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Resumo: 

Segundo Barcelos (2004), as definições existentes sobre crenças são acerca da natureza da 

linguagem e do ensino-aprendizagem de línguas, e que compreende tanto o aspecto cultural 

quando a natureza social delas. Barcelos (2004) menciona ainda que as crenças podem ser 

compreendidas como ferramentas que ajudam os alunos a interpretar as suas experiências e 

não mais apenas como um conceito cognitivo, porque nascem de nossas experiências, da 

interação com o contexto e da capacidade de refletir e pensar sobre o contexto social. De 

acordo com Rocha (2008), há um crescente interesse pelo Ensino Línguas Estrangeiras para 

Crianças (LEC) que foi iniciado na Europa nos anos 60 e vem se expandindo pelo mundo. 

Portanto, surge uma área promissora para pesquisas em sala de aula. Nicole Bedard (1998) 

oportunizou o entendimento das crenças através da compreensão do estado anímico da 

criança.  Assim, surge a necessidade de uma interface entre os estudos psicológicos e as 

crenças sobre aprendizagem de Língua Inglesa, objetivando entender as crenças não apenas 

como cognitivas ou influenciadas pelo contexto social e empírico do educando, mas também, 

compreendê-las sob a ótica da psicologia. Assim sendo, este estudo qualitativo de cunho 

interpretativista buscou identificar as crenças, de nove crianças de um quinto ano, acerca da 

aprendizagem de Língua Inglesa como Língua Estrangeira (LE) no segundo ciclo da educação 

básica. Os alunos são provenientes de uma escola particular no interior do Paraná. Utilizou-se 

para a coleta dos dados, as ilustrações feitas pelos participantes no segundo bimestre de 2010, 

e foram analisados qualitativamente. Os resultados sugerem que as crenças dos participantes 

estão relacionadas ao uso comunicativo que pode proporcionar a interação entre sujeitos de 

diferentes culturas e garantir realizações pessoais. 

 

Palavras-chave: Crenças de Crianças, Aprendizagem de Língua Inglesa, Ensino de 

Inglês para Crianças 

 

 

Abstract: 

According to Barcelos (2004), beliefs are defined regarding the nature of language and the 

language teaching and learning process, and they include the cultural aspect and the social 

nature. Barcelos (2004) also mentions that beliefs can be understood as tools that help 

students interpret their experiences and not only as a cognitive process, because they exist 

from our experiences, interaction with the context and the ability to reflect and think about the 

social context. According to Rocha (2008), there is a growing interest in teaching English to 

Kids which was launched in Europe in the 60’s then expanding worldwide. Therefore, there 
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has been a promising area for research in the classroom. Nicole Bedard (1998) raised the 

understanding of beliefs through understanding the state of child’s mind. Thus, it arose the 

need for an interface between psychological studies and beliefs about learning the English 

language, aiming to understand the beliefs, not only as a cognitive process or influenced by 

social context and empirical studies of learners, but also understand them from the perspective 

of psychology. Thus, this qualitative study sought to identify the beliefs of nine children in a 

fifth year on the learning of English as a Foreign Language (FL) in the first cycle of Primary 

School. Students come from a private school in Brazil. Illustrations made by participants in 

the second quarter of 2010 were used as the data for the present study, and they were analyzed 

qualitatively. The results suggest that the beliefs are related to the communicative use of the 

language that can provide interaction between people of different cultures and ensure personal 

achievements.  
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1. Introdução  

 

Segundo Barcelos (2004), as definições existentes sobre crenças são acerca da 

natureza da linguagem e do ensino-aprendizagem de línguas, além do aspecto cultural e da 

natureza social. De acordo com a pesquisadora (2004, p.129), o conceito de crenças “não é 

específico da LA. É um conceito antigo em outras disciplinas como antropologia, sociologia, 

psicologia e educação, e principalmente da filosofia, que se preocupa em compreender o significado 

do que é falso ou verdadeiro”. Além disso, as crenças podem ser compreendidas como 

ferramentas que ajudam os alunos a interpretar as suas experiências e não apenas um conceito 

cognitivo, porque nascem de nossas experiências, da interação com o contexto e da 

capacidade de refletir e pensar em nosso contexto social (BARCELOS, 2004). As crenças em 

Lingüística Aplicada são a respeito do processo de aprendizagem da Língua Estrangeira 

(BARCELOS, 2004). 

De acordo com Rocha (2008), há um crescente interesse pelo ensino de Línguas 

Estrangeiras para Crianças (LEC), iniciado na Europa nos anos 60, que desde então vem se 

expandindo pelo mundo. Surgindo, assim, uma área promissora para pesquisas em sala de 

aula com foco no ensino-aprendizagem. Esse interesse, segundo a autora, pode ser devido à 

facilidade com que a criança aprende, em comparação com o adulto. Segundo a pesquisadora, 

o entendimento da facilidade que a criança pode ter na infância é devido à Teoria do Período 

Crítico que sugere que o aprendiz tem maiores chances de sucesso na aprendizagem da 

Língua Estrangeira (LE). No Brasil, de acordo com Rocha (2008), questiona-se o ensino de 

LEC por causa da ineficiência nas escolas do setor público, a falta de parâmetros curriculares 



para a faixa etária do primeiro e segundo ciclos da Educação Básica e a reconhecida ausência 

de estudos na área. 

