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“A aprendizagem que realmente 

interessa, aquela que não é apenas 

reprodução do que já existe, mas 

criação de algo novo, de progresso e 

avanço, só é possível com autonomia. 

Meus alunos têm que saber mais do 

que eu. Uma geração tem a obrigação 

de ir além da geração anterior. Caso 

contrário não haverá evolução. E se 

não houver evolução, não haverá 

civilização, não haverá o ser humano, 

porque a essência do ser humano é a 

capacidade de evoluir”.  

(Vilson José Leffa)  



 
 

 
 

RESUMO 

A prática autônoma colabora significativamente para o aprendizado na língua-alvo. 
Sendo assim, é importante identificar a existência ou não da postura autônoma de 
aprendizes da língua inglesa que a estudam como uma língua estrangeira, 
observando essa atitude tanto dentro, quanto fora da sala de aula. Como objetivos 
específicos nos interessou verificar como os aprendizes gerenciam a sua 
aprendizagem; os tipos de atividades com o uso da língua; os tipos de 
desejo/motivação dos aprendizes; as crenças sobre o papel do professor e de que 
modo elas interferem no desenvolvimento da autonomia. A pesquisa é de natureza 
qualitativa e configurou-se como de cunho etnográfico. Quinze estudantes de língua 
inglesa do segundo ano do Ensino Médio de uma escola pública de Porto Velho - 
Rondônia colaboraram com o estudo proposto. Para a coleta de dados, foram 
utilizados os seguintes instrumentos: questionário, observação das aulas do minicurso 
de um subprojeto de Letras/Inglês do programa PIBID vinculado à Universidade 
Federal de Rondônia no qual os estudantes participaram e fontes documentais. Para 
discorrermos sobre o ensino de língua inglesa no Brasil e proficiência nos amparamos 
na Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio (2018), Luiz Paulo da Moita 
Lopes (1996), B. Kumaravadivelu (1994; 2013), Matilde Scaramucci (2000), e etc. Nos 
embasamos, também na teoria da autonomia da aprendizagem de Henri Holec (1981), 
Phil Benson (2011, 2013), David Little (1991), etc; motivação de Deci e Ryan (2000), 
dentre outros e crenças de aprendizagem de Sara Cotterall (1995), Ana Maria 
Barcelos (2004). Os resultados apontaram uma variabilidade no grau de autonomia. 
A partir da interpretação dos dados detectamos poucos indícios da autonomia em 
certos momentos nas falas desses aprendizes. Notamos que os estudantes precisam 
ser conscientizados para que possam desenvolver, praticar e aumentar o seu grau. A 
análise dos dados mostrou que o elemento habilidade é o fator da capacidade da 
autonomia, que mais precisa ser desenvolvida por eles. Portanto, com os resultados 
obtidos destacamos ser fundamental a intervenção do professor como promotor da 
autonomia em sala de aula e fora dela, para ajudar a impulsionar, fornecendo 
conhecimentos metacognitivos e metalinguísticos, o desenvolvimento da habilidade 
da capacidade da autonomia dos estudantes de modo a colaborar para que eles se 
tornem protagonistas de sua aprendizagem e de sua história. 
 
 
Palavras-chave: Autonomia na aprendizagem de línguas. Gerenciamento da 
aprendizagem. Capacidade da autonomia. Língua Inglesa. 
 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
Autonomous practice contributes significantly to learning in the target language. In this 
way, it is important to identify the existence or not of the autonomous posture of English 
language learners who study it as a foreign language, observing this attitude both 
inside and outside the classroom. As specific objectives we were interested in verifying 
how learners manage their learning; the types of activities with the use of language; 
the types of desire / motivation of learners; beliefs about the role of the teacher, and 
how they interfere with the development of autonomy. The research is of a qualitative 
nature and has been configured as ethnographic. Fifteen English-speaking second-
year high school students from a public school in Porto Velho - Rondônia collaborated 
with the proposed study. For data collection, the following instruments were used: 
questionnaire, observation of the mini-course lessons of a subproject of Letters / 
English of the PIBID program linked to the Federal University of Rondônia in which 
students participated and documentary sources. In order to discuss English language 
teaching in Brazil and proficiency we rely on the National Curricular Common Base for 
High School (2018), Luiz Paulo da Moita Lopes (1996), B. Kumaravadivelu (1994; 
2013), Matilde Scaramucci (2000) , and etc. We also rely on Henri Holec's theory of 
learning autonomy (1981), Phil Benson (2011, 2013), David Little (1991), etc .; 
motivation of Deci and Ryan (2000), among others and learning beliefs of Sara 
Cotterall (1995), Ana Maria Barcelos (2004). The results indicated a variability in the 
degree of autonomy. From the interpretation of the data we detected little evidence of 
autonomy at certain moments in the speeches of these apprentices. We note that 
students need to be made aware so that they can develop, practice, and increase their 
degree. Data analysis showed that the skill element is the capacity factor of the 
autonomy, which more needs to be developed by them. Therefore, with the results 
obtained, we emphasize that the intervention of the teacher as a promoter of autonomy 
in the classroom and outside of the classroom is fundamental to help foster, by 
providing metacognitive and metalinguistic knowledge, the development of students' 
ability to autonomy in order to collaborate so that they become protagonists of their 
learning and their history. 
 
 
Keywords: Autonomy in language learning. Learning management. Capacity of the 
autonomy. English language. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao caminhar pelo mundo científico em busca de um objeto de pesquisa e 

enquanto estudante da língua inglesa (LI) em escolas públicas e como professora, 

deparei-me com a seguinte indagação: por que tantos brasileiros almejam aprender 

essa língua, mas não conseguem? Temos uma disciplina direcionada para a 

aprendizagem de LI nos currículos escolares brasileiros, a partir do Ensino 

Fundamental II até o último ano do Ensino Médio e, mesmo assim, o índice de 

proficiência na língua é muito baixo em nosso país, conforme apontado pelo índice do 

EF Education First1.   

No Brasil é comum que pessoas interessadas pela língua recorram aos cursos 

de idiomas particulares. No entanto, nem sempre quem almeja adquirir essa 

proficiência tem condições financeiras para custeá-los. Além disso, frequentar um 

curso não é garantia de aprendizado. Em razão disso, acreditamos que os estudos 

sobre autonomia sejam relevantes, pois o estudante, ao ser responsável pelo seu 

próprio processo de aprendizagem, poderá recorrer aos inúmeros recursos gratuitos 

existentes como, por exemplo, os fornecidos pelas novas tecnologias, utilizar 

estratégias e métodos que melhor se adaptem ao seu perfil. 

Neste estudo, entendemos que a autonomia é de natureza humana que pode 

ser praticada e desenvolvida ou não, ou seja, o sujeito assim que nasce não é 

autônomo, ele possui esse aspecto cognitivo inerente que vai se desenvolver em um 

processo relacionado ao seu crescimento e as suas experiências (estímulos recebidos 

e contexto histórico e social) ao longo dos anos em diversas áreas de sua vida.  

Já a autonomia na aprendizagem de línguas precisa ser aprendida. Não basta 

o estudante querer assumir o controle sobre a sua aprendizagem, se ele não possui 

                                                           
1 Fundada em 1965, a EF Education First é uma empresa de educação internacional com foco na 
experiência linguística, acadêmica e cultural, que, além de outras atividades, desenvolve um estudo 
anual para analisar informações sobre o resultado de um teste de proficiência em inglês realizado por 
adultos de 18 a 60 anos pela internet. O teste é gratuito e destinado a qualquer pessoa interessada em 
verificar seu nível de domínio da língua. No índice de Proficiência de Inglês da EF, divulgado em 2017, 
segundo dados coletados durante o ano de 2016, com milhares de participantes, o Brasil atingiu a 
média de pontuação de 51,92, considerado nível baixo e classificado no 41º lugar entre 80 países 
constituintes dessa pesquisa. O índice é realizado por essa empresa a partir de 2011. Mediante aos 
dados disponibilizados, é possível observar uma estagnação de nível de proficiência na LI no Brasil, 
que permanece com um nível baixo desde as primeiras pesquisas. Disponível em: 
<https://www.ef.com.br/epi/regions/latin-america/brazil/>. 
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conhecimentos metacognitivos, por exemplo, não saber quais estratégias e métodos 

são mais adequados ao seu perfil, poderá não obter os resultados esperados. Assim, 

vemos a vital importância do professor para o aconselhar e orientá-lo. O estudante 

autônomo pode aumentar significativamente a probabilidade da obtenção da 

proficiência da língua-alvo, por isso, é importante que o professor incentive tal prática. 

No Brasil, a proposta pedagógica de que o professor é o detentor do 

conhecimento e o estudante um incipiente vazio, pronto para receber todo conteúdo 

dispensado pelo professor, perdurou por muito tempo. Vivendo nesse contexto, em 

nenhum momento de meu percurso na educação básica fui estimulada a desenvolver 

a minha autonomia na aprendizagem de línguas, toda práxis era dependente do 

professor, estudava para obter notas e atendia as tarefas propostas. 

Quando ingressei no curso de graduação, já comecei a sentir diferenças no 

modo como era conduzido a aprendizagem nesse contexto. Percebi que teria de ter 

um pouco mais de autonomia e menos dependência do professor, apesar de ainda 

me sentir insegura, pois não sabia ao certo como fazer isso. Contudo, até esse 

momento, baseado em minhas experiências, acreditava que eu iria aprender uma 

língua, somente em um curso de uma escola de idiomas ou em um intercâmbio no 

país da língua alvo. 

Quando entrei no programa de pós-graduação stricto sensu mestrado em 

Letras da Universidade Federal de Rondônia, comecei a cursar as disciplinas e o 

modo como o ensino, a pesquisa e a aprendizagem funcionavam, propiciaram o 

desenvolvimento da minha autonomia, ainda de forma inconsciente. Pesquisando, 

fazendo algumas leituras, encontrei estudos que discutiam sobre a autonomia na 

aprendizagem de línguas. Foi aí que me consegui enxergar e me identificar com a 

teoria.  

Como já relatado anteriormente, a autonomia pode ser desenvolvida em 

qualquer aspecto da vida do sujeito e para qualquer tipo de aprendizagem. No meu 

caso, comecei a desenvolver autonomia enquanto cursava Letras Português/Inglês 

na graduação, e, posteriormente no mestrado. Hoje compreendo, que nesse processo 

o meu grau de autonomia estava aumentando, e atualmente tem sido de extrema 

importância em minha vida profissional. Esta pesquisa gerou um grande impacto em 

minha vida, pois compreendi a sua importância. Isso ampliou meus horizontes e creio 

que irá contribuir significativamente na minha prática docente, além de ter mudado as 
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minhas crenças sobre o modo de aprender uma língua estrangeira (LE), como citadas 

anteriormente. 

O professor é um indivíduo muito importante nos processos educativos 

formais e, tratando-se de aprendizagem de LI em sala de aula, é de praxe pensar em 

escolher uma abordagem teórica com o objetivo de obter êxito e eficiência na 

aprendizagem de seus alunos. Existem várias abordagens no ensino de línguas que 

devem ser mescladas, pois cada estudante se identifica e aprende melhor com uma, 

e não outra. Em média, tem-se trinta e cinco aprendizes ou mais em uma turma da 

educação básica na escola regular. Nos cursos específicos de idiomas, em torno de 

dez a vinte estudantes.  

Para que a aprendizagem de línguas aconteça de maneira efetiva, há uma 

série de fatores que devem ser pensados, tais como: a postura do professor (Ele faz 

tudo? Delega funções aos aprendizes? Cobra postura?); metodologia (Por que 

escolheu determinada metodologia?); aprendizes (Quais são as suas motivações? É 

preciso saber para então traças as estratégias). Dessa forma, diante de tal contexto, 

o professor, por si só, não conseguirá proporcionar a proficiência da língua estrangeira 

(doravante LE). Por esse motivo, sugerimos que o aprendiz desenvolva autonomia, 

ou seja, tenha responsabilidade e o controle da sua aprendizagem.  

Nem todo método é adequado ao perfil de aprendizes, porém comumente os 

professores adotam um ou dois métodos de ensino de LE. Com as mudanças 

paradigmáticas da educação e no mundo, surgiu a abordagem denominada de pós-

método. Sua aplicação envolve o conhecimento teórico, empírico e pedagógico do 

professor no processo de ensino-aprendizagem de LE e também o desenvolvimento 

da autonomia do aprendiz. Segundo Kumaravadivelu (2006), a partir do conhecimento 

obtido, experiência e contexto, o professor desenvolve a sua própria abordagem e 

assim, buscar resultados mais eficientes. 

Embora o professor possua uma função vital para dar direcionamentos, 

orientações, ele não possui a habilidade de saber todas as especificidades de seus 

alunos, portanto, o ponto inicial para o desenvolvimento da autonomia na 

aprendizagem de LE, é a ‘vontade’ e o ‘querer’ do estudante. Todavia, sua função é 

direcioná-los neste caminho, pois, o ‘querer’ pode surgir em outros momentos. Nestes, 

ele terá ferramentas para  buscar o seu aprendizado.    
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 No campo da linguística aplicada, o termo “autonomia” apareceu com o 

advento da Abordagem Comunicativa e interage com outras teorias que são 

relevantes, tais como: estratégias de aprendizagem e autorregulação (WENDEN 

1991; COHEN, 1998; MACARO 2001; OXFORD 2003), motivação, diferenças 

individuais e teoria sociocultural e desenvolvimento do professor.   

Nos últimos anos, autonomia da aprendizagem de línguas tem sido o foco das 

discussões mundiais no campo da Linguística Aplicada, com muito destaque na 

Europa, Ásia, na América do Norte e também no Brasil. Em nosso país, em 2008, o 

periódico DELTA: Documentação de Estudos em Linguística Teórica e Aplicada 

publicou um número especial sobre autonomia que reuniu artigos de inúmeros 

pesquisadores brasileiros. Ainda como referência dessa literatura existem vários 

trabalhos científicos, tais como, Moura Filho, 2005; Nicolaides, 2003, 2005, 2010; 

Nicolaides e Fernandes, 2008; Paiva, 2005, 2006, 2011; Paiva; Braga, 2008; 

Sprenger, 2004; Sprenger e Wadt, 2008; Franco, 2013; Yamashiroya, 2015; Andrade, 

2016; Schuindt, Burgeile e Santos, 2017 etc; que têm estudado a questão da 

autonomia na aprendizagem de línguas em diversos contextos, e sob óticas 

diferentes.  

Schuindt, Burgeile e Santos (2017), por exemplo, elencam possíveis 

estratégias didático-pedagógicas que facilitam o desenvolvimento da autonomia de 

estudantes na aprendizagem de LI. Explanaram, por meio do resultado obtido, que a 

aprendizagem de línguas, atrelada à reflexão sobre o modo como se aprende, surge 

como ferramenta significativa para a descoberta de habilidades e estratégias que 

contribuem, ou não, para o desenvolvimento da autonomia na aprendizagem. 

Ressaltaram ainda a necessidade de que o docente tenha clareza quanto à direção 

que dará ao processo e apontaram atividades que podem ser usadas, tanto em sala 

de aula quanto fora dela, com vistas à aprendizagem autônoma.  

Andrade (2016), por sua vez, realiza uma pesquisa-ação e reflete sobre a 

formação docente da professora - pesquisadora, com a finalidade de contribuir para o 

desenvolvimento da autonomia na aprendizagem de LI dos estudantes do curso 

técnico em zootecnia integrado ao ensino médio. Dando ênfase para ações em sala 

de aula que promovem a autonomia, mediante o resultado obtido, foi possível 

compreender a relevância do processo de reflexão crítica para o entendimento e 

ressignificação da sua identidade docente. 
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O pesquisador Yamashiroya (2015) investigou a prática da autonomia fora da 

sala de aula realizada por universitários que estudam a língua japonesa como LE na 

cidade de São Paulo. Nesse tipo de ambiente há um certo grau de liberdade para 

dirigir o próprio estudo. Dessa forma, o autor identificou os tipos de atividades com o 

uso da língua-alvo que são utilizadas por iniciativa própria do aprendiz, e os 

classificou. 

Franco (2013) a seu modo enfatiza o desenvolvimento da autonomia na 

aprendizagem de LI, de um grupo de estudantes do Ensino Médio de uma instituição 

escolar federal localizada no Rio de Janeiro. O estudioso investiga, à luz da teoria do 

caos/complexidade, a possibilidade de relações entre atratores (padrões de 

comportamento) e autonomia de nativos digitais no contexto de aprendizagem de LI 

mediante as narrativas multimídias de aprendizagem desse grupo participante da 

pesquisa. 

Por fim, Paiva (2006) assume a teoria da complexidade para compreender a 

autonomia de aprendizes de línguas. A pesquisadora faz o uso de narrativas de um 

perfil de aprendizes bem diversificado, com a finalidade de apresentar evidências 

empíricas para que a autonomia seja vista como um fenômeno complexo. 

