca, porque não 

se resume somente a algo interno e particular do estudante, já que requer uma 

compreensão do indivíduo como ser humano inserido em um contexto social em que 

interage constantemente, modificando-o e sendo modificado por ele. A motivação, 
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assim, é afetada por agentes externos à aprendizagem, como a prática de ensino, 

avaliação, a interação no contexto de ensino/aprendizagem, entre outros. 

A motivação intrínseca é orientada nas expectativas e projeções do aluno, 

estando relacionada ao interesse pela própria atividade. É a motivação que resulta 

da natureza, está “relacionada com a própria tarefa a ser executada. O aluno se 

interessa pelo conteúdo e, à medida que passa a dominar conceitos e técnicas que 

lhe permitem aprofundar a matéria objeto de estudo, reforça sua motivação” 

(FERNÁNDEZ; CALLEGARI, p. 30, 2010). Ela se relaciona ao entusiasmo que cada 

aluno possui, ou seja, é própria de cada indivíduo, não existindo recompensas 

aparentes pela realização da tarefa, mas pela tarefa em si. 

A motivação extrínseca é marcada pelos estímulos externos, oriundos de 

terceiros direta ou indiretamente e está relacionada às rotinas das vidas dos sujeitos; 

é, portanto, resultante da influência do meio, ocorrendo, assim, quando a atividade é 

considerada um meio para conseguir alguns eventos externos. Ela está relacionada 

ao interesse que vem do exterior, do ambiente, das relações interpessoais obtidas 

na sala de aula, por exemplo. O conceito de internalização, a introjeção de 

conhecimentos, apoia essa concepção de motivação extrínseca (BZUNECK; 

GUIMARÃES, 2010), ou seja, regulações externas, práticas e prescrições culturais 

são transformadas em valores, crenças e compreensões pessoais.   

A motivação é, com isso, a conjunção de uma série de fatores internos e 

externos que dependem do sujeito e do meio no qual ele está inserido. Um aluno 

pode internalizar um conhecimento através de um comportamento que possui e, por 

outro lado, complementa a internalização com uma noção, uma informação que já 

tinha. Desse modo, o conhecimento pode ocorrer por uma combinação de saberes 

que já existiam e por novos que se consolidam através dessa junção.  

 

2.5.4 Componentes motivacionais 

 

A motivação somente tem sentido com uma ação concreta e está composta 

por distintos fatores que podem ser classificados como o interesse, a curiosidade e o 

desejo por alcançar algo (WILLIAMS, 1999). É um construto, algo que não é 

diretamente observável, podendo ser considerado como um processo que denota a 

participação de diversos fatores que estimulam a pessoa a agir de determinada 
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maneira, definindo o comportamento humano, oferecendo-lhe energia e direção para 

cumprir seus objetivos. 

No caso do ensino, o conteúdo, o material didático, os métodos de ensino e 

as atividades de aprendizagem são componentes motivacionais específicos de cada 

curso ou disciplina que é oferecida para o aluno.  Como componentes motivacionais 

relacionados ao professor podem ser considerados o tipo de autoridade, as 

atividades, o feedback, a empatia, a sua formação linguística e a fluência, assim 

como a sua motivação pessoal.  

Os componentes motivacionais referentes ao grupo de alunos são os seus 

objetivos, a competitividade, a cooperação e a individualidade. O pensamento é 

causado pelos desejos, interesses e emoções, ou seja, pela motivação 

(VYGOTSKY, 1993). Assim, temos clara a necessidade de também compreender os 

aspectos afetivos para termos um entendimento completo da aprendizagem do 

estudante. 

Verificamos que a aprendizagem ocorre através de um processo cognitivo 

imbuído de interação, afetividade e motivação. Para aprender, portanto, é 

imprescindível que exista interesse por parte do aluno, pois, as razões que o 

estimulam para ser participante, no sentido de ter interesse na apropriação do 

conhecimento que é oferecido no meio de ensino, estão presentes e fazem diferença 

nas suas atitudes.  

A motivação é um processo que ocorre no interior do indivíduo e está 

relacionada com as relações de troca que o sujeito estabelece com o meio e com os 

outros, principalmente, com os professores e colegas, no caso do contexto de 

ensino. 

 

2.5.5 Motivar os alunos: uma necessidade 

 

 No contexto de ensino, tanto professores como alunos têm revelado uma 

grande preocupação com a motivação para o processo de ensino/aprendizagem. A 

motivação do estudante é um fator determinante e fundamental para o sucesso na 

aprendizagem da Língua Estrangeira, pois é essencial que exista um envolvimento 

do aluno em todo o processo (MICHELON, 2004).  

Existe uma série de princípios que determinam a estrutura interna das aulas, 

os quais são baseados no desenvolvimento de habilidades e de processos que 
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sustentam os diversos aspectos do ensino de línguas estrangeiras e da eficácia da 

aprendizagem. O professor tem, com isso, uma tarefa muito importante: 

 
Cabe ao professor, dentro de suas possibilidades, o máximo esforço 
possível para manter a motivação dos alunos que já a têm e despertá-la nos 
que se encontram desmotivados. É preciso ponderar, entretanto, que não 
há e não vai haver nenhuma receita mágica que possa ser usada por todos 
os professores, com todos os alunos, em quaisquer situações 
(FERNÁNDEZ; CALLEGARI, 2010, p. 48). 

 

Para muitos professores, o enfoque de ensino é uma escolha extremamente 

pessoal, pois, os docentes desenvolvem papéis para serem desempenhados em 

aula com base em suas teorias de ensino, aprendizagem e de interação, que devem 

adequar-se às teorias escolhidas.  

No trabalho de Callegari (2008), foi estudada a motivação de alunos 

brasileiros em aulas de Espanhol como LE em contextos formais de aprendizagem. 

O estudo objetivava aprofundar o conhecimento sobre o conceito de motivação e 

sobre determinados fatores relacionados a ELE; estabelecer um conjunto de 

estratégias didáticas que tivesse como foco a motivação dos alunos em aulas de 

Línguas Estrangeiras; conhecer o grau de motivação de alunos e professores de nove 

turmas de Espanhol de um dos Centros de Estudos de Línguas da cidade de São 

Paulo, assim como as suas principais causas; verificar em que medida os 

professores utilizavam, em suas aulas, determinadas estratégias motivacionais; 

propor e avaliar a aplicação de um processo de intervenção numa das turmas 

envolvidas; reavaliar e complementar o conjunto de estratégias apresentado.  

Os resultados obtidos com essa pesquisa mostraram que: tanto os alunos 

como os professores de Espanhol envolvidos no estudo encontram-se motivados, 

embora alguns aspectos possam ser melhorados, o que redundaria em aumento 

do grau motivacional dos alunos; há discrepância entre as estratégias que a 

professora com a qual realizaram a intervenção afirma utilizar e as que de fato foram 

observadas em sala de aula; há divergências também no que se refere à opinião de 

alunos e professores sobre o grau de motivação que suscitam determinadas 

atividades; a implementação de mudanças pedagógicas pode levar a um 

incremento na motivação dos alunos (CALLEGARI, 2008). 

 Sabemos que recuperar ou promover motivação de mais qualidade não é 

uma tarefa simples. Um objetivo motivacional, ou seja, algo que motive o indivíduo, 

pode ser a busca pelo desenvolvimento e a manutenção da motivação no processo 
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de ensino/aprendizagem através de atividades significativas para os alunos, isto é, 

tarefas que mantenham os estudantes engajados e envolvidos, tentando obter 

benefícios com a aprendizagem. A promoção da motivação para aprender deve ser 

trabalhada junto com a promoção de crenças de valorização das aprendizagens, já 

que a intenção é fazer com que o aluno sinta prazer em aprender e acredite no valor 

ou na importância da tarefa. Nesse caso, a crença no valor da atividade só terá 

impacto motivacional se estiver relacionada com a situação real de aprendizagem.  

 A estratégia motivacional deve consistir em buscar interesses pessoais e 

valores dos estudantes. Todo o aluno passa, com isso, a ver o significado e a 

importância da aprendizagem quando está relacionada com a vida do aluno, com os 

seus objetivos e preocupações. Por isso, é acentuada a necessidade de trabalhar 

com tarefas autênticas, extraídas da vida dos estudantes ou que façam parte das 

suas necessidades.   

 As atividades devem ser estimulantes e desafiantes para que possam 

promover motivação nos alunos; além disso, emoções positivas nas aprendizagens 

estimulam o estabelecimento de um desejo para o envolvimento nas aulas e 

valorização das atividades de aprendizagem (PEKRUN, 2006). Um grande objetivo 

do ensino é que todos os envolvidos tenham sucesso e evolução no processo, que 

os alunos aprendam e que os professores sintam que o seu dever foi cumprido. Isso 

exerce um desenvolvimento na motivação intrínseca de cada pessoa que faz parte 

desse entorno. 

Ter desafios e acertos em tarefas; atividades suplementares para que a 

aprendizagem ocorra; atividades que possam ser escolhidas pelos alunos; que cada 

estudante consiga seguir seu próprio ritmo, sem se sentirem pressionados; e 

alternar trabalhos individuais com atividades em pequenos grupos ou em dupla 

podem ser possibilidades de motivar e estimular a turma. 

Alguns alunos podem estar desmotivados porque os exercícios não são 

interessantes. Isso requer que o docente tenha a habilidade de perceber que a aula 

não está sendo motivadora. Um processo de interação social, pessoal e afetivo, 

desenvolvido e estimulado pelo professor em um grupo de alunos, incluindo 

diálogos, negociação e trocas de experiências, tudo adaptado à necessidade do 

aprendiz, possui um valor inestimável, interesante, atraente e, além disso, pode 

desenvolver um engajamento em todo o processo de ensino/aprendizagem por parte 

do estudante. Muitas vezes, o baixo rendimento dos alunos é causado pela falta de 
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motivação pessoal ou pela ausência de incentivo oferecido pelos docentes aos 

estudantes. A não motivação é demostrada pela falta de interesse, de atenção, 

desvalorização da disciplina e do envolvimento do estudante com as tarefas 

sugeridas pelo docente (MICHELON, 2004). 

As influências da motivação dependem também das verbalizações 

complementares do professor; o aluno deve ser reconhecido quando estiver 

atingindo os objetivos da aprendizagem. O elogio, quando é sincero, recebe 

credibilidade e fomenta a motivação. Na verdade, a preocupação do professor, de 

maneira geral, tem essa função de estimular o envolvimento do aluno nas aulas.  

Motivar os alunos é uma atitude que merece a atenção do professor. Não é 

apenas uma necessidade do contexto de ensino, mas uma possibilidade de 

construção de um papel de ajudar os alunos a aprenderem. O estudante deve 

permanecer engajado nas atividades de aprendizagem e, para isso, a motivação 

pode ser estimulada a partir da utilização de atividades, estratégias variadas, 

diversificadas para serem usadas de acordo com as circunstâncias do processo de 

ensino/aprendizagem. 

Existem algumas tarefas que possuem valor intrínseco para alguns 

indivíduos, ou seja, geram satisfação nos sujeitos e fazem com que eles se 

mantenham envolvidos por um fim em si mesmo, um interesse pessoal, este é o 

caso da motivação intrínseca (BZUNECK; GUIMARÃES, 2010). A motivação, assim 

como as atitudes afetivas, possui um importante papel na aprendizagem de Língua 

Estrangeira e exerce um diferencial nos resultados de aprendizagens em LE 

(REYNA, 2009). Ao contrário de estudantes de escola, que aprendem a língua como 

um requisito escolar, os alunos adultos aprendem porque desejam (motivação 

intrínseca) e, por isso, a motivação age como um fator chave para o estímulo ao 

estudo. Portanto, conhecer a motivação que possuem os alunos facilita o processo.  

Para isso, é fundamental que o individualismo seja superado, que a interação 

entre professor/aluno/aluno seja incentivada, de maneira que o processo de ensino-

aprendizagem seja efetuado de forma adequada. O ideal é que os alunos aprendam 

através de uma orientação efetuada pelo professor que está engajado no trabalho; 

que estimule o estudante para um comportamento crítico e reflexivo, buscando o 

desenvolvimento de suas potencialidades e de sua personalidade. Se a motivação é 

um fator chave para o sucesso da aprendizagem, as habilidades de metodologia de 

ensino e as características de personalidade do docente em motivar e envolver os 
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alunos para o ensino deveriam ser salientadas em todo o processo de ensino-

aprendizagem de línguas. 

 
2.5.6 A relação entre crenças e motivação 

 

 Levando em consideração o presente trabalho, encontramos algumas 

relações que são dadas pelos autores às crenças e à motivação. Pajares (1996) 

atribui às crenças um papel central na motivação das pessoas e admite que elas 

estão diretamente relacionadas à expectativa, ao fracasso, aos objetivos e aos 

valores que cada indivíduo possui. Da mesma forma, Richards e Lockhart (1994) 

afirmam que as crenças podem influenciar na motivação dos estudantes para 

aprender e em seus conhecimentos sobre o que é aprender uma língua. 

 Observamos que as crenças estão intimamente ligadas à motivação. Desse 

modo, ao relacionarmos as crenças à motivação é possível pensar que o ser 

humano atua baseado nas crenças, no entanto, nem sempre consegue atingir o que 

espera. Isso, portanto será o que influenciará a motivação para atingir um resultado, 

ou seja, para a realização de uma próxima atividade, a pessoa terá como base o que 

obteve na experiência anterior, utilizando essas expectativas como um apoio para 

alcançar seus objetivos. 

 Conforme já comentamos no decorrer do trabalho, as crenças que os 

professores e os alunos possuem atuam no processo de ensino/aprendizagem. Por 

isso, nesta pesquisa, buscamos salientar a importância da influência ser positiva e 

motivadora para que tanto o docente quanto o discente alcancem o objetivo que 

buscam, ou seja, a aprendizagem de ELE. 

Neste capítulo, apresentamos as reflexões teóricas que deram sustentação 

ao nosso trabalho de pesquisa. No próximo capítulo, explicitamos a metodologia 

utilizada no desenvolvimento desta pesquisa e damos informações mais 

esclarecedoras sobre o contexto no qual ela foi desenvolvida. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, apresentamos a metodologia utilizada na realização desta 

pesquisa. Primeiramente, descrevemos o perfil dos participantes e o contexto de 

investigação no qual a pesquisa foi desenvolvida. Na sequência, apresentamos a 

descrição dos instrumentos e os procedimentos usados no decorrer da coleta dos 

dados. Para finalizar, expomos os critérios de análise das informações coletadas. 

 

3.1 Contexto de Pesquisa 

 

O Centro de Ensino e Pesquisa de Línguas Estrangeiras Instrumentais da 

UFSM (Cepesli) é dedicado ao ensino instrumental de línguas e oportuniza a 

professores e alunos de graduação e pós-graduação o desenvolvimento de 

pesquisas sobre o processo de ensino/aprendizagem de línguas.  

O referido local privilegia o ensino das Línguas Espanhola e Portuguesa, 

sendo composto por um coordenador, professores e alunos de graduação e de pós-

graduação, professores da UFSM, de outras instituições de ensino superior e da 

rede pública de ensino. Nesse espaço, são desenvolvidos trabalhos relacionados à 

produção de material didático, à formação de professores, às crenças na educação 

e à avaliação da aprendizagem; todos relacionados ao ensino instrumental de 

línguas. 

 

3.1.1 Curso de Espanhol para Viagens 

 

O Cepesli oferece, para a comunidade universitária e regional, o Curso de 

Espanhol para Viagens, que visa a preparação dos alunos para a comunicação 

quando em situação de turismo ou de primeiros contatos, para prepará-los a 

interagir com falantes de Língua Espanhola. São cursos intensivos, de uma a duas 

semanas, com duração de 20 horas presenciais, aulas de 4 horas por dia, oferecidos 

para, no máximo, doze alunos por turma, porque o objetivo é que o aluno consiga 

compreender e expressar-se em ELE. Nesse curso, a oralidade e a compreensão 

em LE são permanentemente trabalhadas; ele se baseia na Abordagem 
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Comunicativa de ensino de línguas, pois, no caso dos cursos de espanhol para 

viagem, objetiva-se desenvolver uma habilidade para fazer algo, nesse caso, para 

usar a língua (WIDDOWSON, 1991).   

Durante a realização do curso, dois docentes trabalham, simultaneamente, 

em sala de aula, por se acreditar que é fundamental ter um profissional trabalhando 

diretamente com o conteúdo que deve ser ensinado, enquanto outro monitora a 

aprendizagem, tirando dúvidas e respondendo a questionamentos dos alunos. 

Desenvolver as aulas com um professor mais experiente e outro que vai aprendendo 

com ele: assim se dá a preparação dos professores do curso, salientando o trabalho 

em equipe que existe no Centro, ou seja, nesse caso, alunos e docentes menos 

experientes se beneficiam com esse tipo de prática. Além disso, ter dois professores 

envolvidos com a turma representa que o estudante nunca ficará sem aula, sem 

orientação para a aprendizagem. 

 

3.1.2 Professores do curso  

 

Foram observadas as aulas de quatro professores de dois cursos de 

Espanhol para Viagens; cada uma foi ministrada por uma dupla de professores 

distintos.  

Os professores não foram diretamente observados, mas as atitudes tomadas 

pelos alunos a partir da didática dos docentes foram consideradas. Após as aulas, 

muitas vezes, a pesquisadora procurou questioná-los em relação às atitudes dos 

estudantes, às características e aos comportamentos em aula. 

Os docentes do primeiro curso foram identificados, neste trabalho de 

pesquisa, por professor P1 e P2; do segundo, professor P3 e P4. O professor P1 

atualmente é acadêmico do curso de Letras - Hab. Espanhol e Literaturas da Língua 

Espanhola, de uma Universidade Federal. Esse docente é participante do Cepesli 

desde 2009 e atua em projetos relacionados ao Ensino Instrumental de línguas e 

formação de professores. Ele já ministrou quatro cursos de Espanhol para Policiais 

Rodoviários Brasileiros e três Cursos de Espanhol para Viagens. O professor P2 é 

formado em Letras com habilitação em Espanhol e Literaturas de Língua Espanhola 

(2011) e mestrando do curso de pós-graduação em Letras, na área de Estudos 

Linguísticos em uma Universidade Federal. Foi professor de duas turmas do curso 
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Instrumental de Espanhol para Policiais Rodoviários Brasileiros e de duas do curso 

Instrumental de Espanhol para Viagens. 

Os professores do segundo curso foram nomeados como P3 e P4. O 

professor P3 é formado em Letras com habilitação em Espanhol e Literaturas de 

Língua Espanhola (2009). Foi professor substituto de uma instituição de ensino 

superior nas disciplinas de Didática e de Estágio Supervisionado. Possui experiência 

como professor de cursos de Espanhol para Viagens, de Didática, Prática Docente 

e, atualmente, trabalha como orientador de TCCs na EAD e em um projeto de 

implantação de Espanhol no ensino médio de um colégio técnico. Além disso, 

trabalha, juntamente com uma equipe interdisciplinar, na formação de professores 

do Estado do RS. O professor P4 é graduado em Letras - habilitação em Língua 

Espanhola pela Universidade Federal de Santa Maria (2011), professor colaborador 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência-PIBID/Espanhol de 

uma Universidade Federal. Atualmente, cursa a graduação em Letras/Português 

pela UFSM. Ministrou dois cursos de Espanhol para Viagens.  

 

3.1.3 Sala de aula e materiais didáticos 

 

A sala de aula onde foram desenvolvidos os Cursos de Espanhol para 

Viagens era um ambiente propício para 15 alunos. O curso tem o número máximo 

de 12 estudantes. As aulas foram desenvolvidas em uma sala de aula pequena. O 

computador era utilizado com frequência para as atividades de áudio e vídeo e um 

quadro branco serviu de apoio no momento das explicações.  