 Assim, este estudo buscou preencher a lacuna e compreender as crenças dos alunos de 

um quinto ano no segundo ciclo do Ensino Fundamental de uma escola particular, sobre as 

habilidades por eles consideradas importantes para a aquisição de uma de Língua Estrangeira 

nos anos finais da Educação Básica. O estudo também se justifica porque “estudar crenças 

implica reconhecer a sala de aula como um espaço situado sócio-historicamente, onde forças 

externas e internas inter-relacionam-se, caracterizando cada espaço de ensino-aprendizagem 

como um contexto único” (SCHEIFER, 2009, p. 200).  

 Assim sendo, identificaram-se as crenças de alunos no quinto ano de uma escola 

particular acerca do como se aprende inglês na escola a partir do sexto ano da Educação 

Básica. A verificação se deu a partir do ponto de vista das crianças: (a) o que é que se aprende 

nas aulas de inglês do sexto ano em diante; (b) o que é considerado relevante para a 

aprendizagem da LE; (c) e como as crenças dos aprendizes podem influenciar a aprendizagem 

dos envolvidos no processo de aprendizagem de uma Língua Inglesa. 

 Na segunda parte deste artigo são apresentados os referenciais teóricos que embasaram 

esta pesquisa em sala de aula na identificação das crenças dos aprendizes. Na terceira parte, 

está a análise dos dados compostos por desenhos de nove participantes. Os participantes são 

descritos pela nomenclatura p.1, p.2, p.3, p.4, p.5, p.6, p.7, p.8, p.9; para garantir o anonimato. 

Na quarta parte, são lançadas conclusões deste estudo e sugestões de investigação futuras com 

crianças. Na última parte, estão as referências que serviram de fundamentação teórica a 

pesquisa. 

 

2. Pressupostos Teóricos 

 

Segundo Cristóvão e Gamero (2009), a oferta de inglês para crianças na rede pública e 

privada de ensino vêm crescendo nos últimos anos devido às necessidades contemporâneas 

por formação de qualidade, mas antes, por um cidadão capaz de participar da sociedade de 

forma ativa e reflexiva. Segundo as autoras, as crianças que possuem acesso a internet, 

computador, DVD, videogame, têm mais oportunidades de contato com a Língua Inglesa, do 

que não têm a mesma chance por causa de disparidades econômicas. O o ensino de Inglês 

passa a ter, não apenas importância como disciplina para a formação humana, mas também 

como inclusão social. 



Assim sendo, pode haver uma lacuna na formação dos docentes, pois se necessita de 

um profissional preparado para atuar com o público infantil. Conforme Santos e Benedetti 

(2009), o docente para o ensino de inglês para crianças precisaria das seguintes características 

para atender a nova demanda: ter domínio do conteúdo para essa faixa etária, conhecimento 

lingüístico-teórico, metodologias atrativas para a aprendizagem, gostar de ensinar, ter vontade 

de aprender e ser dinâmico, habilitação, realizar aperfeiçoamento e ter conhecimento teórico 

sobre o desenvolvimento infantil. Além disso, o estudo das crenças dos alunos surge para 

ampliar o arcabouço teórico necessário a este novo docente/pesquisador, uma vez que 

contribui para a reflexão da prática pedagógica do docente.  

As crenças dos alunos ocorrem em um espaço construído sócio-historicamente e 

muitas estão submersas à rotina da sala de aula, sem que o professor perceba a presença delas 

nos discursos ou nas atitudes de seus alunos. Por esta razão, compreendê-las mostra-se 

notoriedade (SCHEIFER, 2009, p. 200). Uma vez observadas as crenças, que podem interferir 

no processo de aprendizagem da Língua Inglesa, o professor pode lançar mão de uma postura 

diferente diante a realidade que o circunda (BARCELOS, 2004). 

Para Barcelos (2004), a investigação das crenças de alunos deveria envolver as 

experiências e ações; as suas interpretações das experiências vividas no processo de 

aprendizagem; o contexto social e como as crenças são usadas na tarefa complexa de aprender 

a Língua Inglesa. Portanto, passa-se a entender os aprendizes como seres reflexivos e a 

compreensão de suas crenças podem ajudar no processo de aprendizagem da língua alvo. 

