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RESUMO 

 

Este trabalho teve por objetivo principal discutir as crenças que permeiam à profissão do 

docente de inglês e do ensino de língua inglesa no contexto brasileiro, por meio do olhar e das 

experiências de uma estudante do curso de letras inglês da Universidade de Brasília (UnB). A 

fim de guiar essa análise, foram tratados tópicos relacionados à identidade docente, por meio 

de autores relevantes. Dessa maneira, por meio do relato pessoal, buscou-se refletir sobre o 

papel das crenças na prática e na identidade docente para contribuir para a diversificação das 

nossas compreensões da educação linguística. Foi notado que o contato com profissionais e 

colegas da área do ensino de inglês que possuem esperança pela educação e amor pelo 

lecionar contribui fortemente para o desenvolvimento de crenças mais esperançosas para a 

educação.  

 

Palavras-chave: Crenças; Emoções; Linguística Aplicada Crítica; Formação de Professores de 

Línguas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to discuss the beliefs that permeate the English teaching profession and the 

teaching of English in the Brazilian context, through the perception and experiences of a 

student of the English language course at the University of Brasilia (UnB). In order to guide 

this analysis, topics related to teacher identity were addressed, through relevant authors. In 

this way, by using personal reports, the role of beliefs in teaching practice and identity were 

reflected on in order to diversify our understandings of linguistic education. It was observed 

that the contact with professionals and colleagues in the field of English teaching who have 

hope for education and love for teaching strongly contributes to the development of more 

hopeful beliefs for education. 

 

Key-words: Beliefs; Emotions; Critical Applied Linguistics; Language Teacher Training.  
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1 Introdução 

 

Ao pensar sobre a área na qual eu desenvolveria meu Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), no curso de Letras-Inglês da Universidade de Brasília, notei que já havia uma área que 

me interessava bastante, a do ensino de línguas. Por considerar as experiências que tive 

durante o meu curso como significativas e marcantes, eu tinha vontade de compartilhá-las 

com as pessoas. Além de querer contar as minhas vivências, eu gostava de ler sobre as 

experiências de outros professores em textos da área da Linguística Aplicada Crítica. 

Pennycook (2021, p. 21), ao tratar do trabalho de linguistas da área da Linguística Aplicada 

Crítica, defende que a questão da mudança social está conectada a esse ofício. O autor destaca 

que a área tem relevante potencial de transformação. Esse viés me interessa na prática como 

docente. Escolhi então a área “O papel da identidade na educação linguística da língua 

inglesa” para desenvolver o meu TCC. Inicialmente, pensei que iria contar a história de outros 

professores ou estudantes do curso de Letras Inglês licenciatura, mas, nas reuniões iniciais 

com o meu orientador, descobri que o foco seria a minha história. Nesse momento, fiquei 

confusa, pois achava que esse tipo de trabalho acadêmico deveria ser, necessariamente, 

impessoal.  

Após algumas reuniões e alguns textos lidos na área da Linguística Aplicada Crítica, 

fui notando como essa área que escolhi abordar em meu trabalho final se encaixava com 

minha vontade anterior de contar as experiências que vivi. Não estava mais me sentindo 

confusa e agora o tema parecia se encaixar perfeitamente com a minha trajetória. Comecei, 

nesse momento, a pensar sobre qual seria o foco do meu trabalho, para isso, refleti sobre quais 

aspectos relacionados à minha identidade eram mais importantes para mim. Barcelos (2013, p. 

168) afirma que há uma relação forte entre crenças e identidades. Segundo a autora, podemos 

dizer que as crenças são parte da nossa identidade e que somos o que acreditamos. Dessa 

forma, ao tratar sobre identidades, escolhi focar nas crenças, por ser um aspecto importante 

relacionado a identidades, o qual chamou minha atenção não apenas durante a graduação, mas 

ao longo da minha vida.  

Noto que tenho um olhar atento às crenças desde muito nova. Ao longo da minha 

trajetória, fui percebendo quais eram as crenças dos outros e como essas me afetavam. Outro 

fator que observei relacionado às crenças foi a sua diversidade. Percebi a presença tanto de 

crenças esperançosas quanto desencorajadoras relacionadas à profissão do professor de inglês 

e do ensino da língua inglesa. Essas crenças foram sendo percebidas por meio de conversas e 

experiências que tive.  
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As crenças esperançosas que tive contato foram: vale a pena ser professor; se aprende 

inglês na escola regular; os estudantes possuem conhecimentos; e é possível ir além do verbo 

to be em aulas de inglês em escolas regulares. As crenças desencorajadoras encontradas 

foram: a profissão do professor é muito sofrida; os professores apenas fazem greves; não vale 

a pena ser docente; não se aprende inglês em escolas regulares; só se aprende o verbo to be 

em aulas de língua inglesa em escolas regulares; os alunos não sabem quase nada; e os 

discentes possuem um comportamento inadequado. Além dessas crenças desencorajadoras, 

notei também algumas que eram mantidas pelos alunos. Alguns estudantes acreditavam que 

não sabiam falar nem mesmo a língua portuguesa e, portanto, não conseguiriam aprender a 

língua inglesa, e alguns acreditavam que o inglês só podia ser encontrado em países como os 

Estados Unidos e a Inglaterra.  

Ao longo dos anos, pude ir (re)construindo minhas crenças e assim seguir carreira 

docente. Devido às crenças estarem ligadas à identidade, acredito que ao entender quem eu 

sou e as transformações que passei, entenderei melhor as minhas crenças, e meu processo 

contínuo de desenvolvimento. Com isso, espero contribuir para a diversificação das 

compreensões da educação linguística. 

Ao focar nas crenças, elaborei algumas perguntas de pesquisa: Quais são as crenças 

que circulam sobre a profissão do professor e sobre o ensino de inglês no Brasil? Quais são as 

minhas crenças sobre o ensino de inglês e sobre ser professor? As minhas crenças mudaram 

ao longo do tempo? As crenças dos próprios professores podem afetar as suas práticas? Essas 

foram algumas das perguntas que guiaram o meu projeto. O objetivo do meu trabalho é 

discutir sobre como as crenças fazem parte essencial da identidade dos professores, podendo 

afetar a forma como o professor enxerga a sua profissão e como age na prática. A 

metodologia usada neste trabalho foi a do relato pessoal utilizada no livro “Perspectivas 

críticas de educação linguística no Brasil: trajetórias e práticas de professoras/es 

universitárias/os de inglês”, uma coletânea de textos organizados por Rosane Rocha Pessoa,  

Viviane Pires Viana Silvestre e Walkíria Monte Mór (PESSOA ET AL., 2018). 

Neste trabalho, reuni os textos que já eram significativos para mim, que tinham 

relação com as crenças, e busquei também novos textos que pudessem oferecer importante 

contribuição. Ao (re)ler os textos pude refletir sobre a minha trajetória e sobre como as 

crenças a permeiam, por meio de um ponto de vista crítico. A cada leitura que realizava, eu 

escrevia reflexões em forma de relatos pessoais que me ajudavam a entender melhor as 

minhas crenças e emoções, aspectos esses que fazem parte da minha identidade docente. Após 

finalizar as leituras, iniciei a fase de organização dos meus relatos e os relacionei com teoria 
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relevante da área em que eu estava pesquisando. Foi um processo de auto-reflexão, em que 

precisei refletir sobre a minha jornada e relembrar os momentos da minha vida que se 

relacionavam com o foco do trabalho. 

Ao refletir sobre mim e sobre os meus colegas de profissão, pude notar de forma mais 

precisa a relação forte que há entre a identidade docente e as crenças. Cada parte que compõe 

este trabalho trouxe-me ensinamentos. A segunda parte do meu texto “Da infância à 

adolescência: a visão do ensino de inglês e da profissão do professor” me fez perceber como 

as crenças estavam presentes na minha vida desde muito nova, fazendo parte essencial da 

minha identidade. Além disso, me fez refletir sobre os seguintes aspectos: o surgimento do 

meu interesse pela profissão de professor de língua; a relação que existe entre crenças e 

emoções; a interferência das experiências nas crenças; o contexto educacional brasileiro e as 

crenças que o permeiam; a minha relação com a língua; e sobre como ocorre o ensino de 

línguas em muitas escolas brasileiras. 