Acreditamos que seja possível identificar sujeitos que estudam em escola 

pública e são aprendizes que estão construindo a sua autonomia na aprendizagem de 

LI, talvez de modo inconsciente. Cremos na existência dessa possibilidade, devido 

aos inputs linguísticos que as novas tecnologias oferecem as quais eles têm acesso 

diariamente, tais como: jogos, seriados, aplicativos etc., que podem colaborar na 

promoção da autonomia do aprendiz, além de outros recursos para além da sala de 

aula. É por intermédio da internet que se pode utilizar os recursos tecnológicos 

mencionados acima, que influenciam e podem colaborar para aprendizagem da LI.  

A literatura sobre autonomia, de modo geral, levanta questões como a 

responsabilidade e o direito dos aprendizes podem determinar a direção de sua 

própria aprendizagem. Para que isso aconteça é necessário que o professor 

problematize essa temática em sala de aula. A partir do momento em que o aprendiz 

se torna consciente da importância de se responsabilizar por sua aprendizagem de LI, 

e decide ter controle sobre ela, cremos que poderá alcançar a proficiência para 

participar de contextos mais amplos, tanto social quanto profissional, e também ter 
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acesso a diferentes cosmovisões e culturas, ampliando os seus horizontes no que 

tange ao seu conhecimento de mundo. 

Acredita-se ainda que a pesquisa contribuirá para a reflexão e conhecimento 

de estudiosos da área em se pensar a promoção da autonomia do aprendiz na 

educação básica, ou seja, promover atividades que estimulem o desenvolvimento da 

autonomia de seus alunos para que assumam a responsabilidade pelo processo da 

aprendizagem. 

Para entender como os estudantes lidam com a autonomia no aprendizado, 

estabelecemos como objetivo geral, identificar a postura autônoma dos aprendizes de 

LI dentro e fora da sala de aula. Como objetivos específicos nos interessou: 

a) identificar como os aprendizes gerenciam a sua aprendizagem; 

b) diagnosticar os tipos de atividades com o uso da língua; 

c) evidenciar os tipos de desejo/motivação dos aprendizes; 

d) investigar as crenças sobre o papel do professor e de que modo elas 

interferem no desenvolvimento da autonomia; 

Para explanarmos sobre o ensino de LI no Brasil nos amparamos na Base 

Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio (2018); Luiz Paulo da Moita Lopes 

(1996), B. Kumaravadivelu (1994; 2013); Kanavillil Rajagopalan (2003); David Crystal 

(2010). Em relação à proficiência apoiamo-nos em Matilde Scaramucci (2000). 

Para discorrer sobre as definições do conceito de autonomia da aprendizagem 

de línguas estrangeiras (LE) partirmos dos estudos de Henri Holec (1981), Phil 

Benson (1997; 2006; 2011), David Little (1991), Vera Menezes Paiva (2006). 

Posteriormente, ao explanar a respeito do controle da aprendizagem, tomamos por 

base as ideias de Phil Benson (2011; 2013) e sobre a autoavaliação, a proposta 

discutida por David Gardner (2000, 2010). 

Com base em Phil Benson (2011), fizemos alusão ao controle dos fatores 

psicológicos e, em relação à motivação, nos amparamos pelos estudos de Edward 

Deci e Richard Ryan (2000) como a teoria da atribuição e da autodeterminação. 

Discutimos sobre as crenças de aprendizagem, apresentando conceitos de Anita 

Wenden (1986); Philip Riley (1994); Sara Cotterall (1995), Ana Maria Ferreira Barcelos 

(2004) etc. 

Sobre papel do professor na promoção da autonomia, partimos das 

contribuições de Sara Cotterall (1995); David Little e Lienhard Legenhausen (2017); 
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David Little (2004); Phil Benson (2011a). Em relação aos tipos de atividades e os 

domínios com o uso da língua, fomos amparados pelas classificações que o Conselho 

Europeu (2001) determinou. 

Para a construção metodológica desse estudo, utilizamos uma abordagem de 

cunho etnográfico2 que se insere no paradigma interpretativista, também conhecido 

como qualitativo. Utilizamos uma abordagem de pesquisa qualitativa, nos termos de 

Kauark ([et al], 2010, p.26), que  

[...] considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 
isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 
sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos 
fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de 
pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O 
ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o 
instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus 
dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de 
abordagem.  

Optou-se por uma perspectiva etnográfica pelo fato de ela corresponder com 

“a arte e a ciência de descrever um grupo humano – suas instituições, seus 

comportamentos interpessoais, suas produções materiais e suas crenças” 

(ANGROSINO, 2009, p.30). O termo etnografia deriva da junção de dois léxicos 

gregos: ethnos, que significa pessoas ou grupo cultural; e graphein, que significa 

escrita. A definição etimológica de etnografia explica as características de uma 

pesquisa baseada nessa tipologia como, por exemplo, a descrição de culturas 

específicas e grupos de pessoas, sejam elas grupos exóticos de diferentes culturas 

ou grupos de dentro da cultura etnográfica. Portanto, em uma pesquisa com tal 

característica, o pesquisador precisará estar inserido dentro da comunidade 

investigada por um longo tempo (JUNIOR; PAIVA, 2007). Ainda de acordo com Mattos 

(2011, p.51), 

Etnografia é também conhecida como: observação participante, pesquisa 
interpretativa, pesquisa hermenêutica, dentre outras. Compreende o estudo, 
pela observação direta e por um período de tempo, das formas costumeiras 
de viver de um grupo particular de pessoas: um grupo de pessoas associadas 
de alguma maneira, uma unidade social representativa para estudo, seja ela 
formada por poucos ou muitos elementos, por exemplo: uma escola toda ou 
um grupo de estudo em uma determinada sala de aula. 

                                                           
2 A pesquisa é de cunho etnográfico porque o tempo que passamos com o grupo e a duração das 

observações não foram suficientes para se enquadrar em um estudo etnográfico. 
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Outro aspecto relevante sobre a pesquisa etnográfica é apontado por Junior 

e Paiva (2007, p.3, tradução nossa3) na seguinte afirmação, 

A pesquisa etnográfica não foi solicitada para adotar técnica isolada de 
observação per se, nem para excluir as vozes das pessoas investigadas de 
seus escritos. Pelo contrário, a etnografia exige participação plena do 
pesquisador na cultura do “outro” e registro apropriado nos produtos 
etnográficos (relatórios, monografias e assim por diante) das vozes do 
último.4  

Para iniciar a investigação, em primeiro lugar, fizemos um levantamento de 

estudos referenciais que ampliaram e permitiram que fossem compreendidas 

concepções relevantes acerca da importância da autonomia do aprendiz para 

alcançar a proficiência em uma língua estrangeira e, no caso em específico, na LI. 

Para a composição do corpus da pesquisa e como registro autêntico das falas 

dos participantes do estudo proposto, utilizamos a técnica de aplicação de um 

questionário semiestruturado com dez perguntas que constam no “apêndice A”. As 

questões de número um, três, seis, oito e dez foram criadas por nós e as de número 

dois, quatro, cinco, sete e nove foram adaptadas das perguntas propostas por Martins 

e Maciel (2010). 

Com isso, buscamos verificar se os estudantes de alguma forma controlam a 

sua aprendizagem, no que tange ao estabelecimento de metas, escolha de recursos 

(materiais e tarefas), e avaliação, além de averiguar as crenças sobre o papel do 

professor e a força motriz do interesse dos estudantes pela língua, ou seja, a 

motivação para o aprendizado. 

A ideia de detectar os indícios de autonomia em narrativas de estudantes de 

LI está fortemente ligada ao próprio conceito desse termo, por ser resultado da 

reflexão do aprendiz em relação à sua própria aprendizagem na língua. A consciência 

do próprio processo de aprendizagem é uma das características do aprendiz 

autônomo, sendo desse modo, um material rico em informações que permite 

comprovar ou contradizer o que se tem discutido sobre a autonomia (CARVALHO, 

2007). Ao aplicarmos o questionário, buscamos investigar indícios de autonomia de 

modo semelhante ao detectado pelas narrativas, porém menos complexos. Vale frisar 

                                                           
3 Todas as traduções desta pesquisa foram feitas pela autora. 
4 Texto original: Ethnographic research has not been asked to adopt isolated observation techniques 
per se, nor to exclude the voices of the people investigated from its writings. On the contrary, 
ethnography requires full participations of the researcher in the culture of the “other” and appropriate 
registering within ethnographic products (reports, monographs, and so forth) of the voices of the latter.  
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que, embora não tenhamos coletado narrativas mediante o questionário aplicado, foi 

possível obter reflexões e falas dos estudantes sobre a sua própria aprendizagem de 

LI. 

O instrumento de pesquisa citado foi destinado aos 15 aprendizes de LI, que 

estão dentro da faixa etária de 14 a 17 anos, de ambos os sexos, de classe média -

baixa, estudantes em uma escola pública, cursando o segundo ano do Ensino Médio 

Regular. Os estudantes optaram por cursar a disciplina de LI (opcional, pois também 

são ofertadas aulas de língua espanhola), e estudam de segunda a sexta no período 

vespertino, tendo uma aula de LI por semana, com duração de 50 min. Além disso, 

fizeram inscrição para participar do minicurso de um subprojeto de Letras - Inglês 

promovido pelos bolsistas do Programa Institucional de bolsa de Iniciação à Docência 

– PIBID, vinculado à Universidade Federal de Rondônia e coordenado pelas 

professoras Odete Burgeile e Lusinilda Carla Pinto Martins, com a supervisão de um 

professor de uma Escola Estadual em Porto Velho – Rondônia. Os participantes dessa 

pesquisa foram selecionados pelo fato de se inscreverem e participarem do minicurso 

do PIBID. 

O PIBID é um programa financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), que fornece bolsa aos estudantes de cursos de 

licenciatura plena em áreas específicas, para que eles realizem atividades 

pedagógicas em escolas públicas do ensino básico. 

A princípio, pensamos em selecionar os vintes estudantes que foram 

aprovados no seletivo do minicurso para participar desta pesquisa. No entanto, como 

eles são menores de idade, e, por isso era necessário a assinatura do responsável no 

termo de assentimento livre e esclarecido, utilizamos apenas as respostas dos 

quinzes que nos entregaram esse termo assinado. 

Além do questionário aplicado, fizemos observações com a ajuda de um 

gravador acerca das atitudes, comportamentos dos estudantes em algumas aulas do 

minicurso. Esse acontecia uma vez por semana, das 18:00hs às 20:00hs, durante o 

período do primeiro semestre letivo de 2017, totalizando, assim, 4 meses de imersão 

na comunidade selecionada. Fizemos ainda o uso de algumas fontes documentais, 

como: a folha da ficha de inscrição do minicurso, a prova do processo seletivo e o 

resultado das notas dos participantes da prova e com a sua classificação. 
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Com a finalidade de preservar o sigilo e a privacidade dos 15 indivíduos 

participantes da pesquisa, eles receberam as seguintes denominações: A1, A2, A3, 

A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15. 

O estudo desenvolvido foi organizado em capítulos específicos. No primeiro 

capítulo explanamos sobre o ensino de LI na escola regular da educação básica no 

Brasil e os documentos que o normatiza. Posteriormente, problematizamos alguns 

fatores políticos que envolvem a aprendizagem da LI, e por último, sucintamente 

discorremos sobre a proficiência no campo da aprendizagem de línguas.  

No segundo capítulo, então, apresentamos as definições do conceito de 

autonomia na aprendizagem de LE. Em seguida, explanamos a respeito do controle 

da aprendizagem e autoavaliação. 

No terceiro capítulo discorremos sobre o controle dos fatores psicológicos, em 

específico quanto à motivação, junto com a teoria da atribuição e da 

autodeterminação, dentre outros. Por conseguinte, apresentamos discussões sobre 

as crenças de aprendizagem e como elas intervêm no desenvolvimento da autonomia 

na aprendizagem de LE. 

No quarto capítulo abordamos a autonomia dentro e fora de sala de aula, 

mostrando qual o papel do professor na promoção da autonomia e discorremos sobre 

a aprendizagem de línguas que acontece para além da sala de aula, dando ênfase 

para os tipos de atividades e os domínios do uso da língua. 

No quinto capítulo apresentamos a interpretação das respostas do 

questionário aplicado aos participantes da pesquisa, em busca de indícios de uma 

aprendizagem autônoma. Averiguamos as metas de aprendizagem estabelecidas, 

como se autoavaliam, os tipos de tarefas com o uso da LI, os tipos de motivação 

apresentados, as crenças em relação ao professor dos aprendizes e a presença dos 

elementos que compõem a capacidade da autonomia. 

Por fim, fizemos as nossas considerações apontando os resultados obtidos e 

apresentando as implicações para área de ensino aprendizagem de LI. 
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1 LÍNGUA INGLESA NO BRASIL 

 

Neste primeiro capítulo abordamos sobre os documentos oficiais que 

normatizam o ensino de língua estrangeira no Brasil e os fatores políticos que o 

envolvem. Depois, discorremos sobre o termo proficiência utilizada nesse campo de 

estudo.  

 

1.1 O ensino de Língua Inglesa na educação básica  

 

No presente século dado aos avanços tecnológicos, por exemplo, com o 

surgimento da internet, temos um contexto em que as distâncias foram diminuídas e 

aproximaram as pessoas de todo o mundo, as notícias e as informações passaram a 

chegar a diversos lugares de modo mais veloz e instantâneo, exigindo cada vez mais 

que as pessoas sejam cidadãos globalizados. Desta forma, recai sobre o professor de 

línguas parte de tal responsabilidade, no sentido de proporcionar aos aprendizes 

acesso a tal mundo, pois “a linguagem é a principal ferramenta que carrega imagens 

e fluxos globais”5 (KUMARAVADIVELU, 2013, p.318). 

O ensino de LE no Brasil foi oficialmente implantado nas escolas regulares 

em 1855. Em seu percurso até os dias atuais existiram vários documentos oficiais que, 

ao decidirem os rumos a serem tomados pelo ensino educacional brasileiro, 

simultaneamente forneciam diretrizes para o ensino da LE. Na educação básica, o 

ensino de LE é regulamentado por duas instâncias: Federal e Estadual/Municipal. No 

âmbito federal existem três documentos fundamentais que regulamentam o ensino: 

Lei de Diretrizes e Bases - LDB, Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs e 

Programa Nacional do Livro Didático - PNLD. Já em relação decisões sobre o ensino 

de LE que acontecem na esfera Estadual/Municipal estas acontecem através das suas 

secretarias, que têm autonomia para definir como irá funcionam desde que obedeçam 

às normas estabelecidas pela LDB e pelo PCNs. 

A LE tem 163 anos de história nos currículos da educação básica brasileira. 

O primeiro documento oficial prescrevia que os professores tinham que utilizar o 

método gramática-tradução, e era ofertado nos meados do século XIX, o ensino de 

                                                           
5Texto original: “language is the prime tool that carries global images and global flows”. 
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diversas línguas, como francês, inglês, latim, alemão, grego e italiano. No entanto, 

houve um período de 35 anos em que as LEs deixaram de ser ensinadas em muitas 

escolas regulares, mais especificadamente entre os anos de 1961 com a publicação 

da primeira LDB, até 1996 com a nova LDB. Isto aconteceu, pois com a primeira LDB, 

o ensino de LE deixava de ser obrigatório e passava a ser opcional, e desobrigava o 

Estado de fornecer esse tipo de ensino (CAMARGO; SILVA, 2017). Então, nesse 

período as pessoas que tinham acesso a aprendizagem de LE eram as que possuíam 

condições financeiras para custear professores particulares ou cursos em escola de 

idiomas; os indivíduos de classes sociais mais baixas durante esses anos ficaram 

marginalizados a esse tipo de conhecimento.  

Observamos que, em questão de método de ensino de LE, na prática em sala 

de aula houve poucas mudanças. Embora tenham surgido vários métodos 

posteriormente e atualmente não seja prescrito um método específico nos 

documentos oficiais que regulamentam o ensino de LE, na prática muitos professores 

da educação básica ainda utilizam o método gramática-tradução prescrito em 1855, 

notando se assim, pouca evolução. O problema de aderir especificamente a um 

método é que a aula/disciplina fica desvinculada do contexto atual, e acabam não 

sendo interessante para os estudantes que estão acostumados com a dinamicidade 

do mundo globalizado. Este método foi criado a partir de uma necessidade de uma 

época e que, com a mudança dos tempos, novos métodos e práticas surgiram, por 

isso que fazemos essas ponderações. 

A partir de 1996, o ensino de pelo menos uma LE passou a ser obrigatória 

nas escolas desde a 5ª série (que atualmente corresponde ao 6° ano) até ao ensino 

médio. A língua a ser ensinada poderia ser escolhida pela comunidade escolar. Já em 

5 de agosto de 2005, a lei de Nº 11.161 obrigou a oferta do ensino de língua espanhola 

nas escolas. Mais recentemente, em 16 de fevereiro de 2017 foi aprovado a lei de nº 

13.415 que foi incluído no Art. 35-A § 4º da LDB, que por ora, obriga o ensino da LI na 

educação básica e revoga a lei de n°11.161. Sobre isso, pensamos que a oferta do 

ensino de LE deveria ser opcional, pois nos parece ser mais democrática, dando aos 

sujeitos a liberdade para escolherem qual língua querem aprender. Além disso, nos 

países em que essas línguas são oficiais, não há a obrigatoriedade em aprender a 

língua portuguesa, ou seja, não há reciprocidade. Assim, cremos que não precisamos 
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privilegiá-los, ofertando apenas uma língua como obrigatória em nossas escolas, se 

eles não fazem o mesmo referente a nossa em seus países.  