Os desenhos na investigação de crenças são considerados instrumento valioso para 

coleta de dados porque pode mostrar como o aprendiz compreende a aprendizagem nos anos 

iniciais da Educação Básica junto com outros instrumentos como a entrevista e os 

questionários que podem levar a uma visão detalhada dos achados de pesquisa na composição 

do corpus de análise (ABRAHÃO, 2006).  

Segundo Bedard (1998), as cores em um desenho feito por uma criança podem mostrar 

algumas das características psicológicas do educando que marcam a sua personalidade como 

sujeito e podem influenciar a sua atitude diante a aprendizagem da mesma forma que as 

crenças. Assim sendo, a cor verde está relacionada à natureza como a árvore que purifica o ar. 

Essa cor reflete também a curiosidade, o conhecimento e o bem-estar, aprendiz que demonstra 

preferência pela cor verde está dizendo que tem certa maturidade, de natureza sensível e 

intuitiva, sua imaginação é compensada pela iniciativa, dificilmente fica doente e sabe quando 

estão mentindo para ela ou escondendo fatos importantes. Mas, se usa a cor verde de forma 

débil pode se sentir superior aos demais. 



A cor laranja expressa uma necessidade de interação social. A criança que usa esta cor 

interessa-se por novidades e pelas coisas que são realizadas rapidamente, como as atividades 

em grupo onde seu espírito de liderança se sobressai, sabendo se afirmar não somente entre os 

colegas, mas também fora do próprio grupo (BEDARD, 1998). 

 A cor amarela está ligada à curiosidade, conhecimento e alegria de viver. Quando a 

criança se utiliza desta cor está possivelmente manifestando seu caráter extrovertido, 

ambicioso, generoso e otimista. A cor rosa manifesta a ternura e suavidade desejada pela 

criança. O aspecto positivo é que esta criança é adaptável e, é fácil de manter um bom contato 

com ela, esta cor também diz que o aprendiz está confortável na situação de criança. Porém, 

se for passado qualquer tipo de responsabilidade, por mínima que seja, pode-se encontrar 

certa resistência (BEDARD, 1998).  

O azul simboliza a paz, harmonia e tranqüilidade. Mas também pode referir-se a uma 

personalidade introvertida que gosta de fazer tudo por si mesma. A criança que utiliza o negro 

está dizendo que tem confiança em si mesma, se adapta facilmente às novas situações como 

também pode estar ligado ao inconsciente da criança que prefere algo seguro na vida, porém, 

quando é usada em excesso a criança pode ter segredos que não quer compartilhar com as 

pessoas a sua volta. O negro ainda pode significar o inconsciente ou ainda aquilo que é 

tangível, visível ou palpável. A criança que demonstra preferência pela cor negra nos seus 

desenhos revela que gosta de se sentir segura no meio onde está inserida ou nas coisas que 

realiza. 

A cor vermelha quer dizer que se trata de uma criança enérgica, desportiva; significa 

também o ardor, o sangue e a vida. O uso excessivo do branco caracteriza um aprendiz que 

não deseja que lhe imponham restrições também. Os traços, quando são contínuos denunciam 

uma criança de espírito dócil. A cor cinza significa que esta criança tem uma tendência a 

oscilar em diferentes situações, mostrando insegurança e dizendo sim em situações em que 

deveria dizer não, além de remoer excessivamente frustrações passadas (BEDARD, 1998). 

Em se tratando da posição do desenho no papel, a parte do centro da folha é o 

momento atual, pode-se pensar que estava pintando o momento em que participava da 

pesquisa, sem se importar com o futuro ou passado. Ressalta-se que na parte superior da folha 

localiza-se a abertura para novos conhecimentos, além de haver uma ligação com o 

conhecimento divino (BEDARD, 1998). O lado esquerdo da folha está ligado ao passado do 

aprendiz onde podem ser ilustradas situações vividas, sejam elas agradáveis ou não. O lado 

direito do papel está relacionado ao futuro da criança, daquilo que ela gostaria de alcançar na 

vida. Já se a criança utiliza-se mais da parte central da folha, ela está falando sobre o presente. 



A parte superior da folha é o conhecimento que a criança gostaria de alcançar através de 

novos conhecimentos, já a parte inferior da folha estão as necessidades físicas e/ou materiais 

(BEDARD, 1998). 

Ainda segundo a autora canadense, a criança geralmente se projeta para o desenho. 

Assim, a figura do professor pode ser entendida como a própria criança que o ilustrou. O 

professor é ilustrado com olhos abertos e arredondados, com o braço direito ligeiramente 

levantado, enquanto o outro fica estacionado na horizontal. Os traços arredondados podem 

dizer que a criança tem a curiosidade à flor da pele ou está com medo. Uma boca ligeiramente 

acentuada seja pela cor ou pelo tamanho pode significar que esta criança não precisa guardar a 

“língua no bolso” (BEDARD, 1998). Se as orelhas forem visíveis significa que o aprendiz 

tem bom ouvido. O braço curvado para cima quer dizer que a criança quer ser ouvida, pode 

ser também uma chamada de atenção, mas se estiverem abertos e na horizontal significa que 

precisa de interação social. 