O livro didático utilizado nas aulas foi desenvolvido pelo grupo de 

pesquisadores que compõe o Cepesli e continha materiais variados, tais como 

vídeos, músicas, diálogos e reportagens que contribuíam para a elaboração de 

atividades que foram aplicadas no curso. É importante destacar que o material já foi 

reformulado algumas vezes a partir das experiências dos cursos e do relato 

realizado pelos professores que ministraram as aulas, de modo que se reformulou o 

livro para melhor suprir as necessidades dos estudantes.  
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3.2 Sujeitos 

 

A partir das dez primeiras perguntas do pré-questionário buscávamos verificar 

o perfil dos participantes, constatando a idade, a escolaridade, o objetivo ao 

participar do curso, se já havia estudado LE anteriormente, em que local e como 

eram as aulas. Além disso, investigamos o contato que possuíam com a Língua 

Espanhola e como classificavam e justificavam seu conhecimento na referida língua. 

Participaram desta pesquisa 16 alunos, identificados nesse trabalho como A, 

B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O P, Q; com idade entre 18 e 60 anos; 11 

mulheres e 5 homens. Todos eles já haviam estudado alguma LE anteriormente, 5 já 

haviam realizado cursos de Espanhol e tinham formação superior completa ou em 

andamento. Os estudantes haviam participado de cursos extensivos ou intensivos, 

mas com um curso Instrumental nunca tiveram contato anteriormente, era a primeira 

experiência. O contato com uma LE variava entre cursos de língua, contato com 

nativos, estudos na escola ou no pré-vestibular, vivência ou trabalho em região 

fronteiriça e acesso a programas de televisão, filmes ou músicas em ELE.  

Os discentes também comentaram que tinham interesse em aprender a 

Língua Espanhola, já que julgavam o Espanhol a LE mais fácil de aprender em 

função da proximidade com o Português e que possuíam interesse pelo tema do 

curso de Espanhol para Viagens. 

 

3.3 Coleta de Dados 

 

Para a realização desta pesquisa, os aspectos éticos foram constantemente 

seguidos, de modo que os alunos/participantes foram devidamente avisados sobre 

os objetivos do trabalho e assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, permitindo sua participação e autorizando a utilização e divulgação dos 

dados obtidos na análise. Os propósitos da pesquisa foram apresentados para todos 

os participantes. Além disso, foi garantido o sigilo das informações e assegurado o 

anonimato dos sujeitos envolvidos. 

A coleta de dados para essa pesquisa foi efetuada durante as aulas de duas 

edições do Curso de Espanhol para Viagem. Antes de a coleta ser executada, foram 

realizadas três “aplicações piloto”, nas quais os questionários, a entrevista e a 

observação foram adequados previamente e modificados. Esses cursos foram 
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desenvolvidos (incluindo as aplicações piloto) de novembro de 2011 a agosto de 

2012.  

 

3.3.1 Abordagens de Investigação: Metacognitiva e Contextual 

 

As crenças, um dos temas investigados na dissertação, segundo Almeida 

Filho (2002), têm seu papel destacado por serem consideradas uma força atuante 

no ensino de línguas. Além disso, possuem a capacidade de influenciar todo o 

processo de ensino/aprendizagem. Nas pesquisas sobre as crenças, existem 

abordagens específicas para investigá-las, conhecidas como: normativa, 

metacognitiva e contextual. Para o presente trabalho, foram utilizadas duas dessas 

metodologias, as chamadas Metacognitiva e Contextual, que apresentamos. 

A Abordagem Metacognitiva está relacionada ao estudo das crenças 

condizentes com a importância da linguagem dos alunos, as quais são encontradas 

através de entrevista e de questionários. Nesse tipo de estudo, a maioria das 

pesquisas têm como base o conhecimento cognitivo e a influência que exerce na 

aprendizagem. Desse modo, os alunos têm a capacidade de construir algumas 

crenças a partir do processo de ensino/aprendizagem de línguas.  

Em relação ao conhecimento cognitivo que embasa essa abordagem, temos 

consciência de que é considerado como estável e declarável, porém, “nem sempre 

empiricamente sustentável e interativo, isto é, que pode influenciar os resultados da 

aprendizagem” (BARCELOS, 2001, p. 79). Os estudos, a partir dessa abordagem, 

consideram as crenças como conhecimento metacognitivo, ou seja, duradouro e 

falível e com isso as crenças podem ser vistas como empecilho a uma determinada 

visão de aprendizagem.  

A Abordagem Metacognitiva apresenta uma série de vantagens que podem 

ser percebidas através do uso de entrevista que possibilita, aos alunos, uma reflexão 

acerca de suas experiências. As crenças vistas como parte do processo de 

raciocínio do aprendiz são consideradas como conhecimento. Não há dúvida de que, 

a partir dessas vantagens, a Abordagem Metacognitiva interfere nas crenças através 

de intenções e de declarações verbais. No entanto, nesse caso, a influência da 

relação existente entre crença e contexto não é analisada.  

Outra abordagem selecionada para a pesquisa com crenças foi a Contextual, 

que pode ser considerada uma perspectiva diferenciada, pois utiliza a observação 
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em sala de aula e a análise do contexto social no qual os alunos atuam para verificar 

as crenças, nesse caso, em contextos específicos. Conforme argumenta Barcelos 

(2001), é importante destacar dois pontos referentes ao estudo das crenças: 

“primeiro, que as crenças estão inter-relacionadas com as experiências dos alunos e 

segundo, que as crenças não são tão estáveis como se costuma pensar” 

(BARCELOS, 2001, p. 82).  

Por isso, as crenças são consideradas condicionadas ao contexto, e os 

instrumentos de pesquisa utilizados na Abordagem Contextual são entrevista e 

observações efetuadas no ambiente de ensino, de forma que a relação entre 

crenças e ação é investigada no espaço específico de ensino/aprendizagem dos 

estudantes. Essa abordagem pressupõe que as crenças são sociais e dinâmicas, o 

que implica uma metodologia distinta para investigá-las. Em virtude disso, é 

fundamental investigar as crenças existentes no local de aprendizagem de línguas 

dos alunos.  

O uso dessas duas diferentes metodologias, a Metacognitiva e a Contextual, 

é justificado porque existem vários estudos bem fundamentados relacionados com 

esse tema utilizando essas abordagens. Entendemos que a pesquisa relacionada 

com crenças sobre a aprendizagem de línguas deve contextualizá-las, com o intuito 

de procurar entender como interagem com as atitudes tomadas pelos alunos e as 

funções exercidas por elas nas experiências de aprendizagem no e fora do contexto 

de ensino.  

 

3.3.2 Instrumentos de coleta de dados utilizados na pesquisa 

 

Sabemos que a pesquisa deve ir além de uma simples descrição de fatos, 

pois é necessário que ocorra uma investigação contextualizada com relação aos 

participantes da pesquisa. Acreditamos que as crenças devem ser investigadas de 

uma forma interativa, na qual elas e as ações estejam interconectadas e 

relacionadas (BARCELOS, 2001). Além disso, o conhecimento não pode estar 

separado da ação, porque é fundamental que sejam consideradas as experiências, 

as atitudes, as interpretações dessas experiências e o contexto social que acomoda 

todas essas vivências. 

Nenhum instrumento de coleta de dados utilizado isoladamente na 

metodologia de um estudo investigativo pode ser considerado suficiente, pois 
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diversos meios para levantar dados devem ser cuidadosamente selecionados e 

combinados para que a pesquisa qualitativa seja considerada válida e confiável 

(ABRAHÃO, 2006). Seguindo esse pressuposto, utilizamos, neste trabalho, um pré e 

um pós-questionário, a observação das aulas efetuadas pela pesquisadora e 

entrevista com alunos para levantar os dados fundamentais para a investigação. 

Todos os alunos responderam ao pré-questionário no primeiro dia de aula e 

ao pós-questionário no último dia. Para a entrevista, no entanto, foram escolhidos 8  

alunos selecionados a partir da análise das respostas do pré-questionário e das 

observações realizadas durante as aulas. Os estudantes selecionados foram 

indicados por critérios qualitativos que a pesquisadora considerou diferenciais para a 

efetivação da pesquisa; os aspectos que padronizaram a escolha dos entrevistados 

foram alunos que pareceram como um “modelo padrão” do grupo, ou seja, 

estudantes que representavam o comportamento da maioria dos aprendizes. 

 

3.3.2.1. Questionário 

 

Os questionários têm sido utilizados com bastante frequência na investigação 

das pesquisas relacionadas às crenças, pois oferecem diversas vantagens. Segundo 

Barcelos (2001, p. 78), “são menos ameaçadores que observações, são úteis se o 

pesquisador tem recursos limitados e pouco tempo”. Levamos em consideração que 

a construção de questionários depende do objetivo da pesquisa e um dos passos 

mais importantes que o pesquisador deve tomar é ter uma boa produção de um 

sistema de levantamento de dados (FOWLER, 2011).  

Para construir um material eficaz, o instrumento de coleta de dados foi 

composto de questões mistas, isto é, abertas, fechadas e relacionadas à entrevista 

e/ou ao pós-questionário. O questionário pode ser considerado como uma técnica de 

investigação composta por um número variado e elevado de questões apresentadas 

para conhecer as opiniões dos sujeitos que serão avaliados no processo em 

questão. Neste estudo, os dados alcançados através do questionário foram 

comparados aos dados coletados na entrevista e nas observações realizadas em 

sala de aula. 

Como instrumento de coleta de dados mais importante, aplicamos dois 

questionários, um pré e o outro pós-curso, compostos por questões abertas e 



68 

 

fechadas de múltipla escolha, elaboradas em português, na língua materna dos 

indivíduos envolvidos.  

Na aplicação dos questionários, investigamos crenças, sentimentos, 

interesses e expectativas dos sujeitos que responderam às perguntas. Foi a partir 

deles que as crenças e a motivação antes e depois do curso foram mapeadas.  

Esses dois questionários foram aplicados com o objetivo de comparar se as crenças 

e a motivação existentes quando os alunos ingressaram no curso se mantiveram ou 

foram alteradas no seu decorrer. 

 

3.3.2.1.1 Pré-questionário 

 

As questões aplicadas no pré-questionário foram elaboradas com a intenção 

de verificar o perfil dos participantes (sexo, idade, escolaridade, conhecimento em 

Língua Espanhola), as crenças e a motivação dos participantes no princípio das 

aulas (Anexo A). 

As perguntas de número 1 a 10 do pré-questionário buscaram analisar o perfil 

dos participantes; as de número 11, 14, 15 e 18 examinaram as crenças antes do 

curso; as de número 12, 13, 17 e 16 pretenderam averiguar a motivação antes das 

aulas. 

 

3.3.2.1.2 Pós-questionário 

 

No sentido de realizar uma comparação das crenças e da motivação dos 

estudantes do início ao final do curso foi aplicado o pós-questionário. As perguntas 

3, 9, 10 e 11 tinham o objetivo de examinar as crenças que poderiam ser 

ressignificadas ou mantidas pelos estudantes. As questões 4, 7 e 8 buscavam 

verificar a motivação antes e depois do curso.   

No pós-questionário, pretendíamos também contrastar a motivação dos 

alunos de antes e depois do curso através das questões 7 do pré e a 16 do pós-

questionário, que eram iguais; uma foi aplicada no início (Anexo A) e a outra ao final 

do curso (Anexo B). 

 

 

 



69 

 

3.3.2.2 Entrevista 

 

A entrevista pode ser considerada um dos instrumentos básicos para a coleta 

de dados, pois permite que sejam realizados correções, elucidações e ajustes que 

as tornam mais eficazes para a obtenção das informações desejadas.  

Para a entrevista, foram escolhidos alunos a partir das respostas do pré-

questionário e de algumas informações coletadas durante a observação simples 

realizada durante as aulas através da abordagem qualitativa. Assim, os estudantes 

foram selecionados por critérios representativos da maior parte do grupo e por 

outras características que pareceram importantes para o desenvolvimento da 

pesquisa, que formaram o perfil geral dos alunos (MARCONI, 2011).  

Dessa forma, seguimos Barcelos (2001), que pressupõe que as crenças 

devem ser investigadas de uma forma interativa, na qual as crenças e as ações 

estejam interconectadas e relacionadas. O conhecimento não pode estar separado 

da ação, porque é fundamental que sejam consideradas as experiências, as 

atitudes, as interpretações dessas experiências e do contexto social que acomoda 

todas essas vivências.  

Nas “aplicações-piloto”, elaboramos uma entrevista que foi sendo modificada 

de acordo com as informações obtidas nos cursos.  

As questões da entrevista estruturada (Anexo C) do presente trabalho 

objetivaram confirmar os dados que existiam e estavam sendo coletados no pré e no 

pós-questionários. A entrevista realizada foi constituída de perguntas abertas que 

permitiram aos sujeitos investigados responder livremente, utilizando uma linguagem 

própria que facilite a apresentação de opiniões pessoais (MARCONI, 2011).  

A partir das perguntas 1, 2, 3, 4, e 5, tínhamos o intuito de verificar se o 

estudante já havia participado de algum curso de Língua Estrangeira, intensivo e 

que estivesse de acordo com os seus interesses. Após, nas perguntas 6, 7, 8 e 9, 

procuramos constatar a motivação dos estudantes desde o começo do curso, o que 

esperavam das aulas e o que os fez despertar para a participação no curso e, ainda, 

se a possibilidade de se comunicar em LE serviu como um fator motivacional.  

Nas perguntas 10 e 11, os alunos foram entrevistados em relação às 

expectativas, se essas foram alcançadas no decorrer das aulas e se o estudante 

teria o interesse em fazer outro curso de língua com a mesma estrutura do que foi 

oferecido. Depois, foram discutidas questões que envolviam o interesse pelo tema 
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do curso, sobre o que significava saber língua, saber Espanhol e se conheciam 

algum brasileiro que soubesse ELE (perguntas 12, 13, 14 e 15). Para finalizar, a 

pergunta 16 questionava a forma como se aprende mais, com o método tradicional 

ou com o utilizado no curso e solicitava a justificativa da resposta. 

Após concluída a entrevista, com o material coletado foi feita uma 

interpretação, um processo diferenciado que dá sentido às diferentes manifestações 

do que foi avaliado, pois a construção é um processo complexo, que exige cuidado 

do pesquisador para definir indicadores relevantes sobre o que estuda, com o 

objetivo de verificar se a entrevista confirmava o que havia sido encontrado no pré e 

no pós-questionário.  

As entrevistas foram realizadas com 8 alunos (50%); procuramos fazer seus 

registros através de algumas demarcações, relacionadas com os perfis dos 

participantes, com as crenças e com a motivação apresentadas pelos alunos 

naquele momento de finalização do curso. O procedimento foi realizado no último 

dia de aula, no intervalo do curso. Os alunos selecionados para respondê-la foram 

consultados, ao chegarem à sala de aula, se aceitariam ser entrevistados. Todos 

aceitaram. 

Na entrevista, as perguntas 13, 14, 15, 7, 8 e 9 se repetiram, pois aspiravam 

confirmar a veracidade das respostas obtidas nos questionários respondidos pelos 

estudantes. 

 

3.3.2.3 Observação 

 

A observação utilizada, juntamente com outras técnicas de coleta de dados, 

possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno 

pesquisado. Ela pode ser considerada uma forma de recolher e registrar alguns 

dados do contexto da pesquisa, possibilitando que se chegue a alguns resultados 

válidos para a coleta e análise de dados através da interação que ocorre no referido 

meio.  

Para que a observação seja efetivamente realizada, com o intuito de ser 

concretizada uma pesquisa confiável, é necessário um preparo material, físico, 

intelectual e psicológico, envolvendo a presença de sujeitos que serão investigados, 

o cenário no qual esses indivíduos possam estar situados e um comportamento 

social típico, para que o observador efetue registros descritivos e detalhados, no 
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sentido de procurar fazer apontamentos para legitimar as suas observações 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986). É um elemento essencial para a pesquisa, pois é um 

método de investigação que exerce um papel fundamental desde a formulação do 

problema até a análise e interpretação dos dados. Pode ser considerada um método 

de investigação e um procedimento científico que tem o objetivo de obter 

conhecimentos fundamentais para a coleta de dados da investigação (GIL, 1999).  

A observação é definida como uma forma de recolher dados que são 

observados em um ambiente determinado, como as questões mais discutidas, 

comentadas, e, por fim, mais documentadas. Ela possibilita que o observador se 

aproxime da perspectiva dos sujeitos investigados, o que é uma característica 

própria de abordagens qualitativas. Além disso, as técnicas de observação são úteis 

para investigar novos aspectos de um problema. Esses fatores relacionados à 

observação pertencem, especialmente, à posição e ao papel do observador, à 

relação existente com o campo e com o procedimento de pesquisa, com os critérios 

de validade, de confiabilidade e às questões de ordem ética, segundo Jaccoud e 

Mayer (2008).  

No presente trabalho, no decorrer dos cursos, foi utilizada a observação 

simples, que ocorre quando o pesquisador procura manter-se alheio às atividades 

que serão realizadas em aula, de modo a conseguir observar detalhes que possam 

não ser registrados por meio de outros instrumentos. Essa técnica foi utilizada no 

trabalho, com o objetivo de coletar dados, obter informações sobre o contexto da 

pesquisa, para poder examiná-los no decorrer da coleta e análise de dados. A 

observação serviu, portanto, para auxiliar na escolha dos alunos que seriam 

entrevistados, para a verificação de possíveis crenças dos estudantes e do nível de 

motivação que eles apresentavam antes, no decorrer e depois do curso. 

 

3.4 Análise dos dados  

 

As técnicas utilizadas para a análise de dados, os procedimentos de coletas 

de dados e a análise técnica desses dados dependem da natureza do problema de 

pesquisa. Na pesquisa qualitativa, os dados são coletados através de produções 

orais ou escritas, observação não estruturada, entrevista, entre outros (SELIGER; 

SHOHAMY, 2001).  
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A partir da coleta de dados realizamos, de acordo com Lüdke e André (1986, 

p. 45), a análise de dados qualitativos que apresentam “um papel extremamente 

relevante no desenrolar da pesquisa”. Dessa forma, analisar os dados qualitativos 

significa trabalhar o material obtido durante a pesquisa, dentre eles, os relatos de 

observação, as transcrições de entrevista, as análises de documentos e as outras 

informações disponíveis.  

A partir de um processo indutivo, construiu-se um conjunto de categorias para 

lidar com o texto e com as respostas dadas pelos pesquisados. Inicialmente, foram 

organizados grupos descritivos na análise (SELIGER; SHOHAMY, 2001). Para 

reformular os conjuntos iniciais, foi necessário reler o material obtido na coleta de 

dados, pois o conteúdo exposto é importante para a realização da análise.  

Para dar continuidade à análise, realizamos a classificação e a categorização 

dos dados que sabemos anteceder uma fase mais complexa da análise, pois é 

essencial que todos os elementos sejam apresentados de maneira clara, objetiva e 

ética.  

 A análise se deu a partir da verificação de quais seriam as crenças dos alunos 

sobre ensino/aprendizagem. Em um primeiro momento, foram tratadas as crenças 

dos alunos antes e depois do curso. Nessa parte de análise de dados, foram 

considerados os dois questionários aplicados, pré e pós-questionário, e a partir 

deles procuramos, então, mapear as crenças sobre ensino/aprendizagem antes e 

depois do curso.  

A segunda parte da análise se refere à motivação existente nos alunos; para 

isso, com o objetivo de mapeá-la antes e depois das aulas, ela foi verificada através 

do pré e do pós-questionário. Partimos da leitura, releitura e categorização de 

preferências dos alunos. Depois disso, comparamos com outros trabalhos que já 

existiam relacionados ao tema da pergunta. 

