
 

Crenças sobre o ensino-aprendizagem de inglês na formação técnico-profissionalizante 
em guia de turismo 

 
Eduardo Ferreira dos Santos 

 
Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura – Instituto de Letras/UFBA. e-mail: eduferreirasantos@yahoo.com.br 
 

Resumo: Esse estudo é um recorte de minha pesquisa de mestrado, que teve como objetivo a 
investigação das crenças sobre o ensino-aprendizagem de inglês de uma aluna do curso técnico-
profissionalizante de Guia de Turismo de uma unidade da rede federal de ensino, situada no Distrito 
Federal. Buscou-se acessar suas crenças, compreender as possíveis relações entre crenças, 
experiências e ações de aprendizagem, além de analisar o efeito de tais crenças na formação técnico-
profissionalizante da participante. Na oportunidade, apresento apenas as crenças que relacionam o 
aprendizado de inglês com a colocação no mercado de trabalho, as quais se consolidaram e/ou se 
ressignificaram durante a realização de curso de formação técnica numa área em que o conhecimento 
da língua inglesa configura-se como uma das competências necessárias a um profissional completo.  
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1. INTRODUÇÃO 

Os primeiros estudos sobre crenças em Linguística Aplicada foram realizados em meados dos 
anos 80, no exterior, e início dos anos 90, no Brasil. O interesse pelo tema ganhou espaço a partir de 
uma mudança da concepção de aprendizagem de línguas com o enfoque na linguagem como produto, 
para um enfoque no processo, o que refletiu diretamente na visão que se tinha do aprendiz de línguas. 
Segundo Silva, L. (2001) essa visão do aprendiz como elemento principal do ensino formal e informal 
de línguas tem origem na difusão das ideias sobre abordagem comunicativa, nos anos 70. Ele ganhou 
autonomia e passou a ser mais ativo na sua própria aprendizagem e isso despertou o interesse por 
conhecer as suas crenças acerca desse processo, por acreditar que elas fossem capazes de influenciar 
suas ações enquanto aprendizes e, consequentemente, todo o ensino-aprendizado. Partindo desse 
pressuposto, o interesse pelas crenças avançou à medida que se preocupava em entender as 
expectativas, interesses, estilos de aprendizagem e crenças dos alunos, com vistas à compreensão de 
possíveis dificuldades e barreiras para o aprendizado de línguas. 

No Brasil, os primeiros estudos tinham como objetivo principal acessar e descrever as crenças, 
sem grandes preocupações com questões relativas à suas origens; as influências elas teriam no 
desempenho do aprendiz, na prática do professor e no processo de aprendizagem como um todo; que 
mudanças elas poderiam sofrer com o decorrer do tempo; como poderiam ser afetadas em face de 
novas experiências; que fatores motivariam a ressignificação de crenças ou como se dava a influência 
de agentes terceiros1. Os pioneiros na investigação dessa temática foram Vilson Leffa (1991), que 
investigou as crenças (concepções) de alunos prestes a iniciar a 5ª série sobre língua, linguagem e 
aprendizagem de línguas; José Carlos de Almeida Filho (1993), que incorporou o construto crenças ao 
seu modelo teórico para o ensino de línguas (OGEL – Operação Global do Ensino de Línguas) e 
cunhou o termo “cultura de aprender2”, que mais tarde, em 1995, foi utilizado por Ana Maria Ferreira 
Barcelos para investigar crenças de alunos de Letras. 