 Quando há nuvens, sugere-se regeneração, vida e, denuncia que a criança pode ser 

sensível ao ambiente paterno e que é capaz de denotar momentos agradáveis e outros mais 

difíceis na vida. As nuvens negras indicam que está na hora de preparar-se para o aguaceiro, 

preparar-se para a mudança. A chuva purifica e fecunda a terra e também pode destruir e ser 

devastadora. No entanto, em outros casos a função da chuva é nos dizer que depois da 

tempestade vem a harmonia, a tranqüilidade. Se a montanha está à direita, isto indica que a 

criança almeja no futuro, uma estabilidade e isso será conseguido a partir de um grande 

esforço (BEDARD, 1998). 

 As formas geométricas usadas são o retângulo, uma semi-lua para formar a tampa do 

baú e um quadrado. O quadrado está relacionado à determinação, solidão e ao poder de 

decisão. Esta forma aparece mais em desenhos de crianças que precisam queimar energia, 

precisa movimentar-se mais. Pode-se pensar que esta criança pode carecer de delicadeza nos 

seus movimentos e nas palavras e pode tornar-se demasiadamente rude. Uma criança de 

caráter forte que não muda o que pensa facilmente. O ponto forte é o seu espírito de 

competição e a sua fraqueza, falta de compaixão (BEDARD, 1998). 

 Uma casa revela se é uma criança retraída ou não, se for grande não é retraída. Mostra 

que está passando por uma fase mais emotiva do que racional. Uma porta grande é sinal de 

boas vindas, para esta criança a vida é uma grande festa e se a fechadura encontra-se a direita 

da porta ela quer mudar e ser estimulada e motivada, as novidades sempre chamam a atenção, 

tem certa dificuldade para ficar no “aqui e agora” (BEDARD, 1998).  



A lua está intimamente ligada à feminilidade, à doçura, à adaptação e à intuição. A 

criança que percebe a mãe doce e flexível a representará do lado esquerdo do papel. A estrela 

impressiona, revela uma pessoa que vive no presente e que planeja um futuro brilhante 

(BEDARD, 1998).  

A árvore com um tronco largo revela a energia vital da criança, a altura e espessura 

dizem respeito à vulnerabilidade sobre as coisas externas, muitas folhagens indicam uma 

criança cheia de imaginação, ideias e projetos.  

 Para a análise dos desenhos buscou-se na psicologia explicações a respeito das 

interpretações possíveis para compor a discussão visto que a Lingüística Aplicada tem uma 

lacuna na literatura sobre os desenhos produzidos por crianças na busca do entendimento de 

suas crenças. 

 

 

3. Metodologia 

 

 A coleta de dados da pesquisa foi realizada no segundo bimestre de 2010. Os termos 

de consentimentos foram elaborados e entregues à nove participantes de uma  escola 

particular do interior do estado do Paraná para identificação das  crenças. Junto com o 

consentimento, foi enviada uma carta de apresentação do pesquisador, objetivando apresentar 

as intenções de pesquisa, os motivos pelos quais foi motivado a escolher a escola e a faixa 

etária.  

 Além disso, o pesquisador informou aos pais como seriam os procedimentos de coleta 

de dados e de como os resultados seriam divulgados à comunidade científica. O pesquisador 

se comprometeu em levar esses resultados para apreciação dos pais no fim do ano para que 

eles possam verificar o que a pesquisa revelou, e, para que percebam a importância da 

contribuição que deram ao conhecimento teórico-prático para professores que atuam em 

contextos parecidos. O pesquisador se comprometeu em manter o nome dos participantes em 

absoluto sigilo. Para referir-se ao informante de cada desenho usou-se a nomenclatura p.1 

(participante 1). 

 Neste estudo, buscavam-se identificar as crenças dos alunos, referentes à 

aprendizagem de Língua Inglesa como Língua Estrangeira através de perguntas que 

orientaram o pesquisador na exposição dos possíveis temas que os participantes poderiam 

ilustrar livremente. As perguntas para orientação foram sobre se o aluno gosta de inglês, o que 

ele mais gosta de fazer nas aulas de inglês, ao tempo que estudou inglês até o momento, como 



são aulas de inglês e se elas mudariam no sexto ano, como ele aprende inglês, o que esperaria 

aprender nas aulas de inglês, como seriam as aulas no sexto ano e o porquê de se aprender 

inglês na escola. 

Os dados foram analisados a partir da obra da pedagoga canadense Bedard (1998) em 

que descreve como interpretar os desenhos das crianças de maneira clara e objetiva. Esta 

análise vai além de um olhar sobre a representação da sala de aula, levando em consideração 

os estados anímicos dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa. 