Atualmente a LI é reconhecida com uma língua internacional, franca e muito 

utilizada nas relações comerciais, internacionais, diplomáticas, na informática e nas 

produções científicas. Porém, essa relevância não foi adquirida aleatoriamente, 

segundo Crystal (2010, p. 10), “uma língua se torna internacional ou global por uma 

única razão – o poder das pessoas que a falam”. Esse poder foi adquirido com o 

decorrer do tempo, mais precisamente no início do século XVI quando os ingleses 

atravessaram o mar para irem colonizar a América do Norte e o Canadá, e 

posteriormente outras colônias, e foram disseminando a sua língua pelo mundo afora. 

No caso da proeminência da LI como língua internacional e a sua influência 

sobre vários países, de acordo com Crystal (2010), se deu a partir da junção de quatro 

tipos de poder que em épocas diferentes, foram impondo a língua por diversos 

lugares, sendo eles: político/militar; tecnológico/científico; econômico e cultural. 

Quanto ao poder político é possível citar o período do Império Britânico em seu 

processo de colonização às outras terras, como já citadas anteriormente, foram as 

primeiras expansões da língua. 

 Em relação ao poder tecnológico/científico, temos a Revolução Industrial, 

onde primeiro foi na Inglaterra e posteriormente nos Estados Unidos que se 

desenvolveram as primeiras tecnologias avançadas para a indústria. Assim, por 

exemplo, os países que importavam essas tecnologias tinham que conhecer a LI para 

entender os manuais ou conversar com os fabricantes para compreender o 

funcionamento da máquina. 

Referente à contribuição do poder econômico para o status que a LI possui, 

podemos citar o valor de sua moeda, primeiramente, a libras e posteriormente, o dólar. 

Já em relação ao poder cultural, como os norte-americanos e ingleses possuíam as 

tecnologias mais avançadas em seu controle, segundo Mafra (2004) por volta dos 

anos de 1750 e 1900, depois da criação da máquina de impressão rotativa e dos novos 

sistemas de transporte, 50% de toda a produção tecnológica e científica do mundo 

eram feitas pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. Desta forma, com boa parte das 

tecnologias em suas mãos, através de transmissão televisiva, filmes, músicas pop, 

viagens, internet, etc., conseguiram influenciar e propagar ainda mais a sua língua.  



 
 

24 
 

Podemos observar que as hegemonias exemplificadas anteriormente levaram 

a LI a ter um prestígio linguístico e a se tornar uma língua de comunicação 

internacional. Sua propagação maciça trouxe consequências inesperadas: 

atualmente, ela não é uma língua somente de pessoas que residem na Inglaterra ou 

nos Estados Unidos, temos por exemplo, o inglês sul-africano, inglês indiano, inglês 

escocês e outros.  

Desta forma, ter acesso a LI fornece ao aprendiz uma base discursiva a qual 

pode se deparar com diversas visões de mundo, culturas e até de si mesmo como ser 

humano. De acordo com Rajagopalan (2003, p. 70), “o verdadeiro propósito do ensino 

de LE é formar indivíduos capazes de interagir com pessoas de outras culturas e 

modos de pensar e agir. Significa transformar-se em cidadãos do mundo”. Para isso, 

acreditamos ser necessário que o professor tenha consciência da política que o ensino 

de inglês envolve, para mostrar aos seus alunos a perspectiva apontada pelo autor, 

haja vista que ele é o indivíduo que tem a possibilidade de influenciar os seus 

estudantes e, um dos maiores formadores de opinião na sociedade. No entanto, 

compreendemos que embora o professor possa propiciar em sua aula discussões 

sobre os aspectos políticos da língua, a fim de desenvolver o senso crítico de seus 

alunos, sabemos que como sujeito sócio histórico6, eles podem querer ou não 

desenvolver as capacidades citadas anteriormente e expressas por Rajagopalan 

(2003). São situações imprevisíveis e subjetivas, porém o papel do professor é 

apresentar perspectivas, tendo sempre em vista a heterogeneidade que é própria de 

grupos. 

Martins (2018, p. 52) salienta que, o objetivo da aprendizagem de línguas deve 

propiciar “...uma ascensão pessoal não somente nos planos cognitivos, social e 

cultural, mas identitário”. Isto é, além de haver a possibilidade de o estudante 

conseguir aprender uma LE, a oferta desse ensino na educação pública, deve também 

propiciar o desenvolvimento do senso crítico, e portanto para que ele seja capaz de 

olhar a cultura do estrangeiro, não no sentido de fazer julgamentos de valor, sejam 

positivos ou negativos, em relação a sua, mas com a finalidade de refletir sobre a sua 

identidade, sua cultura, seu modo de ver o mundo, se constituir como sujeito e se 

tornar um cidadão globalizado e autônomo. 

                                                           
6 Entendido a partir da perspectiva de Vygotsky (1982), o ser humano é o resultado da interação, 
relação dialética com a sociedade, constituído durante todo o seu percurso histórico. 
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Mais recentemente, em 22 de dezembro de 2017, o Conselho Nacional de 

Educação do Brasil instituiu a BNCC - Base Nacional Comum Curricular para a 

educação infantil e ensino fundamental, e posteriormente o Ministério da Educação – 

MEC disponibilizou em seu portal na internet, a BNCC para o ensino médio. A BNCC 

é o documento oficial mais recente de referência nacional comum e obrigatória para a 

elaboração dos currículos e propostas pedagógicas das redes de ensino e instituições 

escolares públicas e particulares em nosso país.                                           

Observamos que nesse documento oficial, há incentivos para que o professor 

tenha um posicionamento político no ensino da LI, similar ao defendido por Martins 

(2018) e Rajagopalan (2003). Em relação ao ensino de LI no nível fundamental, por 

exemplo, vemos que essa língua na BNCC é vista como uma língua franca e 

desterritorializada, e que deve ser considerada a sua interculturalidade, enfatizando-

se o uso tanto pelos diversos falantes dessa língua, como as práticas sociais digitais. 

No Ensino médio, é também reforçada a ideia de possibilitar “...o desenvolvimento de 

maior consciência e reflexão críticas das funções e usos do inglês na sociedade 

contemporânea – para problematizar os motivos pelos quais ela se tornou uma língua 

de uso global, por exemplo” (BRASIL, 2018, p.476).  

Porém, foi possível notar um paradoxo de posicionamento político da BNCC, 

pois se por um lado prioriza para a aprendizagem de LE na educação básica somente 

a LI como obrigatória, através do Art. 35-A § 4º da LDB, por outro, em seu discurso 

apresentado, tenta combater o discurso da alta valorização da cultura americana e 

britânica ao enfatizar as ideias de desenvolvimento de interculturalidade, consciência 

crítica, etc.  

Como este documento é o mais recente publicado pelo ministério da 

educação brasileira e se baseia nas últimas alterações da LDB e no Plano Nacional 

de Educação - PNE, buscamos verificar se encontrávamos algo que tratasse sobre ao 

desenvolvimento da autonomia na aprendizagem da LI. Porém, na parte específica 

que trata sobre o funcionamento da LI no documento da BNCC não encontramos nada 

que remetesse a esse assunto. Contudo, encontramos o termo autonomia na 

competência7 específica 3, de linguagens e suas tecnologias (Artes, Educação Física, 

                                                           
7 Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e 
procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver 
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho 
(BRASIL, 2018, p.9) 
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LI e Língua Portuguesa) para o ensino médio. O objetivo dessa competência 

específica é,  

                                         Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer, 
com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e 
coletiva, de forma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de 
vista que respeitem o outro e promovam os Direitos Humanos, a consciência 
socioambiental e o consumo responsável, em âmbito local, regional e global 
(BRASIL, 2018, p. 481) 

 

Dessa maneira, entendemos que o modo como a BNCC utiliza o termo 

autonomia não possui uma relação com a ótica defendida pela teoria em estudo. A 

autonomia nesse documento tem uma relação com a autonomia pessoal, no sentido 

de o desenvolvimento do estudante como ser humano, social, cidadão, voltado para 

os direitos humanos. Na perspectiva da BNCC a autonomia é vista como uma 

construção, desenvolvida nas práticas de compreensão/recepção e de produção 

(individual ou coletiva) em diferentes linguagens8 (BRASIL, 2018).  

Assim, embora reconheçamos a importância que a BNCC concede a questão 

autonomia, ela não é apresentada como uma responsabilidade, um controle, uma 

habilidade para o gerenciamento da aprendizagem de LE. Logo, até o presente 

momento é possível afirmar que a autonomia do aprendizado de línguas não está 

inclusa nos documentos oficiais que regulamentam o ensino de LE no Brasil, 

sinalizando (indiretamente) que não é uma competência almejada, porém não há 

nenhuma cláusula que impeça o professor de a promover. 

 

 

1.2 Proficiência 

 

A terminologia ‘proficiência’ é muito utilizada em contextos de 

ensino/aprendizagem de línguas e como consequência de sua variabilidade de 

definições, uso, finalidades e avaliações na área, às vezes gera confusões aos leitores 

que não estão familiarizados com esta condição. Assim, nessa subseção, mostramos 

                                                           
8  Na BNCC refere-se aos seguintes tipos de linguagens – artísticas, corporais e verbais (oral ou visual-

motora, como Libras, e escrita) –, que são objeto de seus diferentes componentes (Arte, Educação 
Física, Língua Inglesa e Língua Portuguesa) (BRASIL, 2018, p. 474). 
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sucintamente a amplitude do termo e por último, apresentamos o sentido adotado 

nesse estudo. 

A proficiência pode ser definida a partir de uma infinidade de perspectivas, 

estabelecida quanto ao seu objetivo, a um conjunto de variáveis e de avaliação. Como 

é explicitado a seguir,  

                                         A proficiência pode ser vista como o resultado da aprendizagem, uma meta, 
definida em termos de objetivos ou padrões e, portanto, de interesse de 
professores, administradores, elaboradores de currículos, construtores de 
testes, pesquisadores, pais e alunos. Uma vez definida, a proficiência é 
relacionada a outras variáveis como contexto, aprendizagem, características, 
condições de aprendizagem e ao próprio processo de aprendizagem. Por sua 
vez, os objetivos e padrões definidores da proficiência podem ser usadas 
como critérios para avaliar proficiência como um fato empírico, ou seja, o 
desempenho efetivo de um indivíduo ou grupo de indivíduos (STERN, 1983 
apud SCARAMUCCI, 2000, p.12). 

Uma outra finalidade do uso da proficiência é em relação à pesquisa no campo 

da ensino-aprendizagem de L2, através de avaliações específicas como fontes de 

verificação sobre o sucesso/eficiência ou fracasso da aprendizagem. Nesta situação, 

é possível por exemplo, verificar se a metodologia utilizada em um curso de LE está 

sendo eficiente a ponto dos aprendizes estarem alcançando a proficiência que fora 

estabelecida como meta. 

 Algumas considerações terminológicas dividem em duas dimensões a 

proficiência, sendo: técnica e não-técnica. A dimensão não-técnica se refere ao uso 

do termo quando é utilizado de forma holística, genérica, sem especificar, delimitar os 

objetivos, metas, níveis ou avaliação que, “...parece ter como referência o controle ou 

o comando operacional do falante nativo ideal; portanto uma proficiência monolítica, 

estável e única” (SCARAMUCCI, 2000, p.13). Nessa dimensão, a proficiência é 

utilizada como sinônimo de fluência em uma L2, e entendida como um ponto, nível ao 

qual o aprendiz chega (fluência em uma LE de modo similar ao do nativo). Para uma 

melhor compreensão do conceito não técnico de proficiência, extraímos a seguinte 

figura representado mediante a uma escala.  

 

Figura 1 - Uso não técnico ou amplo do termo proficiência 

(0).................... (1).................... (2)....................  (3).................... 

                                                Não Proficiente         Proficiente 

                                                                                 Fonte: Scaramucci (2000, p.13). 

 



 
 

28 
 

Essa ilustração funciona como uma escala, e é explicada por Scaramucci 

(2000) da seguinte maneira: (0) seria o nível em que o estudante não tem nenhum 

conhecimento da língua alvo; em seguida temos o nível fraco ou (1); bom ou nível (2) 

e proficiente ou nível (3), o ponto que separa o que é proficiente e não proficiente está 

em nível 3, já os níveis que estão anteriormente a esse ponto são considerados não 

proficientes. Assim, entendemos que na dimensão não técnica de proficiência, embora 

o aprendiz tenha desenvolvido algumas habilidades, ou por exemplo esteja em nível 

intermediário da aprendizagem de uma LE, só será considerado proficiente a partir do 

momento em que tiver fluência nessa língua de maneira semelhante ao do nativo nas 

quatros habilidades básicas: listening, speaking, reading and writing, ou seja, esteja 

no nível avançado. Nessa dimensão do conceito, não existe meio-termo, a proficiência 

é vista como única, absoluta, que o aprendiz possui, ou não. 

Já a dimensão técnica compreende o termo de proficiência sob outra 

perspectiva, como pode ser visualizado mediante a figura abaixo. 

 

 

 

                     Figura 2 - Uso técnico do termo proficiência 

(0)........................ (1)...................... (2)......................  (3)....................... 

 Nível de proficiência 

                                                                                     Fonte: Scaramucci (2000, p.14). 

 

Nesta escala, os falantes que se encontram no nível (0), (1), (2) apesar de 

menos proficientes do que os que estão no nível (3), também são considerados 

proficientes. Nesta perspectiva, o conceito é relativizado, que busca levar em conta a 

especificidade da situação de uso futuro da língua. Desta forma, temos vários tipos de 

proficiência, que dependem das singularidades da situação de uso, propósitos, 

objetivos. Por exemplo, temos pessoas que são proficientes em leitura de manuais 

técnicos que estão em uma LE, mas não sabem comunicar-se nessa língua. Já outros, 

que moram no país da língua alvo, são proficientes nessa língua para se comunicar 

no seu trabalho, mas não são na escrita, etc. 

Nesse estudo, embora não tenhamos especificado o propósito de cada 

proficiência, adotamos o conceito da dimensão técnica, por acreditarmos que o sujeito 

deve ser autor da sua própria história, ou seja, protagonista, a LI deve ser aprendida 
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para atender às necessidades e objetivos do estudante que são variáveis. Portanto, 

quando utilizo o termo proficiência, estou-me referindo a aquela à qual o estudante 

deseja alcançar. 
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2 AUTONOMIA DA APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS 

 

 

Neste capítulo discutimos acerca da teoria da autonomia da aprendizagem de 

línguas com a finalidade de explicitar a base teórica norteadora do estudo proposto. 

Para atingirmos esse objetivo, em primeiro lugar, definimos o conceito de autonomia 

sob a perspectiva de diversos pesquisadores. Em seguida, explanamos sobre a 

autonomia como um controle da aprendizagem e, posteriormente, sobre os efeitos da 

autoavaliação na proficiência de SL.   

 

 

2.1 Definição do conceito  

 

No decorrer dos anos, existiram várias mudanças significativas no modo como 

a língua era ensinada. Teorias e práticas diversas fizeram com que o ensino-

aprendizagem de LE em sala de aula evoluísse e modificasse o seu foco no 

transcorrer do tempo. Gramática, escrita, produção oral, comunicação, aspectos 

culturais e muitos outros já foram enfatizados em momentos diferentes da trajetória 

da língua estrangeira (LE), sempre voltada para metodologias prescritas a serem 

aplicadas pelos professores. Morrison (2008) afirma que, até meados da década de 

setenta, pesquisas na área do ensino e aprendizagem da LI focavam basicamente os 

métodos de ensino, negligenciando aspectos relacionados ao aprendiz. 

Posteriormente, com a queda do método audiolingual, novos métodos surgiram 

(abordagem natural; método de Curran - aprendizagem por aconselhamento; método 

silencioso de Gattegno, abordagem comunicativa, etc) enfocando o uso da língua, e 

assim, passaram a dar mais atenção aos estudantes. 

A partir desse período, as reflexões alteraram as performances. Conforme 

Morrison (2008), os educadores passaram a defender uma abordagem de ensino de 

línguas mais reflexiva, centrada no aprendiz, lhe designando responsabilidades, e 

passando, então, a utilizar estratégias de aprendizagem que sejam mais eficientes. 

Assim, mediante a pesquisa e estudos, diagnosticaram a importância da formação de 

um aprendiz autônomo para proficiência na LE, bem como para alcançar objetivos e 

sonhos pessoais, pois o indivíduo autônomo é proativo, não se limita à dependência 

total do outro.  
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Dentro da Linguística Aplicada, o termo foi cunhado pela primeira vez em 1981 

por Henri Holec9. O relatório que esse teórico elaborou para o Conselho da Europa, 

em 1979, foi o documento base que deu início para as discussões da autonomia na 

aprendizagem de línguas. A princípio, esse relatório foi proposto e fez parte de um 

movimento geral da educação de adultos, intrinsecamente associado ao interesse no 

conceito de educação permanente instigado pelo Conselho da Europa. 