                                                      
1 Além dos aprendentes e professores (agentes primeiros e segundos), os agentes terceiros são outras pessoas ou instituições 
que influem direta ou indiretamente no processo de ensino e aprendizagem de línguas. São eles, por exemplo, pais de alunos 
menores, colegas nas escolas e universidades, autores de documentos importantes na regulação do ensino, autores de 
materiais didáticos, jornalistas, coordenadores de área, associações de professores de línguas, diretores de escola, donos de 
franquias ou mentores de método flanqueado, entre outros. (Conf. http://glossario.sala.org.br/) 
2 “Cultura de aprender” refere-se ao conhecimento intuitivo implícito (ou explícito) dos aprendizes constituído de crenças, 
mitos, pressupostos culturais e ideais sobre como aprender línguas. 
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A definição de crenças não é consensual. Autores diferentes definem as crenças no ensino-
aprendizagem de línguas (CEAL)3 sob perspectivas diversas. De acordo com Horwitz (1987) trata-se 
de idéias preconcebidas ou noções a respeito de aspectos que envolvem a aprendizagem de línguas. A 
autora considera que os aprendizes possuam uma filosofia a respeito da maneira como uma língua é 
aprendida, com o poder de influenciar seu comportamento face ao aprendizado. Anita Wenden (1999) 
usa o termo “conhecimento metacognitivo” alternativamente para se referir a crenças. Segundo a 
autora, esse conhecimento diz respeito à compreensão do aprendiz sobre o processo e natureza do 
aprendizado, do ser humano e de si próprio enquanto aprendiz. Em geral, é estável, mas suscetível a 
mudanças no decorrer do tempo. Ele pode ser adquirido inconscientemente, a partir de observação e 
imitação de situações de aprendizagem; ou conscientemente, à medida que o aprendiz é influenciado 
pelo discurso de professores, pais, amigos, etc., em relação ao seu processo de aprender. O estudo ora 
relatado foi iluminado pela definição de Santos (2010) que compreende crenças como concepções 
internalizadas, adquiridas pelo indivíduo ao longo da vida, com base em suas percepções e 
julgamentos pessoais acerca dos vários aspectos relativos ao processo de ensinar e aprender línguas, e 
que são passíveis de mudança, sob condições específicas. Em geral, elas são desenvolvidas 
inconscientemente, à medida que vivenciamos diferentes experiências e/ou observamos os outros à 
nossa volta, e são elas que guiam muitas das nossas escolhas e ações. 

A não-consensualidade na definição das crenças justifica-se pelo fato de tratar-se de um tema 
complexo que dá margem a várias possibilidades de investigação, e sendo assim, seria difícil definir 
um conceito único que se aplicasse à totalidade das situações de pesquisa sem parecer reducionista ou 
demasiadamente amplo. Entretanto, apesar de vários autores expressarem de formas diferentes sua 
compreensão sobre o que sejam as CEAL, em essência, esses conceitos não se excluem; pelo 
contrário, se complementam tendo em comum o entendimento de que as crenças se referem à natureza 
da linguagem e ao ensino/aprendizagem de línguas configurando-se como uma das forças capazes de 
influenciar esses processos. 

Nessa perspectiva, na minha pesquisa de mestrado4, investiguei as crenças sobre o ensino-
aprendizagem de inglês de uma aluna do curso técnico-profissionalizante de Guia de Turismo de uma 
unidade da rede federal de ensino, situada no Distrito Federal. Tinha como objetivos acessar suas 
crenças, compreender possíveis relações entre elas, as experiências e ações de aprendizagem de inglês, 
além de analisar suas influências na formação técnico-profissionalizante da participante. 

Apresento aqui um recorte desse estudo que teve como diferencial o fato de ter sido realizado 
num contexto pouco visitado pelas pesquisas em Linguística Aplicada: o ensino de língua estrangeira 
em contexto de formação profissional.  Por meio da abordagem contextual de investigação foi possível 
acessar vinte crenças da participante, as quais foram categorizadas em cinco grupos, conforme os laços 
coesivos observados entre elas. Nesta oportunidade, apresento e analiso apenas as crenças relacionadas 
ao inglês e o mercado de trabalho, bem como suas relações com as experiências e ações de 
aprendizagem da participante, além de verificar os efeitos que causam na sua formação profissional. 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa interpretativista que tomou a forma de 
um estudo de caso intrínseco (conf. STAKE, 1994), em que se investiga um fenômeno específico da 
experiência de aprendizagem de uma aluna do curso técnico profissionalizante de Guia de Turismo, 
chamada Raquel5. O trabalho foi realizado a partir de uma abordagem contextual de investigação 
(BARCELOS, 2001), levando em consideração a influência de fatores contextuais e das experiências 
anteriores de aprendizagem na formação, consolidação e ressignificação de crenças, além de buscar 
estabelecer relações entre crenças e ações. Os dados foram coletados por meio de uma narrativa 

                                                      
3 A sigla CEAL foi adotada pela primeira vez por Silva, K. (2010) e será também utilizada neste trabalho. 
4 Dissertação defendida em 22/10/ 2010, no Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada da UnB. 
5 A participante da pesquisa solicitou formalmente que fosse utilizado seu nome verdadeiro na apresentação, análise e 
discussão dos dados. 