Para a pedagoga Bedard (1998), levar em consideração o estado psicológico da criança 

no processo de aprendizagem é importante por ser possível a compreensão da atitude do 

educando frente a aprendizagem. Sabe-se da interferência que as experiências vividas pelo 

aprendiz podem ter na formação das crenças dos aprendizes sobre a aprendizagem de uma 

nova língua e que o contexto onde a criança está inserida pode influenciar também. 

Acrescenta-se neste ponto, o estado anímico da criança para melhor entender as ilustrações 

feitas da sua própria realidade, para ter uma visão holística dos dados encontrados.  

 

 

4. Análise e Discussão dos Dados 

 

 A análise dos dados foi realizada qualitativamente. Para isso foi usado a obra de 

Bedard (1998) além de Barcelos (2004, 2007) para auxiliar na compreensão dos desenhos. 

Para preservar a identidade dos participantes neste estudo, optou-se por usar a nomenclatura 

“p.1 (participante 1), p.2 (participante 2), p.3 (participante3),...” para referir-se ao desenho do 

participante. As ilustrações analisadas são provenientes dos 9 participantes. 

 

 

 

Desenho de p.1 (a,b, c, d, e, f,) 



 

 

A representação da sala de aula por este participante é de uma tradicional: professor, 

quadro, aluno sentado e porta fechada. O professor é ilustrado com cores claras além de estar 

com boa expressão facial. Porém, o participante faz o desenho de si mesmo em um canto da 

sala e bem menor que o professor. Pode estar subjacente aqui uma relação de poder 

subconsciente na mente do aluno ou pode ser apenas um traço da própria personalidade. Os 

colegas não foram representados. Neste caso, os colegas não aparecem provavelmente por 

causa do ego do participante representado nas cores verde e laranja. O participante precisa de 

interação social com as pessoas a sua volta, mas também pode estar completamente 

desinteressado por ele, uma vez que não colocou outros sujeitos no espaço onde está 

estudando. O aprendiz aparece menor do que o professor, talvez pela própria relação de poder 

que há em sala. Além disso, pode ser por causa da perspectiva que quis dar à ilustração, 

enriquecendo de detalhes.  

A sala de aula pode ser compreendida como um espaço de interação social onde o 

aprendiz sente a necessidade de ser ouvido pelo professor. Além de ser um espaço onde ele 

possa firmar-se através daquilo que lhe é mais predominante, a liderança em grupo. 

O participante p. 1 abordou a sala de aula como tema com o professor chamando 

provavelmente a atenção dos estudantes. A crença está relacionada a responsabilidade que o 

professor tem em transmitir conhecimento aos estudantes. Esta visão pode ter influência do 

contexto escolar. 

 O desenho seguinte revela que o inglês pode vir a ser uma língua universal e, por esta 

razão, parece estar aqui um dos motivos para o inglês estar no currículo da escola, segundo o 

ponto de vista do participante. Além disso, mostra que a língua parece ser vista como 

instrumento comunicativo mediador de culturas. 

 

 

 



Desenho de p.2 (Ney York, “Eu vou aprender inglês porque ela vai ser a língua universal”) 

 

 

Pode-se dizer que esta criança, inconscientemente, não sabe como será seu futuro. 

Porém, sabe que está pronta para as novas situações e que no fim, tudo pode dar certo com 

seu espírito de liderança. Os edifícios podem revelar a necessidade da criança por crescimento 

material que pode ser alcançado com sucesso na carreira.  

O inglês para este aprendiz parece ser uma língua importante por trazer bens materiais 

e novos conhecimentos como se pode notar na ilustração da cidade de Nova York e na frase 

“Eu vou aprender inglês porque ela vai ser a língua universal”. Assim, pode ser entendido 

como uma língua sem fronteiras, onde as culturas estão próximas por meio da interação entre 

diferentes povos. Sendo assim, a língua é compreendida pelo aluno como comunicação entre 

sujeitos para construir formas de pensar, interagir e compreender o mundo que o cerca para 

alcançar suas metas na vida. 

A importância de se aprender inglês para esse participante parece estar relacionado ao 

crescimento pessoal e por ver a aprendizagem de Língua Inglesa como o caminho para atingir 

seus objetivos. O contexto escolar parece influenciar a crença do participante, pois o Inglês é 

importante como que “ela vai ser uma língua universal”. 

 

 

 

Desenho de p.3 (“Yes”, “Hat”) 

 

 

No desenho de p3, tem-se a ilustração de uma dramatização em inglês. O inglês passa 

a ter importância não somente como formação para uma profissão, abrindo novas 

perspectivas, mas também, por aperfeiçoar a troca cultural por meio do uso da língua sem ser 

necessariamente um nativo da língua estudada. 



 A interação no desenho acontece entre as personagens da peça e o público que está 

participando como ouvinte. Além disso, a parte inferior da página está relacionada às coisas 

físicas ou materiais desejados pelo aprendiz. Poder-se-ia concluir que o participante espera 

que o Inglês ajude a realizar sonhos em sua vida.  

