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RESUMO - Considerando que as crenças exercem um forte impacto em nosso comportamento e em 
nossas ações, e que existe uma inter-relação entre crenças, atitudes e construção de identidade 
(BARCELOS, 2006) – no caso, a identidade do professor em formação e/ou formação continuada –, 
este trabalho apresenta os resultados parciais sobre as discussões de diversos textos realizadas no 
ano de 2012. Metodologicamente, o trabalho se desenvolve em formas de reuniões quinzenais em 
que são realizadas discussões e reflexões sobre crenças, identidade e formação de professores. Os 
participantes, juntamente com a coordenação do projeto são responsáveis por conduzirem as 
discussões no grupo. Essa característica de responsabilidade distribuída entre todos os participantes 
do projeto favorece maior autonomia na condução dos subprojetos que posteriormente serão levados 
para variados contextos escolares. Assim, o objetivo do projeto está assentado sobre a realização de 
estudos teóricos e práticos que possam dar visibilidade as crenças individuais e coletivas comuns aos 
seres humanos (LE BON, 2002). Como resultados parciais decorrentes das reflexões teóricas no 
grupo de estudos, formado por membros do projeto é possível perceber que a cada encontro são 
desveladas algumas crenças decisivas na atuação de professores formados e em formação. 
Especificamente no caso do grupo de estudos que reúne professores formados e em formação, 
crenças como a importância da colaboração entre os participantes de um grupo são ratificadas em 
cada encontro. E isso para os futuros professores é um fator importantíssimo a ser percebido para 
sua futura ação em sala de aula. Por isso, a crença de que a aula precisa estar centrada apenas no 
professor/coordenador é percebida como possível de reflexão.  
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Introdução 

 
Os resultados parciais aqui apresentados são justificados pelo fato de que inúmeros estudos 

apontam a importância da discutição sobre a relação existente entre crenças e atitudes na formação 
de professores. No entanto, em geral os estudos (de pesquisa, especialmente) sobre crenças são 
apenas teóricos.  

Por essa razão, por meio da proposta de um projeto de extensão acreditamos que 
conseguiríamos avançar nesse sentido, pois temos como objetivo ultrapassar a mera discussão 
abstrata que se limita a constatar que todos temos crenças que influenciam nossas atitudes, para 
que, a partir disso, possamos trabalhar a questão da conscientização sobre o papel das crenças nas 
atitudes de professores e alunos, procurando, se for o caso, realmente refletir sobre o quanto as 
crenças que possuímos permitem que realizemos uma discussão sobre ensino de língua que 
julgamos que progride em relação ao que está posto nesse sentido. 

Quase sempre as crenças linguísticas que trazemos implícitas em nosso inconsciente são 
manifestas quando o professor se depara com a realidade das salas de aula.  Durante a ação na sala 
de aula o professor, às vezes, nem se dá conta que segue repetindo modelos pré-estabelecidos por 
uma estrutura de crenças arraigadas que nem sempre são benéficas para professores e alunos. 

Assim, nosso projeto se debruça sobre alguns temas diretamente focados para a sala de 
aula, as crenças e atitudes de professores e alunos no intuito de perceber e refletir sobre crenças e 
atitudes que possam ser revistas e repensadas por professores formados e em formação. 

 
Objetivos 
 

Propomo-nos discutir o conceito de crenças e suas implicações para o ensino e a 
aprendizagem de línguas. De modo mais específico, refletimos sobre o trabalho que aborda a relação 
entre formação de professores e os estudos sobre crenças as seguintes ações: Analisamos 
tendências atuais na pesquisa de crenças, a metodologia de pesquisa para a investigação das 
crenças e os principais instrumentos de coleta de dados utilizados. Discutimos a importância da 
pesquisa sobre crenças no panorama atual das pesquisas em Linguística Aplicada, buscando propor 
possíveis encaminhamentos e sugestões para futuras pesquisas na área. 