 A terceira parte do trabalho “As primeiras reflexões no curso de letras inglês” me fez 

refletir sobre os tópicos: a relação das crenças com a prática pedagógica; a diversidade de 

crenças existente no contexto do ensino de línguas; as diversas possibilidades que há para o 

ensino de inglês; e a relação entre língua e identidade.  

Na quarta parte do meu trabalho “A importância das experiências de estágio para a 

(re)construção de crenças”, refleti sobre: a relação entre as crenças desencorajadoras e um 

ensino tradicional do inglês; as crenças dos alunos; a relevância de novas experiências e 

diálogos para a (re)construção das crenças; a importância de um olhar atento à sala de aula; e 

a educação como um meio de transformação da sociedade e da vida dos estudantes. Por fim, 

nas considerações finais, refiro-me à importância dos professores refletirem sobre as suas 

histórias e faço um resumo de minha trajetória.  

Por meio da reflexão, pude observar que ao ter contato, por meio de conversas e 

experiências, com profissionais e colegas da área do ensino de inglês que carregavam consigo 

crenças esperançosas sobre o ensino dessa língua, as minhas crenças foram afetadas 

profundamente e pude (re)construi-las. 

 

2 Da infância à adolescência: a visão do ensino de inglês e da profissão do professor 

 

Para iniciar meu relato, relembrarei primeiramente a fase inicial de minha vida, a 

infância. Recordo-me de ter como uma das minhas brincadeiras preferidas quando criança, a 

de “ser professora”. Para essa brincadeira, eu preparava até mesmo materiais escolares, como 
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caneta e caderno, para parecer mais com a realidade. Essa é a memória mais remota que tenho 

em relação a minha vontade de seguir carreira docente. Podia passar horas brincando de “ser 

professora” e não iria me cansar. Imaginava-me no futuro, sendo uma profissional dedicada e 

atenciosa com meus estudantes. Essas imaginações e brincadeiras começaram por volta dos 

meus quatro anos de idade. Nessa época, meu pai trabalhava durante o dia e cursava Letras 

Português/Inglês durante a noite. A determinação dele me fez olhar para essa profissão de 

forma mais atenta. 

Meu pai teve diferentes empregos ao longo de sua vida, empregos estes que 

demandavam muito esforço físico de sua parte e não proporcionavam uma boa remuneração. 

Mesmo após anos de trabalho com atividades que não tinham a ver com a docência, ele 

sempre manteve em sua memória a lembrança de uma professora querida que teve em sua 

infância. A professora que meu pai se recorda despertou nele a vontade de seguir essa 

profissão, mas por vir de uma família de classe econômica muito baixa, não pôde realizar seu 

desejo quando jovem, pois precisava trabalhar. Além de sua vontade antiga, ele também tinha 

o desejo de melhorar a condição financeira de nossa família.  

Apenas em 2004, aos 36 anos de idade, meu pai pôde iniciar a graduação em 

licenciatura e assim realizar seus objetivos. Ele se formou na Faculdade da Terra de Brasília, 

uma antiga faculdade privada que existia no bairro do Recanto das Emas (DF). Lembro-me 

que na época, eu e o resto da minha família admirávamos muito a dedicação de meu pai. Para 

nós, ele era um exemplo. Ao relembrar tal momento, continuo com a mesma admiração que 

tinha quando criança.  

Com nove anos de idade, tive uma docente da qual eu gostava muito. Incentivava-me a 

estudar e me fazia sentir bem no contexto de sala de aula, me dava voz. Essa professora em 

questão promovia debates, conversas e seminários em que os alunos precisavam se expressar 

e fazer contribuições. Mesmo sendo alunos muito novos, a docente conseguia conduzir tais 

atividades e valorizava a voz de cada estudante.  Lembro-me que a professora elogiava os 

alunos e os instigava a estudar.  

Após certo tempo, minha mãe também iniciou sua graduação em Letras 

Português/Inglês, pois assim como o meu pai, ela tinha vontade de ser professora desde 

pequena. Minha mãe sempre gostou de estudar e de ler vários livros. Contudo, por não ter tido 

condições financeiras para terminar nem mesmo o ensino médio, acabou por deixar o sonho 

da docência de lado. Foi apenas quando a situação financeira de minha família melhorou, que 

minha mãe pôde terminar o nível escolar por meio da modalidade Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). Nessa época eu tinha nove anos e nutria crenças esperançosas em relação ao 



11 
 

 

ambiente escolar e à profissão de professor em si. Convivia com pessoas que acreditavam que 

a profissão do professor valia a pena ser seguida e que simpatizavam com o ambiente escolar. 

Posteriormente minha mãe se formou, assim como o meu pai, no curso de Letras 

Português/Inglês, porém em uma faculdade privada diferente da dele. Se formou na 

instituição chamada Faculdades Integradas Unicesp. Ao vermos a nossa mãe se esforçando 

para continuar os estudos mesmo depois de adulta, eu e minhas irmãs percebemos mais ainda 

o valor do estudo. Ao olhar para trás, noto como os meus pais transformaram suas vidas e de 

nossa família por meio da educação.  

Minha mãe passou a lecionar, assim como meu pai — ambos atuando na disciplina de 

português em escolas públicas do Distrito Federal (DF). Apesar dos desafios enfrentados em 

suas profissões, meus pais sempre mantiveram crenças esperançosas em relação ao ambiente 

escolar e à profissão docente. Contudo, isso não significa que eles deixavam de se indignar 

com a desvalorização que o governo e a sociedade submetem a essa profissão. Eles sempre 

foram cientes da falta de investimento na educação e da desvalorização da carreira docente.  

Meu contato com o ambiente escolar se deu, então, pelo fato de meus pais serem 

professores e por meio das minhas próprias vivências como aluna em escolas públicas nas 

quais estudei no Riacho Fundo II, bairro em que morávamos. O Riacho Fundo II é um dos 

bairros que compõe o Distrito Federal, sendo chamado de região administrativa. É uma região 

periférica do DF, onde a sua realidade é muito distante das encontradas em bairros com 

maiores concentrações de renda, como o Lago Sul, por exemplo. Possuo um enorme carinho 

por esta região, pois foi nela que cresci, fiz grandes amizades e vivi experiências 

inesquecíveis. Um dos ambientes em que eu frequentava nesse bairro, como já mencionei 

anteriormente, era a escola.  

Além da professora que me marcou quando eu tinha nove anos, eu também tive outros 

professores que tiveram um impacto positivo em minha vida. Contudo, muitas aulas que 

comecei a ter eram focadas apenas no professor, o aluno apenas as assistia de forma passiva, 

como se esses não possuíssem algo de relevante para compartilhar. Assim, ao longo dos anos 

na escola, fui perdendo a vontade de me expressar em sala de aula. Sentia um desconforto. 

Acredito que essa sensação tenha surgido, após eu sentir que não possuía conhecimentos para 

agregar nas aulas, sentia receio que o que eu falasse pudesse ser considerado errado.  

Na escola, além de notar as minhas perspectivas sobre esse ambiente, também pude 

ver a de outros alunos e a de professores. Notava em meus colegas de turma, uma insatisfação 

com o ambiente escolar e uma vontade de não estar nesse local. Frases como “Quero ir para 

casa!” e “Que aula chata!” eram algumas das mais recorrentes nesse ambiente. Muitos alunos 
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consideravam a escola um ambiente desagradável. Havia também perspectivas positivas, 

contudo, as negativas se faziam predominantes. Em relação aos professores, notava que havia 

alguns que gostavam de lecionar e interagir com os alunos, demonstrando engajamento em 

suas aulas e paixão pelo ensinar. Mas, também havia uma grande quantidade de docentes que 

se sentiam sobrecarregados e desmotivados profissionalmente. Vários docentes 

demonstravam possuir a crença de que não vale a pena ser professor e que a profissão é muito 

sofrida. Essas formas nas quais muitos professores se sentem podem estar relacionadas com a 

desvalorização submetida à profissão e a falta de investimento na educação.    

Além dessas perspectivas, ainda havia a de conhecidos, familiares e a da mídia. 