Os balões da interação do teatro são em inglês. No balão da direita está escrito “Hat” e 

no balão da esquerda está escrito “Yes”. Pode-se dizer que a personagem da esquerda oferece 

um chapéu enquanto que a da direita o aceita, dizendo apenas “Yes”. Ressalta-se aqui que este 

vocabulário sobre as roupas foi um dos conteúdos trabalhados no segundo bimestre. Nota-se 

que, para a aluna, a aprendizagem ocorre a partir da interação com outras pessoas para por em 

prática o que foi estudado na língua alvo.  

 A aprendizagem de Inglês na escola mostra-se relevante para o aprendiz por acreditar 

que através da língua pode realizar os seus projetos pessoais. Aprender Inglês acontece 

efetivamente se o aprendiz for capaz de falar o idioma. O contexto familiar e as vivências do 

aprendiz podem estar ligados a atitude que tem diante a aprendizagem. 

 

 

Desenho de p.4 (a, b, c, d,) 

 

 

Na ilustração de p.4, pode-se ver uma sala de aula organizada em filas com quadro-

negro onde estão escritas as letras “a, b, c, d” do alfabeto e a data. Segundo o participante p.4, 

os alunos estão de férias e, por esta razão, não há ninguém em sala. A sala de aula pode ser 

compreendida como o espaço onde as curiosidades e os conhecimentos estão presentes.  

Assim, a sala é o espaço onde não necessariamente se dá a troca de conhecimento por 

meio da interação dos sujeitos, mas como um caminho por onde há apenas a transmissão de 

conteúdos. O que se pode ver nesse desenho são as características psicológicas do educando 

determinando seu comportamento diante o aprendizado da nova língua, porque para o 



participante o que interessa é o presente e possivelmente por essa razão não há nenhuma 

representação pendendo completamente para o futuro do aprendiz.  

Na parte inferior da página, onde os desejos materiais podem estar, não há nenhuma 

figura. O aprendiz acredita que a sala de aula pode ser o espaço onde o conhecimento é 

transmitido, a crença pode estar ligada a visões do contexto familiar a respeito da escola. 

 

 

 

Desenho de p.5 (“Eu adoro aprender”) 

  

 

O desenho de p.5 trata-se de uma criança com os braços abertos, sem cor e com traços 

firmes e descontínuos, com a frase “Eu adoro aprender”. Assim, pode-se sugerir que este 

participante mostra-se feliz em aprender sempre, porque na representação está se auto-

retratando com os braços abertos, receptivo a todo conhecimento que possa adquirir na escola 

(BEDARD, 1998). Aprender pode estar ligado ao gosto musical do aprendiz ou das aulas em 

que tem a oportunidade de ouvir um falante nativo da Língua Inglesa além das músicas nas 

aulas. A figura da esquerda é um aparelho de som portátil. 

 

 

 

Desenho de p.6 (“hello”, “hello”, “how are you”, “I’m fine and you”, “me too, thank you”, “goodbye”) 



 

 

Na ilustração de p.6 percebem-se duas crianças uniformizadas interagindo 

possivelmente fora da sala de aula em inglês em cores verde e rosa, e balões com o diálogo na 

Língua Inglesa. A importância de se aprender inglês está ligada a necessidade de comunicação 

entre as pessoas. Este participante também não precisa guardar “a língua no bolso” 

(BEDARD, 1998). Parece que a experiência de aprender inglês na escola está 

proporcionalmente ligada ao presente e ao passado do aprendiz, o que sugere que é/foi uma 

experiência positiva em sua vida. 

Para o participante, o inglês serve principalmente para a comunicação como foi 

ilustrado nos balões da conversa entre os alunos representados. A menina fala “hello” e o 

menino responde “hello” depois a menina acrescenta “how are you?”. O menino responde 

“I’m fine and you?”, a menina responde “me too, thank you”. O menino despede-se com 

“goodbye” e a menina também. Assim, a língua para o participante serve para a interação 

entre os sujeitos de forma comunicativa e tudo que se pode aprender na escola tem uma 

relação muito forte com o dia-a-dia do aprendiz. 

O aprendiz acredita que nas aulas de Inglês na escola aprenderá a se comunicar na 

língua. E que poderá praticar com outros sujeitos. A escrita denúncia o desejo de aprender a 

falar a Língua Inglesa nas séries seguintes. 

 

 

Desenho de p.7 (o retângulo na imagem é a omissão do nome da escola em que o aluno estudará o sexto ano) 

 

 

 Os traços manchados no desenho de p.7 denotam a fase de transição desta criança para 

o sexto ano, há períodos em que as crianças percebem as novas necessidades, percebem que 

haverá mudanças. A mudança de escola para este participante parece gerar insegurança 

 



denunciada na ilustração. Para o aluno parece não haver outra saída senão enfrentar as 

mudanças que estão por vir. 