 O pré-questionário (Anexo A) estava composto por 18 perguntas: as questões 

de número 1 a 10 estavam relacionadas ao perfil dos participantes; as perguntas de 

número 11, 14, 15 e 18 envolviam as crenças no processo de ensino/aprendizagem; 

e as de número 12, 13, 16 e 17 se referiam à motivação. 

 O pós-questionário (Anexo B) estava composto por 13 perguntas: as questões 

de número 3, 9, 10, e 11 estavam relacionadas às crenças no processo de 

ensino/aprendizagem, enquanto que as de número 4, 7 e 8 envolviam a motivação. 

Na entrevista (Anexo C), utilizamos as perguntas 13, 14 e 15 para falar sobre as 
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crenças; e as questões 7, 8 e 9, sobre motivação. É essencial salientar que a 

observação realizada pela pesquisadora fez parte de todo o processo investigativo e 

da análise. 

 No primeiro dia de aula, os professores se apresentaram e logo foi aplicado o 

pré-questionário (Anexo A), procurando deixar os alunos bem à vontade e 

explicando todo o processo de coleta de dados antes de começarem a responder. 

Os estudantes levaram cerca de 20 minutos para completar as perguntas.  

 É importante ressaltar que antes de preencherem o questionário, entregamos 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) para que fossem 

apresentados à pesquisa que estávamos efetivando. Para isso, demonstramos 

nosso comprometimento ético com o trabalho que estava sendo realizado e a nossa 

intenção de verificar se concordavam em fazer parte da pesquisa.  

Os estudantes tinham liberdade de marcar mais de uma resposta nas 

perguntas 12, 13, 14,15, 16 no pré-questionário, e nas 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 no pós-

questionário, o que, na análise, sobrepassa a porcentagem referente a 16 alunos. 

Destacamos que foram analisadas as perguntas que consideramos específicas para 

detectar os dados suficientes para alcançarmos o objetivo do trabalho.  

Neste capítulo, apresentamos a metodologia utilizada na realização desta 

dissertação. No próximo capítulo, exibimos os resultados da pesquisa, 

fundamentados pelo referencial teórico que foi exibido no decorrer do trabalho. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

As discussões aqui expostas foram extraídas dos dados analisados com base 

nas respostas do pré-questionário, do pós-questionário e da entrevista, levando em 

conta também algumas observações feitas pela pesquisadora, que fazem parte dos 

comentários adicionais. Conforme já relatado, são 16 (100%) os participantes desta 

pesquisa. A entrevista foi realizada com 8 alunos escolhidos a partir das respostas 

do pré-questionário e de algumas informações coletadas durante a observação 

simples realizada durante as aulas, através da abordagem qualitativa, por terem 

apresentado algumas características pessoais e comportamentais relevantes para a 

pesquisa, ou seja, representativas da maior parte do grupo e por outras 

características importantes para o desenvolvimento do trabalho, que formaram o 

perfil geral dos alunos (MARCONI, 2011). 

Para melhor organizar o capítulo, ele foi dividido em três seções. A primeira 

relacionada à questão “quais as crenças dos alunos sobre ensino/aprendizagem?” 

(antes e depois do curso), retiradas das respostas do pré, do pós-questionário e da 

entrevista; a segunda com o tema “qual a motivação antes e depois do curso?” (pré, 

pós-questionário e entrevista). No item 4.3, fizemos uma discussão entre os dados 

levantados referentes a crenças e motivação. Os resultados obtidos na coleta de 

dados ficaram subdivididos para a análise nesses três itens: crenças sobre 

ensino/aprendizagem de línguas; motivação; e relação entre crenças e motivação: 

 

4.1 Crenças sobre ensino/aprendizagem de línguas 

4.1.1 Antes do curso 

4.1.2 Depois do curso 

4.1.3 Entrevista 

4.1.4 Considerações finais sobre as crenças 

 

4.2 Motivação 

4.2.1 Antes do curso 

4.2.2 Depois do curso 

4.2.3 Entrevista 
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4.2.4 Considerações finais sobre motivação 

 

4.3 Relação entre crenças e motivação 

 

O objetivo do trabalho foi investigar a modificação do Ensino Instrumental nas 

crenças de alunos sobre o ensino/aprendizagem de línguas e os reflexos dessa 

modificação na motivação para aprender um novo idioma.  

Para isso, partimos dos objetivos específicos do trabalho, que foram mapear 

as crenças sobre ensino/aprendizagem e a motivação antes e depois do curso; 

investigar se e de que maneira o ensino instrumental influenciou nas crenças; e 

investigar se e de que maneira a modificação das crenças influenciou na motivação 

dos alunos na aprendizagem do espanhol como LE. 

Para a presente pesquisa, o público do curso investigado era adulto, que 

demonstra estar motivado no processo de ensino/aprendizagem quando este é mais 

dirigido, específico para a necessidade que os aprendizes possuem (COLLINS, 

2004), ou seja, quando interesses de estudo se apliquem a situações da vida real, 

isso motiva ainda mais esse público. 

Nesse sentido, entendemos que a aproximação que se dá entre a 

aprendizagem e o trabalho, a viagem ou a um interesse específico, ocorre por meio 

de um ensino aplicado a situações da vida real, ou seja, a aplicações práticas 

relacionadas às suas necessidades.  

   

4.1 Crenças dos alunos sobre ensino/aprendizagem de línguas 

 

 Neste espaço, discutimos questões referentes às crenças dos estudantes 

sobre o processo de ensino/aprendizagem. Os dados foram coletados através do 

pré, do pós-questionário, da entrevista e das observações realizadas pela 

pesquisadora no contexto de ensino. 

 Subdividimos as respostas das perguntas para facilitar a análise, separando-

as em grupo de semelhança (DUARTE, 2002). Buscamos, ainda, compreender o 

entendimento que cada aluno obteve em relação às experiências relacionadas ao 

processo de ensino/aprendizagem de línguas que os alunos tiveram no Curso de 

Espanhol para Viagens. 
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4.1.1 Antes do curso 

  

 A primeira pergunta que analisamos foi Você acredita que só algumas 

pessoas têm capacidade de aprender espanhol? (pergunta 11 do pré-questionário). 

Tínhamos o objetivo de obtermos respostas sobre o processo de 

ensino/aprendizagem de línguas. 

Nessa questão, os 16 alunos (100%) responderam sim, todos podem 

aprender. Os aprendizes foram unânimes ao escolher a alternativa que demonstrava 

que acreditavam que em um processo de ensino/aprendizagem todos os estudantes 

podem aprender, apresentando um potencial ou uma possibilidade para aprender. 

A partir da resposta dada pelos alunos, foi possível inferir que os estudantes 

possuíam a crença de que todos podem aprender, o que os motivou para o curso 

que estava prestes a iniciar, o que poderia auxiliá-los a atingir o que desejavam, ou 

seja, a aprendizagem de ELE.  

Quando nos referimos a crenças dos alunos, estamos nos direcionando às 

concepções sobre a natureza da linguagem, da abordagem de ensino que foram 

adotadas pelos docentes, às experiências que os alunos tiveram antes como 

estudantes de LM e LE, entre outras. 

A segunda pergunta que analisamos foi referente ao processo de 

ensino/aprendizagem de Língua Estrangeira: Para aprender espanhol é muito 

importante para você que a aula tenha (pergunta 15 do pré-questionário, com várias 

opções de resposta). O nosso objetivo foi o de verificar o que os alunos acreditavam 

que era necessário ter em sala de aula, no sentido de verificar quais seriam as 

atividades que os estudantes acreditariam ser úteis e instigadoras para a 

aprendizagem de LE.  

Para a análise de dados, aproximamos as respostas que faziam parte de um 

mesmo grupo, por isso, subdividimos em ensino tradicional, materiais do curso e 

aspectos organizacionais. Buscamos subdividir as respostas por grupo de 

semelhança (DUARTE, 2002).  

O primeiro grupo compreendeu exercícios de repetição de palavras, 

exercícios de tradução, lista de palavras, ditado, regras e exercícios de gramática. O 

segundo inclui músicas e vídeos, uso de computador/internet, figuras, jogos, uso do 

livro didático, leitura e discussão de textos, cópias de textos e diálogos e uso de 
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dicionário. O terceiro abrangeu atividades individuais, atividades em grupo, 

atividades em dupla.   

Partimos do pressuposto de que essas respostas envolvem crenças que os 

alunos possuem relacionadas com as características fundamentais de uma aula 

para que um estudante aprenda uma LE. As respostas apresentadas estão no 

quadro 1, abaixo: 

 

Categorias Quais são? Porcentagem 

Ensino Tradicional Exercícios de repetição de palavras 

Exercícios de tradução 

Lista de palavras  

Ditado 

Regras e exercícios de gramática 

43,75% 

31,25% 

12,50% 

12,50% 

31,25% 

Materiais do Curso Músicas e vídeos 

Uso de computador/internet 

Figuras 

Jogos 

Uso do livro didático 

Leitura e discussão de textos 

Cópias de textos e diálogos 

Uso de dicionário 

43,75% 

12,50% 

12,50% 

25% 

50% 

62% 

50% 

18,75%  

Aspectos Organizacionais Atividades individuais 

Atividades em grupo 

Atividades em dupla 

43,75% 

43,75% 

25% 

 

Quadro 1 - aprender espanhol é muito importante para você que a aula tenha 

 

As alternativas mais escolhidas foram leitura e discussão de textos – 10 

alunos (62%); uso do livro didático e cópias de textos e diálogos – 8 (50%); músicas 

e vídeos – 7 (43,75%); as respostas estavam relacionadas com os materiais que 

poderiam ser utilizados em cursos de LE. Já as atividades em grupo e individuais 

(aspectos organizacionais do curso) foram escolhidos por 7 alunos (43,75%) – assim 

como exercícios de repetição de palavras – outra resposta que nos remete ao 

ensino tradicional. As alternativas que continham respostas relacionadas com 

regras, exercícios de gramática e exercícios de tradução foram indicadas por 5 
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estudantes (31,25%); atividades em dupla, jogos – 4 (25%); uso de dicionário – 3 

(18,75%); lista de palavras, ditado, uso de computador/internet, figuras – 2 alunos 

(12,50%).  

Os aprendizes possuem opiniões diversas sobre o processo de 

ensino/aprendizagem, de forma que os três grupos de respostas foram citados com 

porcentagens diferentes, no entanto, o dos materiais do curso foi escolhido em um 

maior número de vezes. Por isso, afirmamos que o material utilizado em aula é um 

aspecto diferencial para o curso, segundo esses alunos, e, além disso, os 

aprendizes estão apresentando a crença de que para aprender espanhol, o material 

do curso é muito importante.  

A terceira pergunta analisada foi: Como você imagina que sejam as aulas? 

(pergunta 14 do pré-questionário). Pretendíamos verificar a expectativa do estudante 

antes do curso, detectar como se apresentava a expectativa do aluno em relação ao 

processo de ensino/aprendizagem, como esperava que deveriam ser as aulas, ou 

seja, as crenças dos estudantes relacionadas a esse processo. 

Para efeito de análise, as respostas foram agrupadas de acordo com o 

significado de cada opção apresentada: opiniões positivas, neutras e negativas dos 

alunos. Foram consideradas positivas as alternativas que estão relacionadas à 

busca de aulas ativas, motivadoras, interativas, animadas, que satisfazem a 

necessidade do aluno, comunicativas e interessantes. Entre as neutras foram 

escolhidas as respostas relacionadas com metodologia, foco, conteúdo e objetivo, 

porque não podem ser classificadas como positivas nem como negativas; entre elas 

estão: gramatical, formal, vão de acordo com as expectativas, informal e tradicional. 

Entre as negativas estão as aulas repetitivas e cansativas, pois indica que os 

estudantes classificaram o curso de 3 horas diárias cansativo. As respostas 

apresentadas nessa pergunta podem ser visualizadas no quadro 2: 
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Categorias Quais são? Porcentagem 

Opiniões positivas 

 

Ativas 

Motivadoras 

Interativas 

Animadas 

Que satisfazem a necessidade do aluno 

Comunicativas 

Interessantes 

50% 

43,75% 

68,75% 

25% 

37,50% 

68,75% 

43,75% 

Opiniões neutras Gramatical 

Formal 

Vão de acordo com as expectativas 

Informal 

Tradicional 

6,25% 

0% 

18,75% 

25% 

6,25% 

Opiniões negativas Repetitivas 

Cansativas 

6,25% 

6,25% 

 

Quadro 2 – Como você imagina que sejam as aulas?  

   

As respostas dadas pelos alunos demonstraram que possuíam uma alta 

expectativa para o curso que iniciaria em poucos minutos. As alternativas que 

tiveram maior destaque foram comunicativa, interativa - 11 (68,75%) e ativa - 8 

(50%). Nesse caso, julgamos a expectativa como positiva, pois esses itens que 

foram salientados pelos estudantes iam de acordo com a metodologia que seria 

empregada no curso, o que quer dizer, que, provavelmente, os aprendizes teriam 

suas expectativas correspondidas no decorrer das aulas e essas respostas foram as 

mais encontradas. Os alunos também fizeram referência aos itens: aula motivadora 

e interessante – 7 alunos (43,75%); satisfaz a necessidade do aluno – 6 (37,50%); 

informal e animada – 4 (25%); vai de acordo com as expectativas – 3 (18,75%); 

gramatical, repetitiva, tradicional e cansativa – 1 (6,25%); formal e outro – 0 

estudante (0%). 

 Podemos perceber, a partir das respostas dos alunos, que eles possuem 

opiniões diversas em relação à aula, porque apresentam respostas variadas, de 

modo que o mesmo estudante faz referência à metodologia tradicional e 

comunicativa na mesma pergunta. 
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 A quarta pergunta analisada estava relacionada ao processo de 

ensino/aprendizagem: Muita gente acredita que aprender Espanhol é fácil e, em 

seguida, questionava: e você o que pensa sobre isso? Por quê? (pergunta 18 pré-

questionário). Tratava-se de uma pergunta dissertativa, que exigia uma explicação 

por parte do aluno. Analisamos de um modo diferenciado, individualizado e não 

quantitativamente, porque não permitia que continuássemos avaliando da mesma 

maneira. 

 Os alunos J, A e C salientaram que a similaridade do Português com o 

Espanhol pode facilitar a aprendizagem. Vejamos abaixo a transcrição das respostas 

dos alunos: 

Acredito que sim, pelo fato de nossa língua é parecida, no caso de 
brasileiros. Para outras nacionalidades talvez seja mais complicado. Porém 
estudar “mandarim” e russo deve ser muito pior (aluno J).  
 
Deve ser fácil devido a similaridade com o Português (aluno A).  

 
Concordo porque as palavras do Espanhol tem pouca diferença com as do 
Português (aluno C).  
 

 Essa é uma crença relacionada à similaridade entre a língua Espanhola e a 

Portuguesa e é encontrada em diversos momentos da pesquisa; é uma crença 

recorrente, que se repete em inúmeras situações (NONEMACHER, 2004). Por isso, 

por ser uma questão presente e que influencia no processo de 

ensino/aprendizagem, destacamos a importância de os professores de LE terem 

contato com as crenças de alunos. Por exemplo, as crenças de que o Português e o 

Espanhol são muito parecidos são encontradas com frequência entre os estudantes 

de cursos de LE, de acordo com Nonemacher (2004). É essencial destacar que 

essas línguas, apesar de serem bastante próximas por possuírem possuem a 

mesma origem, são diferentes e possuem suas especificidades. 

A crença de que Espanhol é fácil também foi encontrada em uma pesquisa 

desenvolvida na UFG. Segundo os alunos: a Língua Espanhola é mais fácil que as 

outras línguas; brasileiros não precisam se esforçar muito na aprendizagem desse 

idioma; os brasileiros entendem tudo que é dito em Espanhol; o tempo de 

aprendizagem desse idioma é muito pequeno (LAGO; SANTOS, 2010, p. 80). Do 

mesmo modo, em um projeto de mestrado, surgiram recortes de como a Língua 

Espanhola é vista no Brasil e as consequências dessa visão da língua no processo 

de ensino/aprendizagem, demonstrando que é uma questão recorrente nos 
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trabalhos de LE (PACHECO, 2002). Constatamos, a partir de todas essas pesquisas 

que apresentamos, que a crença de que o Português e o Espanhol são línguas 

muito parecidas foi encontrada com frequência em várias pesquisas, podendo ser 

considerada como recursiva nos locais onde ocorrem os processos de 

ensino/aprendizagem de LE. 

 Os alunos E e M mencionaram sobre as dificuldades de aprender uma nova 

língua: 

Acredito que toda nova língua, aprender a falar, no início não é tão fácil 
assim. É necessário muito interesse, estudos e dedicação do aluno (aluno 
E).  
 
Acredito que qual for a língua, sempre haverão dificuldades (aluno M).  
 

 O aluno N afirmou que as semelhanças entre as duas línguas (Português e 

Espanhol) dificulta a aprendizagem de ELE: 

 
O Espanhol tem diversas semelhanças com o Português e muitas vezes 
ilude quem não estuda a língua. Acho que essas semelhanças dificultam o 
aprendizado do Espanhol, pois sempre buscamos referenciais no Português 
(aluno N). 

 

Essa proximidade entre a Língua Portuguesa e a Espanhola pode causar 

graves confusões que facilitam a ocorrência de erros por parte dos alunos e cria 

uma crença de que o ELE é fácil, causando um possível desinteresse por parte dos 

estudantes (NONEMACHER, 2004).  

 Já outros alunos responderam que aprender Espanhol não é fácil nem difícil 

(alunos O, L, P e F, respectivamente): 

 
Não é fácil e também não é difícil, me parece que por ser mais semelhante 
ao Português é menos complexo. 
 
Nem tanto. Uma vez que se confunde Espanhol com “Portunhol”.  
 
Pelo que estudei, sei que não é tão fácil quanto o imaginado pelas pessoas. 
 
Não acho que não é fácil nem difícil, acho que se torna mais fácil a 
aprendizagem por ter semelhanças com a Língua Portuguesa.  

 

No estudo de Taset (2009) sobre as crenças de aprendizagem de línguas 

realizado com dezenove estudantes brasileiros de ELE sobre a importância da 

escrita como meio e objeto de aquisição de língua, as crenças dos estudantes 

relacionadas com a similaridade existente entre LE (Espanhol) e LM (Português) são 

comuns, de modo que, em uma pesquisa, 67% dos estudantes as consideram 
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línguas próximas, o que ajudaria na aprendizagem de ELE, enquanto 42% dos 

alunos condicionam esse reforço ao conhecimento que o aprendiz já possui do 

Português. 

 Em relação às crenças do presente trabalho, aprender Espanhol é fácil se 

existir dedicação e oportunidades de aprender: 

 

Sim, desde que haja empenho e oportunidades (aluno B).  

 A semelhança com a Língua Portuguesa auxilia e dificulta na compreensão e 

na oralidade, de acordo com o aluno D: 

 
É razoavelmente fácil de entender devido a proximidade com o Português, 
porém é difícil de falar devido a mistura com o Português (aluno D). 
 

Observamos que essa crença de que aprender Espanhol para falantes de 

Língua Portuguesa é fácil é recorrente. Temos conhecimento de que a origem 

dessas línguas é a mesma, ou seja, o Latim, fato que pode ser considerado um dos 

responsáveis por isso. Em contrapartida, em uma pesquisa realizada com a Polícia 

Rodoviária Uruguaia, o objetivo do curso oferecido para os policiais uruguaios era 

similar ao do Curso de Espanhol para Viagens, no entanto, a língua que deveria ser 

aprendida era o Português por falantes de Espanhol. Em relação à língua portuguesa, 

as crenças identificadas na pesquisa foram: aprender português é fácil e que é 

possível aprender português sem a necessidade de um estudo sistematizado 

(DINIZ, 2012, p.120).  