Costumava ouvir de vários conhecidos que a profissão do professor é muito sofrida. Em 

relação aos meus familiares, por sua vez, esse ofício era visto com bons olhos, ainda mais no 

contexto de Brasília, onde o salário do professor é maior que aquele aplicado na maioria dos 

outros estados do Brasil. Já na mídia, a imagem desse profissional era/é muitas vezes exposta 

de maneira negativa. Os docentes, muitas vezes, eram/são retratados como profissionais que 

apenas fazem greves.   

Desse modo, eu podia ver diferentes perspectivas no contexto escolar brasileiro, quais 

sejam: as perspectivas dos meus pais, as dos alunos, as dos meus professores, a de conhecidos 

e a da mídia. Ao ter contato com as perspectivas dos outros, por ter contato com professores e 

com alunos que não simpatizavam com o ambiente escolar; por ter consciência da 

desvalorização da carreira docente; e por eu mesma me sentir desconfortável na escola, 

minhas crenças sobre esse ambiente começaram a mudar. Assim, minha vontade de ser 

professora foi sendo abalada por medos, crenças desencorajadoras, e inseguranças 

relacionadas à profissão e à escola.  

Esses fortes sentimentos merecem uma reflexão. Segundo Barcelos (2013, p. 177), 

estudos da Psicologia apontam a relação complexa entre crenças e emoções. A autora ressalta 

como as emoções são moldadas pelas crenças. Além disso, ela comenta como as emoções 

interferem nas crenças, podendo fazê-las mais fortes ou mais fracas e como elas podem criar 

crenças e modificá-las. Posso notar essa relação dinâmica ao refletir sobre como as minhas 

emoções foram sendo modificadas ao longo dos anos. Aos meus quatro anos de idade e aos 

meus nove anos de idade, por exemplo, eu possuía crenças predominantemente esperançosas 

sobre a profissão do professor e as minhas emoções eram, em sua maioria, positivas em 

relação ao ambiente escolar. Com o passar dos anos, por meio de experiências que me 

causaram emoções negativas em relação a esse ambiente e à profissão docente, noto como 
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minhas crenças também começaram a mudar e se tornaram desencorajadoras. Também 

percebo como algumas crenças começaram a afetar minhas emoções.  

Ao longo dos anos, mantive admiração e respeito pela profissão, mas, não me 

imaginava mais exercendo-a, pois tinha medo de me frustrar, assim como tantos outros 

professores que eu observava. Ainda havia, porém, as crenças esperançosas de meus pais, 

sendo assim, crenças esperançosas e desencorajadoras permeavam o meu contexto. Noto 

como as minhas crenças foram mudando ao longo do tempo por meio de diferentes 

experiências que tive. Bomfim e Conceição (2009, p. 58) destacam a relevância da 

experiência na formação das crenças. As autoras afirmam que as experiências ajudam no 

entendimento das crenças dos docentes. Desse modo, acredito que seja importante entender 

minhas experiências para, assim, compreender também a formação das minhas crenças. 

Apesar da presença de crenças desencorajadoras, as crenças esperançosas prevaleceram e 

optei pela docência.  

Ao tratar sobre a minha relação com a língua inglesa, posso dizer que ela se iniciou 

por volta dos meus treze anos de idade. Primeiramente, me interessei pela língua coreana por 

gostar das produções culturais da Coréia do Sul. Fui apresentada a essas produções por meio 

de amigos e logo me encantei. Gostava de ouvir músicas sul-coreanas como as dos grupos 

musicais Big Bang e 2ne1 e adorava assistir séries produzidas nesse país. As letras das 

músicas e as histórias contadas nas séries me interessavam e prendiam a minha atenção. De 

certa forma eu me identificava com essas produções, pois me relacionava com as histórias e 

letras cantadas. Na época, tive dificuldade para achar materiais de aprendizado dessa língua e 

notei que muitas produções das quais eu gostava estavam traduzidas para a língua inglesa.  

Comecei, pois, a prestar atenção na importância do inglês e em sua beleza. Produções 

culturais como a série Friends e os filmes da franquia Harry Potter também contribuíram para 

o desenvolvimento da minha afinidade com o inglês. Conforme meu contato com a língua 

inglesa aumentava, mais eu me encantava por ela. Todavia, não sabia muito bem como 

estudá-la e, desse modo, optei por procurar no Google alguma plataforma digital que pudesse 

me ajudar. Encontrei a plataforma Duolingo, onde iniciei meus estudos de inglês. Além de 

séries, filmes, músicas e plataformas, meu contato com a língua também acontecia na escola. 

Nas escolas que frequentei, as aulas de inglês não me interessavam muito, pois eram 

demasiadamente voltadas para gramática, memorização de palavras isoladas e tradução de 

frases; pouco tinha a ver com o uso real da língua. Apesar de outros fatores serem essenciais 

para falar sobre o mundo em que vivemos, a gramática normativa segue com o seu 

protagonismo nas aulas de línguas estrangeiras no Brasil (PESSOA; BASTOS, 2017, p. 143). 
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Pode-se afirmar que há uma divisão nas práticas de linguagem do mundo real e aquelas 

ensinadas em aulas de línguas (SANTO; SANTOS, 2018, p. 160). Ao relembrar as aulas de 

línguas que tive nas escolas que frequentei, posso notar esse distanciamento. Lembro-me de 

ter aulas que mostravam a língua sendo falada apenas por falantes da norma culta, ignorando 

as outras práticas de linguagem. 

Nesse sentido, o atual cenário brasileiro do ensino de línguas é permeado por diversos 

desafios, tais como a ausência de uma política de ensino de idiomas, crenças de dúvida em 

relação ao aprendizado de línguas nas escolas e falta de motivação dos professores 

(ALMEIDA FILHO, 2020, p. 48). No que se refere a crenças de dúvida, é possível notá-las 

em conversas sobre o ensino de idiomas em escolas. Ao se falar sobre o ensino de inglês no 

Brasil em escolas regulares, mais especificamente no contexto da rede pública, diversas 

crenças desencorajadoras surgem. Frases como “Não se aprende inglês nas escolas”, “Só 

aprendi o verbo to be” e a pergunta “Como vamos aprender inglês se mal sabemos 

português?” são recorrentes.  

A parte que eu gostava das aulas de língua inglesa é que eu podia ajudar meus colegas. 

Ao perceberem que eu sabia algumas palavras e frases na língua inglesa e que eu conseguia 

responder os deveres escolares, meus colegas começaram a pedir minha ajuda para entender 

melhor o idioma. Eles pediam o meu suporte para entender palavras e frases básicas nessa 

língua e eu prontamente os ajudava. Eu adorava quando precisava explicar algo para eles, pois 

isso me remetia à prática docente, remontando ao meu interesse pela profissão quando ainda 

criança, conforme relatado anteriormente. Minha ligação com o inglês foi se fortalecendo ao 

longo dos anos. Entretanto, minha relação com as aulas de inglês na escola regular pública 

que eu frequentava ainda não era das melhores, pois eu não me identificava com o modo que 

os professores de inglês trabalhavam a língua. Sentia que não estávamos aprendendo inglês, 

mas apenas decorando palavras e regras. Assim sendo, a vontade de seguir carreira docente 

ainda estava estagnada.  

Quando me tornei estudante do Centro Interescolar de Línguas (CIL) do Gama, em 

2015, minha vontade de ser professora voltou a crescer e crenças esperançosas começaram a 

ser (re)construídas. Encantei-me pelos professores de inglês do CIL e, por já gostar da língua, 

comecei a me ver nessa profissão novamente. No entanto, ainda tinha várias crenças 

desencorajadoras relacionadas a ser professora de inglês em escolas regulares. Para mim, ser 

docente do CIL era a única possibilidade que valeria a pena. No CIL, a aula não estava tão 

fortemente voltada à gramática como na escola regular; lá, eu sentia que de fato estávamos 

usando a língua inglesa.  
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Uma das lembranças que tenho na época de estudante do CIL está relacionada a um 

projeto realizado por um professor, em que cada aluno criaria uma apresentação sobre um 

tema de seu interesse e apresentaria de forma oral para a turma. Além dessa apresentação oral, 

os alunos precisavam criar um material visual que tivesse relação com o tema. Eu escolhi 

falar sobre a série Friends e criei um cartaz com algumas imagens ligadas à série. Sempre tive 

certo nervosismo ao falar em público, mas, naquele dia, lembro-me que estava sentindo 

tranquilidade. Ao finalizar minha fala, senti-me satisfeita. Para mim, esses sentimentos 

positivos estavam relacionados ao fato de o professor ter criado um ambiente agradável de 

aprendizado. Ao estar no ambiente do CIL, a vontade de seguir carreira docente retornou com 

força. Por eu gostar da língua inglesa desde os treze anos de idade, decidi então que iria ser 

professora de inglês. Essa decisão ocorreu no final do meu 3° ano do Ensino Médio, período 

esse que é pedido aos jovens que decidam qual rumo irão seguir em suas vidas profissionais.  