 A autonomia que Holec (1981) quis promover na educação de adultos, na 

época, não se limitava à aprendizagem de línguas em um contexto educacional formal 

ou informal, mas transportava para todas as outras áreas da vida. Posteriormente, o 

termo foi adotado e ganhou maior proeminência na Linguística Aplicada, como um 

objetivo a ser alcançado e sendo prezado por distintos métodos e abordagens de 

ensino de LE. A autonomia passou a ser vista como um mecanismo a ser utilizado 

para uma aprendizagem mais eficaz, que não se desenvolve de modo isolado, mas 

interage com outros conceitos desta área do conhecimento que interagem com a visão 

dialógica da linguagem, tais como: estratégias de aprendizagem, teoria sociocultural, 

motivação. Holec (1981, p.3) define autonomia como “a habilidade de se 

responsabilizar pela própria aprendizagem”. Nessa perspectiva, é o estudante que 

assume o controle de sua aprendizagem, e não o professor, a partir de seus interesses 

e objetivos. A aceitação desta responsabilidade implica em aprender, "de maneira 

sistemática e deliberada" (p.3), as habilidades de reflexão e análise que nos permitem 

planejar, monitorar e avaliar a nossa aprendizagem. 

Autonomia como uma teoria da aprendizagem de línguas iniciou com o 

pressuposto de que “aprender” não é o mesmo que ser “ensinado”. O ensinamento 

logicamente colabora para a aprendizagem, mas, em última análise, os indivíduos são 

os agentes de sua própria aprendizagem (BENSON, 2006; 2013).  

                                                           
9 Henri Holec é pedagogo e foi professor da Universidade de Nancy, na França, atuou no campo da 

autonomia de aprendizado de idiomas desde o final da década de 1960, como membro do grupo de 
pesquisadores do CRAPEL (Centro de Pesquisa Educacional e Aplicações em Línguas) na 
Universidade de Nancy, na França. De 1972 a 1998, foi diretor do CRAPEL, a principal instituição 
francesa de ensino e pesquisa sobre autonomia de aprendizagem de idiomas. Entre 1973 e 1978, o 
Professor Holec presidiu a Comissão de Ensino da Língua Adulta da AILA. De 1978 a 1982, foi um dos 
membros do Projeto de Línguas Modernas do Conselho da Europa. Holec realizou pesquisas em vários 
campos relacionados à linguagem, incluindo: autonomia, aprendizado autodirigido e aprender a 
aprender, treinamento e desenvolvimento de professores para autonomia, compreensão oral e escrita, 
processo de aquisição de linguagem, centros de recursos de aprendizagem de idiomas e desenho 
curricular. Mais informações: <http://asdifle.com/content/henri-holec-membre-fondateur-de-lasdifle>; 
<http://edutechwiki.unige.ch/en/Henri_Holec> 
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Na mesma perspectiva, Leffa (2003, p. 41) pondera que “só é possível 

aprender uma língua estrangeira se o aluno for autônomo. Se não for assim, ele vai 

ficar apenas com o que é dado na sala de aula, e isso não basta para adquirir o 

domínio de uma língua”. Concordando com o autor, conjectura-se que não existe só 

uma forma, ou um único local de aprender. A escola é uma instituição responsável 

pela geração de conhecimento, mas existem outros ambientes e recursos aos quais 

o indivíduo pode recorrer. Nessa perspectiva, o aprendiz eficaz é aquele que é 

proativo, bem como possui qualidades essenciais para atingir a língua-alvo, pois 

limitar-se apenas aos conteúdos ministrados em sala de aula, não o tornará proficiente 

na língua almejada. 

A construção da autonomia precisa “estar centrada em experiências 

estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em experiências 

respeitosas da liberdade” (FREIRE, 1997, p. 121), isto é, que sejam motivadoras. Para 

isso acreditamos que o professor precisa pensar em estratégias, materiais que 

condizem com a realidade e as características de seus estudantes. Por exemplo, pedir 

para que os alunos tragam a letra de uma música de que gostam e estão na língua 

alvo para ser trabalhado em sala de aula, poderá ser mais estimulante, do que o 

simplesmente o professor selecionar e levar uma. 

Para Dickson (1994), a autonomia é uma questão de atitude no tocante à 

aprendizagem. Um aprendiz autônomo é aquele que assume a responsabilidade de 

sua própria aprendizagem, no sentido de promover seu envolvimento e tomar as 

decisões necessárias sobre a sua aprendizagem. Paiva (2006, p. 88) conceitua, por 

sua vez, esse termo do seguinte modo, 

Um sistema sóciocognitivo complexo, que se manifesta em diferentes graus 
de independência e controle sobre o próprio processo de aprendizagem, 
envolvendo capacidades, habilidades, atitudes, desejos, tomadas de decisão, 
escolha, e avaliação tanto como aprendiz de língua ou como seu usuário, 
dentro ou fora da sala de aula. 

Para esta autora, a autonomia é um sistema sóciocognitivo, por acreditar que 

além de envolver os estados e os processos mentais individuais, abarca também a 

dimensão social, na perspectiva de língua como comunicação. Para a autora, o 

contexto social é importante, deve ser observado, pois interfere tanto positivamente 

quanto negativamente no processo de desenvolvimento da autonomia da 

aprendizagem de LE. Autonomia pode ainda ser conceituada em termos políticos 



 
 

33 
 

como propõe Pennycook (1996. p. 45): “Tornar-se autor do próprio mundo, tornar-se 

um aprendiz e usuário autônomo da língua, não é tanto uma questão de aprender a 

aprender como é uma questão de aprender a lutar por alternativas culturais”. 

Dickson (1994) ainda pondera que ser autônomo da sua própria 

aprendizagem não é garantia de sucesso, pois aprendizes autônomos podem tomar 

decisões erradas, investindo sua energia em coisas inúteis. Por exemplo, um aluno 

dedicar o seu tempo apenas para a memorização de léxicos de dicionário e deixar a 

gramática de lado. Sem um mínimo de conhecimento gramatical da língua que está 

aprendendo, não terá como produzir um enunciado e, assim, não obterá sucesso em 

sua aprendizagem. Para a autora, é necessário que o aprendiz seja suficientemente 

bem informado sobre a aprendizagem de línguas para tomar decisões acertadas 

sobre sua própria aprendizagem. Daí a importância do professor para aconselhar e 

orientar os estudantes em relação aos conhecimentos metacognitivos, como por 

exemplo, apresentar as diversas metodologias, estratégias de aprendizagem, 

materiais de aprendizagem, para que assim, o aprendiz possa selecionar a que melhor 

se adeque ao seu perfil e que irá gerar resultados eficientes e positivos. 

 Leffa (2003) assegura que o desejo e a responsabilidade do estudante são 

fundamentais na aprendizagem autônoma. Desta maneira, entendemos que não 

surtirá nenhum efeito se o professor aconselhar o aprendiz, e ele não quiser aprender 

uma LE e não almejar ser autônomo. Nessa perspectiva, o ponto essencial e inicial 

para o desenvolvimento da autonomia da aprendizagem dependerá do aspecto 

cognitivo ‘vontade’, ‘querer’ do estudante, que marca a subjetividade na 

aprendizagem. 

Em razão da abrangência do termo autonomia, diversos estudiosos e 

pesquisadores seguiram direções distintas. Little (1991, p.3-4) apresenta o conceito 

mais específico para o ensino e aprendizagem de LE. Assim, para não causar 

equívocos, o autor faz cinco apontamentos acerca do que não é autonomia nesse 

contexto.  

Em primeiro lugar, a autonomia não é sinônimo de autoinstrução (LITTLE, 

1991, p.3), ou seja, é uma ilusão o indivíduo acreditar que irá aprender uma língua 

sozinho, sem a interferência do ‘outro’, seja ela do professor, do colega de sala de 

aula, de nativos, e até mesmo das tecnologias digitais, como defendida na Teoria 
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social Ator-Rede, conhecida como TAR10 (LATOUR, 2005). Por exemplo, mediante a 

interação entre um ator não-humano, no caso do uso de um aplicativo, smartphone, 

computador, com o ator-humano, o processo de aprendizagem de uma língua pode 

acontecer, graças à competência do sujeito em lidar com o aplicativo e modificar o 

modo de percepção e recepção de informação dos aprendizes. Com a expansão 

tecnológica, existem vários recursos para a aprendizagem de línguas na internet, 

como por exemplo, sites, aplicativos, podcasts, canais no YouTube que ensinam e 

apresentam dicas de como aprender uma L2.  

A prática da autonomia pode ser exercida tanto dentro da sala de aula, como 

fora dela. Em contexto de sala de aula, o desenvolvimento da autonomia do aprendiz 

está atrelado à postura do professor, pois nesse ambiente, entende-se que ele é a 

pessoa mais habilitada para fazer os direcionamentos e propiciar a aprendizagem. A 

autonomia como uma característica natural do indivíduo na prática pode ser 

incentivada ou barrada tanto pelo professor como pelos condicionantes de variáveis 

sócio-histórico, crenças, experiências. No entanto, há casos em que mesmo com 

percalços em experiências de aprendizagem que não contribuí para o 

desenvolvimento da autonomia, alguns estudantes, motivados intrinsecamente e pelo 

desejo de aprender uma língua, se responsabilizam (às vezes de modo inconsciente) 

e vão em busca de outros caminhos, métodos, etc. 

O cerne da questão é que muitos estudantes ao terem uma experiência de 

aprendizagem frustrante passam a crer que são incapazes de apreender uma L2 e 

desistem do processo de aprendizagem. É nesse ponto, que entendemos a 

importância de o professor autônomo para fornecer conhecimentos metacognitivos 

sobre a aprendizagem de línguas, conscientizar os estudantes sobre a relevância da 

autonomia, da responsabilidade, de saber como aprender, poderá fornecer subsídios 

e ajudar mais alunos a terem sucesso na proficiência da língua alvo. 

Em suma, entendemos que nessa primeira concepção apontada por Little 

(1991) não é no sentido de autoinstrução que a autonomia é pensada, pois eles não 

                                                           
10 A TAR fundamenta-se no princípio, que há uma interação em rede, entre o ser humano e objetos, 

coisas, definindo-se, assim, como a interação entre atores humanos e não-humanos, que se 
comunicam e provocam mudanças um no outro. De acordo com Buzato (2009, p.72) essa teoria, 
“funda-se no exame etnográfico das redes de práticas sociais interdependentes (e dos objetos que 
estabelecem essas interdependências) no campo da tecnociência, um exame que obedece ao princípio 
metateórico da simetria generalizada, isto é, o pressuposto de que humanos e não-humanos são 
actantes (no sentido greimasiano de participantes semióticos da narrativa) definíveis relacionalmente, 
a partir das maneiras como agem/resistem nessas redes de práticas”. 
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excluem o papel do professor desse processo, pelo contrário, ressaltam a sua 

importância, como explanaremos mais adiante na subseção 4.1. Trata-se da questão 

de desmitificar a crença que muitos estudantes têm ao pensar que a sua 

aprendizagem depende totalmente do professor.  

A segunda concepção apontada por Little (1991, p.3) é que a autonomia não 

exige que o professor abandone toda iniciativa e controle em sala de aula. 

Entendemos que, nessa perspectiva, o professor exercerá o papel de mediador do 

conhecimento, promoverá a autonomia de seus alunos utilizando estratégias 

pedagógicas de relevância pessoal e que os envolvam ativamente em sua 

aprendizagem, sem que o professor perca a sua autoridade em sala de aula 

(BENSON, 2013).  

Em uma aula, por exemplo, é suscetível que o estudante seja inicialmente 

dirigido pelo professor, e, por conseguinte, funcionar como um empreendimento 

cooperativo entre professor e alunos que envolvam os estudantes progressivamente 

em assumir mais responsabilidade pela sua própria aprendizagem. O professor pode 

por exemplo, envolver os seus estudantes na elaboração de um projeto cultural, como 

dividindo a turma em grupos em que cada equipe irá escolher uma região do Brasil, e 

elaborar um vídeo sobre essa região em LE com uma duração estipulada, e em que 

eles apareçam nas imagens da gravação. Nessa tarefa os estudantes terão que 

selecionar a região e pensar sobre o que eles querem apresentar: comidas típicas ou 

danças ou costumes e etc. Cada grupo irão fazer a seleção de materiais e conteúdo 

a partir de suas afinidades, que os envolverá ativamente na aprendizagem e 

incentivará o desenvolvimento da autonomia do aprendiz.  

Como apontam Aoki e Nakata (2011, p.8 apud YAMASHIROYA, 2015), a 

autonomia da aprendizagem de línguas é uma capacidade que necessita ser praticada 

e o professor deve contribuir em várias atividades. Sob essa ótica, cabe ao professor 

observar até que grau o aprendiz é capaz de tomar decisões sobre o seu estudo nas 

atividades que buscam desenvolver essa capacidade. Essas atividades não são 

necessariamente novas, algumas já são até utilizadas por alguns professores na 

prática, mas sem pensá-las como uma estratégia pedagógica para a autonomia. Uma 

característica geral dessas tarefas são que delegam ao aprendiz algumas 

possibilidades de escolhas, liberdade, como já mencionado anteriormente e 

apresentamos na subseção 4.1.  
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A terceira concepção apontada por Little (1991) é que a autonomia não é um 

novo método. Isto é, não tem um passo a passo idealístico que alcançará todas as 

particularidades do aluno e, quando aplicado, não é garantia de que conseguirá 100% 

de êxito na proficiência da LE. Pelo contrário, é um conceito que interage com outras 

teorias e metodologias de ensino de línguas, que seguem uma visão dialógica da 

linguagem, pois as centradas no professor não admitem práticas autônomas do 

aprendiz. 

Na quarta concepção, então, Little (1991, p.4) explícita que a autonomia não 

é o único comportamento que pode ser facilmente descrito na literatura, ou seja, não 

existe uma única receita a partir da qual o indivíduo conquistará sua almejada 

proficiência em LE.  

Por fim, de acordo com o autor (LITTLE, 1991, p.4), a autonomia não é um 

estado estacionário alcançado por certos aprendizes. Entendemos que está sempre 

em fase de construção, desde quando nascemos até a velhice. Uma criança quando 

consegue, por exemplo, escolher pela primeira vez qual roupa quer vestir, sem a 

opinião da mãe, é uma ação que apresenta indício de desenvolvimento da sua 

autonomia em questões básicas. Yamashiroya (2015, p.24) aponta que “é possível 

que qualquer pessoa desenvolva essa capacidade. Conforme Little (1991), a 

autonomia como atributo do aprendiz pode ser desenvolvida, mas o seu nível pode 

diminuir, caso não seja posta em prática. Nessa perspectiva, é a prática que irá 

aprimorar e aumentar o nível de autonomia na aprendizagem de LE.  

Gardner (2000) aponta que os níveis de autonomia do aprendiz não são 

fixados, estão suscetíveis quanto às mudanças, conforme o tempo, contexto e a 

disposição dos alunos. Diversos pesquisadores (LITTLE, 1996; NUNAN, 1997; 

GARDNER e MILLER, 1999) afirmam que uma total autonomia é um ideal raramente 

obtido. Assim, cremos que variantes tais como: o tempo, contexto, disposição e 

motivação, podem fazer com que, em certos momentos, o aprendiz tenha mais 

autonomia do que em outros. Por exemplo, ao selecionar tarefas de aprendizagem 

com o uso da língua em sua casa, o estudante demonstrará possuir mais autonomia, 

do que na realização de uma prova em sala de aula. Por isso, entendemos que um 

indivíduo nunca será cem por cento autônomo, porém tal fato não exime os benefícios 

trazidos pela prática da autonomia na aprendizagem de LI. 
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Littlewood (1999, p.75) propõe uma classificação a partir do nível dessa 

capacidade em duas categorias: autonomia “proativa” e “reativa”11. A primeira indica 

o estágio em que o aprendiz é capaz de conduzir tanto a direção da atividade, quanto 

ela em si, ou seja, de escolher a atividade. Acreditamos que para desenvolver esse 

tipo de autonomia, o estudante precisa estar motivado. A segunda refere-se ao grau 

em que o aprendiz apenas conduz a atividade estabelecida por outra pessoa. Nessa 

segunda categoria, poderíamos pensar em um contexto de sala de aula, em que o 

professor define a atividade e o aluno consegue apenas realizar o que foi proposto. 

Para Little (1991) a autonomia é uma capacidade para o desprendimento, a 

reflexão crítica, a tomada de decisões e a ação independente que implica também em 

um elevado grau de liberdade, que nunca será absoluta, mas sempre condicional 

porque somos seres sociais. Nossa independência sempre será equilibrada por 

dependência. Assim, a palavra que está relacionada com a autonomia é 

interdependência, nossa condição essencial. O autor discorre ainda que, a origem da 

teoria da autonomia é psicológica, está relacionada com a forma como aprendemos. 