 O aluno G comenta sobre a dificuldade de aprender LE pelo fato de que 

existem muitas regras gramaticais: 

 
 Eu acho que é fácil entender o Espanhol, porém aprender a gramática é 
bastante complicado, pois existem muitas regras.  

 

 Os alunos I e H destacaram que são as regras gramaticais que tornam a 

aprendizagem de ELE complexa. As diferenças é que dificultam o processo de 

ensino/aprendizagem: 

 
Considero fácil de entender, mas difícil de se fazer entender devido aos 
sons distintos da Língua Portuguesa. Gramaticalmente o Espanhol é 
diferente do Português, logo a escrita não é simples de aprender (aluno I). 
  
Parece ser fácil por ser semelhante ao Português, porém há várias 
diferenças gramaticais, de pronúncia, que fazem com que não seja tão fácil 
(aluno H). 
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Com relação a esse aspecto, citamos um estudo realizado por Nonemacher 

(2004), que pretendia discutir a origem de crenças de professores de ELE em 

formação. Foram encontradas crenças relacionadas com os aspectos formais da 

língua no sentido de destacar que para aprender Espanhol seria necessário estudar 

os aspectos formais da língua, bem como a proximidade tipológica entre o 

Português e o Espanhol facilita a aprendizagem de ELE. Essa crença da 

necessidade de aspectos gramaticais para a aprendizagem de LE também é 

destacada pelos estudantes do curso. 

Discutimos, anteriormente, que as crenças estão diretamente relacionadas 

com o processo de ensino/aprendizagem e com as expectativas que os indivíduos 

possuem, por isso, elas podem influenciar indiretamente na motivação que os alunos 

têm para aprender uma língua (PAJARES, 1996; RICHARDS; LOCKHARTE, 1994). 

Eles já estavam motivados e isso é explicado pelo interesse que possuíam pelo 

curso e pela aprendizagem antes mesmo do princípio das aulas; assim sendo, a 

motivação é relacionada com a realização da tarefa em si (FERNÁNDEZ; 

CALLEGARI, 2010). 

Os alunos gostariam de trabalhar com o que estava presente em seu 

cotidiano, no processo de ensino e com as experiências que tiveram anteriormente. 

Por isso, a partir desse embasamento teórico, afirmamos que as crenças dos 

estudantes são influenciadas pelo contexto de ensino/aprendizagem de línguas 

estrangeiras, bem como depende do estilo de aprendizagem e do contexto de 

ensino aos quais os aprendizes estão expostos. 

 

4.1.2 Depois do curso 

 

 Neste subitem, discutimos as respostas dadas pelos alunos no pós-

questionário (Anexo B) aplicado no último dia de aula. 

A primeira pergunta que analisamos foi: Como você descreve as aulas que 

foram apresentadas no curso? (pergunta 3 do pós-questionário). Tínhamos o 

objetivo de verificar como o curso havia sido percebido pelos estudantes, 

contrastando com a expectativa inicial encontrada no pré-questionário. 

 Aproximamos as respostas que avaliamos como positivas, que foram: 

dinâmicas, motivadoras, interativas, satisfazem a necessidade do aluno, que vão de 

acordo com as expectativas, comunicativas, animadas, interessantes. As 
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consideradas como neutras – gramatical, tradicional, formal e informal – 

demonstravam como estava o processo de ensino/aprendizagem dos alunos. 

Agrupamos as que consideramos como negativas, porque demonstram a não 

satisfação dos estudantes ao afirmarem que as aulas foram cansativas e repetitivas. 

As respostas estão representadas no quadro 3: 

 

Categorias Quais são? Porcentagem 

Positivas Dinâmicas 

Motivadoras 

Interativas 

Satisfazem as necessidades do aluno 

Vão de acordo com as expectativas 

Comunicativas 

Animadas 

Interessantes 

81,25% 

62,50% 

82,25% 

50% 

50% 

75% 

37,50% 

56,25% 

Neutras Gramatical 

Tradicional 

Informal 

Formal 

6,25% 

0% 

18,75% 

0% 

Negativas Cansativas 

Repetitivas 

6,25% 

6,25% 

 

Quadro 3 – Como você descreve as aulas que foram apresentadas no curso? 

 

As respostas dadas pelos estudantes demonstram que 13 alunos (81,25%) 

julgaram as aulas dinâmicas e interativas; 12 (75%) responderam que eram 

comunicativas; 10 (62,50%), motivadoras; 9 (56,25%), interessantes; e 8 (50%), 

satisfazem a necessidade do aluno e vão de acordo com as expectativas. Todas as 

alternativas foram consideradas como positivas. Com isso, percebemos que os 

alunos saíram do curso satisfeitos com o processo de ensino/aprendizagem a partir 

do emprego de uma metodologia instrumental que busca ir de acordo com as 

necessidades dos estudantes. O curso foi avaliado como motivador, da mesma 

forma como foi verificado no pré-questionário. 

 As outras alternativas marcadas foram: animada – 6 alunos (37,50%);  

informal – 3 (18,75%); gramatical – 1 (6,25%) e tradicional, formal e outro – 0 aluno 
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(0%). As opções consideradas negativas – cansativas e repetitivas – tiveram 

somente uma resposta, demonstrando que os aprendizes saíram do curso satisfeitos 

com o processo de ensino/aprendizagem. Nessa pergunta, percebemos que, 

segundo os aprendizes, as aulas foram dinâmicas e interativas, duas das 

características que o Curso de Espanhol para Viagens julga como essenciais para 

que o processo seja bem-sucedido. A partir da interação, com o clima de 

camaradagem, os alunos tinham, no decorrer das aulas, a possibilidade de se 

expressar, de dizer se estavam gostando ou não. Isso é possível pela constante 

interação que foi estabelecida entre o professor e o aluno, a qual se dá no referido 

contexto.  

A segunda pergunta analisada foi: O que você considera fundamental em um 

curso de Língua Estrangeira para que mantenha o aluno envolvido e motivado? 

(pergunta 9 do pós-questionário). Nossa intenção era detectar como os estudantes 

entendiam o que era necessário existir no curso para manter a motivação do 

aprendiz. 

No sentido de facilitar a análise, subdividimos as respostas segundo a 

similaridade. Por isso, categorizamos como aspectos organizacionais: espaço físico, 

tema do curso, horário, carga horária, objetivo do curso, duração (intensivo ou 

extensivo), preparo dos professores e poucos alunos.   

As respostas também foram categorizadas como tipos de atividades, 

materiais do curso e aspectos pessoais. De acordo com os tipos de atividades, 

consideramos as dinâmicas realizadas em aula e, em relação aos materiais do 

curso, as opções foram: material didático e o equipamento de vídeo e áudio. Em 

relação aos aspectos pessoais, as alternativas consideradas foram: o 

interesse/necessidade pessoal e a empatia com os professores (Quadro 4): 
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Categorias Quais são? Porcentagem 

Aspectos 

Organizacionais 

Espaço físico 

Tema do curso 

Carga horária 

Objetivo do curso 

Horário 

Duração 

Preparo dos professores 

Poucos alunos 

0% 

43,75% 

18,75% 

37,50% 

18,75% 

18,75% 

68,75% 

31,25% 

Tipos de Atividades Dinâmicas realizadas em 

aula 

56,25% 

Materiais do Curso Material Didático 

Equipamento de vídeo e 

áudio 

50% 

43,75% 

Aspectos Pessoais Interesse/necessidade 

pessoal 

Empatia dos professores 

62,50% 

37,50% 

 

Quadro 4 – O que você considera fundamental em um curso de Língua Estrangeira para que 

mantenha o aluno envolvido e motivado? 

 

As alternativas da pergunta tiveram os seguintes resultados: preparo dos 

professores – 11 alunos (68,75%); e interesse/necessidade pessoal – 10 (62,50%) 

foram as mais selecionadas. As respostas estão relacionadas quanto ao Ensino 

Instrumental, ou seja, podemos dizer que a abordagem do curso oferece ao 

estudante uma capacitação em língua estrangeira em pouco tempo e para a atuação 

em determinado fim, que vai de acordo com as necessidades dos alunos. 

Sabemos que o envolvimento dos estudantes pode depender da necessidade 

de cada um; nesse caso, tínhamos aprendizes que precisavam saber ELE para 

viajar, portanto, tínhamos um aspecto motivador a favor. Outro aspecto diferencial é 

o fato de os professores que oferecerem o curso estarem bem preparados, pois 

sabemos que uma boa aula, na qual o docente demonstre domínio do conteúdo e a 

utilização de dinâmicas, é considerada interessante e atrativa, o que torna o 

processo de ensino/aprendizagem motivador e conquista o aluno para a participação 

em todas as aulas.   
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Nessa mesma pergunta – as dinâmicas realizadas em aula – 9 alunos 

(56,25%) e material didático – 8 (50%) –, as duas alternativas tiveram novamente 

destaque. As respostas carga horária, horário, duração (intensivo ou extensivo) 

foram selecionadas por 3 alunos (18,75%); tema do curso, equipamento de vídeo e 

áudio – 7 (43,75%); objetivo do curso, empatia com os professores – 6 (37,50%); 

poucos alunos – 5 (31,25%); e outro (resposta: todas as opções), por 1 dos 

estudantes (6,25%). A alternativa espaço físico não foi escolhida por nenhum 

aprendiz, representando que a sala, ou o lugar em que as aulas foram dadas, não foi 

um fator que mereceu destaque. 

A terceira pergunta analisada foi: Para aprender espanhol, você acredita que 

é muito importante que a aula tenha (pergunta 10 do pós-questionário, com várias 

opções de resposta que foram separadas por categorias). Consideramos como tipos 

de atividades: exercício de repetição de palavras, exercícios de tradução, uso de 

dicionário, regras e exercícios de gramática, leitura e discussão de textos, ditado e 

uso do livro didático. Outras, avaliamos como materiais: cópias de textos e diálogos, 

músicas e vídeos, lista de palavras, figuras, jogos, uso do livro didático e uso de 

computador/internet. E a forma como as atividades foram desenvolvidas, 

consideramos como metodologia aplicada: atividades em grupo, atividades 

individuais e atividades em dupla. Com essas respostas, percebemos que os alunos 

estavam divididos quanto à facilidade em aprender ELE. As respostas encontradas 

estão representadas no quadro 5, a seguir: 
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Categorias Quais são? Porcentagem 

Tipos de Atividades Exercício de repetição de palavras 

Exercícios de tradução 

Uso de dicionário 

Regras e exercícios de gramática 

Leitura e discussão de textos 

Ditado 

43,75% 

25% 

12,50% 

12,50% 

56,25% 

6,25% 

Materiais Cópias de texto e diálogos 

Músicas e vídeos 

Lista de palavras 

Figuras 

Jogos  

Uso do livro didático 

Uso de computador/internet 

50% 

81,25% 

25% 

31,25% 

37,50% 

12,50% 

12,50% 

Metodologia Aplicada Atividades em grupo 

Atividades individuais 

Atividades em dupla 

62,50% 

25% 

25% 

 

Quadro 5 – Para aprender Espanhol você acredita que é muito importante que a aula tenha 

 

No pós-questionário, as respostas mais encontradas foram: músicas e vídeos 

– 12 alunos (81,25%); atividade em grupo – 10 (62,50%); leitura e discussão de 

textos – 9 (56,25%); cópias de texto e diálogos – 8 (50%). A partir das observações 

efetuadas no decorrer do curso, é possível dizer que a alternativa mais escolhida 

está relacionada com as atividades extremamente exploradas no curso e, além 

disso, as alternativas mais escolhidas estão relacionadas com as três categorias de 

respostas: tipos de atividades, materiais e metodologia aplicada, o que nos indica 

que os estudantes acreditam que as aulas devem ser diversificadas, com tipos de 

atividades variados. Dentro de cada grupo, o que se destaca é a variedade de 

fatores que fazem um diferencial em classe, ou seja, que são realmente importantes 

para despertar o interesse dos participantes do processo. Nas observações, 

podemos perceber o quanto os alunos se envolviam, tentando compreender o que 

era falado ou tentar reproduzir o que havia sido explícito ou sugerido pelos 

professores. 



90 

 

 

No pós-questionário, tivemos uma demonstração de que as respostas 

apresentadas pelos alunos nos questionários expõem o que realmente foi trabalhado 

e sentido em aula pelos estudantes. As atividades em grupo foram bastante 

exploradas nas aulas e bem recebidas e compreendidas pelos aprendizes, de 

maneira que era estabelecida a interação aluno-aluno e aluno-professor a partir 

dessas dinâmicas coletivas.   

Outras respostas que apresentaram destaque foram leitura e discussão de 

textos e cópias de texto e diálogos; diferentemente das respostas anteriores, essas 

opções trabalham com o desenvolvimento de outra habilidade que até então não 

havia sido mencionada, a leitura. De acordo com as observações, podemos inferir 

que esse curso busca, principalmente, trabalhar duas habilidades (compreensão e 

oralidade), pois o foco do curso é o que é fundamental quando se viaja para um país 

de LE, principalmente, compreender e falar, por isso, o desenvolvimento dessas 

habilidades no andamento das aulas do curso. 

As seguintes alternativas foram selecionadas com menor evidência: exercício 

de repetição de palavras – 7 alunos (43,75%); jogos – 6 (37,50%);                                                                                 

figuras – 5 (31,25%); atividades individuais, atividades em dupla, exercícios de 

tradução, lista de palavras – 4 (25%); regras e exercícios de gramática, uso de 

dicionário, uso do livro didático uso de computador/internet                                                                                 

– 2 (12,50%); e ditado, outro (todas as opções) foi escolhido por um aprendiz – 1 

estudante (6,25%). 

 Buscamos verificar como foi avaliada, pelos alunos, a interação efetuada em 

aula, a interação entre todos os participantes do curso, alunos e professores a partir 

da quarta pergunta analisada: Como você classifica as interações estabelecidas em 

sala de aula? (pergunta 11 do pós-questionário). Depois da questão respondida, 

pedimos que os estudantes fizessem comentários sobre ela. As respostas foram 

transcritas no gráfico 1:  
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Gráfico 1 – Como você classifica as interações estabelecidas em aula? 

 

 Nessa pergunta, tivemos 12 alunos (75%) que responderam que as 

interações estabelecidas em aula foram muito importantes; 3 (18,75%) julgaram 

como sendo fundamentais; e 1 estudante (6,25%), como um pouco importante. As 

respostas de pouca importância e poderiam ter sido melhores não foram referidas. 

No Curso de Espanhol para Viagens, a interação era um elemento primordial para o 

desenvolvimento das aulas. Essa parte da análise de dados foi ao encontro da teoria 

proposta por Vygotsky (1993), que afirmava que a interação social é fundamental 

para o desenvolvimento do indivíduo. Os comentários de 9 estudantes (56,25%) 

estavam relacionados com a aprendizagem. Os realizados pelos alunos A, G, P 

estão relacionados à interação e à prática de LE, pois é a partir da interação que 

praticamos a oralidade em qualquer situação e ela colaboraria na preparação para 

situações de uso de ELE. Esses alunos inferiram que a interação foi um aspecto 

fundamental para a comunicação e para a prática do Espanhol em sala de aula: 

 
A elaboração de diálogos em dupla faz com que o aluno pense nas 
possibilidades de situações que poderia se deparar e se preparar para isso 
(Aluno A).  
 
A prática estabelecida em aula é enriquecida pela interação, 
proporcionando a comunicação: É através das interações que praticamos a 
comunicação oral em Espanhol (Aluno G). 
 
 Interações são importantes, pois praticamos (Aluno P). 
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 No comentário do aluno F, ele demonstra acreditar que a correção de erros se 

dá pela interação: 

As interações professor/aluno e aluno/aluno ajudam-me a aprender ainda 
mais e corrigir erros (Aluno F). 
 

Uma pesquisa realizada em Goiânia buscava verificar as crenças de alunos 

iniciantes de um curso de ELE sobre o bom estudante e analisar a relação que 

essas crenças mantêm com as experiências anteriores e com as ações desses 

aprendizes. Para os aprendizes, o bom aluno é o que participa da aula e faz as 

tarefas. Os professores tinham dificuldade para realizar as atividades de escrita, 

porque tal habilidade não foi trabalhada de maneira sistemática em aula, fato que 

representa a necessidade de o estudante ser mais reflexivo sobre suas atitudes em 

classe (SCHUSTE, 2009). Isso demonstra a importância de o professor ser avaliador 

do processo de ensino/aprendizagem e, com isso, poder auxiliar o discente no que 

for necessário. 

 O aluno H destacou a presença e a interação que se deu entre professor e 

aluno: 

Houve bastante interação entre professores e alunos, o que facilitou e 
contribuiu para a aprendizagem (Aluno H). 

 

 

No trabalho de Abrahão (2004), encontramos as crenças dos alunos dentro 

do contexto de ensino. Para eles, o professor de línguas deve saber falar e ter um 

ótimo desempenho linguístico. Além disso, o docente tem que sentir prazer em 

realizar o que faz, ser criativo e paciente. Os estudantes são bastante focados no 

cotidiano e as crenças que possuem já fazem parte da sociedade (BARCELOS, 

2004). Essas crenças devem ser consideradas para que possam refletir sobre suas 

crenças relacionadas com a aprendizagem e que os professores ajudem a 

ultrapassar os obstáculos que surgem (BARCELOS; BATISTA; ANDRADE, 2004). O 

papel do professor, nesse caso, é valorizado pelo aprendiz. 

 Os alunos J, M, N pensam que a interação facilita a aprendizagem, deixa o 

estudante à vontade e também pode ser considerada como responsável pela 

aprendizagem. Desse modo, contribui para todo o processo de 

ensino/aprendizagem: 

 
As interações estabelecidas são importantes porque deixam o aluno à 
vontade, facilita o aprendizado (Aluno J).  
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Acredito que meu aprendizado se deva às interações realizadas dentre toda 
a classe (Aluno M). 
 
A troca de experiências sobre viagens e a própria língua foi fundamental na 
aprendizagem (Aluno N). 

 

 Segundo o aluno C, as interações foram boas, porque existe a troca de 

conhecimentos com o outro, enquanto para o aluno L as interações são 

motivacionais, favorecendo com que os estudantes permanecessem em sala de 

aula:  

 
Boas, porque descobri coisas novas, há troca de dicas (Aluno C). 
 
Entre professores/alunos; alunos/alunos; aulas fundamentais para que 
permanecessem “bravamente” em sala de aula (Aluno L). 

 

 O aluno Q afirma que a interação contribui para a compreensão do que é 

repassado no curso e o aluno O diz que a interação contribui para aprimorar o uso 

de ELE:  

 
A interação aluno/professor e também aluno/aluno são importantes para a 
compreensão do que é ensinado (Aluno Q). 
 
Como trata-se de Espanhol para viagens é importante que se estabelece 
com interações para se ter ideia do que é necessário para melhorar (Aluno 
O). 

 

 O professor, no Curso de Espanhol para Viagens, procura ir de acordo com o 

tempo de cada aluno, respeitando seu desenvolvimento. Para o aluno I, isso 

representou um fator negativo, de forma que, para ele, isso causa a repetição das 

atividades; além disso, os alunos B, D e E não comentaram: 

 
Os alunos apresentavam níveis de aprendizado diferentes, o que torna as 
interações um pouco chatas (Aluno I). 