Nota-se que entrei em contato com crenças esperançosas e desencorajadoras nessa fase 

de minha vida em relação à profissão docente e ao ensino de inglês. A crença esperançosa que 

tive contato foi a de que vale a pena ser professor. Enquanto que, as crenças desencorajadoras 

encontradas foram: a profissão do professor é muito sofrida; não vale a pena ser docente; os 

professores são profissionais que apenas fazem greves; não se aprende inglês em escolas 

regulares; só se aprende o verbo to be em aulas de língua inglesa em escolas regulares; e 

muitos brasileiros não sabem falar a língua portuguesa adequadamente. 

 

3 As primeiras reflexões no curso de letras inglês 

 

Na metade de 2018, passei no vestibular da UnB para o curso de licenciatura em 

Letras Inglês. Lembro-me de ficar muito contente no dia em que recebi o resultado e fui 

parabenizada por familiares e amigos. No caso da minha família, embora a profissão de 

professor seja vista com bons olhos, ainda há opiniões diferentes sobre o tema. Uma de 

minhas primas, por exemplo, me perguntou “Vai ser professora? Pra ficar aguentando 

adolescente?! Coitada!”. Essa frase me fez rir, pois ela mesma era uma adolescente. Contudo, 

como já mencionei, muitos membros da minha família têm uma visão positiva sobre a 

profissão. Além disso, tenho familiares professores que gostam de exercer esse ofício, não só 

meus pais. Possuo dois primos que são professores, um sendo de matemática e a outra de 

inglês, tenho uma tia que é professora de português e a minha irmã mais velha se formou 

recentemente no curso de licenciatura inglês. Percebo nesses parentes, crenças esperançosas 

em relação à profissão. 
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Um dos momentos de que me recordo em relação a revelar meu curso para algum 

familiar foi quando comentei sobre ele com meu avô. Lembro-me que meu avô disse: “Você 

vai ser professora? Que bacana, menina! Eu não tive muita oportunidade de estudar. Sou um 

ninguém na vida, mas que bom que você tá aí batalhando”.  Meu avô teve a oportunidade de 

estudar apenas até a 4° série do antigo primário. Por vir de uma família extremamente pobre, 

teve que sair da escola para trabalhar e, assim, conseguir um retorno financeiro mais imediato 

para sua família.  

Atualmente, as oportunidades de acesso à educação são mais amplas, por meio do 

aumento das escolas e de universidades e da criação de centros de ensino como o CIL, porém 

a desigualdade no país ainda se faz muito presente. A fala do meu avô me causou tristeza, 

pois me fez refletir que não há, de fato, igualdade de oportunidades para todas as pessoas. 

Além disso, essa frase traz a ideia limitante de que apenas certos papéis sociais podem 

conferir ao indivíduo a possibilidade de “ser alguém na vida”. Apesar desse aspecto 

entristecedor, a fala de meu avô também me trouxe felicidade, pois notei em suas expressões 

faciais, em seu tom de voz e em suas palavras, o quão orgulhoso ele estava por sua neta 

tornar-se professora.  

Ao contar meu curso para alguns conhecidos, ouvi comentários como “Você vai ser 

professora? Coitada!”, “Tem certeza que você quer seguir essa profissão? É muito 

desvalorizada.”, “Professor sofre tanto!”, etc. Acredito que algumas dessas crenças podem ter, 

de certa forma, uma conexão com a realidade se considerarmos que o governo brasileiro não 

investe tanto em educação como outros países e não valoriza a profissão docente como 

deveria. Não obstante, fugir dessa profissão não é uma saída benéfica para o país e acredito 

que há vários motivos para segui-la. Além disso, acredito que todos deveriam lutar pela 

melhora da educação no país e por uma maior valorização dos profissionais da área, para que, 

assim, a realidade atual se transforme, mesmo que pouco a pouco. Lembro-me de me 

desanimar ao ouvir tais comentários, porém eu estava muito feliz em poder estar na 

universidade que eu tanto almejava e realizar o curso que eu havia escolhido.  

Essas crenças não apareceram para mim apenas antes da minha graduação, como 

também ao longo dela. Tenho como exemplo uma situação que ocorreu no 3° semestre da 

faculdade. Naquele semestre, precisei observar uma aula de inglês em uma escola pública na 

Asa Sul com alguns colegas da disciplina de Didática Fundamental. Em um dos momentos da 

aula, a professora regente chegou perto de nosso grupo e começou a nos desencorajar a seguir 

a carreira docente, ela nos disse frases como “Não façam isso com a vida de vocês!”, “Vocês 

ainda podem mudar de curso.”, “Não se tornem professores. Não vale a pena!”. Na época em 
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que a situação ocorreu, fiquei triste e pensei que talvez tivesse de fato feito uma escolha ruim, 

já que uma professora de inglês estava nos alertando sobre essa profissão. Assim, observa-se 

que minha identidade docente estava sendo desmotivada e desencorajada por indivíduos 

variados.  

Contudo, no decorrer do curso, comecei a olhar essa situação sob outros pontos de 

vista. A professora em questão já estava desmotivada e desencorajada com sua profissão, por 

isso ela já não buscava elaborar aulas significativas e que de fato ajudassem os alunos em seus 

aprendizados. Na aula que observamos, a professora apenas transcreveu verbos isolados no 

quadro, pediu para que os alunos os escrevessem no passado e depois ficou conversando 

comigo e com meus colegas sobre como é ruim ser professor. Notei que os alunos estavam 

desinteressados na aula. Para mim, esse comportamento dos estudantes poderia estar 

relacionado à forma com a qual a professora construía e conduzia suas aulas. Ela própria já 

estava desinteressada e desmotivada, logo, como os alunos também não estariam? Essa 

situação me marcou muito na época e tê-la ressignificado por meio de reflexões trouxe-me um 

aprendizado imenso.  

Ao longo do meu curso, fui me deparando com crenças mais esperançosas em relação 

à profissão e ao ensino de inglês. Conheci pessoas apaixonadas por lecionar e com crenças 

esperançosas. Esses profissionais falavam com muito carinho sobre seus alunos e com muita 

esperança sobre o ensino. Pude reparar que, na maioria dos casos, suas crenças impactavam 

suas práticas. Ao tratarem da prática docente em sala de aula, Bomfim e Conceição (2009, p. 

63) mencionam alguns dos fatores que contribuem para sua formação, como as crenças, os 

conhecimentos relacionados à prática e à teoria e as experiências que foram sendo formadas 

ao longo dos anos pelos professores. Para as autoras, esses componentes influenciam a prática 

pedagógica dentro das possibilidades existentes no contexto local. 

Em relação à língua, antes de entrar no curso de Letras Inglês, eu não tinha 

consciência da sua importância real. Eu não refletia muito sobre o papel fundamental que a 

língua tem em nosso cotidiano e como construímos sentidos por meio dela. A minha visão 

sobre uma aula de inglês havia se expandido por meio do CIL e pelo meu contato com a 

língua inglesa e a língua coreana, porém ela ainda não abarcava as outras muitas 

possibilidades que fui descobrir na faculdade. Segundo Almeida Filho (2020, p. 5), os 

professores carregam consigo expectativas, intuições, crenças e lembranças de ensino de 

antigos docentes e maneiras de aprendizado usadas nas escolas que frequentaram. A isso, o 

autor chama de “bagagem pessoal”. Desse modo, pode-se dizer que cheguei no curso de 

Letras com minha “bagagem pessoal”. 
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No início da graduação, não considerava os diversos aspectos que envolvem a língua. 