Ou seja, cada indivíduo tem um modo de aprender e precisa estar consciente disso 

para que possa selecionar tarefas de aprendizagem adequadas ao seu perfil. Assim, 

acreditamos ser importante que o professor saiba o estilo de aprendizagem de cada 

um de seus estudantes para poder orientá-los. A meta estabelecida poderá ser 

atingida com eficiência a partir disso. O autor completa ainda que os nossos processos 

cognitivos são exclusivamente individuais, a aprendizagem vista da perspectiva 

cognitiva também é individual. Tal consideração é um dos fundamentos do 

construtivismo e especifica que nós construímos nosso conhecimento trazendo 

informações novas, ideias, experiências, interação com o que já sabemos, isto é, o 

que a psicologia aponta como construtos pessoais. Elaborada pelo psicólogo 

americano e psicoterapeuta George Kelly, a psicologia de construtos pessoais, 

[...] deriva da massa de pressupostos compartilhados e valores que 
adquirimos inconscientemente a partir do nascimento e que ajudam a definir 
a cultura, ou sociedade da qual somos membros. Mas, em sua totalidade, 
como um sistema, eles são únicos para cada um de nós, pois estão 
constantemente moldados por nossas tentativas de fazer sentido diante da 
experiência que é nossa e só nossa. (LITTLE, 1991, p.18).12 

                                                           
11 Texto original: proactive, reactive. 
12 Texto original: […] derive from the mass of shared assumptions and values which we acquire 
unconsciously from birth onwards and which help to define the culture, or society, of which we are 
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Se a aprendizagem decorre da interação entre o conhecimento já adquirido 

com os novos saberes, nada mais adequado, relevante e eficaz, do que o próprio 

aluno gerenciar o seu processo de aprendizagem. No tocante a esse gerenciamento, 

existem algumas práticas e atitudes que evidenciam a responsabilidade com a própria 

aprendizagem, que envolve segundo Holec (1981, p. 9): 

- determinar objetivos; 
- definir conteúdos e progressões; 
- selecionar métodos e técnicas a serem usadas; 
- monitorar o procedimento de aquisição propriamente dito (ritmo, tempo, 
lugar, etc); 
- avaliar o que foi adquirido.13 

Em relação à delimitação de objetivos, entendemos ser uma atitude primordial 

para direcionar as demais práticas autônomas e, que irá variar de estudante para 

estudante. Por exemplo, tem aqueles que querem aprender uma LI apenas para se 

comunicar em seu trabalho, ou seja, para fins específicos, como no caso de 

atendentes de aeroportos. Assim, esse aprendiz não precisa necessariamente se 

dedicar a todos aspectos gramaticais e linguísticos que envolve essa LE, mas a 

princípio focar em conseguir aprender os aspectos da conversação para que consiga 

comunicar com os passageiros. O estabelecimento de objetivos é importante para 

selecionar os materiais de aprendizagem de forma adequada e que irão contribuir para 

que a meta estipulada possa ser alcançada. Para as demais práticas listada por Holec, 

é necessário que os estudantes possuam conhecimentos metacognitivos para que 

possam gerenciar a aprendizagem de LI de maneira efetiva, significativa e produzam 

resultados positivos.  

Na mesma perspectiva, Paiva (2006) menciona que o aprendiz autônomo 

delimita seus objetivos, os conteúdos a serem revisitados; seleciona métodos e 

técnicas diante das quais melhor se adapta, além de realizar sua autoavaliação no 

processo de aquisição da LE, ou seja, é proativo em busca de sua aprendizagem. 

                                                           
members. But in their totality, as a system, they are unique to each one of us, for they are constantly 
shaped and reshaped by our attempts to make sense of the experie-nce that is ours and ours alone. 
13 Texto original:  - fixing the objectives 
                            - defining the contents and progressions 
                            - selecting the methods and techniques to be used 
                           - monitoring the procedure of acquisition properly speaking (rhythm, time, place, 
                             etc) 
                           - evaluating what has been acquired. 
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Holec (2011 apud YAMASHIROYA, 2015) elenca três paradigmas de práticas 

da autonomia: aprendizagem orientada pelo professor; aprendizagem não orientada 

pelo professor e a aprendizagem mista, que utiliza as duas práticas anteriores. O 

objetivo do primeiro paradigma é tornar o aprendiz autônomo pela orientação do 

professor, o envolvendo gradualmente nos processos de determinação do seu estudo 

e aumentando sua responsabilidade no gerenciamento do programa pedagógico. Por 

exemplo, o professor pode envolver os alunos na elaboração de um projeto tarefa, em 

que eles podem contribuir de diversas maneiras, como selecionando textos, sugerindo 

ideias, e etc. Esse paradigma inclui aprendizagem em sala de aula e também qualquer 

forma de estudar a distância, por meio de materiais, métodos e recursos planejados 

conforme os aprendizes-alvo. O êxito da promoção da autonomia em sala de aula 

dependerá do controle exercido pelo professor, ou seja, até que ponto ele dará 

liberdade aos seus estudantes para que assumam a responsabilidade por sua 

aprendizagem, por exemplo, como relacionada a materiais, objetivos, entre outros.  

No segundo paradigma, então, o aprendiz define suas próprias metas, seus 

objetivos, planeja, exercita e avalia seu estudo com ajuda de um especialista de 

aprendizagem, como conselheiro. O tipo de paradigma mencionado acontece 

geralmente em centros de autoacesso onde os aprendizes colhem e aproveitam 

materiais adequados, de acordo com os objetivos estabelecidos pelo próprio 

estudante.  

Em Portugal, o governo adotou em toda a educação básica utilizar como 

estratégia, o Portfólio Europeu de Línguas14 (PEL) elaborado pelo Conselho da 

Europa, para que os estudantes consigam se autoavaliarem, selecionarem métodos, 

refletirem, organizarem o seu estudo.  

Acreditamos que esse paradigma da maneira como é apresentada por Holec, 

não se encaixa na realidade dos estudantes brasileiros, pois temos poucos centros de 

autoacesso15 de aprendizagem de línguas, que serve como um exemplo de política 

                                                           
14  É um documento de autoavaliação, que permite que o aprendiz gerencia sua aprendizagem de 
línguas, sejam elas adquiridas em contexto formal ou não formal, e registre todas as experiências 
linguísticas e interculturais. Os portfólios utilizados no sistema educacional de Portugal estão 
disponíveis em: <http://www.dge.mec.pt/portefolio-europeu-de-linguas>  
<https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/portefolioeuropeu_1ciclo.pdf>. 
15  Centros de autoacesso são modelos de uma abordagem pedagógica muito comum no contexto 
norte-americano, na aprendizagem de língua materna. Em outros contextos como França, Nova 
Zelândia e Hong Kong, dentre outros, muito tempo tem sido dedicado ao estudo dessa metodologia, 
na aprendizagem de L2. Muita tecnologia tem sido desenvolvida para essa prática e vários profissionais 
têm-se especializado em implementar tais centros, também conhecidos como centros de aprendizagem 
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linguística que impossibilita o desenvolvimento da autonomia, ao contrário de muitos 

países europeus. Não temos nenhum centro de autoacesso nas escolas regulares da 

educação básica pública. Assim, o estudante brasileiro de LE tem a possibilidade 

reduzida de ter um especialista a sua disposição para o aconselhar em relação a sua 

aprendizagem, e por isso, é importante que o professor conceda orientações de como 

aprender uma língua de maneira efetiva. 

A implantação dos centros de autoacesso em escolas públicas no Brasil 

demandaria que o governo fizesse investimentos financeiros para a instalação de uma 

sala que seria reservada para essa finalidade, materiais de aprendizagem de LE e 

também, contratar um especialista para ficar à disposição dos estudantes nesse local. 

Apesar de todo esse contexto que dificulta a aplicação desse paradigma para práticas 

autônomas proposto por Holec, acreditamos que existam algumas tarefas de 

aprendizagem que os estudantes realizam para além da sala de aula, sem uma 

orientação do professor. Como pode ser encontrado em nossos dados, por exemplo, 

na fala de (A1) que afirma estudar a LI assistindo a seriados.  

 O terceiro paradigma estabelece que tudo acontece ao mesmo tempo, ou 

seja, as duas práticas anteriores: a aprendizagem orientada e não orientada pelo 

professor (HOLEC, 2011, apud YAMASHIROYA, 2015). Nessa situação, temos 

algumas tarefas de aprendizagem como a música, por exemplo, que pode ser utilizada 

através da orientação do professor ou não, e que pode contribuir para aprendizagem 

de LE. 

Embora a autonomia seja vista como objetivo legítimo e desejável da 

educação linguística (BENSON, 2011; COTTERALL, 2000), a sua implementação nas 

escolas pode ter algumas implicações, como por exemplo, as apontadas a seguir por 

Schuindt, Burgeile e Santos (2017, p. 138),  

No sistema de educação brasileiro encontramos resistência, algumas vezes 
até por parte do professor, em introduzir aspectos que priorizem a 
aprendizagem autônoma como a negociação das atividades feitas em sala 
com participação dos alunos na hora da escolha, reflexão sobre o processo 
de aprendizagem, autoavaliação, entre outros. 

                                                           
independente. Esses centros têm sua origem remota nos “Laboratórios de Línguas” surgidos a partir 
da década de 60, frutos de uma abordagem behaviorista e que, com o surgimento da abordagem 
comunicativa foram desaparecendo. Com o espaço ganho pelo tema autonomia, os “Laboratórios” 
deram espaço aos centros de autoacesso (BLOS, 2010, p.36). 
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Observamos aí a importância de realizar pesquisas que divulguem a 

relevância de se promover a autonomia na aprendizagem de LI no Brasil, mostrando 

os benefícios, possibilidades de prática etc. Na Europa, por exemplo, o número de 

pesquisas sobre a autonomia em Linguística Aplicada é bem maior do que em nosso 

país. Fazendo uma revisão da literatura e em detrimento de tal quantidade de 

produções, tivemos a sensação de que essa temática já é muito discutida lá fora, mas 

aqui está apenas começando. No entanto, é a partir das ideias fomentadas e 

discutidas nas universidades que acontecem muitas transformações nas práticas 

sociais. A discussão sobre gênero, por exemplo, há muitos anos foi debatida nas 

universidades antes de ser discutida pela sociedade e depois aos poucos, conseguiu 

fazer parte de a formação em algumas escolas. Sendo assim, embora haja essa 

resistência apresentada por Schuindt, Burgeile e Santos (2017), acreditamos que 

futuramente, tal como já tem acontecido com outras ideias debatidas no meio 

acadêmico, a autonomia possa ser “conteúdo” nas aulas de Linguística Aplicada ou 

estágio e figurar como uma prática comum exercida pelos professores e alunos de LI 

em sala de aula. 

Em síntese, podemos perceber que existem diferentes visões sobre o que é 

autonomia dentro da linguística aplicada. Dentre as que aparecem no corpus desse 

estudo, notamos que os teóricos utilizam termos diferentes para se referirem a 

autonomia da aprendizagem de línguas. Por exemplo, para Morrison: depende da 

abordagem (centrada no aprendiz); Freire: uma construção; Cotterall: Um objetivo; 

Paiva: um sistema sóciocognitivo complexo; Pennycook: um termo político; Dickson: 

uma atitude; Little: Uma capacidade; Holec: uma habilidade e Benson: Controle. 

Apesar das diversas maneiras de definir o conceito, na literatura da teoria da 

autonomia segundo Benson (2013), há um consenso relevante no que diz respeito a 

dois pontos, primeiro que é um atributo ou capacidade que devem ser desenvolvidas 

através dos esforços conscientes do aprendiz e está relacionado com a autonomia 

pessoal. Segundo, que a autonomia do estudante se preocupa com o exercício do 

controle, comando, responsabilidade pela aprendizagem. Neste estudo adotamos o 

conceito de autonomia proposto por Benson (2011a), como explicamos na subseção 

a seguir. 
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2.2 Autonomia como controle da aprendizagem 

 

 

No século XXI, por exemplo, o advento das novas Tecnologias da 

Comunicação e Informação (TIC) tem provocado reconfigurações no conceito de 

ensino-aprendizagem na sociedade, que ressoa de modo positivo e colaborativo para 

o desenvolvimento da autonomia, do controle da aprendizagem. O que se menciona 

está acontecendo em razão do surgimento de inúmeros cursos on-line a distância, 

tanto para a aprendizagem de línguas, quanto em outras áreas do conhecimento. 

Diante de tais situações, é necessário que o aluno tenha controle sobre a sua 

aprendizagem, pois não terá a presença física do professor, mas materiais de 

aprendizagem, isto é, terá que administrar e monitorar o seu próprio processo de 

aprendizagem.  

Nesse estudo adotamos a definição de autonomia como “uma capacidade de 

controlar a própria aprendizagem”16, proposta por Benson (2011a, p. 58). O 

pesquisador prefere utilizar o termo “controle” para definir a autonomia, devido a sua 

carga semântica, que permite uma compreensão mais abrangente em das diferentes 

formas e níveis da autonomia durante o processo de aprendizagem de LI, com isso, 

não limita as possibilidades de investigações. Nessa perspectiva, a autonomia é uma 

capacidade multidimensional. Assume diferentes formas para diferentes indivíduos, 

ou até para o mesmo indivíduo possui formas diferentes dependendo da época ou do 

contexto. Por exemplo, em relação ao gerenciamento da aprendizagem alguém que 

exercita a sua autonomia há algum tempo exercerá muito mais controle do que quando 

começou a desenvolvê-la (DOMICIANO; SANTOS, 2003).  

Benson elabora uma estratégia conceitual importante que está relacionada 

com a definição de autonomia, interrogando os dois conceitos chaves: ‘capacidade’ e 

‘controle’. Com isso, ele cria e expõe os componentes potenciais e as dimensões da 

autonomia na aprendizagem de línguas. Para o autor, a autonomia é uma capacidade 

que descreve um potencial dentro dos indivíduos. Embora seja inerente ao aprendiz, 

esse fato não é garantia de que está sendo praticada, dado a diversos fatores que são 

variáveis como vontade, experiências, crenças, fatores sociopolíticos, sistema 

                                                           
16 Texto original: as a capacity to control one’s own learning. 
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educacional que colaborará ou não para o desenvolvimento de sua autonomia. Holec 

(1981, p. 8, apud BENSON, 2013) explica que, 

 

o aprendiz autônomo não é automaticamente obrigado a autodirecionar sua 
aprendizagem totalmente ou mesmo parcialmente. O aluno usará sua 
capacidade de fazer isso somente se assim o desejar e se ele for autorizado 
a fazê-lo pelas restrições materiais, sociais e psicológicas a que ele está 
submetido17.  

Assim, entendemos que a motivação é um fator necessário e propulsor para 

o desenvolvimento da autonomia. O contexto social no qual o aprendiz está inserido 

também irá intervir positivamente ou negativamente no desenvolvimento dessa 

capacidade. A capacidade faz referência com as habilidades e conhecimentos em dois 

domínios: estudo e língua. A partir da explicação de Holec (1981), Benson (2013) 

elenca os três principais componentes de uma capacidade para controlar a 

aprendizagem, sendo eles: habilidade, desejo e liberdade. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura acima, Benson (2013) exemplifica o funcionamento da autonomia 

mediante a sobreposição dos três elementos da capacidade. A habilidade se refere 

                                                           
17Texto original: …the autonomous learner is not automatically obliged to self-direct his learning either 
totally or even partially. The learner will make use of his ability to do this only if he so wishes and if he 
is permitted to do so by the material, social and psychological constraints to which he is subjected. 

 

HABILIDADE

LIBERDADEDESEJO

AUTONOMIA 

Figura 3 - O que é uma capacidade? 

Fonte: Benson (2013, p.4) adaptada pela autora. 
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aos conhecimentos metacognitivos e metalinguísticos, ou seja, para o 

desenvolvimento da autonomia, o estudante precisa saber como aprender, quais 

estratégias utilizar, quais métodos são mais adequados ao seu perfil e que irá 

proporcionar resultados significativos.  

Já o círculo do desejo se refere à intenção/vontade do aluno de aprender um 

idioma, ou de realizar determinada tarefa de aprendizagem com objetivos específicos 

estabelecidos. Esse desejo colaborará para a prática de autonomia proativa. 

Por outro lado, a liberdade consiste no grau que é permitido ao aprendiz 

controlar a sua aprendizagem, sejam elas por agentes específicos no processo, ou 

pelas situações de aprendizagem em que se encontram. (BENSON, 2013, p.4). 

Porém, no caso em que o professor controla essa liberdade, supomos que haverá 

uma tendência do aprendiz a desenvolver uma autonomia reativa. 

 A liberdade que a autonomia implica é confirmada pelas nossas 

competências tais como planejamento, monitoramento, avaliação para poder controlar 

a tarefa de aprendizagem e é limitada pela nossa dependência de outros para realizar 

tais atividades (LITTLE, 2007; HOLEC, 1981).  