 

 A partir dessa pergunta, foi possível levantar algumas hipóteses sobre 

crenças que os estudantes pesquisados possuem em relação à interação no 

processo de ensino/aprendizagem: ela proporciona a prática em LE; através dela se 

dá a comunicação; a compreensão; contribui para a aprendizagem; causa situações 

repetitivas e acompanha o desenvolvimento dos alunos menos desenvolvidos; a 

correção de erros se dá através dela; as interações são motivacionais e contribui 

para melhorar no ELE. Por isso, enfatizamos a importância das considerações dos 
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alunos, pois elas influenciam diretamente no processo de ensino/aprendizagem dos 

estudantes e nas crenças relacionadas a esse tema. 

 

4.1.3 Entrevista 

 

A entrevista (Anexo C), conforme já foi mencionado, foi realizada com 8 

alunos, 4 estudantes por turma. A primeira pergunta analisada foi: Para você, o que 

significa saber uma língua? (questão 13 da entrevista).  Essa pergunta não fazia 

parte da proposta inicial aplicada nas “3 aplicações-piloto”; foi adicionada porque, ao 

analisarmos as respostas dos estudantes, percebemos que estavam diretamente 

relacionadas com a aprendizagem de língua.  

 A resposta do aluno B estava relacionada com questões pessoais e sociais:  

 
Saber uma língua é básico, é fundamental, como estudante e profissional. 
Agora eu to me dedicando (Aluno B). 

 

 Os alunos responderam que saber uma língua está de acordo com a 

comunicação e mencionam que com o Espanhol não é diferente: 

 

Saber uma língua é a facilidade de se comunicar. Saber Espanhol é a 
mesma coisa (Aluno A);  

 
Saber uma língua é necessário, legal, importante. Saber se expressar, falar 
é tudo. A gente tem a necessidade de comunicação. É educação, é 
conhecimento. Saber Espanhol segue essa mesma linha (Aluno M). 
 

O aluno G admite que saber uma língua é conseguir se comunicar em LE em 

um contexto específico:  

 

Saber uma língua é tu ter a possibilidade de viajar para outros lugares e se 
comunicar (Aluno G) 

 

As respostas elaboradas por outros 2 alunos estão relacionadas com a 

adequação ou correção, ou seja, com a gramática:  

 
Saber uma língua é saber muito uma língua, é mais que se comunicar. É tu 
fazer se entender e falar correto (Aluno I). 
 
Saber a língua inclui escreva-la, fazer todas as flexões, nomes, pronomes, 
verbos. Tem que saber gramática (Aluno O). 
 



95 

 

 

 O aluno Q relaciona a aprendizagem de língua com aspectos gramaticais e 

culturais. Para ele, para saber uma língua é essencial ter conhecimento de 

gramática: 

 
[...] conhecer um pouquinho os aspectos culturais, conhecer um pouco da 
cultura, história, geografia e conhecer as estruturas gramaticais mínimas. 
Qualquer uma das línguas é bem diferente do Português e uma coisa 
errada que a gente diz é que o Português é bem parecido com o Espanhol. 
É bem parecido quando a gente tenta enganar na hora de falar, mas na 
hora de escrever é bem mais difícil. Então qualquer outra língua que a gente 
vai aprender a gente vai encontrar esses empecilhos de gramática, de 
colocação de verbos. Então conhecer no mínimo essas estruturas e o 
vocabulário (Aluno Q). 

 

 Aprender uma língua faz parte de um aprendizado permanente, constante e 

fundamental: 

 
Eu não sei nenhuma língua, nem o Português. Então, pra mim é sempre um 
aprendizado, é permanente. O próprio Português, né? Às vezes, a gente 
descobre que aprendeu coisas que às vezes não serve pra coisa alguma. É 
fundamental ter acesso a uma outra língua (Aluno L). 

 

Nas respostas apresentadas pelos alunos, podemos inferir que, em relação 

ao que significa saber uma língua, foram levantadas questões referentes a questões 

pessoais, à comunicação, à adequação ou correção, à cultura e a um aprendizado 

permanente para o sujeito, ou seja, existe a presença de fatores essenciais para o 

sujeito, indicando que a aprendizagem é essencial na vida do ser humano tanto para 

seu crescimento pessoal quanto para o profissional.  

Esse fato vai ao encontro do que foi dito por Freudenberger e Rottava (2004) 

em uma pesquisa com estudantes de graduação do segundo e sexto semestres de 

licenciatura em LE, em que foram detectadas crenças, nos estudantes, relacionadas 

ao ensino, as quais fazem referências ao uso de LE, ao professor, ao material 

didático e ao aluno, à correção, à gramática, às dificuldades, às habilidades orais e 

escritas e ao gosto pelas aulas. De acordo com as pesquisadoras, a aprendizagem 

de LE pode ocasionar a mudança nas crenças dos estudantes, ou seja, as 

experiências de vida é um fator diferencial. 

Em outras pesquisas sobre crenças, de autores como Abrahão (2004) e 

Moraes (2006), os alunos acreditam que aprender uma língua significa adquirir uma 

estrutura de conhecimentos; o professor tem esse conhecimento e deve transmiti-lo 

ao aprendiz; aprender uma língua significa aprender estrutura e vocabulário; e é 
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muito importante saber vocabulário (MORAES, 2006). Outras crenças relacionadas a 

concepções de aprendizagem também foram trabalhadas por Abrahão (2004). Entre 

elas, estão a de aprendizagem, como: a aquisição de LE, de novas informações; a 

absorção de um novo conhecimento que vai acrescentar algo de novo ou 

transformar um pensamento pré-existente; a aprendizagem só acontece quando o 

conhecimento é assimilado pelo aluno; quando os sujeitos têm controle do 

conhecimento; é o contato com um conhecimento novo e que estabeleça uma 

ligação direta com a realidade do estudante e; a aprendizagem acontece a todo o 

instante. 

Na entrevista realizada neste trabalho, um dos objetivos era verificar se os 

sujeitos pesquisados acreditam que aprender LE é distinto de aprender a LM. Por 

isso, a segunda pergunta analisada foi: Para você, o que significa saber Espanhol? 

(pergunta 14). As respostas de 4 estudantes estavam relacionadas à correção 

(forma), à gramática: 

 
Fazer Espanhol para esses motivos de viagem é a comunicação, mas saber 
Espanhol vai trabalhar mais fundo a escrita, a fala, a gramática (Aluno G). 
 
Saber Espanhol é escrever um artigo, uma carta, um e-mail sem erros 
(Aluno I). 
 
Saber Espanhol tem que conhecer, aplicar tudo, número, conjugações, 
aplicar tudo corretamente na parte oral e na parte escrita saber escrever 
corretamente como eu escrevo o Português (Aluno O). 
 
...Para aprender o Espanhol acho que é mais complicado, levaria anos, pra 
aprender toda a especificidade da língua, mas pra mim de fora, pelas 
minhas necessidades conhecer um pouco que eu possa me virar (Aluno Q). 
 

              Na dissertação de mestrado de Taset (2006), as crenças de 

aprendizagem de línguas de dezenove principiantes brasileiros sobre a escrita 

em um curso de Espanhol como Língua Estrangeira em Brasília foram 

investigadas. Algumas das crenças encontradas foram:  

 
a escrita está considerada como redação, exercícios gramaticais 
escritos, ditados, compreensão leitora e diálogos; a escrita contribui para a 
aprendizagem de línguas. É muito necessária e proveitosa para esse fim; a 
escrita ajuda a refletir sobre os erros e a melhor elaborar uma dada 
mensagem; amplia o vocabulário e fixa as regras gramaticais; para aprender 
a escrever em E/LE é preciso ler, produzir muitos textos, usar o dicionário, 
aprender com os erros detectados na correção de textos e tomar notas na 
aula (TASET, 2006, p. 123).  

 

Percebemos que os alunos dessa pesquisa e da que estamos investigando 
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nesta dissertação de mestrado estão presos à gramática e ao desenvolvimento das 

quatro habilidades (leitura, oralidade, escrita e audição). 

Na pesquisa de Silva (2001), realizada no Ceará, professores em formação 

no Curso de Letras que atuam nos níveis básico, intermediário e avançado, 

perceberam a importância do papel da leitura no processo de ensino/aprendizagem 

de Língua Estrangeira. Esse trabalho propiciou a reflexão e motivou os futuros 

docentes sobre as condições necessárias para que os alunos se tornem leitores 

ativos e proficientes. Nesse sentido, para a aprendizagem da língua, quando o curso 

de LE não é voltado para o desenvolvimento de uma habilidade específica, as quatro 

habilidades são importantes no processo de aprendizagem, mas tudo depende do 

objetivo desse processo, ou seja, nesse caso, o interesse do aluno. 

Encontramos, em nossa pesquisa, respostas relacionadas à comunicação: 

 
Saber uma língua é a facilidade de se comunicar. Saber Espanhol é a 
mesma coisa (Aluno A). 
 
Saber uma língua é necessário, legal, importante. Saber se expressar, falar 
é tudo. A gente tem a necessidade de comunicação. É educação, é 
conhecimento. Saber Espanhol segue essa mesma linha (Aluno M). 

 
Saber Espanhol é ter o mínimo de condições de trocar algumas palavras 
com uma pessoa que venha ou que a gente vá, com um nativo no metrô, se 
localizar em um país de Língua Estrangeira (Aluno Q).  

       

O aluno L destaca que saber Espanhol está relacionado a aspectos de 

comunicação juntamente a questões pessoais: 

 
Saber Espanhol é enriquecimento pessoal. Imagina poder ler Cervantes e 
outros grandes autores espanhóis. Poder compreender melhor o Espanhol 
quando a gente vai para outros países, se comunicar melhor (Aluno L). 

 

Para o aluno B, saber ELE envolve aspectos profissionais e novas 

possibilidades de trabalho e estudo: 

 

Saber Espanhol é abrir caminhos profissionais e em estudo (Aluno B). 

 

As respostas referentes ao conhecimento de Espanhol (Língua Estrangeira) 

não se diferenciaram muito da questão anterior que se referia à Língua Portuguesa 

como Língua Materna, pois as respostas estavam relacionadas à comunicação, às 

questões pessoais e à correção, gramática. Tivemos 1 aluno que comentou que 
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saber Espanhol estava relacionado a aspectos profissionais e de estudo, 

diferenciando ELE da LM. 

Na entrevista, fizemos também referência a ter conhecimento de ELE. A 

terceira pergunta a ser analisada foi: Você conhece algum brasileiro que saiba 

Espanhol? Quem é? (pergunta 15). As respostas foram variadas, mas não fugiram 

dos temas que estávamos encontrando anteriormente nas outras perguntas. 

Assim, sabe ELE – mais uma vez retomando a questão da correção (formal) 

ou do estudo da língua – aquele que a estuda e utiliza: 

 
Só o pessoal que estuda mesmo sabe, a minha professora de escola (Aluno 
G). 
 
A minha sogra fala bastante Espanhol. Ela é casada pela segunda vez, o 
filho do marido dela fala muito bem. Fizeram cursos e no trabalho utilizam 
(Aluno O). 
 
Acredito que quem sabe são os professores de Espanhol (Aluno Q). 
 

Novamente, é retomada a questão da comunicação, da prática de ELE ou da 

convivência e do contato com nativos:  

 
Um cara da veterinária que foi para a Argentina comigo e ele falava 
fluentemente que uma mulher duvidou que ele fosse brasileiro porque ele 
não tinha sotaque (Aluno A). 
 
Meus filhos todos sabem Espanhol, eles moraram na Espanha (Aluno L). 
 

Saber falar ELE está relacionado com o fato de se estudar a língua e ser da 

fronteira com países hispano-falantes: 

 
A Caroline sabe Espanhol porque é da fronteira, tu estuda, trabalha a língua 
(Aluno M). 

 

Uma pesquisa realizada por Diniz (2012), em Santa Maria-RS, vai em 

consonância com a opinião deste estudante. O trabalho foi realizado com policiais 

da Polícia Rodoviária Uruguaia que estavam estudando a Língua Portuguesa no 

Brasil. Foi constatado que eles sabiam um pouco de Português por morarem ou 

trabalharem na zona da fronteira. Do mesmo modo, o fato de virem até nosso país 

aprender LM facilitou a aprendizagem, porque, se as aulas fossem no Uruguai, 

somente iriam praticar o idioma em aula e, estando aqui, é possível fazer isso em 

todas as interações estabelecidas com nativos, sendo, portanto, um fator facilitador 

da aprendizagem. 
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Dois aprendizes disseram que não conhecem nenhuma pessoa que fale ELE: 

 
Não conheço nenhum brasileiro que fale Espanhol, talvez porque eu não me 
interesse (Aluno B). 
 
Não conheço nenhum brasileiro que saiba Espanhol (Aluno I). 

 

 Com os dados coletados na entrevista, verificamos que os alunos se 

interessaram mais por esse curso depois de perceberem que se tratava de um curso 

com uma metodologia diferenciada. Eles participaram e demonstraram estar 

satisfeitos com o processo de ensino/aprendizagem que estava sendo estabelecido. 

Conseguiram comunicar-se em ELE, no entanto, uma crença apresentada foi a de 

que os estudantes não julgaram como se tivessem aprendido a língua, porque a 

aprendizagem somente ocorre em um ambiente tradicional e extensivo, com a 

duração de anos, que procure desenvolver os aspectos mais formais da língua. 

 Esse fato nos pareceu bastante interessante, porque os alunos gostam das 

aulas, interagem e se comunicam em ELE, mas, para aprender uma Língua 

Estrangeira, é necessário que estudem vários anos. 

As crenças encontradas em uma pesquisa com a Polícia Rodoviária 

Uruguaia, em relação ao Ensino Instrumental e intensivo de línguas, foi a de que é 

possível aprender, pelo menos, o básico, em um curso de idiomas intensivo de 

cinco dias. As crenças sobre o processo de ensino/aprendizagem de línguas, nesse 

caso, de Português/LE foram: um bom e efetivo curso de línguas deve apresentar 

ênfase no ensino de leitura e escrita; o docente deve falar na LM do aluno ao dar 

explicações; e, fazer exercícios de tradução (DINIZ, 2012). Nesse curso, os 

estudantes demonstraram a necessidade de trabalhar na LE, o que vai ao encontro da 

metodologia aplicada nas aulas, no entanto, o destaque para o ensino das habilidades 

de leitura e de escrita foge da proposta do curso, que, do mesmo modo que o Curso 

de Espanhol para Viagens estimula a oralidade e a compreensão em LE.  

 

4.1.4 Considerações finais sobre as crenças no processo de ensino/aprendizagem 

 

As crenças que as pessoas possuem estão relacionadas à constituição do 

sujeito, da linguagem, do ensino de língua e da educação (NONEMACHER, 2004). 

Assim, a partir do desenvolvimento deste trabalho e à luz do embasamento teórico, 
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encontramos as seguintes crenças relacionadas ao processo de 

ensino/aprendizagem: 

 
A interação proporciona a prática em LE. 
 
A interação auxilia na aprendizagem; causa situações repetitivas e 
acompanha o desenvolvimento dos alunos menos desenvolvidos.  
 
Todos os alunos podem aprender uma LE. 
 
Espanhol é muito parecido com o Português. 

 
É a língua mais fácil de aprender para quem sabe Português. 
Inglês é mais difícil. 

 
As semelhanças que existem entre uma língua e outra podem causar 
confusões. 

 
A aprendizagem ocorre em ambientes tradicionais e extensivos, com a 
duração de anos, que desenvolva os aspectos mais formais da língua. 
 
Para aprender espanhol o material do curso é muito importante.  

 
A comunicação se dá pela interação.  

 

 Essas crenças que foram detectadas oferecem à interação um aspecto 

primordial ao estar relacionada com a prática de ELE, com a comunicação e com a 

aprendizagem. Além disso, os alunos já chegaram ao curso com uma crença 

positiva que, sem dúvida, pode os ter motivado para a aprendizagem, pois segundo 

eles de todos os alunos podem aprender LE. 

 Durante a análise, percebemos, através das opiniões dos estudantes, que o 

material utilizado em aula é um fator diferencial para o processo de 

ensino/aprendizagem, pois para aprender espanhol o material didático do curso é 

muito importante, tanto para motivá-los quanto para a aprendizagem.  

 Essas crenças abrangem a prática, a comunicação e a aprendizagem; todos 

esses aspectos considerados como fundamentais para o processo de 

ensino/aprendizagem de ELE e nos mostram como as crenças permeiam e exercem 

um papel diferencial nesse contexto.  
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4.2 MOTIVAÇÃO  

  

 Nesta seção, discutimos questões referentes à motivação. Ressaltamos que 

as respostas das perguntas foram separadas em grupo de semelhança para facilitar 

a análise (DUARTE, 2002). 

 

4.2.1 Antes do curso 

 

 Neste subitem, discutimos, mais especificamente, a motivação dos 

estudantes antes do curso. Nossos objetivos foram verificar qual era a motivação 

antes do curso e de que maneira a modificação de crenças influenciou a motivação 

dos alunos para aprender línguas. 

Procuramos investigar a motivação dos alunos antes do curso, na primeira 

pergunta analisada: Como você está se sentindo para o curso que inicia hoje? 

(pergunta 12 do pré-questionário); as respostas encontradas estão apresentadas no 

quadro 6: 

 

Categorias Quais são? Porcentagem 

Positivas Motivado 

Curioso 

À vontade 

Interessado  

62,50% 

43,75% 

18,75% 

62,50% 

Neutras Outro  0% 

Negativas Sem vontade 

Com medo 

Ansioso 

Contrariado 

Inseguro 

Desconfiado  

0% 

0% 

12,50% 

0% 

12,50% 

6,25% 

 

Quadro 6 – Como você está se sentindo para o curso que inicia hoje? 

 

Para a análise, subdividimos as respostas em positivas, neutras e negativas. 

Como positivas, incluímos motivado, curioso, à vontade e interessado; neutra, a 
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resposta outro; e negativas, as alternativas sem vontade, com medo, ansioso, 

contrariado, inseguro, desconfiado.  

As duas respostas que tiveram destaque foram positivas: motivado – 10 

alunos (62,50%) e interessado – 10 (62,50%), o que demonstra que a maioria dos 

alunos estava com uma boa expectativa. As respostas curioso – 7 (43,75%) e à 

vontade – 3 (18,75%), também foram selecionadas pelos estudantes. Tivemos 

somente três respostas relacionadas a alternativas negativas: 1 aluno (6,25%) para 

desconfiado; 2 (12,50%) para ansioso; e 2 (12,50%) para inseguro, totalizando 5 

alunos (31,25%). Podemos considerar as respostas como demonstrações de que os 

estudantes estavam com uma perspectiva positiva para o curso que iniciaria. As 

alternativas sem vontade, contrariado, com medo e outro – 0 aluno (0%) – não foram 

citadas. 

A segunda pergunta seguinte foi: O que você considera fundamental em um 

curso de língua estrangeira para que mantenha o aluno envolvido e motivado? 

(pergunta 13 do pré-questionário). Essa pergunta, conforme comentamos 

anteriormente, repete-se no pós-questionário.  

As respostas foram categorizadas de acordo com aspectos organizacionais: 

espaço físico, tema do curso, horário, carga horária, objetivo do curso, duração 

(intensivo ou extensivo), preparo dos professores e poucos alunos.  Conforme os 

tipos de atividades, consideramos as dinâmicas realizadas em aula. Quanto aos 

materiais do curso, as opções foram o material didático e o equipamento de vídeo e 

áudio. As respostas também foram em relação aos aspectos pessoais: o 

interesse/necessidade pessoal e a empatia com os professores, representadas no 

quadro 7: 
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Categorias Quais são? Porcentagem 

Aspectos Organizacionais Espaço Físico 

Horário 

Tema do Curso 

Carga Horária 

Objetivo do curso 

Duração  

Preparo dos professores 

Poucos alunos 

6,75% 

43,75% 

18,75% 

18,75% 

31,25% 

18,75% 

87,50% 

18,75% 

Tipos de Atividades Dinâmicas realizadas em aula 31,25% 

Materiais do Curso Material didático 

Equipamento de vídeo e áudio 

31,25% 

18,75% 

Aspectos Pessoais Interesse/necessidade pessoal 

Empatia com os professores 

62,50% 

18,75% 

 

Quadro 7 – O que você considera fundamental em um curso de Língua Estrangeira para que 

mantenha o aluno envolvido e motivado? 