Assim sendo, este participante descreve o sexto ano como um desastre natural, 

inevitável. O vulcão é a imagem que o aluno tem em sua mente sobre a outra escola, onde o 

sistema é público e o número de alunos é maior. Esta preocupação não está em todos os 

desenhos. Pode-se perceber que as mudanças que ocorrem ou ocorreram na vida do aluno 

podem interferir significativamente na aprendizagem, gerando instabilidade e o desmotivando 

para aprender na escola.  

 No desenho a seguir, de p.8, as crianças desenhadas estão conversando em inglês. 

Uma das meninas fala “Hi, how are you?” e a outra diz “Hi, I’m fine. And you?”.  Pode-se 

dizer que o inglês está relacionado à vida do aprendiz por estar sendo usado em um ambiente 

agradável como parece ser o lar deste participante, influenciando-o inclusive em seu convívio 

familiar. A sala de aula de Inglês não é bem vista por este aprendiz nas séries finais do Ensino 

Fundamental. 

 

 

Desenho de p.8 (“Hi, how are you?”, “Hi, I’m fine. And you?”) 

 

 

A língua é vista como instrumento de interação para a comunicação entre os sujeitos. 

O que é aprendido na escola pode ser colocado em prática no cotidiano com os amigos, na 

realidade do “aqui e agora” (BEDARD, 1998). A novidade sempre chama a atenção por ser 

uma criança curiosa por natureza. Assim, a aprendizagem de inglês parece estar ligada à 

crença de que através da LE o mundo pode ser descoberto pelo participante.  

Percebe-se no desenho de p.9, que o participante está aberto a novos conhecimentos, a 

sua personalidade está intimamente ligada à preferência por jogos em grupo, como o de cartas 

de baralho. Pois é em grupo que a sua determinação e força se sobressaem. No entanto, 



ressalta-se que pode agir por impulso, sendo às vezes compreendido como indelicado 

(BEDARD, 1998). 

O aprendiz acredita que o Inglês está no seu dia a dia e que pode aprender a falar a 

língua praticando com os amigos ou familiares. A importância de se aprender está relacionado 

ao desenvolvimento pessoal do aprendiz. 

 

 

Desenho de p.9 

 

 

O inglês está relacionado ao lúdico, para haver aprendizado tem que se pensar em 

atividades onde os alunos possam mostrar as suas características individuais sejam elas 

positivas ou negativas, pois em grupo serão capazes de negociar o que é aceitável pela 

sociedade e fortalecerem-se naquilo que não são tão bons. Assim, o jogo pode ser essencial 

para o desenvolvimento integral do sujeito. As aulas de inglês poderiam ter mais jogos de 

interação entre a turma. 

O professor pode lançar mão a partir do entendimento da crença do aprendiz de uma 

postura diferente para explorar mais os jogos em sala de aula uma vez que eles proporcionam 

interação em inglês e o desenvolvimento de outras habilidades como a negociação entre os 

sujeitos. Aprendizagem para esse participante pode ocorrer através de jogos lúdicos. 

 

 

5. Conclusão 

 

 Este estudo buscou identificar as crenças de alunos acerca do processo de 

aprendizagem de inglês em uma escola particular de Ensino Fundamental. O número de 

participantes foi nove, e eles estavam cursando o quinto ano da Educação Básica. A coleta dos 



dados aconteceu no segundo bimestre de 2010, por meio de ilustrações, sobre as crenças em 

relação à aprendizagem nos anos seguintes da Educação Básica. 

 As crenças dos informantes são sobre o uso comunicativo da língua sendo esperado 

que ocorra na escola e/ou fora dela. Os contextos de interação são a escola e no ambiente 

familiar. A sala de aula é compreendida como espaço de interação e construção de 

conhecimento mediado pelo o outro. Para haver aprendizado, é necessário praticar aquilo que 

foi ensinado na escola. Os sujeitos para tal interação não precisam estar na sala de aula, mas 

podem estar em casa como com os amigos ou familiares. 

 A aprendizagem de uma Língua Estrangeira parece importante por causa da 

universalização alcançada por meio da globalização da língua no sentido comercial e/ou 

cultural. Ela pode favorecer a realização de projetos pessoais. Ela pode estar intimamente 

ligada aos desejos de realização profissional dos educandos. Assim, a crença sugerida é de 

que o aprendizado de inglês pode oferecer oportunidades de formação e realização de projetos 

pessoais.  

O contexto familiar e escolar parece ter influência nas crenças dos aprendizes pela 

maneira como ilustraram o professor chamando a atenção, as carteiras em seus lugares, e a 

necessidade de praticar o que aprendeu na escola em casa. Além de estar presente que a 

Língua Inglesa será universal no discurso de um dos participantes. Os aprendizes esperam 

aprender a falar a Língua Inglesa através da interação com outros sujeitos nos anos seguintes 

do Ensino Fundamental. A expectativa é de que possam aprender Inglês ludicamente. Esta 

pesquisa não esgota o assunto, os temas eram livres e a partir de uma orientação dada pelo 

pesquisador os participantes produziram seus desenhos. A questão referente ao tempo que os 

participantes estão estudando Inglês ficou sem resposta. 