 

escrita; duas entrevistas semi-estruturadas; relatório gerado a partir de observação participante, durante 
módulo de inglês básico ministrado a um grupo de alunos do curso de Guia de Turismo do IFB – 
campus Planaltina; além de dois questionários abertos respondidos pela coordenadora e por uma das 
professoras de inglês do curso técnico de Guia de Turismo. Depois de transcritos, os dados foram 
triangulados e cuidadosamente analisados, de forma a garantir a validade da pesquisa. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A relação entre o conhecimento de inglês e o mundo profissional é tema bastante recorrente nos 
trabalhos que tratam das crenças no ensino-aprendizagem de línguas (SILVA, K. 2005; GRATÃO & 
SILVA, 2006; inter alia). A preocupação com o mercado de trabalho também foi marcante entre os 
dados analisados no estudo em questão, especialmente por tomar a educação profissional como 
cenário de pesquisa. Nesse sentido, no estudo aqui relatado, pude acessar duas crenças principais da 
participante: “saber inglês é essencial para se inserir no mercado de trabalho” e “o conhecimento de 
línguas estrangeiras, principalmente o inglês, é fundamental para o profissional Guia de Turismo”, as 
quais discuto a seguir. 

 
Saber inglês é essencial para se inserir no mercado de trabalho 

Kalaja (2003) destaca que as crenças podem ser individuais, mas também sociais, pois trata-se de 
um tipo de conhecimento socialmente construído por meio da interação. Além disso, elas são 
fortemente influenciadas pelo contexto. Dessa forma, as constantes transformações pelas quais as 
sociedades vêm passando nas últimas décadas, sobretudo com a consolidação do modelo de economia 
global e do status da língua inglesa como língua internacional, têm feito com que a crença na 
importância do conhecimento de inglês para a inserção no mercado de trabalho tome uma dimensão 
social e seja compartilhada por um número cada vez maior de pessoas. 

A respeito dessa mudança no mundo do trabalho, em curso há algum tempo, Moura Filho (2005, 
p. 93-94) asserta que: 

No passado, a inclusão de conhecimento de inglês nos currículos do(a)s postulantes 
a um posto de trabalho não era algo que determinasse a escolha do(a) 
empregador(a). Atualmente, há uma tendência cada vez mais delineada de as 
empresas privilegiarem, no ato da contratação, candidato(a)s com conhecimentos 
sistematizados dessa língua estrangeira. Essa tendência é mais marcada na 
contratação de altos executivo(a)s mas, não raro, exige-se o conhecimento  dessa 
língua em funções de níveis básico e médio das organizações. Em muitos casos, o 
conhecimento apenas superficial da língua estrangeira não é suficiente, exige-se a 
proficiência. (MOURA FILHO, 2005, p. 93-94) 

 

De fato, tal tendência está cada vez mais acentuada. Numa busca rápida na internet por anúncios 
de empregos que têm como pré-requisito o conhecimento de inglês, em menos de quinze minutos, 
encontrei ofertas de recolocação profissional para as funções de enfermeira, vendedor de empresa 
gráfica, profissional para gerenciar equipe, recepcionista/hostess, instrutor técnico do ramo de 
máquinas, analista de informática, programador, analista de orçamento, comprador internacional, 
advogado, secretária, guia de turismo e agente de turismo, dentre outros. Em todos os anúncios havia 
especificações do tipo: “inglês fluente”, “fluência em inglês” ou “pessoa que fale inglês”, 
corroborando o que diz Moura Filho (op. cit.) a respeito da exigência, cada vez mais comum, da 
proficiência na língua, pelos empregadores. 