 

 A resposta mais citada referente a aspectos organizacionais foi bom preparo 

dos professores, por 14 alunos (87,50%). Esse fator salienta que os alunos 

valorizam a figura do professor, o que nos leva a pensar que eles esperam por um 

docente com domínio do conteúdo. Através das observações, os professores 

exercem uma função de mediador do conhecimento, de facilitador do processo, 

papel relacionado a uma metodologia comunicativa e não tradicional, ou seja, de 

não detentor do saber. 

As outras alternativas mais marcadas foram interesse/necessidade pessoal –

10 alunos (62,50%); e horário – 7 (43,75%); dinâmicas realizadas em aula – 5 

(31,25%); material didático e objetivo do curso – 5 (31,25%), relacionadas a 

aspectos pessoais, organizacionais e tipos de atividades.   

Também foram selecionadas as alternativas referentes a equipamento de 

áudio e vídeo e poucos alunos – 3 alunos (18,75%); tema do curso, carga horária, 

empatia com os professores e duração – 3 (18,75%); espaço físico e outro 

(resposta: todas as opções) – com 1 estudante (6,75%). Com isso, percebemos que 

a preparação do professor e a necessidade pessoal são fatores motivacionais que 
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fazem a diferença no processo de ensino/aprendizagem de acordo com os 

aprendizes pesquisados. 

Nos estudos de Richards e Lockhart (2002), os discentes também trazem 

suas crenças pessoais, objetivos, atitudes e decisões para o processo de 

aprendizagem sobre crenças de estudantes, como: os melhores alunos em aula, 

com mais aproveitamento, eram os mais motivados, ativos e participativos ou os que 

não possuíam medo de cometer erros, que trabalhavam de forma autônoma, sem a 

ajuda do professor. Essas crenças influenciam a motivação para aprender, as 

expectativas relacionadas com a aprendizagem de línguas e seus sentimentos ou 

suas percepções sobre o que é mais fácil e difícil de aprender em uma língua. 

A terceira pergunta analisada foi: Para participar deste curso, você destaca 

como aspecto motivador: (pergunta 16 do pré-questionário, com várias opções de 

resposta). Aqui, buscamos detectar de que maneira o curso poderia estar motivando 

os estudantes. As respostas levantadas pelos alunos estão apresentadas no gráfico 

2: 

 

 

 

Gráfico 2 – Para participar deste curso você destaca como aspecto motivador 

 

As respostas com maior incidência dadas pelos alunos foram: interesse pelo 

tema e viagem para países de língua espanhola – 10 alunos (62,50%); e o                          

horário do curso – 8 (50%). Essas respostas refletem que o interesse para falar ELE 

se dá em função de viagens que serão realizadas pelos estudantes. As alternativas 
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consideradas como as mais apresentadas pelos estudantes foram escolhidas 

porque iam de acordo com suas necessidades. Em algumas perguntas, as respostas 

ultrapassam os 100% porque os alunos poderiam escolher mais de uma opção nas 

suas respostas. 

Outras respostas, como local onde o curso é oferecido – 5 alunos (31,25%); 

carga horária, valor do curso, certificado, intensivo – 4 (25%); poucos alunos – 2 

(12,50%); outro (resposta: todas as opções) também foram escolhidas pelos alunos, 

pois julgaram como sendo fatores diferencias em um curso Instrumental. Um 

estudante escolheu a alternativa participação de um colega/amigo – 1 estudante 

(6,25%), admitindo que foi influenciado por alguém para realizar do curso. 

Tínhamos o objetivo de verificar a motivação dos alunos através da 

importância que eles ofereciam a ELE a partir da quarta pergunta analisada: Você 

acredita que é importante saber espanhol? Por quê? (questão de número 17 do pré-

questionário). 

As respostas dadas pelos estudantes nos levaram a crer que todos julgavam 

importante saber Espanhol; as respostas variaram entre um pouco – 14 alunos 

(87,50%); e muito importantes – 2 (12,75%). Não tivemos nenhuma alternativa 

negativa. Isso nos indica que todos já estavam motivados antes do curso iniciar, pois 

possuíam uma motivação intrínseca, o que indica que estavam interessados pelo 

conteúdo. Essa premissa positiva, segundo Férnandez e Callegari (2010), carrega 

consigo outra hipótese, a de que os alunos mantenham-se motivados até mesmo 

após o final do curso e, se conseguissem aprofundar os conhecimentos, teriam sua 

motivação reforçada. 

 

4.2.2 Depois do curso 

 

 Nesta seção, serão apresentados alguns dados coletados no último dia de 

aula. Discutiremos questões referentes à motivação. 

 A primeira pergunta analisada foi: O que poderia ser modificado no curso? 

(pergunta 4 do pós-questionário). Nosso objetivo era verificar o que teria 

desmotivado os estudantes e o que, segundo eles, poderia ser interessante para 

deixar o curso ainda mais motivador e produtivo. 

 Para melhor trabalhar com as respostas efetuadas pelos alunos, 

categorizamos como aspectos organizacionais horário do curso, preparo dos 
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professores, espaço físico, carga horária, objetivo do curso, valor do curso, tema do 

curso, os tipos de atividades representados pelas dinâmicas realizadas em aula, e, 

como materiais do curso, o material didático. As respostas foram apresentadas no 

gráfico 3: 

 

 

 

Gráfico 3 – O que poderia ser modificado no curso? 

 

 Salientamos que os alunos pareceram bem satisfeitos ao final do curso, pois 

as respostas mais marcadas foram: horário do curso, carga horária, outro 

(respostas: em 2h por dia; nada; nada; poderia se pensar em uma sequência deste 

curso) – 4 alunos (25%); material didático (resposta: mais espaço nas anotações) – 

2 (12,50%); dinâmicas realizadas em aula e valor do curso – 1 (6,25%). As 

alternativas que faziam referência ao preparo dos professores, espaço físico, 

objetivo do curso e tema do curso não foram marcados. Três estudantes não 

marcaram nada, ignoraram a pergunta. 

A segunda pergunta analisada estava diretamente relacionada com 

motivação: O que você considera como motivador neste curso? (pergunta 7 do pós-

questionário). O objetivo foi recolher informações acerca de quais os itens 

motivacionais encontrados no decorrer do processo.   

Para a análise, a pergunta possui a mesma categorização proposta antes, na 

questão do pré-questionário (Para participar deste curso você destaca como aspecto 

motivador – pergunta 16, com várias opções de resposta), relacionada com os 
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aspectos organizacionais: carga horária, preparo dos professores, dois professores 

em aula, objetivo do curso, espaço físico; quanto aos tipos de atividades: dinâmicas 

realizadas em aula; são respostas referentes aos materiais do curso: o material 

didático e o equipamento de vídeo e áudio. Quanto aos aspectos pessoais, 

consideramos o interesse/necessidade pessoal pelo tema do curso, respostas 

representadas no quadro 8: 

 

Categorias Quais são? Porcentagem 

Aspectos Organizacionais Dois professores em aula 

Preparo dos professores  

Objetivo do curso  

Carga horária  

Espaço físico  

56,25% 

56,25% 

37,50% 

18,75% 

6,25% 

Materiais do Curso Equipamento de vídeo e 

áudio Material didático  

37,50% 

25% 

Aspectos Pessoais Interesse pessoal pelo 

tema do curso  

75% 

Tipos de atividades Dinâmicas realizadas em 

aula 

62,50% 

 

Quadro 8 – O que você considera motivador neste curso? 

 

 As respostas referentes aos aspectos organizacionais foram: dois professores 

em aula e preparo dos professores – 9 alunos (56,25%), objetivo do curso – 6 

(37,50%), carga horária – 3 (18,75%); e espaço físico – 1 (6,25%); quanto aos 

materiais do curso, as respostas foram equipamento de vídeo e áudio – 6 

estudantes (37,50%) e material didático – 4 (25%); quanto aos aspectos pessoais: 

interesse pessoal pelo tema do curso – 11 aprendizes (75%); e aos tipos de 

atividades: dinâmicas realizadas em aula – 10 (62,50%). A alternativa outro não foi 

marcada. 

O interesse pessoal pelo tema do curso (aspectos pessoais) foi o mais 

encontrado, salientando o diferencial do Ensino Instrumental que busca ir de acordo 

com a necessidade do estudante. Os tipos de atividades com as dinâmicas 

realizadas em aula mostraram ser um fator diferencial. Isso está de acordo com a 

metodologia empregada no curso observado, aulas longas, intensivas e com 
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atividades variadas que ajudem a desenvolver, principalmente, a compreensão e 

oralidade do aluno. O fato de existirem dois professores em aula e de serem 

profissionais com um preparo específico para oferecerem as aulas foram questões 

que marcaram os aprendizes e pareceram ser elementos motivadores. 

Conforme comentamos na revisão teórica, no trabalho de Callegari (2008), 

foi estudada a motivação de alunos brasileiros em aulas de Espanhol como 

Língua Estrangeira, em contextos formais de aprendizagem. Os resultados 

mostraram que estudantes e professores de Espanhol envolvidos na pesquisa 

estavam motivados, por mais que alguns aspectos pudessem ser melhorados, o 

que aumentaria a motivação dos aprendizes. A partir da comparação entre as 

duas pesquisas, podemos dizer que os alunos, quando fazem um curso de ELE, 

estão e permanecem motivados na participação do processo de 

ensino/aprendizagem de Língua Estrangeira. 

Dando continuidade à análise, tivemos o objetivo de verificar se, ao final do 

curso, os alunos estavam com desejo de participar de outro com o mesmo formato 

do que estava terminando, se participariam ou não, com a terceira pergunta 

analisada: Como você se sentiria se fosse realizar um outro curso de língua com o 

mesmo formato deste? (pergunta 8 do pós-questionário). 

Para a análise, fizemos uma separação entre as respostas positivas e as 

negativas. As positivas nos parecem que são as alternativas relacionadas com 

aspectos que demonstram direta ou indiretamente a motivação: motivado, curioso, à 

vontade e interessado. As negativas são as que não indicam qualquer tipo de 

satisfação para a participação no curso como: sem vontade, com medo, inibido, 

ansioso, contrariado, inseguro e desconfiado; todas estão demonstradas no gráfico 

4: 
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Gráfico 4 – Como você sentiria se fosse realizado um outro curso de língua com o mesmo 

formato deste? 

 

Todas as respostas encontradas foram positivas: interessado – 15 alunos 

(93,75%); motivado – 11 (75%); à vontade – 8 (50%) curioso – 1 (6,25%); todas as 

outras negativas – inibido, ansioso, inseguro, sem vontade, com medo, contrariado, 

desconfiado e outro – foi 0 (0%). Com isso, podemos concluir que todos os alunos 

estavam motivados para outro curso similar com o que havia sido aplicado.  

Podemos dizer, a partir dos dados que foram analisados até aqui, que os 

alunos chegaram e saíram motivados do curso. 

 

4.2.3 Entrevista 

 

A entrevista foi realizada por 8 alunos. Pretendemos, com ela, verificar a 

motivação dos alunos antes, durante e depois do curso; além disso, verificarmos as 

influências exercidas pela Abordagem Instrumental, pelo Ensino Comunicativo e 

pela interação em aula. A partir do conhecimento das crenças de alunos, é 

fundamental que as expectativas dos estudantes sejam consideradas para que o 

aluno consiga refletir sobre a sua própria realidade (BARCELOS; BATISTA; 

ANDRADE, 2004).  

Neste espaço, discutiremos três perguntas relacionadas com motivação. A 

pergunta 7, 8 e 9 da entrevista, respectivamente: Você se sentiu motivado para o 
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curso desde o começo?  O que neste curso lhe motivou mais? O que lhe despertou 

mais para a participação no curso? Você acredita que a possibilidade de comunicar-

se em LE pode servir como um fator motivacional? 

 A partir da primeira pergunta analisada, Você se sentiu motivado para o curso 

desde o começo, tínhamos o objetivo de verificar se a motivação existia desde o 

começo e se foi mantida ou se modificou ao longo do curso (pergunta 7 da 

entrevista).  

 Quanto à motivação, percebemos que 1 aluno não chegou motivado ao curso; 

os outros 7 entrevistados estavam motivados desde o começo, porque, segundo 

eles, o fato de ser um curso direcionado exatamente para seus interesses é um fator 

diferencial: 

 
Eu tava motivado desde o princípio. A motivação só aumentou. Eu gostaria 
de fazer outro curso porque é bem legal, mas é muito curto...  (Aluno A). 
 
Estou motivado desde o início, inclusive já tentei outras duas vezes... (Aluno 
O). 
 
Eu me senti motivado desde o começo por uma questão pessoal que eu 
queria atualizar... (Aluno Q). 
 
No primeiro dia eu já vi que o curso ia superar as minhas expectativas, mas 
antes eu não tava motivada porque eu não gosto de Espanhol (Aluno G).  

 

 A colocação do aluno G demonstra uma característica de não gostar de ouvir 

a fala em Espanhol, o que vai contra o que foi empregado em sala de aula, ou seja, 

alunos estavam, durante as aulas, participando atentamente das tarefas, sempre 

buscando comunicar-se em ELE. No entanto, o aprendiz não comentou não estar 

motivado e, por isso, não podemos admitir que o estudante se encontrava 

desmotivado. Além disso, ele julgava a língua espanhola muito importante e falada. 

Por isso, sob nosso ponto de vista, apresentava uma motivação intrínseca para a 

aprendizagem de ELE: 

 
[...] eu não gosto de Espanhol. Até por isso eu estudei Inglês, eu tava 
pensando em estudar uma língua que não fosse o Espanhol, mas o 
Espanhol é muito importante, é muito falado. Eu não gosto de ouvir a fala 
(Aluno G).  

 

Os aprendizes que chegaram motivados ao curso mantiveram a motivação e 

o que não estava, o aluno M, saiu das aulas motivado. Por isso, podemos dizer que 

o Ensino Instrumental de Língua Estrangeira auxilia o aluno a tornar-se 
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autossuficiente, fazendo com que ocorra um aumento da motivação para o 

aprendizado, do mesmo modo que incentiva para o aperfeiçoamento em LE: 

 

Eu tava motivada porque eu gosto de estudar línguas. Eu acho que me 
motivou mais (Aluno I). 
 
Tava motivado desde o começo e tô saindo mais motivado com relação a 
língua (Aluno M). 
 
Não cheguei motivado, fui me motivando no decorrer do curso, pela maneira 
como o curso foi desenvolvido (Aluno L). 

 
[...] Eu gostei muito. Eu adorei o curso (Aluno B). 

 

Na resposta a essa pergunta, o aluno que admitiu não estar motivado no 

início do curso se diferenciou do restante do grupo, mas admitiu que, no decorrer do 

curso, foi se motivando em função da forma como as aulas foram desenvolvidas. 

Gostaríamos de verificar, a partir da segunda pergunta, como foi feita a 

manutenção da motivação durante o curso com a pergunta O que lhe despertou 

mais para a participação no curso? (pergunta 8 da entrevista). 

 No processo de ensino/aprendizagem tanto o aluno como o professor estão 

em uma constante troca de informações, em que pode ser criado um ambiente fértil 

e saudável para o debate e a reflexão: 

 
A interação, a forma didática, como foi elaborado me motivaram (Aluno L). 
 
A participação do aluno incentivada pelo professor, a interação aluno/aluno, 
aluno/professor me motivaram (Aluno Q). 

 

Na abordagem instrumental, a interação é parte essencial do ensino. O 

estudante interage com o docente constantemente, o que exige do professor um 

preparo especial para atender as dificuldades do aprendiz. Desse modo, o 

conhecimento do aprendiz auxilia o professor para determinar como as aulas 

deverão ser desenvolvidas (GARCÍA, 2000). Por isso, a fala é constantemente 

motivada pelo professor. O aluno G havia comentado na pergunta anterior eu não 

gosto de ouvir a fala. E agora afirma que o fato de os professores falarem o tempo 

inteiro em ELE o motivou. Nessa colocação, podemos dizer que uma crença do 

estudante foi alterada, pois agora o que ele não gostava foi o que o motivou mais no 

decorrer do curso: 
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O que me motivou mais foi ouvir os professores falando Espanhol o tempo 
inteiro. Eu gosto muito de viajar e eles ficam mostrando coisas, culturas de 
outros países. Eu vi de última hora o anúncio e gostei foi por ser intensivo. 
Eu penso em fazer intercâmbio. Eu faço mestrado em engenharia de 
processos (Aluno G). 

 

 O Curso de Espanhol para Viagens utiliza o Método Comunicativo e uma 

Abordagem Instrumental de línguas. Portanto, são aulas dinâmicas, interativas e que 

exigem a participação do professor e de todos os alunos, o que proporciona a todos 

que fiquem mais à vontade e que utilizem a LE no decorrer do processo de 

ensino/aprendizagem:  

 
Eu acho que a dinâmica, vídeos, diálogos e forçar a gente falar, o oral. O 
fato dos dois sempre falarem, mesmo sem a gente ter conhecimento prévio 
(Aluna I). 
 
A possibilidade de comunicar, de falar, de ouvir, entender e poder me 
comunicar contigo. Eu não escrevo muito bem, mas eu consigo ler e 
entender bem o que tá querendo, pedindo e dizendo (Aluno M). 
 
O que me motivou foram os diálogos, a confecção de diálogos, usar a 
língua com colegas e professores (Aluno O). 
 
O que me motivou mais foi o método, é muito dinâmico, faz até que o tempo 
passe rápido (Aluno B). 
 
 Eu gostei que o professor corrigia tudo que a gente falava. A motivação de 
aprender, de facilitar a comunicação se eu for para a Espanha (Aluno A). 
 

Nessas colocações, percebemos que as expectativas que o professor possui 

em relação a seus alunos agem no processo de ensino/aprendizagem e influenciam 

a motivação para que o discente atinja seus objetivos (ALVAREZ; SILVA, 2007). 

Essa abordagem trabalhada em aula foge completamente de uma visão 

tradicionalista, pois ela engloba, além da metodologia Instrumental, o Método 

Comunicativo, que torna as aulas extremamente interativas e que, pelo que 

encontramos na entrevista, motivou os alunos. 

A partir da entrevista, buscamos verificar com a terceira pergunta analisada 

como a motivação é exercida pela possibilidade de falar ELE: Você acredita que a 

possibilidade de comunicar-se em LE pode servir como um fator motivacional? 

(pergunta 9 ). Os alunos L, G e A admitiram que falar ELE motiva, enquanto o aluno 

M pretende fazer uma licenciatura em Língua Espanhola, o que nos permite pensar 

que as aulas de Instrumental mostraram que é possível aprender e falar LE: 

 
Eu cheguei no curso curiosa, achei super difícil no começo e agora... Desde 
o começo eu chegava em casa e procurava mais, até no banho eu falava, 
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no ônibus eu vi uma placa e tentava traduzir. Despertou muito, eu to bem 
motivada pra continuar. To querendo fazer uma licenciatura em LE, acho 
que será em Espanhol (Aluno M). 
 
Sem dúvida comunicar-se em LE motiva mais. Ter um curso 2, uma próxima 
etapa do curso, aprofundando mais, seria interessante (Aluno L). 

 
Sim, com certeza falar Espanhol motiva (Aluno G). 
 
Se eu for viajar eu acho que eu não vou ficar tão travada, inibida se eu 
souber Espanhol. Eu acho importante saber (Aluno A). 