A ideia de Benson (2013), mediante a proposição da figura, é mostrar que a 

autonomia se desenvolve mais no espaço em que os três elementos da capacidade 

estão sobrepostos. Por isso, quanto mais habilidade, desejo e liberdade o aprendiz 

tiver, o seu grau de autonomia na aprendizagem de línguas será maior. Nesse ponto, 

o autor ressalta a importância do papel do professor como incentivador de tais 

elementos da capacidade: “Os professores podem influenciar as habilidades de 

estudo dos alunos e o conhecimento da língua; Seu desejo de aprender uma língua, 

e o grau de liberdade que eles têm para controlar a sua aprendizagem”18 (BENSON, 

2013. p. 4). O professor poderá incentivar a autonomia utilizando estratégias 

pedagógicas, em que o estudante pode se tornar mais ativos em sua aprendizagem. 

Na subseção 4.1 apresentamos algumas dessas estratégias. Apesar da valiosa 

influência positiva do professor, é somente com a agência do aluno que poderá ser 

desenvolvida a capacidade da autonomia. 

Quanto à questão do controle, Benson (2011a) assegura que é um atributo 

natural da aprendizagem. Quando afirma ser “natural”, ele entende simplesmente 

                                                           
18 Texto original: Teachers can influence learners’ study skills and language knowledge; their desire to 
learn a language, and the degree of freedom that they have to control their learning. 
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como algo que se faz por vontade própria e sem qualquer treinamento específico para 

aprendizagem autodirigida. Ele chega a tal compreensão baseado em outros 

pensadores, como ocorre com as contribuições do pensamento educacional de Jean 

Jacques Rousseau, mediante a sua obra clássica, “Émile”19. Todavia, esse atributo 

natural pode ser suprimido pelo contexto que cerca o indivíduo, por exemplo, quando 

a criança é pequena há uma tendência natural de controlar a sua aprendizagem na 

língua materna, mas, conforme vai se tornando mais complexa, ela é direcionada pela 

instituição escolar, e é nesse momento que parece que desistimos de nossa 

autonomia (BENSON, 2011a, p.73). Ou seja, a partir do contato com a instituição, 

muitos alunos passam a acreditar que só irão aprender algo com o auxílio do 

professor, delegando a ele, desse modo, a responsabilidade pelo processo. Por isso, 

deixam de praticar a autonomia, fazendo com que o seu grau de efetividade seja 

reduzido. No entanto, nessa relação, não é só o aluno que delega responsabilidade 

ao professor, mas ele também a assume. É uma crença dos dois lados e uma postura 

inconsciente do professor. Dessa forma, compreendemos que o professor precisa ser 

autônomo e compreender a importância dela para a aprendizagem de línguas, e assim 

possa compartilhar com seus alunos e incentivar a tais práticas. 

O controle da aprendizagem visto como atributo natural é essencial para 

reafirmar e dar consistência aos estudos da autonomia. Benson (2011a, p.73) 

apresenta dois motivos que justificam a relevância de tal constatação: 

A evidência de que os aprendizes têm essa tendência natural para assumir o 
controle de vários aspectos de sua aprendizagem é importante para os 
estudos da autonomia por duas razões principais. Primeiro, a validade do 
conceito da autonomia depende, em parte, da nossa capacidade de fundá-lo 

                                                           
19 O romance pedagógico Émile de Rousseau descreve o ideal de uma educação natural como ela é 

experimentada por um menino até a sua vida adulta, criado em uma propriedade rural, que a 
perspectiva do autor, estava longe da influência corruptora das convenções e instituições sociais. As 
ideias de Rousseau sobre educação baseavam-se em uma visão filosófica do sujeito humano como 
intrinsecamente bom, em contraste com a doutrina dominante da época, segundo a qual os seres 
humanos haviam caído da graça através do pecado. Ele também acredita que a fonte de corrupção 
nos assuntos humanos reside na abstração verbal e nas instituições sociais. Através dessa obra, 
Rousseau propôs um modelo de educação que seguisse os impulsos e inclinações naturais da criança. 
Nessa perspectiva, em vez de dominar o assunto preordenado, as crianças devem aprender o que e 
quando querem, em que o professor é um indivíduo permissivo que apoia os aprendizes e aprende 
com eles. Os alunos são responsáveis por suas próprias ações e aprendem aproveitando ou sofrendo 
suas consequências. Sob a influência de uma educação natural, as crianças se desenvolvem 
naturalmente em indivíduos sujeitos à sua própria autoridade, e não à autoridade dos outros. Em Emíle, 
Rousseau criticou veementemente a educação tradicional de sua época, que era técnica e impositiva.  
No entanto, para muitos teóricos educacionais modernos, o problema do modelo de Rousseau reside 
em sua visão romântica da natureza humana. No entanto, sua ênfase na responsabilidade do aprendiz 
pelo aprendizado é uma ideia-chave de autonomia, e é nesse ponto que ela se relaciona com a teoria 
utilizada nesse estudo (BENSON, 2011a). 
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em estados observáveis e mentais. Em segundo lugar, se a autonomia não é 
para ser um ideal abstrato, ela deve ser construída com base em capacidades 
que vêm naturalmente para a maioria, se não para todos, aprendizes em 
contexto diário da aprendizagem de línguas20. 

 

Tentando identificar as diversas maneiras que fazem com que os alunos 

controlem a sua aprendizagem “naturalmente”, independente da atitude do professor, 

Benson (2013) elaborou um modelo de dimensões de controle sobre aprendizagem, 

caracterizado abaixo com três círculos sobrepostos para representar as dimensões 

do “gerenciamento de aprendizagem”, “processos cognitivos” e “conteúdo da 

aprendizagem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Texto original: Evidence that learners have this natural tendency to take control of various aspects of 
their learning is important to the theory of autonomy for two main reasons. First, the validity of the 
concept of autonomy for in part on our ability to ground it in observable behaviours and mental states. 
Second, if autonomy is not to be an abstract ideal, is must be built upon capacities that come naturally 
to most, if not all, learners in everyday contexts of language learning. 
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MODELO DE DIMENSÕES DE CONTROLE 

SOBRE A APRENDIZAGEM 

Figura 4 - Dimensões de Controle da Aprendizagem 

Fonte: Benson (2013, p. 5) adaptado pela autora. 
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O gerenciamento da aprendizagem apresenta relação direta com as práticas 

do dia a dia que compõem a aprendizagem de línguas. Em tal dimensão, buscamos 

as respostas do "onde" estudar, "quando", ou seja, em que momentos e "como" 

aprender. (BENSON, 2013, p.5). Práticas como, por exemplo, selecionar estratégias 

de aprendizagem, elaborar plano de estudo, estão inseridas dentro dessa dimensão. 

Em suma, “o controle sobre o gerenciamento da aprendizagem, pode ser descrito em 

termos de comportamento envolvido no planejamento, organização e avaliação da 

aprendizagem”21 (BENSON, 2011, p.92). 

Os processos cognitivos estão relacionados com a reflexão e os 

conhecimentos metacognitivos que o aprendiz deve ter para desenvolver a sua 

autonomia na aprendizagem de línguas (BENSON, 2013, p.5-6). Ou seja, saber como 

aprender uma LE, e após a realização de uma determinada tarefa de aprendizagem, 

por exemplo, saber avaliar, refletir e verificar quais habilidades linguísticas precisam 

ser melhoradas, fazem parte do processo cognitivo. Essa dimensão também está 

relacionada com a capacidade de controlar os fatores psicológicos, como por 

exemplo, motivação e crenças, que discorreremos mais na seção 3. 

O controle do conteúdo da aprendizagem, está preocupado, com “o que” e “o 

quanto” vai ser apreendido da língua e quer saber o porquê. (BENSON, 2013, p.6). 

Nessa dimensão, o aluno seleciona o conteúdo e o seu propósito. Ela faz parte do 

primeiro “gerenciamento de aprendizagem”, o que defere a relação estabelecida com 

o fator situacional e com o fator social (BENSON, 2011a, p.60).  

Este teórico explica que o aprendiz autônomo precisa definir metas, objetivos, 

conteúdos e recursos. No entanto, nos processos de aprendizagem de línguas, o 

aprendiz interage com o outro (professor, colegas e nativos da língua). Por isso, é 

necessário que ocorra a negociação do conteúdo entre as partes, ou seja, a tomada 

de decisão do conteúdo de modo coletivo, pois tal processo é uma condição da 

autonomia no aprendizado de línguas, uma vez que, sem esse planejamento prévio, 

ele pode não ser capaz de dirigir o seu estudo de modo eficaz (BENSON, 2011a, 

p.112). 

Essas três dimensões são interdependentes, uma está relacionada com a 

outra para gerar resultados eficazes na aprendizagem de línguas (BENSON, 2011a, 

                                                           
21 Texto original: Control over learning management can be described in terms of behaviours involved 
in the planning, organization and evaluation of learning. 
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p.60). Assim, na representação desses processos, (figura 2) a autonomia é 

desenvolvida na área em que os três círculos das dimensões de controle estão 

sobrepostos.  

Desta forma, entendemos que para aumentar o grau da autonomia na 

aprendizagem de línguas, entendida como a capacidade de controlar a sua 

aprendizagem é necessário o desenvolvimento em conjunto dos elementos tanto da 

capacidade (habilidade, desejo e liberdade) quanto do controle (gerenciamento da 

aprendizagem, processos cognitivos e conteúdo da aprendizagem). Ou seja, é na 

junção de todos esses fatores que é possível alcançar a proficiência almejada. 

 

 

 

 

 

2.3 Autoavaliação 

  

 

A autoavaliação é uma parte intrínseca da aprendizagem autônoma (HOLEC, 

1981; GARDNER E MILLER, 1999). 

Segundo Gardner (2000), as avaliações podem servir para mais de um 

propósito, como a construção da confiança, apresentando ganho na aprendizagem, 

ou na aquisição da motivação. Para o autor, os benefícios de autoavaliação se 

expandem para além do aprendiz, ou seja, há resultados positivos tanto para o aluno, 

quanto para professor e para a instituição. O autor exemplifica essa afirmação, 

utilizando a figura abaixo: 
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Figura 5 - Os benefícios da autoavaliação. 

 

Fonte: Traduzido, extraído e adaptado de Gardner (2000, p.51). 

  
 O aprendiz autônomo, quando realiza a sua autoavaliação, é beneficiado com 

todos os elementos expostos acima por Gardner (2010). A aprendizagem autônoma 

é individualizada e a autoavaliação permite que o aluno possa monitorar o seu 

progresso, de que modo está fazendo acontecer a sua aprendizagem e se está 

conseguindo elevar o nível de proficiência da língua-alvo.  

Permite também o monitoramento do nível de sucesso em tarefas específicas 

de aprendizagem, que contribuem para verificar o quanto avançou e se alcançou o 

objetivo estabelecido como meta de aprendizagem. Gardner pondera que quando há 

sucesso nas atividades realizadas, a autoavaliação gera um efeito motivacional e 

autoconfiança. Mesmo quando o sucesso é em pequena escala, a motivação dos 

estudantes será aprimorada. Quando não se chega a um resultado positivo, é possível 

que o aprendiz reflita e possa identificar o porquê a estratégia, a metodologia, a tarefa 

selecionada não o levou a alcançar o resultado esperado, e assim, tentar utilizar outras 

possibilidades, conforme apontado por Gardner (2010, p.52) a seguir,   

Além de monitorar a proficiência da linguagem, as autoavaliações fornecem 
aos alunos um feedback personalizado sobre a eficácia de suas estratégias 
de aprendizagem, métodos de aprendizagem específicos e materiais de 
aprendizagem. Os alunos podem usar esses comentários para avaliar sua 
abordagem à aprendizagem de línguas. Isso faz parte da reflexão dos 
aprendentes sobre a aprendizagem. Ao selecionar, administrar e considerar 
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os resultados das autoavaliações, os alunos devem refletir necessariamente 
sobre seus objetivos, estratégias e realizações. As autoavaliações fornecem 
marcos no processo de reflexão em curso em que todos os aprendizes 

autônomos estão envolvidos.22. 

 
Ainda para o autor, o professor nesse processo, quando tem acesso à 

autoavaliação do aluno, poderá monitorar, avaliar o progresso da proficiência na 

língua-alvo e identificar áreas específicas nas quais eles precisam de mais apoio. Com 

isso, poderá melhorar, dar o suporte adequado e eficiente aos seus alunos. Além de 

ser gerenciada corretamente, a autoavaliação pode servir de base e/ou como um dos 

requisitos para a avaliação formal (GARDNER, 2010, p.52). 

 A autoavaliação de aprendizes autônomos favorece também as instituições as 

quais eles estão vinculados. O credenciamento é benéfico, quando a instituição tem o 

objetivo de demonstrar a aprendizagem alcançada por seus alunos. Como um fator 

adicional, podem utilizar as evidências dos resultados obtidos para justificar o uso 

adequado dos recursos, uso de fundos, equipamentos e tempo de professores, 

proporcionando satisfação a todos os envolvidos (GARDNER, 2010). Sob a ótica 

desse estudioso, essa ferramenta da teoria da autonomia da aprendizagem de línguas 

é de grande valia, que gera resultados extremamente positivos para a eficácia e o 

alcance da proficiência na língua-alvo. Como uma estratégia, o aprendiz pode por 

exemplo, utilizar o Portfólio Europeu de Línguas (PEL) elaborado pelo Conselho da 

Europa, e que está disponível na internet para se autoavaliar. Em sala de aula, o 

professor pode fazer o uso da estratégia de avaliação pelos pares para incentivar a 

autoavaliação. 

 

 

 

 

                                                           
22 Texto original: As well as monitoring language proficiency, self-assessments provide learners with 
personalised feedback on the effectiveness of their learning strategies, specific learning methods and 
learning materials. Learners can use this feedback to evaluate their approach to language learning. This 
is part of learners' reflection about learning. In selecting, administering and considering the results of 
self-assessments learners must necessarily reflect on their goals, strategies and achievements. Self-
assessments provide milestones in the ongoing process of reflection that all autonomous learners are 
engaged in. 
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3 CONTROLE DOS FATORES PSICOLÓGICOS 

 

De acordo com Benson (2011a), o resultado obtido com a busca da 

aprendizagem e o modo como aprendemos as línguas recebem influências de uma 

variedade de diferenças individuais. Cada aprendiz tem um modo específico de 

aprender que está ligado aos processos cognitivos. Nesse sentido, o resultado 

positivo da aplicação de uma estratégia de aprendizagem utilizada por um estudante, 

por exemplo, pode não surtir os mesmos efeitos, ao ser empregado por um outro 

indivíduo. As variedades das diferenças individuais são muito importantes para os 

estudos da autonomia, principalmente aquelas em que há uma tendência natural de 

controle associadas com as diferenças individuais na motivação, emoção e crença. 

Essas variedades estão inseridas dentro da dimensão dos processos cognitivos, 

apresentados pelo autor. Quando o aprendiz consegue controlar os seus processos 

cognitivos, juntamente com o gerenciamento da aprendizagem e o conteúdo, ele 

automaticamente irá aumentar o seu grau de autonomia. 

No caso do estudo em voga, como o nosso objetivo foi observar os indícios 

da autonomia na aprendizagem de línguas por meio de respostas dados em um 

questionário e por meio de observação de aulas, tornou-se possível analisar as 

crenças dos estudantes, considerando também os fatores psicológicos do 

comportamento autônomo e o recorte feito pela pesquisa. Por isso, serão enfatizados 

também dois aspectos essenciais: motivação e crença.  

Quanto aos aspectos citados, vale frisar, existem teorias específicas que 

abordam o seu funcionamento na aprendizagem de línguas. Assim, discorremos sobre 

a relação entre essas teorias e a autonomia da aprendizagem de línguas.  

 

 

 

3.1 Relação entre motivação e autonomia 

 

 

De acordo com Ushioda (2011), aprendiz autônomo é um aprendiz motivado, 

pois, segundo a sua perspectiva, a motivação é um “pré-requisito” para a autonomia, 
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ou seja, sem motivação será impossível o aprendiz desenvolvê-la (USHIODA, 2011, 

p.223). 

Para Paiva (2011, p.64), “a motivação é um importante subsistema complexo, 

aninhado em sistemas de ASL, que funciona como força motriz de qualquer processo 

de aprendizagem23”. A autora entende a “motivação como uma força dinâmica que 

envolve fatores sociais, afetivos e cognitivos, que se manifesta em desejos, atitudes, 

expectativas, interesses, necessidades, valores, prazer e esforços24” (PAIVA, 2011, 

p.64). 

“O desejo de alcançar algum objetivo é a base da motivação e, se ela for forte 

o bastante, provoca a decisão de agir” (HARMER, 2007a, p. 20). Salbego (2014) 

salienta, ainda, que “estudantes precisam estar motivados para engajar e sustentar 

os comportamentos metacognitivos que caracterizam a aprendizagem autorregulada 

da autonomia...”25 . Logo, se os aprendizes não estiverem motivados, não se 

sustentarão os comportamentos metacognitivos. Todas as definições acima reforçam 

a importância da motivação para a autonomia. Assim, diante de tais constatações é 

necessário compreender as implicações de uma teoria para a outra.  