Pode soar radical a idéia de Raquel de que o inglês é “essencial” para a inserção no mercado de 
trabalho, já que a grande maioria da população ativa brasileira tem pouco ou nenhum conhecimento 
sistematizado dessa língua e, no entanto, conseguiu colocar-se profissionalmente. Mas é importante 
salientar que, sendo o sistema de crenças de um indivíduo dinâmico e constantemente (re)estruturado, a 
crença em questão é resultado de um processo de ressignificação iniciado desde que Raquel passou a 
vivenciar novas realidades e a ter novas aspirações profissionais, notadamente marcadas pelo início da 
sua formação profissional em guia de turismo e, mais recentemente, relações internacionais. Assim, se 



 

considerarmos o contexto profissional que Raquel escolheu para inserir-se, com a visão de mercado de 
trabalho que ela tem hoje, o inglês é de fato essencial e não apenas um diferencial. Ela expressa essa 
ótica com veemência nas entrevistas6: 

[01] 
“O mercado de trabalho hoje, ele pede que seja FUNDAMENTAL o curso de 
línguas.”  
(Entrevista 1) 
 
  [02] 

P: 
 
R: 
P: 
 
R: 
P: 
R: 

/.../ e sobre o inglês no mercado de trabalho, isso já está claro, você falou 
que é bastante... 
[Essencial!] 
...importante, é essencial. Eh::: e você já perdeu alguma oportunidade, foi? 
/.../ Onde foi? Como é que foi isso? 
A última agora foi na Cooperforte. E na Oi. /.../ 
Eles pediam inglês? 
Inglês. Fluente! 

(Entrevista 2) 
 

Nos excertos acima, Raquel enfatiza a importância do conhecimento de inglês, destacando que é 
“fundamental” e “essencial” para o mercado de trabalho. Ela ainda cita situações em que perdeu 
oportunidades de trabalho por não atender ao requisito da fluência no idioma, o que certamente 
contribui para reforçar sua crença. A seguir, excertos 03 e 04, Raquel vai além e coloca a pessoa que 
não sabe inglês na condição de analfabeta para o mercado de trabalho, assim como, em suas palavras, 
eram considerados aqueles que não sabiam informática há algum tempo. 

[03] 
“Hoje, no mercado de trabalho, a pessoa sem um curso básico de inglês ela é 
considerada analfabeta.” 
(Narrativa) 
 

[04] 
“Então, a pessoa hoje que não tem o curso de inglês, ela é considerada analfabeta. 
Igual antigamente, quem não tinha informática eh:: era analfabeto. Além da 
informática também tem que ter o inglês dentro do currículo.” 
(Entrevista 1) 

 
Na segunda entrevista Raquel volta à questão do “ser analfabeto” para as exigências atuais do 

mercado profissional, e além do conhecimento de línguas e de informática já citado, acrescenta 
também a necessidade de formação superior, já que, segundo ela, ter concluído o ensino fundamental e 
médio não é mais suficiente para conseguir bons empregos. Ao final do excerto 05, registro outras 
evidências do quanto ela considera essencial ser bilíngue (sendo o inglês a língua estrangeira em 
questão), o que é reforçado no excerto 06, quando ela afirma que “línguas hoje em dia é obrigatório” 
em todas as áreas de atuação profissional e não só em áreas em que lhe parece óbvio a necessidade 
desse conhecimento, como turismo e relações internacionais. 

[05] 
“/.../ antigamente se você não tinha o primeiro e segundo grau você era considerado 
analfabeto, hoje em dia se você não tem a faculdade você é analfabeto. Igual 
línguas: se você não é bilíngue, entendeu , você é analfabeto.” (Entrevista 2) 
 

[06] 
“ (os empregadores) Já tão cobrando ainda mais, não só como guia de turismo, não 
só como relações internacionais, você tem que ter. Línguas hoje em dia é 
obrigatório.”   (Entrevista 2) 

 

                                                      
6 Nas transcrições de entrevistas, convencione P: pesquisador e R: Raquel. 



 

Avalio que a raiz desta crença está na própria experiência de Raquel, haja vista que ela 
conheceu pessoalmente a sensação de ser preterida numa seleção para emprego pelo fato de não ter 
conhecimentos e habilidades em inglês o suficiente para atender à demanda da empresa, fato que já lhe 
ocorreu mais de uma vez.  