 

A ação educativa do contexto escolar deve dar ao aluno algumas 

possibilidades para que seja motivado a obter resultados positivos no processo de 

ensino/aprendizagem, pois os motivos que norteiam as atividades são grupais e 

resultam de um desenvolvimento histórico-cultural (RICHTER, 2008). O aluno I 

apresenta a crença de que falar Espanhol é mais fácil por ser parecido com o 

Português: 

A possibilidade de comunicar em ELE motiva porque tu te sente capaz, 
ainda mais que o Espanhol é mais fácil que as outras línguas porque é mais 
parecido com o Português. Eu achei mais fácil aprender porque eu já sei 
outras línguas. Palavras que são diferentes em Português, mas eu sei 
Inglês como “vacaciones” e aí fica mais fácil (Aluno I). 

 

A capacidade de comunicar-se em ELE motiva os estudantes por trabalhar a 

autoestima de cada aluno; o sentir “eu posso”, “eu consigo”, é um fator diferencial e 

motivador. O aluno L sugeriu a continuação do curso, no sentido de buscar uma 

aprimoração do que foi aprendido e trabalhado no decorrer do dele: 

 
Eu viajo bastante principalmente pro Uruguai e eu sinto dificuldades, 
principalmente pela velocidade da fala, mas também na construção e 
manutenção de diálogos. A vontade é interagir com as pessoas. Falar em 
Espanhol serve como um fator motivacional quando se cria uma fala e se 
consegue que o outro entenda (Aluno O). 

 

A motivação dos alunos para participar de determinado curso de língua pode 

ser promovida pelas interações que são vivenciadas por eles nessa nova 

experiência, pois a construção de conhecimento ocorre em função da qualidade e da 

diversidade das interações que mantemos com os demais sujeitos.  

 
Falar em Espanhol é um fator bem motivacional. Os intercambistas que vem 
e escutam tu falar nem que seja duas frases em Espanhol; que façam com 
que a pessoa se sinta acolhida. Essa possibilidade me motiva (Aluno Q). 
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O que motivou foi a aprendizagem de ELE, no sentido de auxiliar a motivação 

do estudante: 

Pra participação no curso o que mais me motivou foi a aprendizagem. Eu 
entendo agora as tirinhas da Mafalda (Aluno B). 

 

A partir da prática educativa, da qualidade das interações estabelecidas no 

contexto de ensino, o aluno é auxiliado a superar dificuldades dentro desse espaço, 

podendo ajudá-lo no desenvolvimento de destrezas específicas em uma 

determinada língua.  

 

4.2.4 Considerações finais sobre motivação 

 

Com a análise, a partir das respostas dadas, percebemos que, desde o 

começo do curso, os estudantes estavam com uma perspectiva positiva, estavam 

motivados antes de o curso iniciar, com exceção de um que admitiu, na entrevista, 

não estar motivado. Por estarem motivados desde o princípio das aulas, podemos 

dizer que possuíam uma motivação intrínseca. Na 7ª pergunta, isso ficou explícito, já 

que os estudantes entrevistados estavam motivados desde o começo: 

 
Eu tava motivado desde o princípio. A motivação só aumentou...  (Aluno A). 
 
Estou motivado desde o início, inclusive já tentei outras duas vezes... (Aluno 
O). 
 
Eu me senti motivado desde o começo por uma questão pessoal que eu 
queria atualizar... (Aluno Q). 

 

No decorrer do curso, tivemos indicativos positivos de que a motivação ou se 

manteve ou foi aumentada, porque os alunos perceberam que conseguiam se 

comunicar, falar e entender ELE. O Ensino Instrumental busca atender às 

necessidades dos estudantes e seus aspectos pessoais. Por esse motivo é que 

esses aspectos foram mencionados pelos alunos quando questionados sobre 

motivação.  

Desse modo, podemos afirmar que o curso foi ao encontro das expectativas 

dos alunos e fez com que eles estivessem motivados no último dia de aula. Além 

disso, outro aspecto, como a preparação do professor, também foi reconhecido 

como um fator motivacional, porque realmente fez a diferença em todo o processo, 

conforme aponta a pesquisa efetuada. Podemos ainda salientar que um estudante 
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que não gostava “de ouvir Espanhol”, considerou que a fala constante dos 

professores em ELE foi um aspecto que aumentou ainda mais a sua motivação no 

decorrer do curso. 

Ao final, podemos dizer que o Ensino Instrumental exerceu uma interferência 

positiva nas crenças dos alunos, influenciando na motivação para aprenderem LE. O 

curso atendeu suas expectativas, porque os alunos saíram das aulas motivados e 

manifestaram o desejo de participar de um outro curso semelhante com o que havia 

sido aplicado.  

 

4.3 Relação entre crenças e motivação 

 

A partir do desenvolvimento deste trabalho, da realização do pré, do pós-

questionário, da entrevista, da observação realizada em aula e com a análise 

baseada no referencial teórico, encontramos várias crenças referentes ao processo 

de ensino/aprendizagem de LE. Nesse contexto, foi possível verificar que a 

motivação estava relacionada às crenças e ao Ensino Instrumental; por tal motivo é 

que buscamos realizar explanações referentes a essas conclusões no decorrer 

desse subitem. 

Os alunos demonstraram que a interação no curso propicia uma segurança 

para a possibilidade de comunicação em LE: 

 
A interação proporciona a prática em LE. 

 
A interação auxilia na aprendizagem; causa situações repetitivas e 
acompanha o desenvolvimento dos alunos menos desenvolvidos.  
 
Todos os alunos podem aprender uma LE. 

  

Essas crenças valorizam interação e a comunicação na aprendizagem de 

ELE. A partir dessas considerações realizadas pelos alunos integrantes do grupo 

estudado, percebemos que, para eles, a aprendizagem ocorre através de um 

processo cognitivo repleto de interação, afetividade e motivação. Os estudantes 

acreditam que, para aprender, é fundamental que exista o interesse por parte do 

aluno, porque as razões que o estimulam para a apropriação do conhecimento estão 

presentes e fazem diferença nas suas atitudes. 

 Durante a pesquisa, através da análise, constatamos, pelas opiniões dos 

estudantes, que existe uma crença na qual o aluno julga essencial o material 
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utilizado em aula, ou seja, fundamental em relação à motivação e à aprendizagem 

no decorrer de todo o processo: 

 

 Para aprender espanhol o material do curso é muito importante.  

 

Embasados pelas observações, pelo pré e pós-questionário e pela entrevista, 

detectamos as crenças: 

 

Espanhol é muito parecido com o Português. 
 

É a língua mais fácil de aprender para quem sabe Português. 
Inglês é mais difícil. 

 
As semelhanças que existem entre uma língua e outra podem causar 
confusões. 

 
A aprendizagem ocorre em ambientes tradicionais e extensivos, com a 
duração de anos, que desenvolva os aspectos mais formais da língua. 

 

 As duas primeiras crenças desprestigiam a Língua Espanhola, porque a 

julgam como uma língua de fácil aprendizado, em função da semelhança com a 

Língua Materna. Já a terceira crença representa um elemento que está presente na 

aprendizagem de ELE e que possui relação com a crença anteriormente 

mencionada, mas no seu lado negativo, ou seja, a semelhança entre as línguas que 

acaba, por inúmeras vezes, confundindo o aprendiz.  Esse ponto vai ao encontro do 

que foi afirmado por Almeida Filho (2002), pois, segundo o autor, a facilidade que 

existe entre esses dois idiomas é enganosa e pode levar à fossilização, ou seja, ao 

estacionamento da aprendizagem da LE, e a sua interlíngua confunde os sistemas 

da Língua Materna e da Estrangeira. 

 A quarta crença está diretamente relacionada com o Ensino Tradicional de LE 

(extensivo, formal e gramatical), isto é, uma perspectiva bastante diferenciada da 

proposta do Ensino Instrumental. Sobre esse aspecto, é possível concluir que esses 

alunos se mantêm presos aos preceitos do Ensino Instrumental, que vão ao 

encontro das necessidades do estudante.  

A partir do levantamento dessas crenças, inferimos que o contexto em que o 

curso de LE é desenvolvido mostra-se importante, porque influencia o processo de 

ensino/aprendizagem; portanto, tudo que for resultante da experiência e do estudo 

do indivíduo, considerando-se a influência da idade e do contexto de interação, pode 

ser considerado como uma crença. As crenças são dinâmicas, emergentes, 
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socialmente construídas e situadas contextualmente, experienciais, mediadas, 

paradoxais e contraditórias, relacionadas à ação de uma maneira indireta e 

complexa e não tão facilmente diferenciadas pelo conhecimento (BARCELOS, 

2007). Deduzimos, com isso, que algumas crenças apresentadas pelos estudantes 

nesse questionário têm relação com experiências pessoais tidas anteriormente. 

Também podemos dizer que as crenças dos alunos têm relação com o estilo 

de aprendizagem do contexto de ensino que estiveram inseridos, pois estão ligadas 

às crenças e às dificuldades que apresentaram e possuem sobre o processo de 

aprendizagem de LE. Do mesmo modo, é essencial que as crenças, as dificuldades 

e as expectativas dos alunos sejam consideradas, pois o estudante pode se 

conscientizar e refletir sobre a sua própria realidade (BARCELOS; BATISTA; 

ANDRADE, 2004). Quando o professor compreende como isso ocorre com seus 

aprendizes, isso pode trabalhar como um facilitador no processo de 

ensino/aprendizagem de LE. 

Na investigação das crenças de Bealon (2010), duas professoras de Espanhol 

da Universidade Federal de Goiás, elas se mantiveram presas a algumas crenças 

em relação ao papel do professor, ao papel do aluno e ao papel do material didático. 

Verificou-se que o curso de atualização mudou algumas dessas crenças e essa 

modificação pode ter sido causada pelo curso ou, quem sabe, pela reflexão 

submetida durante a participação no evento. Como sabemos, as crenças podem ser 

ressignificadas e modificadas ao longo do tempo. 

De acordo com essas especificações, partimos do pressuposto de que as 

crenças são opiniões pessoais ou ideias que o sujeito utiliza quando aprende uma 

nova língua, tendo como embasamento teórico o conhecimento empírico, ou seja, 

não científico. Acreditamos que as crenças têm sua origem nas experiências de 

cada sujeito, sendo socialmente construídas e resultantes da interação do indivíduo 

com o contexto e da sua capacidade de refletir e de pensar sobre o que o cerca 

(BARCELOS, 2004). Assim sendo, poderíamos pensar que as crenças desse grupo 

de alunos estavam sendo ressignificadas, porque eles apresentaram respostas que 

iam de acordo com o ensino aplicado nas aulas de Espanhol Instrumental e outras 

que seguem as metodologias com as quais, provavelmente, eles tiveram contato 

anteriormente. No entanto, as crenças sobre ensino/aprendizagem apresentadas 
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pelos alunos não se modificam tão facilmente, por isso, dizemos que estavam sendo 

ressignificadas, pois fazem parte de um processo. 

Podemos dizer que todos os alunos tiveram, pela primeira vez, um contato 

com aulas na metodologia Instrumental. Isso também nos remete à questão de que 

as crenças que podem ser construídas a partir de experiências que tivemos antes, 

em outro momento, ou seja, os estudantes já trazem consigo uma carga de 

experiências vivenciadas anteriormente, que foi responsável pela construção de 

todas as crenças que possuem relacionadas ao processo de ensino/aprendizagem. 

Com relação à motivação, uma das nossas pilastras do trabalho, podemos 

afirmar que é um processo que movimenta o sujeito para a sua necessidade ou fim. 

Com isso, tem-se a probabilidade de alcançar um objetivo, o que faz com que o 

indivíduo se sinta motivado para atingi-lo, mantendo o empenho necessário para 

isso. A motivação é formada por uma série de fatores internos e externos que vão de 

acordo com o sujeito e com o meio no qual ele está inserido. Além disso, deve ser 

considerada como um incentivo para que os alunos utilizem as suas potencialidades 

e capacidades para atingirem seus interesses.  

Os aspectos motivacionais do curso que tiveram destaque, de acordo com os 

alunos, foram: preparo dos professores; interesse pessoal pelo tema do curso; 

objetivo do curso; dinâmicas realizadas em aula e equipamento de vídeo e áudio. 

Além disso, os estudantes admitiram estar curiosos, interessados e motivados para 

participar de outro curso com a mesma metodologia do aplicado. Assim, podemos 

dizer que o conteúdo, o material didático, os métodos de ensino e as atividades de 

aprendizagem são componentes motivacionais específicos de cada curso que é 

oferecido para o aluno.   

As aulas apresentadas no curso foram consideradas dinâmicas; interativas; 

comunicativas; animadas; motivadoras e interessantes e, assim, verificamos que, 

para manter o aluno envolvido e motivado, é importante que exista: material didático; 

bom preparo dos professores; interesse/necessidade pessoal; dinâmicas realizadas 

em aula; equipamento de vídeo e áudio; poucos alunos; empatia com os 

professores; tema do curso e horário. Essas foram as opiniões dos aprendizes que 

parecem ter agido como um fator diferencial no curso. Com isso, percebemos que 

professores, além de influenciarem a aprendizagem dos alunos, podem motivá-los, 

ajudar a aumentar o interesse pessoal, a confiança, a autoestima e organizar o 

contexto de maneira adequada para a aprendizagem dos estudantes, o que salienta 
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a importância do contexto, do entorno escolar no qual o aluno está inserido 

(WILLIAMS, 1999).   

As aulas apresentadas no curso foram descritas pelos estudantes no pós-

questionário como dinâmicas, comunicativas, animadas, interessantes, interativas. 

Os alunos possuem uma crença que se refere à interação que proporciona a 

comunicação dentro de um curso que busca desenvolver as habilidades da 

oralidade e da compreensão, algo que produza a comunicação é muito importante 

no processo de ensino/aprendizagem. A interação teve, portanto, um papel 

essencial, originando a crença A comunicação se dá pela interação.  

Os aprendizes destacaram que a carga horária 4 alunos (25%) poderia ser 

modificada no curso, porém, a mesma quantidade de aprendizes comentou que 

nada precisa ser modificado. A interação trabalhada e estimulada no referido 

processo de ensino/aprendizagem ocorreu entre professor/aluno/aluno; aluno/aluno; 

professor/material didático/aluno e material didático/aluno. Na perspectiva 

Sociointeracionista, o aluno aprende inserido na cultura e no contexto; a partir 

desses elementos, surge a motivação, que denota a participação de vários fatores 

que determinam o comportamento humano, oferecendo energia e direção para que 

o estudante cumpra seus objetivos.  

A partir das respostas apresentadas pelos alunos, o fato de os estudantes 

estarem constantemente em contato com a Língua Espanhola e em interação 

permanente com o professor surpreendeu os alunos do curso. A comunicação e a 

compreensão em ELE, objetivo do curso, foram atingidas pelos alunos, o que, sob 

nosso ponto de vista, serviu como um fator motivacional. A motivação também foi 

fortalecida por atividades significativas para os aprendizes, que os mantiveram 

engajados e envolvidos, buscando aprender, ou seja, o professor trabalhou com um 

comportamento diferenciado, priorizando os interesses do aluno e o material didático 

para satisfazer as necessidades deles. Ao trabalharmos com emoção, estamos nos 

referindo à libertação do ser humano ao sentir-se independente e capaz de 

aprender.  

Os sentimentos estão presentes desde os primeiros momentos de nossas 

vidas e se contemporizam por toda a existência de cada ser. A motivação dos 

alunos, presente desde o começo das aulas, vai ao encontro ao fato de que o ser 

humano aprende ao atuar, ao pensar e ao falar, sendo constantemente influenciado 
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pela cultura e pela interação com os outros e aprende também a sentir, 

demonstrando a influência que esse aspecto pode fazer em todo o processo.  

Temos conhecimento de que as crenças influenciam as ações e os 

comportamentos de cada pessoa, já que cada um age de acordo com elas, e a 

ressignificação das crenças leva um tempo para ocorrer. Além disso, a motivação é 

um tema que influencia qualquer aula, pois, sem dúvida, alunos motivados em uma 

sala de aula são um diferencial para qualquer prática de ensino. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

 

O objetivo do trabalho foi investigar a modificação do Ensino Instrumental nas 

crenças de alunos sobre o processo de ensino/aprendizagem de Espanhol como LE 

e os reflexos dessa modificação na motivação para aprender um novo idioma. 

Assim, buscamos alcançar a finalidade da pesquisa através dos objetivos 

específicos do trabalho, que foram mapear as crenças sobre ensino/aprendizagem e 

motivação e investigar se o Ensino Instrumental influenciou ou não as crenças dos 

alunos. Além disso, buscamos verificar, igualmente, se a modificação das crenças 

influenciou a motivação dos alunos para a aprendizagem do ELE. Para chegarmos 

aos objetivos propostos, desenvolvemos questões norteadoras que guiaram a 

investigação. São elas: Quais eram as crenças e a motivação antes e depois do 

curso? O Ensino Instrumental influenciou as crenças? De que maneira a modificação 

de crenças influenciou a motivação dos alunos para aprender línguas? 

A partir da coleta de dados, verificamos que, desde o começo do curso, os 

estudantes se encontravam com uma perspectiva positiva, pois estavam motivados 

antes de o curso iniciar, o que nos possibilita dizer que possuíam uma motivação 

intrínseca. 

Com o desenvolvimento deste trabalho, constatamos que o curso se 

desenvolveu de acordo com as expectativas dos alunos e isso fez com que os 

aprendizes se mantivessem motivados no decorrer e após as aulas, de maneira que 

saíram das aulas apresentando o desejo de participarem de outro curso semelhante 

ao que tinham feito.  

Após a realização desta pesquisa, podemos afirmar que as crenças 

determinam mais o comportamento do homem que o conhecimento sistematizado, 

pois elas influenciam individualmente o modo como os sujeitos tomam decisões na 

vida (LIMA, 2006). A origem de todo conhecimento está na crença, de maneira que o 

indivíduo começa a significar as coisas a partir da visão pessoal que tem dos fatos. 

Assim, as crenças, com natureza dinâmica, influenciam tudo o que fazemos, a 

maneira como nos comportamos e o sentido que damos a tudo que nos rodeia.  

 As crenças estão relacionadas à constituição do sujeito, da linguagem, do 

ensino de língua e da educação (NONEMACHER, 2004). Elas fazem parte de todas 
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as atividades realizadas e do contexto ao qual estamos inseridos. Nesta pesquisa, 

as crenças encontradas envolvem a prática, a comunicação e a aprendizagem; por 

envolver esses aspectos presentes e importantes para o processo de 

ensino/aprendizagem de ELE, as crenças permeiam e exercem um papel diferencial 

no contexto de ensino.  

Nesse sentido, podemos afirmar que as crenças relacionadas ao processo de 

ensino/aprendizagem encontradas neste trabalho de pesquisa foram: 

 
A interação proporciona a prática em LE. 
 
A interação auxilia na aprendizagem; causa situações repetitivas e 
acompanha o desenvolvimento dos alunos maiores dificuldades. 
 
Todos os alunos podem aprender uma LE. 
 
Espanhol é muito parecido com o Português. 

 
É a língua mais fácil de aprender para quem sabe Português. 
Inglês é mais difícil. 

 
As semelhanças existentes entre uma língua e outra podem causar 
confusões. 

 
A aprendizagem ocorre em ambientes tradicionais e extensivos, com a 
duração de anos, que desenvolva os aspectos mais formais da língua. 

 
Para aprender espanhol o material do curso é muito importante.  

 
A comunicação se dá pela interação.  