 
Metodologia 

 
A metodologia do projeto se baseia essencialmente em uma série de encontros organizados 

a partir de diferentes temáticas relacionadas aos estudos de crenças. As diferentes temáticas advêm 
dos subprojetos que cada participante propõe, considerando o tema geral.  Os encontros vêm sendo 
realizados com a apresentação de temas relacionados ao projeto por cada participante.  

Os encontros são definidos em função de temáticas, as reuniões auxiliam tanto para que os 
participantes encaminhem seus subprojetos, colham dados, entrem em contato com seus 
participantes de pesquisa, como para possibilita que cada participante efetivamente dê sua 
contribuição para os estudos sobre o papel das crenças na formação de professores. Enfim, a 
proposta busca um verdadeiro diálogo entre o que se faz e se discute teoricamente na academia e a 
prática do ensino de língua na escola, considerando que este muitas vezes é orientado pelas crenças 
de professores e alunos. 

Os encontros são realizados mensalmente e cada encontro fica sob a supervisão de um 
participante que juntamente com o grupo aborda assuntos referentes a temática que envolve o 
projeto, ou seja, crenças a atitudes de professores formados e em formação.  

Além dos participantes efetivos do projeto, o grupo conta com a presença de convidados 
(escolhidos pelos participantes) que fazem a ponte entre os estudos teóricos sobre crenças e a 
tentativa de repensar as práticas de ensino/aprendizagem de língua a partir da conscientização de 
que existe uma relação muito estreita entre formação de professores e crenças. 

 
Resultados 
 
 O desenvolvimento do projeto nos tem desvelado que os objetivos propostos estão sendo 
alcançados. Com essas discussões sobre o ensino de línguas e a relação entre crenças e atitudes 
linguísticas recorrentes em sala de aula, tanto professores formados como os futuros professores e 
convidados da comunidade percebem que a temática é apropriada.  

Ademais, acreditamos que as reuniões podem ser benéficas para a instituição universidade 
como também para os diversos contextos de educação da cidade de Ponta Grossa. E como nesse 
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encontro acadêmico, nosso projeto procura promover o intercâmbio e o aprofundamento a respeito da 
prática da Extensão Universitária.  

Assim, os participantes do projeto de extensão estão desenvolvendo estudos sobre crenças, 
atitudes e identidade de professores de línguas, ou seja, os acadêmicos podem pôr em prática os 
conhecimentos que estão adquirindo durante a graduação, além de haver a aproximação com 
comunidade escolar que já passou pela universidade e atua na educação em seus diferentes 
contextos. 

 
 

Conclusões 
 
Os resultados até o momento são os melhores possíveis, pois os participantes se 

demostram satisfeitos com as discussões proporcionadas nos encontros do grupo. Este projeto, sem 
dúvida, proporciona que professores formados e em formação que percebam que o ensino e a 
aprendizagem de línguas transcende a sala de aula, pois não precisa ser vista como mera 
transmissão de conhecimentos de um mestre para um discípulo.  

A realização desse projeto entre a Universidade Estadual de Ponta Grossa e a comunidade 
procura reunir instituições que buscam a mesma finalidade que é o bom desempenho da educação, 
em nosso caso, pelos estudos de línguas. As crenças, as atitudes e a identidade de professores, 
muitas vezes deixam de ser abordados no meio acadêmico, por falta de espaço na execução do 
projeto educacional. Assim, esse trabalho tem auxiliado os participantes do projeto na compreensão 
de crenças, atitudes e a identidade do professor que envolve a prática educacional.  

Das experiências vividas e experiências trocadas entre os estudantes universitários e os 
participantes do projeto de extensão surgem questionamentos que auxiliam a compreensão da 
amplitude de fatores que estão relacionados à sala de aula de línguas e esses instrumentos 
educacionais, nem sempre possíveis de serem discutidos na sala de aula. 