 
 

O conhecimento de línguas estrangeiras, principalmente o inglês, é fundamental para o profissional 
Guia de Turismo. 

Para compreender a importância do inglês na formação do Guia de Turismo, busquei me 
informar a esse respeito junto a uma das professoras de inglês e à coordenadora do curso no Instituto 
Federal em que Raquel estuda, utilizando questionários. Julgo que suas participações tenham sido 
bastante pertinentes nesse sentido, uma vez que o projeto político pedagógico do curso é elaborado 
com a contribuição desses e de outros profissionais envolvidos diretamente com essa formação.  

Ao responder à pergunta que questionava a importância do inglês para o profissional técnico em 
Guia de Turismo formado pelo IFB, professora a coordenadora demonstraram sintonia em suas 
respostas, o que denota que os profissionais responsáveis pela realização do curso estão afinados 
quanto aos seus objetivos e ao perfil profissiográfico7 que esperam de seus egressos, como se vê nos 
excertos 07 e 08:  

[07] 
Uma das principais competências do profissional em Guia de Turismo é saber falar 
Inglês, pois ele lida com diversas situações em seu ambiente de trabalho, em que 
precisa desse conhecimento da língua inglesa, seja para falar, ler ou escrever. Saber 
falar inglês não é um diferencial para ele, é necessidade. 
(Questionário Professora – Questão 01) 
 

[08] 
A Língua Inglesa é fundamental a partir do momento em que se espera que o Guia 
de Turismo possua a competência de desenvolver estratégias de comunicação em 
língua inglesa e de comunicar-se com desenvoltura, cordialidade e liderança em 
língua inglesa, durante seu exercício profissional.  
(Questionário Coordenadora – Questão 02) 

 

O reconhecimento da relevância do inglês para o Guia de Turismo formado pelo IFB e a 
preocupação do corpo profissional em promover essa consciência entre seus alunos serve para ilustrar 
a participação de agentes segundos e terceiros na construção das crenças dos aprendizes. O efeito 
dessa influência é sentido nas declarações de Raquel, como no caso do excerto 09, em que ela defende 
a “importância suprema” do conhecimento de línguas para o Guia de Turismo, já que ele necessita 
dessa habilidade recorrentemente em seu ofício, como no caso de uma guiagem de estrangeiros. 

  [09] 
P: 
 
R: 
 

Qual a importância de saber inglês para o profissional Guia de Turismo, 
como você, que está se formando agora no IF? 
Certo. Para o Guia de Turismo é como se... Por exemplo, como você vai 
guiar, fazer uma guiagem com pessoas de outros países que vem conhecer o 
Brasil, sem ter acesso às línguas? Sem ter pelo menos noção? Então, assim 
(+), a importância é uma importância suprema, é necessário.  

(Entrevista 2) 
 

                                                      

7 Os planos político-pedagógicos dos cursos técnico-profissionalizantes, em geral, trazem o perfil profissiográfico do 
profissional que desejam formar. Trata-se de uma descrição das atribuições inerentes a uma determinada área profissional, do 
perfil esperado do profissional ao fim do curso e das competências necessárias ao desempenho satisfatório de suas funções.  
 



 

No excerto anterior, minha pergunta fazia referência apenas ao conhecimento de inglês, mas a 
resposta de Raquel pareceu levar em conta línguas estrangeiras em geral, considerando as inúmeras 
possibilidades de idiomas utilizados por turistas de diferentes nacionalidades.  