 

Essas crenças estão relacionadas à interação e à prática em ELE, à 

comunicação e à aprendizagem. Conforme já apresentamos, foi possível perceber, 

através das opiniões dos estudantes, que o material utilizado em aula é um fator 

diferencial para o processo de ensino/aprendizagem, porque para aprender 

espanhol, o material do curso é muito importante, para motivá-los e para a 

aprendizagem. No decorrer da pesquisa, detectamos crenças referentes à 

semelhança existente entre a Língua Portuguesa e a Espanhola. Essas crenças 

consideram o ELE uma língua fácil de aprender, pela semelhança com a Língua 

Materna. Ao mesmo tempo, outra crença relacionada a essa semelhança destaca 

que essa similaridade causa uma desordem no aprendiz. Constatamos que as 

crenças que estão envolvidas com a semelhança existente entre o Português e o 

Espanhol são pensamentos que conseguem descrever a valorização que a Língua 

Espanhola recebe no contexto de ensino.  
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Outra crença apresentada nos remete ao Ensino Tradicional de LE, extensivo, 

formal e gramatical, uma perspectiva distinta do Ensino Instrumental que foi 

proposto no curso. 

As crenças dos alunos foram sendo ressignificadas em função das novas 

experiências que estavam tendo a partir do Ensino Instrumental em contraste com 

as que haviam tido anteriormente. Por isso, não podemos afirmar que as crenças 

foram modificadas, mas, sim, reavaliadas a partir do Ensino Instrumental de línguas. 

É importante ressaltar que as crenças apresentam dificuldades para serem 

alteradas, são resistentes, o que não quer dizer que não se modifiquem, mas que 

mudam ou se alteram com o tempo, e isso se dá em decorrência de um processo 

contínuo.  

Ao nos referirmos à motivação, percebemos, no decorrer da pesquisa, a 

importância desse tema no processo de ensino/aprendizagem, pois, de acordo com 

os alunos, o preparo dos professores; o interesse pessoal pelo tema do curso; o 

objetivo do curso; as dinâmicas realizadas em aula a interação; a forma como os 

alunos e os professores participam do curso; a didática e o equipamento de vídeo e 

áudio foram aspectos motivacionais do curso, foram eles que mantiveram os 

estudantes curiosos, interessados e motivados para participarem das aulas.  

Podemos também considerar que os aprendizes estiveram, durante o curso, 

com indicativos positivos, ou seja, com a motivação alta. Existiu, portanto, uma 

interferência positiva do Ensino Instrumental nas crenças dos alunos, o que refletiu 

na motivação para aprenderem um novo idioma. O curso atendeu as expectativas 

dos alunos. Devemos destacar o fato de alguns alunos admitirem que, apesar de 

não gostarem da Língua Espanhola, motivaram-se no decorrer das aulas com a 

maneira como o curso foi desenvolvido. 

Os alunos apresentaram uma crença que se relaciona com a interação, de 

forma que, segundo os estudantes, a interação favorece o estabelecimento da 

comunicação essencial para a aprendizagem de ELE. Na perspectiva 

Sociointeracionista, o estudante aprende em uma cultura e em um contexto, 

salientando a importância da interação que se estabelece entre os indivíduos. 

Ao fim deste trabalho, podemos afirmar que os estudantes, ao responderem 

às perguntas, admitiram que, ao estarem constantemente em contato com a Língua 

Espanhola e em interação permanente com o professor, ficaram surpreendidos de 

forma positiva. Pensamos que os alunos conseguiram comunicar-se e compreender-
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se em ELE, alcançando o objetivo do curso, e isso serviu como um fator 

motivacional. A motivação também foi estimulada através das atividades que os 

alunos julgaram como significativas, fazendo com que se mantivessem envolvidos 

em todo o processo de ensino/aprendizagem. Afinal, aprender uma Língua 

Estrangeira é uma descoberta que se dá pelo desejo contínuo de entendê-la, buscá-

la e nunca considerar o processo acabado. 

Para encerrarmos a pesquisa, podemos afirmar que as crenças influenciam 

os comportamentos de cada pessoa, tanto nos aluno como nos professores, o que 

nos leva a pensar que acompanham o ser humano em todas as atividades que 

exerce em sua vida. Essas influências podem ser tanto positivas quanto negativas, o 

que fortalece a necessidade de estudá-las e conhecê-las. Do mesmo modo, a 

motivação é essencial não só para a sala de aula, mas para qualquer atividade que 

exercemos em nosso cotidiano.  

Assim, nós, enquanto professores e profissionais que sabemos que o 

contexto de ensino é um espaço amplo, repleto de distintos indivíduos com 

diferentes subjetividades e comportamentos, ao buscarmos um ensino de qualidade, 

devemos ter conhecimento de como as crenças e a motivação podem influenciar no 

desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem de ELE. 

Dentro desse contexto, acabamos nos perguntando: em um próximo curso, as 

crenças dos alunos referentes à gramática continuariam as mesmas? As alterações 

efetuadas nas crenças encontradas nesta pesquisa teriam sido concretizadas? 

Essas são questões que poderão ser respondidas por outro pesquisador. Já que 

sabemos que pesquisas com alunos são escassas, deixamos esse questionamento 

para quem tenha o desejo de dar continuidade a pesquisas referentes a crenças, 

motivação e Ensino Instrumental.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 
MESTRADO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Título do estudo: A Motivação na Aula de Língua Instrumental 
Pesquisador responsável: Caroline Mitidieri Selvero 
Orientadora: Maria Tereza Nunes Marchesan 
Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria. Programa de 
Pós-Graduação em Letras 
Telefone para contato: (55) 3220-9582 ou (55) 91423000 

Você está sendo convidado(a) a responder às perguntas deste questionário 
de forma voluntária. Antes de concordar em participar desta pesquisa e responder 
este questionário, é muito importante que você compreenda as informações e 
instruções contidas neste documento. A pesquisadora deverá responder todas as 
suas dúvidas antes que você se decidir a participar. Você tem o direito de desistir de 
participar da pesquisa a qualquer momento. 

Objetivo do estudo: Esta pesquisa tem como objetivo investigar a interferência 
do ensino instrumental nas crenças de alunos sobre o ensino/aprendizagem de 
línguas e os reflexos dessa interferência na motivação para a aprendizagem. 

Procedimentos. Sua participação nesta pesquisa consistirá apenas no 
preenchimento deste questionário, respondendo às perguntas formuladas que 
abordam algumas questões referentes às crenças presentes no processo de ensino 
e aprendizagem, assim como as interações existentes nesse contexto influenciam 
na motivação do aluno. 

Benefícios. Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, 
sem benefício direto para você.  

Riscos. O preenchimento deste questionário não representará qualquer risco 
de ordem física ou psicológica para você.  

Sigilo. As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida 
pela pesquisadora responsável. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em 
nenhum momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados 
em qualquer forma. 
Para concordar em participar da pesquisa, assino o termo: 
Local e data 
 
______________________________________________________ 
 

____________________________________ 
Participante convidado(a) 

Eu, Caroline Mitidieri Selvero, declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o 
Consentimento Livre e Esclarecido deste sujeito de pesquisa para a participação 
neste estudo. 
Santa Maria ____, de _____________ de 2012. 
 

_______________________________ 
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Pesquisadora responsável 
Anexo A – Questionário Pré-curso 
 
Me chamo Caroline Mitidieri Selvero e sou aluna do Curso de Pós-graduação em 
Letras da Universidade Federal de Santa Maria. Para receber o título de Mestre em 
Letras, é necessário que apresente um trabalho de investigação no final deste ano. 
A área de investigação na qual estou me especializando é de Ensino de Línguas em 
Cursos Instrumentais, sob a orientação da professora Dr. Maria Tereza N. 
Marchesan.  
Por isso, solicito a sua colaboração para responder as perguntas que proponho em 
dois questionários, um agora, antes de começar o curso e outro, ao final do curso. 
Ambos questionários têm por objetivo recolher dados para meu trabalho final. Todos 
os alunos que aceitarem participar da investigação terão sua identidade preservada.  
Agradeço desde já a sua atenção e colaboração. 
 
Questionário – Pré-curso  
Nome:  
01. Sexo: ( ) masculino      ( ) feminino  

 
02. Idade entre: (  ) 18 a 20 anos              (  ) 20 a 40 anos        (  ) más de 40 anos 
 
03. Escolaridade: 
( ) primário     ( ) secundário     ( ) superior     (  ) pós-graduação      ( ) curso técnico  
   

04. Por que você veio fazer o curso?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
05. Você já estudou alguma língua estrangeira anteriormente? 
( ) Sim              ( ) Não           Que língua?_____________________________  
    
06.Onde? (Pode marcar mais de uma opção).  
(  ) curso de língua          (  ) na escola                      (  ) instituto cultural 
(  ) pré-vestibular             (  ) clube de línguas           (  ) outro. Qual? ___ 
  
07. Como era o curso?  
( ) intensivo (mais de 3 horas por semana)                     
( ) extensivo (até 3 horas por semana) 
( ) específico (para alguma habilidade ou profissão) 
( ) trabalhava habilidades de fala, escrita, audição e leitura  
 
08. Que tipo de contato teve ou tem com a língua espanhola? (Pode marcar 
mais de uma opção). 
( ) nunca tive contato                                                                                                  
  
(  ) estudou na escola                                       
(  ) viveu ou trabalha em região fronteiriça  
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(  ) tem contato com nativos 
(  ) tem parentes estrangeiros                                 
(  ) fez cursos de língua       
( ) assiste programas de televisão, filmes ou escuta música em língua espanhola 
com frequência 
(  ) viaja para países hispânicos 
(  ) páginas ou sites da internet 
( ) outro. Qual?__________ 
 
09. Como classifica o seu conhecimento em língua espanhola?  
(  ) nenhum (  ) razoável (  ) bom  (  ) muito bom  (  ) excelente (  ) outro. Qual?_ 
 
10. Se você já possui algum conhecimento em língua espanhola, como você 
justifica esse conhecimento? (Pode marcar mais de uma opção).   
( ) aprendeu em casa                                                ( ) aprendeu no trabalho  
( ) aprendeu em algum país de língua espanhola    ( ) aprendeu na escola  
( ) aprendeu em um curso de idiomas                       ( ) outro. Qual?_____ 
 

11. Você acredita que todas as pessoas são capazes de aprender espanhol? 

( ) sim, mas principalmente aqueles que conhecem (têm contato) algum estrangeiro 
hispano  
( ) sim, mas principalmente aqueles que são descendentes de estrangeiros hispanos 
(  ) não, mas só aqueles que nascem com o dom 
(  ) Sim, todos podem aprender 
 
12. Como você está se sentindo para o curso que inicia hoje? (Pode marcar 
mais de uma opção). 
( ) motivado      ( ) curioso          ( ) inibido       ( ) ansioso        ( ) inseguro        
( ) interessado  ( ) sem vontade ( ) com medo ( ) à vontade    ( ) contrariado   
( ) desconfiado ( ) Outro. Qual? _____________ 
 
13. Em um curso de Língua Estrangeira, o que você considera fundamental 
para manter o aluno interessado e motivado? (Pode marcar mais de uma 
opção). 
(  ) material didático                       (  ) carga horária      
(  ) interesse/necessidade pessoal (   ) bom preparo dos professores 
(  ) espaço físico                             (  ) dinâmicas realizadas em aula             
(  ) objetivo do curso                       (  ) horário                 
(  ) empatia com os professores     (  ) tema do curso                           
(  ) poucos alunos                           (  ) duração (extensivo ou intensivo)                       
(  ) equipamento de vídeo e áudio  (  ) outro. Qual?_______ 
 
14. Como você imagina que serão as aulas? (Pode marcar mais de uma opção).   
(  ) ativas                (  ) repetitivas      (  ) satisfazem a necessidade do aluno         
(  ) comunicativas   (  ) motivadoras   (  ) vão de acordo com as expectativas             
(  ) gramatical         (  ) tradicional       (  ) interessante          
(  ) interativa           (  ) formal             (  ) informal                                              
(  ) animada            (  ) cansativas     (  ) outro. Qual?_______ 
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15. Para aprender espanhol é muito importante para você que a aula tenha: 
(Pode marcar mais de uma opção). 
(  ) exercício de repetição de palavras   (  ) lista de palavras           (  ) ditado 
(  ) regras e exercícios de gramática      (  )  jogos                  
(  ) músicas e vídeos                              (  )  leitura e discussão de textos             
(  )  figuras                                             (  ) uso de dicionário                          
(  )  uso de computador/internet             (  ) copias de textos e diálogos              
(  ) uso do livro didático.                         (  )  atividades individuais.                    
(  )  atividades em grupo.                        (  ) atividades em dupla                     
(  ) exercícios de tradução.                     (  ) outro. Qual?__________________  
 
16. Para participar deste curso você destaca como aspecto motivador: (Pode 
marcar mais de uma opção). 
(  )  interesse pelo tema                        (  ) horário do curso (  ) carga horária     
(  ) valor do curso                               (  ) certificado         
( ) participação de um colega/amigo    (  ) poucos alunos   (  ) intensivo                      
(  ) local onde o curso é oferecido     
(  ) viagem para países de língua espanhola  
(  )  outro. Qual?__________   
 
17. Você acredita que é importante saber espanhol? 
( ) Não         ( ) Um pouco        ( )Muito      Por quê?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
18. Muita gente acredita que aprender espanhol é fácil. E você o que pensa 
sobre isso? Por quê?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Anexo B – Questionário Pós-curso  
 
Questionário Pós-curso 
Nome:  
01. Considerando o curso de Espanhol para Viagem, assinale em que se 
diferenciam estas aulas em relação às outras com as quais que já teve contato: 
(Pode marcar mais de uma opção). 
(  ) material didático                (  ) participação do aluno               
(  ) participação do professor   (  ) ênfase na oralidade     
(  ) didática utilizada em aula   (  ) ênfase na compreensão 
(  ) ênfase na escrita                 (  ) ênfase na autonomia do aluno  
(  ) poucos alunos                     (  ) interação professor-aluno   
(  ) outro. qual?________________ 
 
02.Suas expectativas em relação à aprendizagem de espanhol foram atendidas 
neste curso? 
(  ) sim   (  ) o curso superou as minhas expectativas   (  ) não    
(  ) o curso está abaixo das minhas expectativas 
 
Comente por favor. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
03. Como você descreve as aulas que foram apresentadas no curso?  (Pode 
marcar mais de uma opção). 
(  ) dinâmicas          (  ) cansativas    (  ) satisfazem a necessidade do aluno   
(  ) comunicativas    (  ) animada       (  )  motivadoras  
(  ) repetitivas          (  ) interativa      (  ) tradicional    
(  ) interessante       (  ) gramatical    (  ) formal         
(  )informal              (  ) outro. qual?_________     
(  ) vão de acordo com as expectativas                                       
 
04.O que poderia ser modificado no curso? (Pode marcar mais de uma opção).  
(  ) horário do curso     (  ) dinâmicas realizadas em aula (  ) carga horária     
(  ) valor do curso        (  ) Material didático                 
(  )  preparo dos professores                                          (  ) espaço físico           
(   ) objetivo do curso   (  ) tema do curso                        (  )  outro. Qual?____ 
 
05.E agora, após a realização do curso e a sua participação no mesmo, como 
classifica o seu conhecimento em língua espanhola?  
(  ) nenhum      (  ) razoável  (  ) bom      (  ) muito bom    (  ) excelente    
(  ) outro. Qual?_________ 
 
06.As dinâmicas desenvolvidas propiciaram a interação em sala de aula entre? 
(Pode marcar mais de uma opção) 
(  ) professor/aluno                        (  ) professor/aluno/aluno           
(  ) aluno/aluno                              (  ) professor/material didático/aluno       
(  ) professor/material didático        (  ) material didático/aluno                       
(  ) outro. Qual? __________ 
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07.O que você considera como motivador neste curso?(Pode marcar mais de 
uma opção). 
(  ) material didático                                   (  ) preparo dos professores            
(  ) objetivo do curso                                  (  ) carga horária         
(  ) dinâmicas realizadas em aula                (  ) dois professores em aula   
(  ) espaço físico                                        (  ) equipamento de vídeo e áudio   
(   ) interesse pessoal  pelo tema do curso  (  ) outro. Qual?__________ 
 
08. Como você se sentiria se fosse realizar um outro curso de língua com o 
mesmo formato deste? (Pode marcar mais de uma opção). 
( ) motivado        ( ) curioso            ( ) inibido         ( ) ansioso          ( ) inseguro          
( ) interessado    ( ) sem vontade   ( ) com medo   ( ) à vontade      ( )contrariado     
( ) desconfiado   ( ) Outro. Qual? ________ 
 
09. O que você considera fundamental em um curso de língua estrangeira para 
que mantenha o aluno envolvido e motivado? (Pode marcar mais de uma 
opção).  
(   ) material didático                         (  ) carga horária   
(  ) interesse/necessidade pessoal   (  ) preparo dos professores 
(  ) espaço físico                               (  ) dinâmicas realizadas em aula    
(  ) objetivo do curso                         (  ) empatia com os professores       
(  ) tema do curso                             (  ) equipamento de vídeo e áudio  
(  ) duração (intensivo ou extensivo (  )poucos alunos 
(   ) horário.                                       (  )Outro. Qual?_____________ 
 
10. Para aprender espanhol você acredita que é muito importante que a aula 
tenha: (Pode marcar mais de uma opção). 
(  ) exercício de repetição de palavras (  ) lista de palavras           (  ) figuras                  
(  ) regras e exercícios de gramática   (  ) exercícios de tradução (  )  jogos                            
(  )  leitura e discussão de textos         (  ) uso de dicionário          (  ) ditado                                             
 (  ) copias de textos e diálogos          (  ) uso do livro didático       
(   ) atividades em dupla                     (   ) uso de computador/internet          
(  ) músicas e vídeos                           (  )  atividades em grupo     
(  )  atividades  individuais                   (  ) outro. qual?__________________  
 
11. Como você classifica as interações estabelecidas em sala de aula? 
 ( ) de pouca relevância.   (  ) poderiam ter sido melhores.  
( ) um pouco importantes.(  ) muito importantes.                (  ) fundamentais. 
Comente. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
12. A maneira como as aulas foram desenvolvidas no curso proporcionaram a 
você a possibilidade de comunicar-se em língua estrangeira. Como foi essa 
experiência? 
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
13. Muita gente acredita que aprender espanhol é fácil. E você o que pensa 
sobre isso? Por quê?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Anexo C – Roteiro para a entrevista semiestruturada 
 
 
Entrevista Semiestruturada  
 

1. Você já participou de outros cursos de língua estrangeira? 

2.  Se sim, quais?  

3. Você já conhecia um curso intensivo como esse de viagem?  

4. O que você acha dos cursos intensivos? 

5. O que você acha de um curso voltado especificamente para os seus 

interesses, como neste caso para viagem?  

6.  O que você esperava do curso? Como imaginava que iriam ser 

desenvolvidas as aulas?  

7. Você se sentiu motivado para o curso desde o começo?  

8. O que neste curso lhe motivou mais? O que lhe despertou mais para a 

participação no curso? 

9. Você acredita que a possibilidade de comunicar-se em LE pode servir como 

um fator motivacional? 

10. E agora, depois de ter realizado o curso, você considera que suas 

expectativas foram alcançadas? Por quê? 

11. Você faria um outro curso com essa mesma estrutura (outra língua ou outro 

fim especifico)? 

12. Interesse pelo tema do curso. 

13. Para você o que é saber uma língua? 

14. Para você o que significa saber Espanhol? 

15. Você conhece algum brasileiro que saiba Espanhol? Quem é? 

16. O método tradicional de ensino é diferente do utilizado no Curso de Espanhol 

para Viagens. Você acredita que se aprende mais com o método tradicional 

ou com o utilizado no Curso de Espanhol para Viagens? Por quê? 
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