 
 
 

Referências 
 

AGUILERA, Vanderci de Andrade. Crenças e atitudes linguísticas: o que dizem os falantes das 
capitais brasileiras. Estudos Linguísticos, São Paulo, n. 37, v. 2, p. 105-112, maio-ago. 2008. 
 
ALVAREZ, Maria Luisa Ortiz. Crenças, motivações e expectativas de alunos de um curso de 
formação Letras/Espanhol. In: ALVAREZ, Maria Luisa Ortiz; SILVA, Kleber Aparecido da (Org.) 
Linguística Aplicada: múltiplos olhares. Brasília/DF: UnB; Campinas, SP: Pontes Editores, 2007, p. 
191-231. 
 
ARAGÃO, Rodrigo. Crenças, cognição e emoção no ensino e na aprendizagem de línguas. In: SILVA, 
Kleber Aparecido da. (Org.) Crenças, Discursos & Linguagem. 1 ed. Campinas: Pontes Editores, 
2010, v. 1, p. 167-193. 
 
BARATA, Maria Clara Carelli Magalhães. Crenças sobre avaliação em língua inglesa: um estudo de 
caso a partir das metáforas no discurso de professores em Formação. 2006. 237f. Tese (Doutorado 
em Linguística Aplicada). Belo Horizonte, Faculdade de Letras da UFMG, 2006. 
 
BARCELOS, Ana Maria Ferreira. Cognição de professores e alunos: tendências recentes na pesquisa 
de crenças sobre ensino e aprendizagem de línguas. In: BARCELOS, Ana Maria Ferreira; ABRAHÃO, 
Maria Helena Vieira (Org.) Crenças e ensino de línguas: foco no professor, no aluno e na formação 
de professores. 1a ed. Campinas: Pontes, 2006, p. 15-41. 
 
BARCELOS, Ana Maria Ferreira. Lugares (im)possíveis de se aprender inglês no Brasil: crenças 
sobre aprendizagem de inglês em uma narrativa. In: LIMA, Diógenes Cândido de. (Org.) Inglês em 
escolas públicas não funciona? Uma questão, múltiplos olhares. São Paulo: Parábola, 2011, p. 147-
158. 
 
BARCELOS, Ana Maria Ferreira. Crenças sobre aprendizagem de línguas, Linguística Aplicada e 
ensino de línguas. Linguagem & Ensino, v. 7, n. 1, 2004, p. 123-156. 
 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

4 

BARCELOS, Ana Maria Ferreira. Crenças sobre ensino e aprendizagem de línguas: reflexões de uma 
década de pesquisa no Brasil. In: ALVAREZ, Maria Luisa Ortiz; SILVA, Kleber Aparecido da (Org.) 
Linguística Aplicada: múltiplos olhares. Brasília/DF: UnB; Campinas, SP: Pontes Editores, 2007, p. 
27-69. 
 
BARCELOS, Ana Maria Ferreira. Metodologia de Pesquisa das Crenças sobre Aprendizagem de 
Línguas: Estado da Arte. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v. 1, n. 1, p. 71-92, 2001. 
 
BARCELOS, Ana Maria Ferreira. Narrativas, crenças e experiências de aprender inglês. Linguagem & 
Ensino, v. 9, n. 2, p. 145-175, jul./dez. 2006. 
 
BARCELOS, Ana Maria Ferreira. Reflexões acerca da mudança de crenças sobre ensino e 
aprendizagem de línguas. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v. 7, n. 2, 2007, p. 109-138. 
 
BARCELOS, Ana Maria Ferreira. Reflexões, crenças e emoções de professores e da formadora de 
professores. in: BARCELOS, Ana Maria Ferreira; COELHO, Hilda Simone Henrique (Org.) Emoções, 
reflexões e (trans)form(ações) de alunos, professores e formadores de professores de língua. 
Campinas, SP: Pontes, 2010, p. 57-81. 
 