No excerto seguinte, 10, ela continua a exposição de suas ideias reforçando que o Guia de 
Turismo precisa conhecer, ou pelo menos ter noção, de várias línguas. Mas ela não pensou duas vezes 
quando pedi que definisse uma língua que fosse a de primeira necessidade, respondendo, prontamente, 
que seria o inglês. Raquel justifica que o inglês é uma língua franca e por isso sempre haverá quem 
tenha algum conhecimento em qualquer canto do mundo. Sendo assim, o Guia de Turismo deveria se 
preocupar primeiramente em tornar-se fluente em inglês, pois a internacionalização do idioma 
garantiria ao Guia maiores possibilidades de desempenhar satisfatoriamente a sua profissão. 

[10] 
R: 
 
 
P: 
R: 
 
 

[O guia de turismo], por ser guia tem que se manter atualizado no mercado, 
certo? Então ele tem que tá fazendo curso, não só de inglês. Tem que ter pelo 
menos noção de mais ou menos cinco línguas. 
Mas qual você acha que seria a primeira que ele precisa saber? 
R: Inglês. /.../ Porque inglês é ah::: como eu poderia dizer (+) a primeira 
língua né (+), mundial, universal. Então, sempre tem alguém que tem noção 
de inglês. 

(Entrevista 2) 
 

Outro elemento bastante significativo para a formação e consolidação da crença na necessidade 
de o Guia de Turismo conhecer línguas estrangeiras foi a parte prática do curso técnico-
profissionalizante, que se realizou por meio dos componentes curriculares “Viagem técnica” e “Teoria 
e Prática Profissional”, totalizando 100h/a. Nessas ocasiões, os alunos viajam para conhecer roteiros 
turísticos, locais com potencial turístico, ou observar o trabalho de outros guias, em oportunidades 
singulares de sentir de perto o que a profissão lhes reserva.  

No trecho transcrito da segunda entrevista (excerto 11), Raquel descreve algumas situações em 
que realizou algumas tarefas comuns à sua profissão (recepcionar pessoas, conduzir visitantes, orientar 
participantes em eventos, etc...), nas quais era necessário o uso de outro idioma. Na primeira situação, 
ela conta sobre um casal de franceses que esteve visitando o campus onde estuda e requisitaram, na 
sua turma, alguém que pudesse guiá-los na visitação. Apenas uma de suas colegas estava habilitada 
para tal, mas mesmo assim, Raquel não deixou passar aquela oportunidade, acompanhou a comitiva e 
ainda conseguiu trocar saudações em inglês com os franceses. 

Na segunda ocasião, durante o Fórum Mundial de Educação Profissional realizado em Brasília, 
em novembro de 2009, Raquel teve um contato mais efetivo com a língua inglesa ao recepcionar 
participantes de vários países como Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Angola, Trinidad e Tobago. 
Ela destaca uma situação em especial em que teria falado com um participante estrangeiro, em inglês, 
e teria se saído muito bem. Por último, Raquel comenta sobre sua participação no JIF8, quando 
também fazia trabalho de orientação dos participantes e, num determinado momento, viu-se na 
situação de passar informações a visitantes falantes de inglês. Todas essas experiências serviram para 
reforçar em Raquel a crença de que para ser uma profissional completa, ela precisa “investir no inglês” 
e adquirir fluência na língua, como ela mesma admite no final do excerto: 

  [11] 
P: 
 
R: 
 
 
 
P: 
R: 

E durante o seu curso você já teve alguma experiência de estágio com 
turista estrangeiro? 
Sim. Foi lá no Instituo Federal um pessoal, acho que da França, e perguntou 
assim (+) quem era bilíngue e quem pelo menos sabia uma língua aí eu falei 
“Ah, pra recepcionar!”. Então da nossa sala só saiu a Márcia, porque era 
nível 4, o resto foi só eu. 
Mas você fez contato com eles também? 
Só “Hi!”  ((risos)) 

                                                      
8 JIF - Jogos brasileiros das instituições federais de educação profissional e tecnológica. 



 
P: 
R: 
 
 
 
P: 
 
 
R: 
 

E no evento que vocês participaram, no congresso? No fórum, aliás? 
No fórum internacional? (+) Sim, eu recepcionei um angolano. Eu pude 
conversar com ele em inglês, com muita dificuldade, mas eu me sai bem. E 
no JIF também. No JIF eu recepcionei um pessoal que chegou no 
restaurante e falei (incompreensível) com eles. Foi bom! 
E nessas situações você pôde usar um pouco do que você aprendeu então, 
do inglês! E isso só ajudou a reforçar a sua compreensão de que (+) essa 
crença de que o inglês é importante para o curso técnico? 
Sim. E até mesmo analisar que eu tenho que (+) teria que investir mais no 
inglês, que é a maior necessidade eu estar fluente nessa língua. 