Ao longo do curso, fui entendendo que ela vai muito além de palavras e sistemas linguísticos. 

A língua é muito mais do que regras formais. Lembro-me de estar no 3° semestre do curso e 

meu professor de “Inglês: Expressão Escrita 2” trabalhar a relação entre língua e identidade. 

Por meio da leitura de textos e de discussões nas aulas, fui notando a relação que há entre a 

língua e as identidades das pessoas, a língua e a minha identidade. Ao expandir minha visão 

sobre língua e ao ter contato com novas formas de ensinar e aprender inglês, comecei a ver 

novas possibilidades para o ensino da língua inglesa e para minha profissão docente.  

Outra disciplina que me marcou foi a disciplina de “Inglês: Expressão Oral 2”, por 

conta de um projeto que a professora pediu que os alunos realizassem. A docente pediu que 

cada aluno ensinasse à turma algo que ele/ela sabia fazer. Sendo assim, cada aluno refletia 

sobre o que poderia ensinar aos colegas, preparava os materiais necessários e organizava a 

forma como iria fazer sua explicação na língua inglesa. Alguns colegas ensinaram a fazer 

pratos diferentes de comidas, outros a fazer origami e alguns até mesmo a dançar. Lembro-me 

de estar tão engajada nessas aulas que planejei fazer algo que vários colegas meus pudessem 

gostar, sendo assim, escolhi cozinhar. Ensinei meus colegas a fazerem guacamole com 

nachos.  

Ao refletir sobre tal situação, lembro-me de como estava engajada naquelas aulas. Eu 

moro a mais de duas horas de distância da faculdade e me desloco para ela de ônibus; e, 

mesmo assim, levei todos os ingredientes e materiais necessários para fazer esse prato. Apesar 

de ter sido um desafio no dia, eu estava contente e me senti parte integrante daquelas aulas de 

inglês. Eu estava falando sobre algo de que gostava, algo que eu de fato fazia na minha vida. 

Comecei assim, a ter aulas de inglês que me inspiravam e me davam motivação para seguir 

essa carreira. Essas aulas fizeram-me refletir sobre a professora de inglês que eu gostaria de 

ser no futuro.  

No 4° semestre da graduação, estava interessada em entender melhor a formação do 

professor de língua, sendo assim, me matriculei na disciplina “Linguística Aplicada na 

Formação do Professor de Língua” que foi ministrada pelo docente José Carlos Paes de 

Almeida Filho. Na disciplina, discutimos diversos tópicos importantes que permeiam nossa 

formação. Um deles foi as crenças e a sua importância na formação reflexiva do professor de 

línguas. Ao ver as crenças sendo consideradas relevantes para nossa área, percebi que minha 

atenção a esse tópico fazia sentido. Comecei a refletir sobre crenças de forma mais crítica por 

meio de discussões trazidas por Almeida Filho nas aulas e em seu livro “Aspectos da 

Formação de Professores de Línguas” (ALMEIDA FILHO, 2020).  



19 
 

 

Ao longo das disciplinas que fui cursando na UnB, pude desenvolver uma visão mais 

ampla e crítica sobre as aulas de inglês. Afinal, elas não precisavam ser apenas sobre 

vocabulário ou gramática; como professora, eu poderia ir além. Na universidade, tive aulas de 

língua inglesa que abordaram assuntos como: racismo, preconceito linguístico, grupos 

minoritários e diversidade cultural. Outros temas relevantes surgiram a partir do interesse dos 

próprios alunos, envolvendo aspectos como política, economia, culinária, veganismo, entre 

outros. Minha visão sobre o que poderia ocorrer em uma aula de inglês foi se expandindo e 

crenças que eu mantinha sobre o tema foram sendo cada vez mais desafiadas.  

Acredito que as disciplinas que cursei na licenciatura fizeram-me refletir sobre minha 

identidade docente e diversos aspectos relacionados a essa profissão, com destaque para as 

crenças. Até o 5° semestre do curso, eu já havia passado por situações que me fizeram 

questionar se realmente queria seguir a carreira de professora de inglês. Todavia, também 

passei por experiências e disciplinas que me motivavam a seguir tal carreira. Contudo, apenas 

a partir do 6° semestre, por meio das disciplinas de estágio obrigatório, fui capaz de refletir 

melhor sobre a minha identidade docente, as crenças que a permeavam e o que as crenças de 

outros professores diziam sobre suas próprias práticas. Além disso, ao longo das experiências 

de estágio, minha vontade de lecionar cresceu exponencialmente. 

Observo nessa etapa de minha trajetória, a presenças de crenças esperançosas e 

desencorajadoras. As crenças esperançosas estão relacionadas aos meus familiares que são 

professores e aos docentes que tive ao longo da minha graduação na UnB. Esses profissionais 

acreditam que vale a pena ser professor. As crenças desencorajadoras são as mesmas citadas 

na seção anterior de meu trabalho, que são: a profissão do professor é muito sofrida, não vale 

a pena ser docente, e não se aprende inglês em escolas regulares.    

 

4 A importância das experiências de estágio para a (re)construção de crenças  

 

No 6° semestre da licenciatura, matriculei-me na disciplina de estágio chamada 

“Inglês: Estágio 1: Ensino Fundamental”. Estava muito ansiosa e nervosa antes de a disciplina 

iniciar. Era o primeiro estágio que eu realizaria e estava com medo de não gostar. Perguntas 

como: “Será que vou gostar de lecionar em escolas públicas?” e “Será que é possível ministrar 

aulas de inglês significativas em escolas regulares?” surgiram em minha mente. Fonseca 

(2019, p. 87), ao tratar sobre o ensino tradicional de inglês no Brasil, destaca algumas das 

crenças que estão relacionadas às aulas dessa língua. A autora destaca as seguintes crenças: 

incredulidade em relação à possibilidade de se aprender inglês em escolas regulares e, em 
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especial, em escolas regulares públicas; ideia de que as aulas de inglês nas escolas abordam 

somente o verbo to be; e pensamento que muitas pessoas têm de que não sabem nada da 

língua inglesa. Na época em que iniciei os estágios obrigatórios, alimentava as duas primeiras 

crenças acima citadas por Fonseca. Na época, eu ainda não era capaz de refletir 

cautelosamente sobre a influência de tais crenças sobre práticas docentes baseadas no ensino 

tradicional de língua. 

Iniciamos a disciplina de estágio lendo textos da área da Linguística Aplicada Crítica e 

discutimos o ensino da língua inglesa, principalmente no contexto de escola pública. Os 

textos e as discussões trazidas pela professora conferiam-me esperança em relação ao ensino 

do inglês. Durante nossas aulas, tínhamos a participação de uma docente de inglês de uma 

escola pública do Gama (DF). Essa profissional trazia exemplos reais do que fazia em suas 

aulas, mostrando como lidava com diferentes questões que surgiam no contexto de sua 

prática. O modo como ela lidava com tais questões me encantou. As experiências retratadas 

nos textos usados na disciplina de estágio, bem como as apresentadas pela minha professora e 

pela docente da escola pública mostravam que o ensino de inglês em escolas regulares era/é 

possível. Esses profissionais possuíam crenças esperançosas em relação ao ensino de línguas.   

Uma das situações que a docente da escola pública nos relatou foi referente a uma 

crença que seus alunos possuíam, baseada na seguinte premissa: “Não sei nem falar 

português. Como vou aprender inglês?”. Lembro-me de a professora nos alertar acerca dessa 

fala recorrente entre os estudantes e da importância de tentar desconstruir tal crença, pois esse 

pensamento fazia com que os alunos não acreditassem que podiam aprender inglês, uma vez 

que, para eles, não sabiam falar nem mesmo sua língua materna. Essas crenças são 

encontradas na fala de muitos brasileiros, os quais acreditam que, por não falarem a norma 

culta da língua portuguesa, não são falantes adequadamente proficientes. Santo e Santos 

(2018, p. 153) afirmam que a busca por um falante ideal e o padrão de uso da língua baseada 

em um falante nativo de um idioma nacional em aulas de idiomas acaba por inferiorizar os 

outros falantes que não alcançam essa competência linguística. Segundo os autores, esses 

fatores estão relacionados às ideias do monolinguismo1 que existem no Brasil. Na situação 

citada pela professora da escola pública, nota-se a inferiorização dos falantes por meio de seus 

discursos.  