BASSO, Edcleia A. quando a crença faz a diferença. In: BARCELOS, Ana Maria Ferreira; ABRAHÃO, 
Maria Helena Vieira (Org.) Crenças e ensino de línguas: foco no professor, no aluno e na formação 
de professores. 1a ed. Campinas: Pontes, 2006, p. 65-85. 
 
LE BON, Gustave. Os ciclos das crenças e do conhecimento. In: LE BON, Gustave. As opiniões e as 
crenças. São Paulo: Ícone, 2002, p. 19-27. 
 
MADEIRA, Fabio. Crenças de professores de Português sobre o papel da gramática no ensino de 
Língua Portuguesa. Linguagem & Ensino, v. 8, n. 2, 2005, p. 17-38. 
 
MADEIRA, Fabio. Alguns comentários sobre a pesquisa de crenças no contexto de aprendizagem de 
língua estrangeira. Estudos Linguísticos XXXIV, p. 350-355, 2005. 
MICCOLI, Laura. Experiências, crenças e ações: uma relação estreita na sala de aula de LE. In: 
SILVA, Kleber Aparecido da. (Org.) Crenças, Discursos & Linguagem. 1 ed. Campinas: Pontes 
Editores, 2010, v. 1, p. 135-165. 
 
MORAES, Rosangela Nogueira de. Crenças de professor e alunos sobre o processo de 
ensino/aprendizagem e avaliação: implicações para a formação de professores. In: BARCELOS, Ana 
Maria Ferreira; ABRAHÃO, Maria Helena Vieira (Org.) Crenças e ensino de línguas: foco no 
professor, no aluno e na formação de professores. 1a ed. Campinas: Pontes, 2006, p. 203-218 
 
RAMOS, Rosinda; LESSA, Ângela. Ensino-aprendizagem de línguas e formação de professores à luz 
de representações. In: SILVA, Kleber Aparecido da. (Org.) Crenças, Discursos & Linguagem. 1 ed. 
Campinas: Pontes Editores, 2010, v. 1, p. 103-133. 
 
SADALLA, Ana Maria Falcão de Aragão. Com a palavra a professora: suas crenças, suas ações. 
Campinas, SP: Alínea, 1998. 
 
SILVA, Kléber Aparecido da. Crenças no ensino-aprendizagem e na formação de professores de 
línguas: Delimitando e atravessando fronteiras na Linguística Aplicada brasileira. In: SILVA, Kleber 
Aparecido da. (Org.) Crenças, Discursos & Linguagem. 1 ed. Campinas: Pontes Editores, 2010, v. 1, 
p. 21-102. 
 
SILVA, Kleber Aparecido da. Crenças sobre o ensino e aprendizagem de línguas na Linguística 
Aplicada: um panorama histórico dos estudos realizados no contexto brasileiro. Linguagem & Ensino, 
v. 10, n. 1, p. 235-271, jan./jun. 2007. 
 
SUMAN, Rosane Schumann. Professores e alunos de língua estrangeira: algumas crenças. Anais do 
I Fórum Internacional da Diversidade Linguística. 17 a 20 de Julho, 2007, UFRGS, Porto Alegre, RS, 
p. 884-894. 
 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

5 

VIEIRA-ABRAHÃO, Maria Helena. Crenças, pressupostos e conhecimentos de alunos-professores de 
língua estrangeira e sua formação inicial. In: VIEIRA-ABRAHÃO, Maria Helena. Prática de ensino de 
língua estrangeira: experiências e reflexões. Campinas, SP: Pontes Editores, ArteLíngua, 2004. 
 
VIEIRA-ABRAHÃO, Maria Helena. Metodologia na investigação das crenças. In: BARCELOS, Ana 
Maria Ferreira; ABRAHÃO, Maria Helena Vieira (Org.) Crenças e ensino de línguas: foco no 
professor, no aluno e na formação de professores. 1a ed. Campinas: Pontes, 2006, p. 219-231. 