(Entrevista 2) 
 

A percepção de Raquel sobre a necessidade do inglês para sua profissão foi reforçada também 
pelas atuais exigências do mercado de trabalho, tema discutido anteriormente. Na segunda entrevista, 
quando eu a indaguei se os profissionais Guias de Turismo são absorvidos pelo mercado na sua região, 
a resposta de Raquel foi direta e objetiva: “Sim, se tiver o inglês. /.../ Se for bilíngue tá empregado, se 
não for bilíngue está desempregado”. 

A análise das duas crenças acima evidencia a existência de uma forte relação entre elas, de 
forma que a segunda parece ser um desdobramento da primeira. Percebo que a primeira crença ocupa 
uma posição mais central no sistema de crenças de Raquel, tendo se consolidado há mais tempo, desde 
que a participante passou a se preocupar com questões relativas à sua colocação no mercado 
profissional. Por sua vez, a segunda crença, que é especificamente relacionada ao profissional Guia de 
Turismo, desdobrou-se mais recentemente, a partir da vivência de Raquel na formação técnica-
profissionalizante num instituto federal. 

A inserção da participante num curso de formação técnica profissional para uma área em que a 
língua inglesa tem importância reconhecida, e numa instituição que dispõe de condições favoráveis ao 
aprendizado de inglês, causou grandes transformações no seu sistema de crenças, comprovando a tese 
de Barcelos (2006, p.161), segundo a qual as experiências moldam as crenças. A formação 
profissionalizante foi o fator motivador da ressignificação da crença que eleva o inglês de 
“importante” para “essencial” e “fundamental” para o que o profissional conquiste seu espaço no 
mercado de trabalho, visto que essa essencialidade decorre da nova visão de mercado que a 
participante desenvolveu a partir das novas perspectivas de atuação profissional que sua formação 
técnica lhe acrescentou.  
 
6. CONCLUSÕES 

O estudo evidenciou uma estreita relação entre as crenças da participante e suas experiências de 
aprendizagem formal. Destacou-se sua atitude positiva frente ao aprendizado de inglês, reforçada pelo 
processo de ressignificação de crenças desencadeado pelo seu ingresso no curso técnico. Com isso, ela 
ampliou suas perspectivas de atuação profissional, de forma que sua nova visão de mercado de 
trabalho reforçou sua crença na relevância do aprendizado de inglês para o sucesso profissional. 

Esta investigação trouxe significativas contribuições para a área de Linguística Aplicada. Como 
contribuição teórica destaco o fato de: abordar o ensino-aprendizagem de inglês no contexto de 
formação profissional, aparentemente não visitado ainda por outras pesquisas do mesmo tema; tocar 
na questão da ressignificação de crenças, que é também pouco estudada; e dar enfoque especial na 
relação experiências/crenças/ações, marca do momento atual da pesquisa em crenças. No que diz 
respeito a contribuição prática, esse estudo pode iniciar nos alunos, professores, coordenadores de 
curso e demais profissionais envolvidos na educação profissional reflexões acerca da importância do 
inglês na formação de profissionais mais competentes para o momento histórico-social que vivemos. 
Na perspectiva metodológicas a pesquisa mostrou que instrumentos de coleta de dados qualitativos de 
natureza etnográfica, como a observação participante e as entrevistas semi-estruturadas, são bastante 
positivos para a descrição e compreensão de situações e fenômenos de ensino-aprendizagem de língua 
estrangeira, podendo-se estender a outras áreas. 
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