Por intermédio de reflexões e conversas, a docente começou a trabalhar tais crenças 

com os alunos, mostrando-lhes que eram, sim, falantes legítimos da língua portuguesa, pois 

                                                           
1Situação de um falante de apenas uma língua ou de uma comunidade onde apenas uma língua é falada.  
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falar português não poderia estar associado apenas à norma culta/padrão. A docente levantava 

questionamentos como: “Vocês utilizam a língua portuguesa todos os dias, não é mesmo?”, 

“Vocês se comunicam usando a língua portuguesa, certo?”, “As pessoas entendem quando 

vocês falam, não entendem?”. Por meio desse tipo de questionamento e do diálogo, a 

professora gradativamente desconstruiu a crença que os alunos possuíam em relação a não 

saberem falar português. A prática dessa professora me surpreendeu positivamente. Até então, 

não havia entrado em contato com exemplos reais em sala de aula que visam desconstruir 

crenças desencorajadoras.  

Além da promoção de tais debates, a professora também motivava seus estudantes em 

relação ao aprendizado da língua inglesa em si, mostrando-lhes que poderiam aprendê-la e, 

até mesmo, utilizá-la em suas vidas. A docente nos contou como era uma das primeiras 

discussões que costumava ter com suas turmas. Ela relatou que, na fase inicial de suas aulas, 

perguntava à turma: “Onde se pode encontrar o inglês?”. As respostas iniciais eram “Estados 

Unidos” e “Inglaterra”; contudo, a professora instigava os alunos a pensarem além desses dois 

países. Então, com o auxílio da docente, outros lugares passavam a ser mencionados, como 

Austrália, Canadá, Índia. A professora aprofundava o debate, questionando aos estudantes se 

a língua inglesa estava presente também em nosso país; pouco a pouco, os discentes 

percebiam que, de fato, o inglês está presente no Brasil. Alguns dos exemplos mencionados 

por eles foram o de marcas, como Subway e Burger King; músicas diversas; placas de aviso 

em lugares turísticos, etc. A forma como a docente trabalhava a língua ia além da ideia de que 

há apenas o inglês americano e o britânico. Ela mostrava aos discentes que essa língua está 

presente em suas vidas e que há vários falantes diferentes.  

Na segunda fase da disciplina, iniciaram-se as atividades de regência. Em decorrência 

da pandemia de COVID-19, os estagiários não podiam ir para a escola de forma presencial. 

Desse modo, as aulas ocorreram de maneira atípica. Durante as aulas, os alunos estavam na 

escola, localizada no Gama (DF), e os estagiários em suas respectivas casas, conectados por 

chamada de vídeo pela plataforma Google Meet. Ao ingressar nessa nova etapa do estágio, 

sentia-me animada, mas também insegura. Segundo Nias (1996, p. 300, tradução nossa), as 

pessoas que conhecem professores sabem sobre as diferentes emoções que eles sentem 

diariamente ao se encontrarem com seus estudantes. Medo, vulnerabilidade, felicidade e 

animação são algumas das emoções mencionadas pela autora. Senti tais emoções durante 

minhas experiências como professora estagiária.  

Realizei o estágio juntamente com uma colega de curso. Ter a oportunidade de fazer o 

estágio em dupla enriqueceu minha formação, pois aprendi muito com minha colega. Ela era 
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muito motivada e esforçada, buscando o melhor para os estudantes e sempre trazendo ideias 

inovadoras para nossas aulas. Sua determinação me motivou durante esse período e juntas 

fomos construindo aulas que fossem significativas e interessantes para os alunos. É notável 

que as minhas crenças foram se modificando ao ter contato com pessoas que acreditavam no 

ensino de inglês e possuíam crenças esperançosas.  

Algumas das atividades propostas pela minha dupla foram: What does my name 

mean?; hidden pictures; e hunting words. Na primeira atividade, os alunos precisavam pensar 

em adjetivos que combinassem com eles mesmos e que começassem com a primeira letra de 

seus nomes. Por exemplo, um aluno que se chamava Luiz, relacionou seu nome com loyal, 

loving e lucky. Nosso intuito era fazer com que os discentes aprendessem adjetivos em inglês 

e refletissem sobre si próprios de forma positiva. A segunda atividade foi um jogo em que os 

estudantes precisavam adivinhar qual era a imagem escondida. Eles ficaram muito animados 

durante essa tarefa, a maioria participou e apresentou seus palpites em voz alta. Por fim, a 

terceira atividade era um caça-palavras. A minha dupla organizou as palavras que tinham 

relação com o tema que estávamos trabalhando e montou um caça-palavras. Percebi que, ao 

encontrarem uma palavra, os alunos ficavam extremamente felizes.  

Além dessas e outras atividades que planejamos, minha dupla e eu desenvolvemos um 

pequeno projeto com os alunos de uma turma de 6° ano pela qual estávamos responsáveis. A 

ideia dessa atividade partiu de um mestrando da UnB que acompanhava nossa turma de 

estágio. Ele estudava a relação do ensino de inglês com as Tecnologias da informação e da 

comunicação (TDIC). Esse mestrando nos motivou a desenvolver esse projeto, no qual os 

estudantes teriam que utilizar tecnologias para o aprendizado da língua inglesa. A plataforma 

escolhida foi o Canva2 e o tema selecionado foi self-care (autocuidado).  

Esse tema foi escolhido devido à sua relação com a estrutura “I like”, a qual minha 

colega e eu precisávamos trabalhar, e à importância do autocuidado para a saúde física e 

mental dos seres humanos. Fonseca (2019, p. 91) defende que a aquisição de estruturas 

linguísticas não pode ser o único propósito das aulas de línguas, mas sim uma forma de 

fortalecer reflexões e conversas que causem a criação de sentidos em concordância com as 

vozes do local. À vista disso, buscamos, em nossas aulas de inglês, ir além de um ensino 

voltado apenas a aspectos linguísticos, instigando nossos alunos a refletirem e criarem 

sentidos sobre temas que pudessem ser significativos para eles. 

                                                           
2Plataforma de design gráfico de fácil utilização e com muitos recursos gratuitos. Está disponível por meio de 

site e aplicativo. 
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Assim sendo, desenvolvemos algumas aulas sobre o tema autocuidado. Para o último 

encontro com a turma, pedimos que os alunos criassem, em casa, um cartaz na plataforma 

Canva em que eles escreveriam algumas atividades que gostavam de realizar relacionadas ao 

self-care. Os cartazes deveriam, então, ser apresentados em sala de aula. Nos trabalhos 

criados pelos alunos, a língua inglesa surgia a partir do uso da estrutura “I like...”, e imagens 

representavam as atividades que gostavam de realizar. É importante ressaltar que 

comunicamos aos estudantes que, caso não tivessem acesso à plataforma Canva, poderiam 

fazer a atividade no laboratório de informática da escola ou mesmo usando papel e recursos 

como lápis e canetas. Eu e minha dupla ficamos encantadas no dia das apresentações. Os 

alunos demonstravam timidez, contudo, a maioria aceitou ir à frente da sala de aula para 

fazerem suas exposições. Eles não estavam falando sobre algo distante, falavam acerca de si 

mesmos, sobre coisas que faziam sentido para eles.  

Essa disciplina de estágio desempenhou papel fundamental para que minhas crenças 

sobre o ensino de inglês e a profissão docente fossem profundamente modificadas. Naquele 

momento, eu havia entrado em contato com profissionais e colegas da área da educação que 

traziam consigo esperança e motivação. Não estava mais cercada por tantas pessoas que 

diziam frases como “Não se aprende inglês na escola regular” e “Ser professor não vale a 

pena”. Agora as crenças que começaram a entrar no meu repertório eram “Se aprende inglês 

em escola regular” e “Vale a pena ser professor”.    