Pesquisas sobre o ensino-aprendizagem de inglês para crianças é uma área que carece 

estudos. No Brasil, segundo Rocha (2008), há poucas iniciativas preocupadas com essa faixa 

etária. O entendimento do desenvolvimento da criança no aprendizado de inglês mostra-se 

essencial para as outras faixas etárias. Esta pesquisa pode fomentar novas reflexões e 

conseqüentemente novos estudos acerca do estado anímico dos aprendizes e que podem estar 

inevitavelmente envolvidos no processo de aprendizagem, influenciando suas crenças frente 

ao aprendizado da língua.  

 A obra da escritora canadense Bedard (1998) contribuiu consideravelmente para a 

compreensão durante a análise dos dados composto por desenhos feitos pelos participantes 

deste estudo por considerar o estado anímico dos educandos, levando a um novo 



questionamento sobre a influência que o estado psicológico dos aprendizes tem no processo 

de construção ou mudança de crenças (BARCELOS, 2007). 
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ANEXO I – Carta Aos Pais Para Consentimento 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

 SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

Prezado (a) pai/mãe, 

 

Eu, Edilson Macedo Meneguel, acadêmico do curso de Letras Inglês na Universidade 

Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), professor de Língua Inglesa na escola Reino da 

Criança e pesquisador na universidade há três anos, já com dois artigos publicados (a nível 

regional e nacional), estou em fase de conclusão de curso na UNICENTRO e para encerrar é 

necessário realizar uma pesquisa em sala de aula, que está sendo orientada pelas professoras 

Ms Raquel Cristina Mendes de Carvalho e Ms Sara Geane Kobelinski.  

Por esta razão, peço o seu consentimento para contar com a participação de seu (ua) 

filho(a) que estuda na escola Reino da Criança. A pesquisa busca identificar as crenças desses 

participantes acerca da aprendizagem da Língua Estrangeira, porque entendê-las mostra-se 

importante para a orientação metodológica do professor em sala de aula, permitindo oferecer 

aos alunos um ensino de melhor qualidade.  

Os dados da pesquisa serão coletados a partir de desenhos feitos pelos participantes e 

depois será feita uma gravação (em áudio) da discussão que será gerada sobre o desenho feito 

pelo participante, junto com o pesquisador. De maneira alguma será divulgado o nome dos 

participantes, e se surgirem durante a discussão, não serão transcritos, garantindo assim o 

anonimato do participante. Segue em anexo dois termos de consentimento, se autorizar a 

participação de seu (ua) filho (a) na pesquisa, peço que assine um dos termos e envie por seu 

(ua) filho (a) à escola. Esperando contar com o seu consentimento e nada mais havendo para o 

momento, antecipadamente agradeço. 

 

Atenciosamente, 

____________________________________________________ 

Edilson Macedo Meneguel – Acadêmico da UNICENTRO 

Registro Acadêmico: 520071330 

E-mail: edmeneguel@hotmail.com 

Tel.: (42) 88277609 

mailto:edmeneguel@hotmail.com


ANEXO II – Termo de Consentimento Entregue aos Pais 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

 SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO* 

 

 

Estou ciente de que o objetivo desta pesquisa é investigar as crenças de alunos de 

quarta série em uma escola particular do interior do Paraná acerca das habilidades 

consideradas pelos alunos importantes para a aprendizagem nas aulas de Língua 

Estrangeira. Afirmo que a participação de meu filho (a) é voluntária e que nenhum tipo de 

coação foi usado para obter sua participação.  

Estou ciente de que posso retirar meu consentimento e encerrar a participação em 

qualquer estágio desta pesquisa.  

Afirmo que fui informado (a) dos procedimentos que serão utilizados neste projeto e 

estou ciente que meu filho (a) será requisitado (a) como participante desta pesquisa.  

Estou ciente que todas as respostas, em forma de desenhos ou orais, serão divulgadas 

de forma anônima. O verdadeiro nome não será usado, a não ser que eu prefira e que 

manifeste por escrito esta preferência. Também estou ciente que os desenhos e trechos das 

discussões poderão ser usados em relatórios, apresentações e artigos sobre a pesquisa.  

Desejo permitir a participação voluntária de meu filho (a).   

Reconheço que recebi uma cópia do presente Termo de Consentimento.  

 

Nome do pai/mãe: _________________________________________________________ 

Nome do (a) filho (a): ______________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________ 

Data: ___/____/___ 

 

* Termo de consentimento baseado em Barcelos (2004, p. 29) 

 