Para o controle da motivação (característica do aprendiz autônomo) segundo 

Benson (2013), a teoria da atribuição e da autodeterminação são relevantes. “A teoria 

da atribuição está preocupada com as percepções dos alunos sobre os motivos de 

sucesso e do fracasso na aprendizagem26” (BENSON, 2011a, p.83). Conforme Martini 

e Boruchovitch (2004), essa teoria consiste na defesa de que as pessoas usam os 

objetos e eventos de seu mundo psicológico para criar modelos causais, indutivos ou 

dedutivos para constatar as relações de causa e efeito. Dickinson (1995, p.172) 

argumenta que a teoria da atribuição: 

...fornece evidências para mostrar que os alunos que acreditam ter controle 
sobre a sua aprendizagem – ao aceitar novos desafios, podem aumentar sua 

                                                           
23 Texto original: It is my contention that motivation is an important complex subsystem nested in SLA 
systems which works as a moving force in any learning process 
24 Texto original: motivation as a dynamic force involving social, affective and cognitive factors 
manifested in desire, attitudes, expectations, interests, needs, values, pleasure and efforts. 
25 Texto original: Students need to be motivated to engage in and sustain the metacognitive behaviors 
that characterize autonomous self-regulated learning… 
26 Texto original: Attribution theory is concerned with learners’ perceptions of the reasons for success 
and failure in learning. 
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capacidade de realizar tarefas de aprendizagem e, assim, aumentar a sua 
inteligência - tendem a ter mais sucesso do que os outros27. 

O sucesso em uma tarefa aumenta positivamente a motivação. Por isso, 

quando o aprendiz exerce o controle sobre a motivação, por exemplo, em caso de 

falha no processo, Weiner (1984 apud BENSON, 2011a) sugere que, após ser 

realizado um feedback informacional, o estudante possa modificar as suas próprias 

atribuições. Em vez de culpar a falha no processo da aprendizagem de línguas como 

baixa habilidade ou má sorte, poderá substitui-la como resultado da falta de esforço 

ou dificuldade na tarefa. Tal controle fará com que a motivação não diminua, que o 

estudante não desista do processo da aprendizagem e, posteriormente, obtenha 

sucesso. 

Já a teoria da autodeterminação ressalta o poder da motivação intrínseca na 

aprendizagem e a importância de um senso de autonomia pessoal para seu 

desenvolvimento (DECI; RYAN, 2000). Tal teoria defende que existem dois tipos de 

motivação, sendo uma intrínseca e outra extrínseca. Uma regulação intrínseca refere-

se ao tipo de motivação a partir da qual o indivíduo faz algo pelo prazer, pela 

satisfação da realização que a ação proporciona, que, de acordo com Ryan (1995), é 

inata e instintiva. Diferente do que fora exposto, no caso da motivação extrínseca, a 

pessoa irá realizar uma atividade, por exemplo, para recompensa externa, pela 

consequência de seu desempenho em determinada tarefa ou em decorrência de 

pressões externas ou internas (RYAN, 1995). 

Existe uma outra teoria que também discute e define motivação apresentada 

por Gardner (1985). Segundo esse teórico, a motivação é “a combinação de esforço 

mais o desejo de alcançar o objetivo de aprender uma língua mais atitudes favoráveis 

para aprender essa língua” (GARDNER, 1985, p.10)28. Em sua teoria, o autor também 

apresenta dois tipos de motivação: integrativa e a instrumental. A motivação 

integrativa faz referência ao desejo do aprendiz de comunicar algo ou caracterizar sua 

integração em relação os membros que falam aquela determinada língua, ou seja, 

querem pertencer a aquele determinado grupo, comunidade. Por exemplo, nesse 

estudo detectamos na fala do participante (A13) motivação integrativa: “Pois é a língua 

                                                           
27 Texto original: ... provides evidence to show that learners who believe that they have control over 
their learning – that by accepting new challenges they can increase their ability to perform learning tasks 
and so increase their intelligence tend to be more successful than others. 
28 Texto original: combination of effort plus desire to achieve the goal of learning the language plus 
favorable attitudes towards learning the language. 
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mais falada do mundo, então, se um indivíduo sabe inglês ele pode se comunicar com 

várias pessoas e ir a lugares novos”. Compreendemos que esse aprendiz demonstra 

querer pertencer a esse ‘mundo’, a comunidade de falantes de LI como se de algum 

modo se sentisse excluído, caso não fizesse parte dele. 

  Já a motivação instrumental, é aquela em que, por razões funcionais, a 

pessoa decide aprender uma língua, como, por exemplo, para conseguir um emprego, 

aumento de salário ou para realizar um exame (GARDNER, 1985). Em nosso estudo, 

diagnosticamos por exemplo, na seguinte fala de (A10), “Não foi só para um bem 

próprio, ou realizar algo que sempre desejei. Eu olho também para a área do trabalho” 

a motivação instrumental. O aprendiz deseja aprender a LI em detrimento de acreditar 

que isso lhe proporcionará um emprego no futuro, ou seja, em virtude da razão 

funcional que a aprendizagem lhe pode conceder.  

Nesse sentido, entendemos que há uma semelhança entre a conceituação de 

motivação de Gardner (1985) e a de Deci e Ryan (2000), principalmente nos dois tipos 

apresentados por ambos teóricos. Sob a nossa perspectiva, o que difere é o nome 

designado para cada tipo de motivação. A semelhança acontece entre o que os 

teóricos denominam de Motivação intrínseca e integrativa, bem como entre a 

motivação extrínseca e instrumental. Portanto, para essa pesquisa, adotamos e 

discutimos a motivação na perspectiva da teoria da autodeterminação de Deci e Ryan 

(2000). 

Retomando os estudos de Deci e Ryan (2000), no âmbito da aprendizagem, 

a motivação extrínseca está relacionada com o contexto, com o benefício que o 

aprendiz irá ter no tocante ao seu empenho nesse processo. Por outro lado, os 

estudantes motivados intrinsecamente são impulsionados pelo simples prazer de 

aprender, e, no estudo em questão, pelo fato de gostar, de apresentar interesse pela 

LI.  

A motivação intrínseca influencia atitudes de iniciativa própria em busca da 

aprendizagem de línguas. No entanto, quando o aprendiz tem consciência sobre a 

importância de controlar as suas motivações, mesmo tendo apenas motivação 

extrínseca, ele pode modificar para intrínseca, como Benson (2011a, p.84) ressalva a 

seguir: 

Como na teoria da atribuição, o vínculo entre o controle do aprendiz e a 
motivação implica a possibilidade de os alunos modificarem suas próprias 
motivações: por interesse voluntário na aprendizagem de línguas, por 
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exemplo, os alunos podem transformar a motivação extrínseca 
autodeterminada em motivação intrínseca29. 

De acordo com esse teórico (2011, p.84), “sob a influência da teoria da 

autodeterminação, a autonomia começou a desempenhar um papel cada vez mais 

importante no trabalho sobre a motivação da aprendizagem de línguas”. Dentre 

outros, podemos citar como exemplo o livro publicado por Dornyei (2001, p.102-108), 

em que apresenta estratégias motivacionais e no qual inclui uma seção sobre o 

desenvolvimento autônomo do aprendiz, contendo várias técnicas para melhorar a 

aprendizagem. O controle apontado pela teoria da autonomia da aprendizagem de 

línguas, ao ser aplicado na motivação, gera contribuições significativas. Observamos, 

diante das posições teóricas acima, que as relações intrínsecas entre a teoria da 

autodeterminação e motivação são relevantes para a aprendizagem. 

Paiva (2009) investigou a aquisição de LE utilizando como corpus narrativas 

de aprendizagem, a partir das quais os narradores contam como aprenderam ou 

aprendem várias línguas. Com isso, um fato despertou a atenção da pesquisadora, 

isto é, ao ler inúmeras narrativas, percebeu que quando o aprendiz estava motivado, 

ele usava a língua para fazer algo fora da sala de aula. A estudiosa, no caso, citou os 

exemplos mais recorrentes encontrados: “ouvir música, ouvir programas de rádio e 

TV, compreender falas em filmes, brincar com jogos eletrônicos, e, em alguns poucos 

casos, interagir com estrangeiros” (PAIVA, 2009, p.32).  

Dessa forma, entendemos que a motivação é um fator psicológico importante 

e propulsor para o desenvolvimento da autonomia, ou seja, na maioria das vezes, é a 

partir dela que o aprendiz irá ter iniciativa para estabelecer metas, selecionar 

materiais, monitorar e avaliar a sua aprendizagem de línguas. No caso da pesquisa 

feita por Paiva, aprendizes motivados selecionaram materiais de aprendizagem de LI 

para além da sala de aula, e assim, gerenciaram a sua aprendizagem. 

Deci e Ryan (2000) defendem que os objetivos subjacentes à motivação, tanto 

intrínseca quanto extrínseca, variam de um indivíduo para o outro, dependendo do 

nível de interiorização que é feito com base nas suas experiências. Nesse estudo, 

analisamos essas variações dos aprendizes de LI. 

                                                           
29 Texto original: As in attribution theory, the link between learner control and motivation implies the 
possibility of leaners modifying their own motivations: by willfully ‘taking an interest’ in language learning, 
for example, learners may be able to transform self-determined extrinsic motivation into intrinsic 
motivation. 
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3.2 Relação entre crenças de aprendizagem e a autonomia 

 

 

Um outro fator psicológico primordial para o desenvolvimento da autonomia é 

a crença, pois ela tem muita influência sobre o comportamento e a atitude de 

aprendizagem. De acordo com Cotterall (1995, p.1), “todo comportamento é regido 

por crenças e experiências”30. Logo, é importante e necessário estudar as crenças 

dos aprendizes para compreender as suas atitudes e, em momento posterior, se 

necessário, fazer uma intervenção para o bom progresso no processo de 

aprendizagem.  

No campo de estudo da Linguística aplicada, existem inúmeras pesquisas, 

tanto no Brasil quanto no exterior, interessadas nos estudos sobre as crenças de 

aprendizagem de línguas. Alguns teóricos utilizam, até mesmo, outros termos para 

denominá-las e conceituá-las. A seguir, podemos observar algumas concepções 

adotadas para definir crenças dentro dessa área do conhecimento. 

 

Tabela 1 - Conceitos sobre Crenças 

Diferentes Termos e Definições para Crenças sobre Aprendizagem de 

Línguas 

TERMOS DEFINIÇÕES 

Representações dos aprendizes 
(HOLEC, 1987) 

“Suposições dos aprendizes sobre seus 
papéis e funções dos professores e dos 
materiais de ensino” (p.152). 
 

Filosofia de aprendizagem de línguas 
dos aprendizes (ABRAHAM; VANN, 
1987) 

“Crenças sobre como a linguagem opera 
e, consequentemente, como ela é 
aprendida” (p. 95). 
 

Conhecimento metacognitivo 
(WENDEN, 1986a) 

“Conhecimento estável, declarável, 
embora às vezes incorreto, que os 
aprendizes adquiriram sobre a língua, a 
aprendizagem, e o processo de 
aprendizagem de línguas, também 
conhecido como conhecimento ou 

                                                           
30 Texto original: All behaviour is governed by beliefs and experience. 
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conceitos sobre aprendizagem de 
línguas...” (p. 163). 
 

Crenças (WENDEN, 1986) “Opiniões que são baseadas em 
experiências e opiniões de pessoas que 
respeitamos e que influenciam a maneira 
como eles [os alunos] agem. ” (p. 5). 
 

Crenças culturais (GARDNER, 1988) “Expectativas na mente dos professores, 
pais, e alunos referentes a toda tarefa de 
aquisição de uma segunda língua” (p. 
110). 
 

Representações (RILEY, 1989, 1994) “Ideias populares sobre a natureza, 
estrutura e uso da língua, relação entre 
linguagem e pensamento, linguagem e 
inteligência, linguagem e aprendizagem 
e assim por diante” (1994, p. 8). 
 

Teorias folclóricos linguísticos de 
aprendizagem (MILLER; GINSBERG, 
1995) 

“Ideias que alunos têm sobre língua e 
aprendizagem de línguas” (p. 294). 
 

Cultura de aprender línguas 
(BARCELOS, 1995 

“Conhecimento intuitivo implícito (ou 
explícito) dos aprendizes constituído de 
crenças, mitos, pressupostos culturais e 
ideais sobre como aprender línguas. 
Esse conhecimento compatível com sua 
idade e nível sócioeconômico, é baseado 
na sua experiência educacional anterior, 
leituras prévias e contatos com pessoas 
influentes” (p. 40). 
 

Cultura de aprender (CORTAZZI; JIN, 
1996) 

 

“Os aspectos culturais sobre ensino e 
aprendizagem; o que as pessoas 
acreditam sobre atividades e processos 
‘normais’ e ‘bons’ de aprendizagem, 
onde tais crenças”. 
 

Cultura de aprendizagem (RILEY, 1997)  “Um conjunto de representações, 
crenças e valores relacionados à 
aprendizagem que influencia 
diretamente o comportamento de 
aprendizagem dos alunos” (p.122). 
 

Concepções de aprendizagem e crenças 
(BENSON; LOR, 1999) 

Concepções: “referem-se ao que o 
aprendiz acredita que são os objetos e 
processos de aprendizagem”. Crenças 
“referem-se ao que o aprendiz acredita ser 
verdadeiro sobre esses objetos e 
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processos, dada uma certa concepção do 
que eles são” (p. 464).  
 

Fonte: Extraído e adaptado de Barcelos (2004, p.130-132). 

 

Diante dos diferentes termos apresentados pelos estudiosos acima, Barcelos 

(2004a, p.132) faz duas observações sobre tais conceitos: primeiro, “todas as 

definições enfatizam que as crenças fazem referência à natureza da linguagem e ao 

ensino/aprendizagem de línguas”. Em uma segunda análise, ela afirma que “as outras 

definições enfatizam mais o aspecto cultural e a natureza social de crenças, 

colocando-as como ferramentas que ajudam os alunos a interpretar suas 

experiências” (BARCELOS, 2004, p.132). Desta forma, as crenças de aprendizagem 

de línguas são, ao mesmo tempo, sociais e cognitivas, pois se constituem a partir das 

experiências do aprendiz, em suma, surgem “ (...) de nossa interação com o contexto 

e de nossa capacidade de refletir e pensar sobre o que nos cerca” (BARCELOS, p. 

132). 

Sob a ótica de Silva (2005, p.77) as crenças são:  

Ideias ou conjunto de ideias para as quais apresentamos graus distintos de 
adesão (conjecturas, ideias relativamente estáveis, convicção e fé). As 
crenças na teoria de ensino e aprendizagem de línguas são essas ideias que 
tanto alunos, professores e terceiros têm a respeito dos processos de 
ensino/aprendizagem de línguas e que se (re) constroem neles mediante as 
suas próprias experiências de vida e que são mantidas por um certo período 
de tempo.  

Nessa perspectiva, a crença não é imutável, ela pode variar de acordo com 

as relações que tanto os aprendizes, quanto os professores e terceiros irão ter com o 

contexto da aprendizagem de línguas no decorrer do tempo. Segundo Burgeile, Silva 

e Melo (2009, p.181), 

A importância do estudo das crenças sobre ensino - aprendizagem de uma 
língua estrangeira é justificada pela necessidade de observar e analisar o 
processo de ensino praticado pelo professor, alterando, assim, algumas 
crenças baseadas em preconceitos, como o mito do aluno de escola pública 
não conseguir aprender inglês. 

O mito do aluno de escola pública ‘não conseguir aprender inglês’ já fora 

diagnosticado e também discutido por Moita Lopes (1996), que na época observou 

que a crença da impossibilidade para a aprendizagem de LE de estudantes de escola 
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pública, das classes oprimidas, subalternas31, permeavam o sistema educacional 

como um todo. Essa ideologia é derivada de acordo com a situação político-social, 

capitalista, em que classes subalternas são sempre tomadas como deficitárias por não 

ser semelhantes à da classe dominante, ou seja, vista de forma negativa, precária. No 

entanto, não há nada de inferioridade cognitiva dado ao fato de ser estudante de uma 

escola pública em relação ao de uma escola particular comprovado cientificamente, 

não é o fator econômico que vai determinar a capacidade e habilidade para aprender 

uma LE. Sendo assim, essa crença não é verdadeira, no entanto, ela gera efeitos 

prejudiciais, desanimadores para estudantes que estão inseridos dentro de classes 

subalternas e que desejam aprender a LI.   

Apesar de o autor ter apontado como mito essa crença, Burgeile, Silva e Melo 

(2009) observaram que ela ainda permanece nos processos de ensino -aprendizagem 

de LI praticado pelo professor e também pelos estudantes. Logo, vemos a 

necessidade de que as teorias, pesquisas, discussões acadêmicas vá de encontro 

aos profissionais responsáveis por fazer acontecer a aprendizagem de LI em sala de 

aula, e também a importância de tal assunto serem discutidos na formação de 

professores nas universidades brasileiras para que de fato esse mito possa ser 

destituído. 

Juntamente com tal crença, ponderamos, ainda, que perdura o mito na 

sociedade brasileira de que só é possível aprender uma língua por intermédio de um 

curso de idiomas particular ou imersão na comunidade da língua-alvo, sendo que 

muitas pessoas não têm acesso aos recursos mencionados, acabam desmotivadas e 

desistem de aprender a LI. Considerando o exposto, essa crença precisa ser 

desmitificada para que seja possível visualizar outras oportunidades de 

aprendizagem.  