No 7° semestre de graduação, descobri que seria possível cursar os dois estágios 

obrigatórios de minha grade curricular ao mesmo tempo, de modo que me matriculei em 

ambos. Os estágios eram “Estágio Supervisionado em Inglês 1” e “Estágio Supervisionado 

em Inglês 2”. O primeiro foi realizado no Ensino Fundamental e tinha apenas uma professora; 

o segundo contava com dois professores, uma era responsável pelo estágio no Ensino Médio e 

o outro pelo estágio no UnB Idiomas3. Desse modo, as duas disciplinas proporcionavam três 

experiências de estágio distintas. Ao ingressar nessas disciplinas, já me sentia mais motivada 

em relação a minha profissão e nutria crenças mais esperançosas em relação ao ambiente das 

escolas regulares. No entanto, eu só havia estagiado em um único contexto, que, vale destacar, 

ocorreu em formato online, e agora seria necessário estar de forma presencial em instituições 

de Ensino Fundamental e de Ensino Médio, o que me trouxe certo nervosismo. O estágio no 

UnB Idiomas ocorreria de forma online. 

                                                           
3Programa permanente de extensão promovido pela UnB, voltado ao ensino de línguas diversas, tais como 

inglês, espanhol, alemão, árabe, coreano, japonês, francês, mandarim, turco. 
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Durante a disciplina de estágio no Ensino Médio, tivemos aulas com a professora da 

UnB e também tivemos contato direto na escola de forma presencial. Nas aulas com a docente 

da UnB, as diversas possibilidades de aulas de inglês eram exploradas. Eu podia notar as 

crenças esperançosas da minha professora e de alguns colegas de turma, que falavam da 

educação de forma esperançosa e sob um olhar acolhedor. O contato com a escola teve início 

depois de algumas semanas de aulas. Realizei o estágio do Ensino Médio na modalidade 

Educação de Jovens e Adultos em uma escola pública do Riacho Fundo II (DF).  

Realizar o estágio no EJA foi significativo para mim, pois a minha mãe completou 

seus estudos por meio dessa modalidade. Sendo assim, havia em mim uma esperança de que 

da mesma forma que a educação transformou a história de vida dela, a educação também 

poderia transformar as histórias daqueles estudantes. Pude notar nesse estágio, as crenças do 

professor da escola pública que me supervisionava e a relação delas com sua prática docente.  

Ao comentar sobre seus alunos, o professor sempre me dizia frases como “Eles não 

entendem inglês”; “Eles não sabem quase nada”; “Eles estão dispersos”, “Não dá pra 

trabalhar muita coisa com eles”. Esse docente, com suas crenças desencorajadoras em relação 

aos estudantes, subestimava qualquer conhecimento que eles possuíam e não buscava formas 

de acessar o conhecimento prévio que traziam consigo, para assim, criar aulas que os 

considerassem. Jorge (2009, p. 165) traz à luz crenças que alguns professores têm com relação 

aos seus estudantes, como a falta de interesse e a falta de vontade dos alunos. Sobre essa 

temática, a autora afirma que a juventude que vai à escola, pelas características de sua faixa 

etária, resiste de diferentes formas a propostas de educação que sejam inadequadas aos seus 

contextos. Dessa forma, ao demonstrar estarem “dispersos”, os alunos desse professor 

poderiam estar, na realidade, resistindo às práticas de ensino adotadas, as quais não se 

relacionavam com suas vidas. 

Muitos docentes de inglês trabalham com práticas que não possuem conexão com os 

contextos socioculturais de seus discentes, alguns exemplos dessas práticas são o trabalho 

contínuo do verbo to be e porções de palavras a serem traduzidas e fixadas na memória 

(JORGE, 2009, p. 165). Notei essas práticas desconexas com a realidade nas aulas desse 

professor que me supervisionava, pois elas tinham como foco apenas a gramática e a tradução 

de palavras isoladas, trabalhadas de forma descontextualizada. Os alunos não se identificavam 

com as aulas e demonstravam visível desinteresse. As aulas não tinham relação com suas 

vidas e com os conhecimentos que já possuíam. Recordo-me de como esse estágio foi um 

desafio para mim, pois eu precisava criar aulas nos moldes do professor supervisor, mesmo 

não concordando com eles.  
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Sentia-me desconfortável durante os encontros e sentia que eles não faziam sentido 

para os alunos. O docente pedia-me que eu iniciasse a aula por meio de regras gramaticais e 

depois passasse exercícios para que os alunos pudessem fixar tais regras. Em um momento 

inicial, tentei criar aulas com temas que pudessem interessar os alunos, contudo, o professor 

logo me pediu para passar mais conteúdo e mais gramática. Além disso, o docente me 

chamava em sua mesa em diversos momentos durante a aula para falar qual deveria ser o meu 

próximo passo.  Consequentemente, não sobrava tempo para temas relevantes e outros pontos 

que eu considerava importante em uma aula de inglês. 

Já nos outros dois estágios que eu estava cursando, não notei a presença dessas 

crenças. O que observei foi a existência de crenças esperançosas, um modo de ensinar 

motivado e engajado, bem como o interesse dos alunos durante as aulas. No estágio realizado 

no âmbito do UnB Idiomas, eu e minhas colegas estagiárias (sob supervisão do professor da 

UnB) elaborávamos aulas que se relacionavam com nossos alunos e que levavam em 

consideração seus conhecimentos de mundo. Fomos descobrindo os gostos pessoais dos 

nossos estudantes por meio de um formulário que eles preencheram antes do início das aulas e 

também por meio de postagens que realizavam na plataforma Instagram durante o curso.  

Os estudantes, as estagiárias e o professor da UnB criaram contas no Instagram. Esses 

perfis foram criados com o propósito de interagirmos em língua inglesa por meio dessa rede 

social. A escolha da plataforma foi feita considerando sua popularidade e facilidade de uso. 

As postagens, relacionadas aos tópicos das aulas, eram feitas semanalmente e valiam pontos 

para os alunos do curso. Por meio dessas ferramentas, podíamos conhecer melhor nossos 

estudantes e, assim, abordar temáticas relevantes para eles. Frases como “Eles não sabem 

quase nada” e “Não dá pra trabalhar muita coisa com eles” não faziam parte de nossas 

conversas. Os conhecimentos dos alunos eram valorizados, assim como suas identidades.  

Eu, as outras estagiárias e o professor da UnB que nos supervisionava notamos que, 

durante a interação que ocorria com os alunos nas aulas, surgiam palavras e frases que eles 

almejavam falar na língua alvo, mas não conseguiam. Tentávamos, pois, incluir esses termos 

nas aulas; o mesmo valia para elementos que surgiam por meio de nossas interações (naquele 

contexto específico). Percebo então, o contraste existente entre as crenças do docente que me 

supervisionava no EJA e as de minhas colegas e do professor que nos supervisionava no UnB 

Idiomas. 

Meu estágio no Ensino Fundamental ocorreu em uma escola pública da Asa Sul (DF). 

Realizei-o em parceria com uma amiga que conheço desde o início do curso. Nesse estágio, 

encontrei, assim como em outros, crenças esperançosas em relação ao ensino de inglês e aos 
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sujeitos que permeiam o ambiente escolar. Lembro-me que, na primeira aula que lecionamos, 

tivemos muita dificuldade de sermos ouvidas pelos alunos, pois estavam conversando e 

fazendo muito barulho. Nessa situação, a professora que nos supervisionava poderia expor 

crenças desencorajadoras sobre os estudantes, mas ela demonstrou ter um olhar de 

acolhimento e empatia por eles. A docente comentou conosco sobre como precisamos 

conhecer nossos alunos e suas histórias e como não é produtivo pensar que “os alunos não 

querem nada” e que “eles são bagunceiros”; devemos tentar entendê-los para, assim, criar 

uma relação harmoniosa com eles. A postura e as crenças da professora me fizeram refletir 

acerca do ambiente de sala de aula e ajudaram-me no relacionamento com os estudantes. 

Tonim (2019, p. 88) afirma: “Compreendi que ao olhar para minha sala de aula, 

apenas eu, junto com meus alunos, posso entender o que se passa lá dentro e construir formas 

de promover a aprendizagem.” Ao olharmos para aquelas turmas em que estávamos 

estagiando, eu e minha colega compreendemos melhor as suas particularidades. Começamos, 

então, a adaptar nossos planos de aula. Além de levar em conta as reflexões compartilhadas 

pela professora supervisora, essas adaptações consideravam as particularidades de cada turma 

por meio do que havíamos observado em aulas anteriores. Por intermédio desse olhar mais 

atento, conseguimos construir aulas que fossem mais significativas para os estudantes e 

gradualmente fomos sendo mais ouvidas por eles.  

Ao tratar de aulas significativas, recordo-me de uma ideia da professora da UnB desse 

estágio do Ensino Fundamental que me tocou muito. A professora estava comentando sobre 

temas que poderiam ser trabalhados em uma aula sobre o verbo to be. Ela então disse: “Que 

tal falar sobre a Malala em uma aula de verbo to be, já que a Malala é uma figura 

extremamente importante no contexto educacional e utiliza o verbo to be no título de seu livro 

‘I am Malala’?!”. Fiquei encantada com essa ideia, mas eu tinha a crença de que talvez essa 

aula seria muito difícil de colocar em prática. Felizmente, eu estava enganada e pude, 

juntamente com minha dupla, construir uma aula em que falássemos sobre Malala. Seguimos 

a ideia da professora e, durante uma das aulas que lecionamos na escola de Ensino 

Fundamental, eu e minha dupla trabalhamos o verbo to be por meio do título do livro “I am 

Malala”. Por serem alunos muito novos, eu achava que eles não iriam conhecer a ativista 

paquistanesa, contudo, fui surpreendida.  

Ao mostrarmos uma foto de Malala e perguntarmos à turma quem era aquela moça, 

escutamos frases como “Ela luta pelo direito das mulheres”, “Ela levou um tiro porque 

defendia as meninas”, “Ela é muito importante para a educação das mulheres”, “Ela queria 

estudar”... Havia alguns alunos que não a conheciam, porém eles mesmos perguntavam aos 
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seus colegas de quem se tratava e eram respondidos. Um menino perguntou “mas por que ela 

levou um tiro?”, ao que seu colega respondeu: “é porque, no país dela, menina não pode 

estudar”. Minha colega e eu nos sentimos realizadas ao final da aula e emocionadas ao ver 

que os estudantes entendiam a importância de uma figura como a da ativista paquistanesa. 

Essa aula me mostrou que era possível, sim, falar de Malala em aulas de inglês, assim como 

sobre tantos outros assuntos relevantes para a sociedade.  

Ao abordar alguns aspectos relevantes a serem trabalhados na atualidade, Rocha 

(2019, p.18) defende que também devemos educar para que os indivíduos assumam a sua 

responsabilidade social frente aos sofrimentos que afligem os seres humanos e as violências 

impostas a grupos minoritarizados e inferiorizados na sociedade. Ao falarmos sobre a ativista 

paquistanesa em nossas aulas de inglês, estávamos introduzindo uma discussão sobre as 

injustiças que ocorrem no mundo. Os estudantes que participaram daquela conversa estavam 

refletindo sobre o assunto e se sensibilizando perante aquela história. Quem sabe essa 

discussão que ocorreu em nossas aulas de inglês possa gerar frutos positivos futuramente.  

As crenças em relação à profissão do professor de inglês e sobre o ensino de inglês no 

Brasil sempre foram aspectos que me chamaram a atenção. Acredito que minhas experiências 

foram fundamentais para a formação e transformação de minhas crenças em relação ao 

ambiente escolar. Ao longo do curso de Letras-Inglês, por meio das disciplinas, do contato 

com professores e das minhas experiências nos estágios, pude (re)construir crenças mais 

esperançosas sobre o ensino de inglês e a profissão docente, além de desenvolver uma visão 

mais ampla sobre aulas de línguas. Continuo reconhecendo os desafios enfrentados pela 

profissão do docente de inglês, porém passei a nutrir crenças muito mais esperançosas do que 

as que eu tinha anteriormente. Hoje, consigo enxergar as inúmeras possibilidades de uma aula 

de inglês e tenho esperança que seja possível aprender mais do que o verbo to be nas aulas de 

língua inglesa. 

Há nessa etapa de minha vida, crenças esperançosas e desencorajadoras que já havia 

aparecido anteriormente, assim como algumas que começaram a surgir nesse momento. As 

crenças esperançosas encontradas foram: se aprende inglês na escola regular; vale a pena ser 

professor; os estudantes possuem conhecimentos; e é possível ir além do verbo to be em aulas 

de inglês em escolas regulares. Enquanto que as crenças desencorajadoras foram: não se 

aprende inglês em escolas regulares; só se aprende o verbo to be em aulas de língua inglesa 

em escolas regulares; muitos brasileiros não sabem falar a língua portuguesa adequadamente; 

a língua inglesa existe apenas em países como Estados Unidos e Inglaterra; os alunos 

possuem um comportamento inadequado; e os alunos não sabem quase nada de inglês.  
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5 Considerações finais 

 

Nias (1996, p. 304, tradução nossa), ao abordar alguns autores que mencionam a 

importância da história de vida dos professores, como Noddings, La Porte e Kelchtermans, 

afirma que os professores, ao identificarem os “capítulos” e as “subtramas” da narrativa de 

suas vidas e ao pensarem de forma reflexiva sobre suas experiências e seus relatos, são 

capazes de evoluir no nível pessoal e no nível profissional. Destarte, ao contar a minha 

história, acredito que me desenvolvi tanto no aspecto pessoal, conhecendo-me melhor por 

meio da reflexão sobre minha história e minhas crenças, quanto no aspecto profissional, ao 

refletir sobre minha prática docente e a prática docente de colegas.  

Desde os momentos iniciais de minha vida, pude notar a presença das crenças e como 

elas interferiram em minha trajetória. Crenças esperançosas e desencorajadoras se fizeram 

presentes em diferentes fases de minha vida. Aos quatro anos de idade, a minha vontade de 

ser professora começou a surgir e possuía crenças esperançosas em relação à profissão 

docente. Eu acreditava que a profissão do docente valia a pena ser seguida. Aos treze anos, 

interessei-me pela língua inglesa e comecei a estudá-la. Nessa época, as crenças em relação à 

profissão docente e ao ensino de inglês começaram a se tornar desencorajadoras, por conta 

das novas experiências e emoções que comecei a ter. Comecei a nutrir crenças como: a 

profissão do professor é muito sofrida; não vale a pena ser docente; não se aprende inglês nas 

escolas regulares; e só se aprende o verbo to be nas aulas de inglês em escolas regulares.  

Aos quinze anos, pude ter experiências positivas no CIL e assim (re)construir crenças 

sobre a profissão docente. Aos dezoito, optei pela licenciatura em inglês e entrei na 

Universidade de Brasília. Na época, as minhas crenças esperançosas estavam limitadas ao 

ambiente do CIL. Ao longo do curso pude ter novas experiências e diálogos que desafiaram as 

minhas crenças e a minha identidade docente. O contato com colegas e profissionais da área 

foi de suma importância para a (re)construção de minhas crenças. As crenças que começaram 

a ganhar força foram: se aprende inglês na escola regular; vale a pena ser professor; os 

estudantes possuem conhecimentos; e é possível ir além do verbo to be em aulas de inglês em 

escolas regulares. As crenças esperançosas em relação ao ensino de inglês e à profissão do 

docente prevaleceram e optei, portanto, em continuar na docência.  

As oportunidades que tive não foram as mesmas de meu avô, ou de meus pais. Meu 

avô nunca pode terminar a escola. Meus pais tiveram a oportunidade de terminar o nível 

escolar e após os trinta anos de idade se formarem na faculdade. Eu, aos dezoito anos de 

idade, tive a oportunidade de ingressar na universidade pública, pois o contexto atual me 
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ofereceu mais oportunidades do que os contextos de meu avô e de meus pais ofereceram para 

eles. É notável que apesar dos desenvolvimentos que ocorreram desde a época de meu avô, 

ainda precisamos evoluir no que diz respeito às crenças relacionadas à educação. Ainda há 

muita desesperança no ensino. Desse modo, assim como o relato de outros professores me 

trouxe reflexões durante minha formação, espero que meu relato também possa causar 

reflexões em outros professores de inglês e possa vir a contribuir para a diversificação das 

compreensões da educação linguística.  
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