A partir do posicionamento de Moita Lopes (1996); Burgeile, Silva e Melo 

(2009), nós compreendemos que tanto a crença do professor quanto do aprendiz, 

podem colaborar, ou não, para o desenvolvimento da autonomia. Sendo assim, 

                                                           
31  Gramsci (1971) toma emprestado o termo subalterno do militar, que se refere a tropas de sargentos 

que estão subordinados à autoridade de oficiais comissionados do mais alto escalão exército. Ele 
estende esse termo a todos os grupos sociais que são excluídos da estrutura do poder hegemônico e 
é utilizado em diversas áreas do conhecimento tais como na antropologia, estudos culturais, história, 
ciência política e sociologia. Para Gramsci, a estrutura de poder hegemônico subordina os subalternos 
através de um conjunto de relações políticas sociais, culturais, econômicas que enfraquecem a sua 
vontade de exercer a sua agência.  
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reconhecemos a importância do professor, em primeiro lugar, detectar as crenças 

negativas, prejudiciais à aprendizagem de LI, para, em seguida, fazer uma 

intervenção. 

Como vimos anteriormente, existem muitas definições para crenças. Por isso, 

neste trabalho observamos a relação que ela possui com os estudos da autonomia na 

aprendizagem de línguas. 

Em relação ao que a pesquisa proposta abordou, as crenças têm relevância 

direta com os estudos da autonomia da aprendizagem. Assim, entendemos a 

interferência do fator psicológico no desenvolvimento da autonomia. Condizendo com 

as ponderações de Cotterall (1995, p.1), então, 

Segue-se que a atitude autônoma da aprendizagem de línguas pode ser 
apoiada por um conjunto particular de crenças ou comportamentos. As 
crenças que os alunos possuem podem contribuir ou impedir o 
desenvolvimento de seu potencial para autonomia32. 

 

Desse modo, constatou-se a necessidade e a importância do professor 

conhecer as crenças de aprendizagem que seus alunos possuem para, 

posteriormente, fazer alguma intervenção no sentido de colaborar com a promoção e 

o desenvolvimento da autonomia, bem como, diante de crenças equivocadas que 

estão prejudicando a aprendizagem, poder mostrar para o aluno outros modos de 

aprender uma língua que terão resultados positivos.  

Horwitz (1987, p.126) assevera ainda que as crenças erradas sobre a 

aprendizagem de línguas podem levar à implementação de estratégias menos 

eficazes. Por exemplo, pensar que os erros gramaticais na produção de uma segunda 

língua (L2), ou o fato de não conseguir decorar essas regras, poderão impedir de ter 

uma boa progressão linguística. Tal crença poderá desencorajar o estudante de 

participar das atividades com foco na fluência e desmotivar a busca de aprendizagem 

de LI. Se essa crença não for desmitificada, poderá prejudicar o progresso do 

aprendiz. 

Com o decorrer do tempo, as crenças podem ser modificadas. Conforme 

Benson (2011a, p.91), “as mudanças nas crenças são evidentemente condicionadas 

                                                           
32 Texto original:  It follows that autonomous language learning behaviour may be supported by a 
particular set of beliefs or behaviours.  The beliefs learners hold may either contribute to or impede the 
development of their potential for autonomy.   
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pela experiência e diálogo com os outros, mas também dependem da reflexão 

individual, que pode ser entendida como um processo que envolve autocontrole dos 

processos cognitivos”33. Com isso, na situação em voga, o aprendiz exerce um 

importante papel de controle sobre esse processo.  

No próximo capítulo discorremos sobre a função do professor na perspectiva 

da teoria da autonomia, acerca das tarefas de aprendizagem que podem ser utilizadas 

fora da sala de aula e a classificação de atividades com o uso da língua do Quadro 

Europeu Comum de Referência para Línguas (2001). 

 

                                                           
33 Texto original:  Changes in beliefs are evidently conditioned by experience and dialogue with others, 
but they also depend on individual reflection, which can be understood as a process involving self-
control of cognitive processes. 
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4 AUTONOMIA DENTRO E FORA DA SALA DE AULA 

 

 

Este capítulo busca, em primeiro lugar, compreender como o professor pode 

promover a autonomia em aula de LE, apresentando discussões sobre a sua função 

no ambiente escolar. De maneira semelhante, evidenciamos as atividades que os 

aprendizes tendem e podem realizar a partir de iniciativas próprias fora do contexto 

escolar. Apresentamos também, neste capítulo a classificação das tarefas com o uso 

da língua do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas: Ensino, 

Aprendizagem e Avaliação (2001). 

 

4.1 O papel do professor 

 

Wright (1987) pondera que o papel é um fator complexo. De acordo com 

Cotterall (1995), o que acrescenta complexidade é a natureza secreta das crenças 

sobre os papéis e a inacessibilidade (por fora) das experiências que colaboraram na 

formação dessas crenças. Ainda segundo a Wright (1987), na literatura há duas 

conceituações amplas dos papéis dos professores na aprendizagem de línguas: uma 

que figura o professor como uma autoridade no idioma de destino e na aprendizagem 

de línguas, ou seja, ‘o detentor do conhecimento’ e também como o responsável por 

direcionar e controlar a aprendizagem de línguas. Em outro conceito, o professor é o 

facilitador da experiência, um mediador do conhecimento.  

No tocante à relação entre professor e aluno, Barnes (1971), em sua época, 

já se preocupava com a alienação do aprendiz ao processo pedagógico. Ele 

expressou essa alienação em termos de contrastes, que denominou como 

“conhecimento escolar” e “conhecimento ação”. 

Conhecimento escolar é o conhecimento que alguém nos apresenta. Nós o 
compreendemos, em parte, o suficiente para responder às perguntas do 
professor, mas permanece o conhecimento de outra pessoa, não a nossa. Se 
nunca usarmos esse conhecimento, provavelmente esqueceremos. Na 
medida em que usamos o conhecimento para nossos próprios propósitos, no 
entanto, começamos a incorporá-lo à nossa visão de mundo e a usar parte 
dele para lidar com as exigências da vida. Quando o conhecimento é 
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incorporado àquela visão de mundo em que nossas ações estão baseadas, 

eu diria que se tornou “conhecimento de ação”. (BARNES, 1971, p.81)34. 

Por isso, entendemos que Barnes (1971) já refutava a ideia da aprendizagem 

efetiva ocorrer somente mediada pela transmissão de conteúdos pelo professor, 

denotando ineficácia nessa metodologia para o aprendiz. Além do mais, também 

observamos em sua afirmação a valorização de características pertencentes à 

autonomia como, por exemplo, ao enfatizar que o conhecimento deve ser adquirido 

de acordo com os nossos propósitos, ou seja, objetivos, metas.  

Freire (1983), por sua vez, denominou o modelo de professor dos anos 60, 

como “educação bancária”, que presume o educador como um depositante de 

conteúdos nos estudantes. O autor era contrário ao que era visto naquela época e 

defendia que o professor deveria ser o mediador do conhecimento, perceptível em 

sua afirmação, “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua própria produção ou sua construção” (FREIRE, 1996, p. 47). Ressalva 

ainda que “o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e 

não um favor que podemos, ou não, conceder uns aos outros. Saber que devo respeito 

à autonomia e a identidade do educando exige de mim uma prática em tudo coerente 

com este saber” (FREIRE, 1996, p. 66-67). 

Quando foram criados, muitos métodos de ensino e aprendizagem de línguas 

negligenciavam a autonomia do aprendiz, conforme a afirmação de Paiva (2005, p. 5), 

Por ignorar o papel da autonomia do aprendiz, os vários métodos de ensino 
geraram propostas e explicações lineares sobre o progresso de 
aprendizagem, sem levar em conta que o ser humano é sempre mediador de 
sua aprendizagem, mesmo quando seu grau de autonomia é mínimo. Esses 
métodos ignoraram, ainda, que, devido às diferenças individuais dos 
aprendizes, efeitos diferentes que poderão surgir em reação a um mesmo 
conjunto de variáveis. 

Desta maneira, entendemos que uma das falhas desses métodos é que eles 

não consideram as particularidades dos estudantes, do contexto, ou seja, do conjunto 

de variáveis. Por exemplo, a primeira abordagem de ensino em LE surgiu nos tempos 

mais remotos, com o interesse na aprendizagem do conteúdo das culturas, grega e 

                                                           
34 Texto original: School knowledge is the knowledge which someone else presents to us. We partly 
grasp it, enough to answer the teacher’s questions, but it remains someone else’s knowledge, not ours. 
If we never use this knowledge we probably forget it. In so far as we use knowledge for our own purposes 
however we begin to incorporate it in our view of the world, and to use parts of it to cope with the 
exigencies of living. Once the knowledge becomes incorporated into that view of the world on which our 
actions are based I would say that it has become “action knowledge”. 
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latina no período do Renascimento, conhecida como Abordagem da Gramática-

Tradução (AGT). A ênfase dessa abordagem é para a leitura, tradução de textos da 

literatura clássica e a estrutura gramatical da língua escrita.  

 Já no início do século XVI, apareceu a Abordagem Direta (AD) como reação 

a abordagem AGT, tendo como princípio fundamental a possibilidade de aprender 

uma LE sem a necessidade de usar a língua materna em sala de aula, ou seja, no 

processo de ensino-aprendizagem desse método é utilizado somente a língua alvo.  

Durante a segunda guerra mundial era necessário que os soldados fossem 

fluentes em várias línguas, então, contrataram linguistas e falantes nativos para 

ensinarem os soldados americanos a ter fluência o mais rápido possível, e com isso, 

surgiu uma outra abordagem denominada Audiolingual. Nesse método houve uma 

reedição da Abordagem Direta e de suas premissas, e por muitos anos dominou o 

ensino de línguas. É importante reforçar que o ensino de LE adquire status com o 

audiolingual tendo em vista os pressupostos teóricos que embasam o método: o 

estruturalismo e o behaviorismo. Conseguiu êxito ao ser aplicado nas forças armadas, 

durante a segunda guerra mundial, devido a necessidade de habilitar os soldados 

norte-americanos em várias línguas. A partir dos princípios de que língua é fala e 

também condicionamento, os soldados americanos foram submetidos a cursos de 

imersão em língua estrangeira com carga horária semanal exaustiva, centradas em 

atividades orais desenvolvidas a partir dos drills. A aplicação do método deveria 

garantir como resultado final a precisão e a fluência linguística aos seus aprendizes. 

Os novos métodos que surgiram posteriormente passaram a reconhecer a 

importância do aprendiz no processo de ensino-aprendizagem da LE, o seu papel 

ativo e voltaram a sua atenção para ele. Temos como exemplo: abordagem natural; 

método de Curran (aprendizagem por aconselhamento); método silencioso de 

Gattegno; abordagem comunicativa e etc. 

A abordagem Comunicativa (AC), por exemplo, fora influenciada pelas teorias 

de Hymes (competência comunicativa) e Vygotsky (aquisição da linguagem). Esta 

abordagem foca na comunicação e no contexto em que acontece, ou seja, na 

semântica da língua. O objetivo não é descrever a forma da língua, mas o que se faz 

através dela. As formas linguísticas são ensinadas quando apenas eram necessárias 

para desenvolver as competências comunicativas (LEFFA, 1988). Nesse método os 

estudantes devem participar de atividades de modo cooperativo. Geralmente são 
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realizadas tarefas em pares ou em grupos, e eles assumam um maior grau de 

responsabilidade pela sua própria aprendizagem. O professor atua como facilitador e 

monitor (RICHARDS, 2006). 

Tendo os métodos e suas metodologias como parâmetros, Kumaravadivelu 

(1994) propõe uma concepção que chama de pós-método. Podemos dizer que este 

desvincula estratégias de aprendizagem das ‘caixas’ onde estão agrupadas e sugere 

que estes circulem na sala de aula, tendo como foco às necessidades do aprendiz e 

não a utilização de um método exclusivo, uma vez que todos propõem algo de positivo. 

Algumas estratégias que resumem os princípios do pós método consistem em,   

                                         a) maximizar as oportunidades de aprendizagem, (b) facilitar a interação 
negociada, (c) minimizar descasamentos perceptuais, (d) ativar a heurística 
intuitiva dos alunos, (e) incentivar a consciência linguística, (f) contextualizar 
o input linguístico, (g) integrar as habilidades linguísticas, (h) promover a 
autonomia do aluno, (i) aumentar a consciência cultural e (j) assegurar a 
relevância social (KUMARAVADIVELU, 1994, p. 32). 

Como pode ser observado acima, o pós-método incentiva o desenvolvimento 

da autonomia dos estudantes de LE como uma estratégia. Para compreendermos o 

motivo de tal aplicabilidade, é necessário esclarecer que em suma, esse método 

defende que o professor deve criar o seu próprio método, a partir do seu conhecimento 

teórico e de sua prática, levando em consideração as particularidades de seus alunos 

e o contexto. No entanto, podemos observar que poderá existir uma lacuna entre o 

planejamento, o método do professor e a expectativa do estudante, dadas às 

variações específicas de cada um, como por exemplo, questões psicológicas, 

crenças, experiências, estratégias. Entendemos que por mais que o professor se 

esforce, ele não conseguirá atender a todas as particularidades de seus estudantes. 

Desta forma, é aí que o desenvolvimento da autonomia sugerida como uma estratégia 

por Kumaravadivelu (1994) entra em ação, ou seja, para fechar essas lacunas e poder 

gerar uma aprendizagem de LE de modo efetivo e satisfatório.   

Segundo Martins (2018), a formação do professor de LE acompanha o 

movimento pendular das metodologias de ensino, ou seja, conforme o surgimento de 

novos métodos, as discussões nas universidades sobre o ensino de línguas também 

modificam as suas performances. Desde “uma orientação mentalista, posteriormente 

comportamentalista e cognitivista até chegar hoje a uma concepção 

sociointeracionista”(p. 50).  



 
 

66 
 

As primeiras visões sobre o papel do professor estavam atreladas à tendência 

pedagógica liberal tradicional35, e perdurou por muito tempo no ensino e na 

aprendizagem. Com os avanços dos estudos de Linguística Aplicada, do 

aparecimento dos novos métodos que valorizam o papel do aprendiz na atualidade, 

há uma reconfiguração da função do professor. Finch (2003, p. 136) ressalva essa 

mudança: 

O ambiente de aprendizagem contemporâneo tem pouco lugar para a visão 
de professor como um dispensador de informações, ou o estudante como um 
recipiente vazio em que essa informação pode ser derramada. Nesse sentido, 
“professor” é um conceito antiquado, e o aluno passivo. Em vez disso, os 
princípios humanísticos e holísticos, que tem estado na base da educação 
desde seu início, combinaram-se com pesquisas recentes para definir o papel 
do professor como conselheiro e, recurso de aprendizagem.36  

 

Na teoria da autonomia da aprendizagem de línguas, o papel professor está 

relacionado a uma postura de facilitador, orientador e que fornece direcionamentos 

aos estudantes como saber aprender e a controlar a sua aprendizagem de maneira 

eficaz. Por exemplo, o professor pode conceder informações sobre os conhecimentos 

metacognitivos, apresentando as inúmeras estratégias de aprendizagem e aplicar os 

testes psicológicos para que os estudantes consigam identificar qual estratégia se 

adequará melhor ao seu perfil, de maneira que consiga obter resultados positivos. 

Conforme Paiva (1998, p.81) reafirma a seguir, “O professor pode contribuir para 

formar aprendizes mais bem-sucedidos e autônomos, incentivando-os a se 

responsabilizar por sua aprendizagem e conscientizando-os sobre os processos 

cognitivos”. 

                                                           
35 Na tendência tradicional, a pedagogia se caracteriza por acentuar o ensino humanístico, de cultura 

geral, no qual aluno é educado para atingir, pelo próprio esforço, sua plena realização como pessoa. 
Os conteúdos, os procedimentos didáticos, a relação professor-aluno não tem nenhuma relação com o 
cotidiano do aluno e muito menos com as realidades sociais. É a predominância da palavra do 
professor, das regras impostas, do cultivo exclusivamente intelectual. Predomina a autoridade do 
professor que exige atitude receptiva dos alunos e "impede qualquer comunicação entre eles no 
decorrer da aula. O professor transmite o conteúdo na forma de verdade a ser absorvida; em 
consequência, a disciplina imposta é o meio mais eficaz para assegurar a atenção e o silêncio 
(LIBÂNEO, 1985, p.2,4). 
36 Texto original: [T]he contemporary learning environment has little place for the view of the teacher as 
dispenser-of-information, or the student as an empty vessel into which that information can be poured. 
In this sense, “teacher” (…) is an outmoded concept, and the passive student a thing of the past. Instead, 
humanistic and holistic principles, which have been at the foundation of education since its inception, 
have combined with recent research to redefine the teacher’s role as counsellor and learning resource. 
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Na mesma perspectiva, Gallardo (2007, p. 11) defende que “o aprendiz 

precisa ser ensinado a ser autônomo, a ter o controle de seu aprendizado e, 

consequentemente, o professor precisa aprender a dividir com seus alunos a 

responsabilidade que lhe é atribuída inquestionavelmente”. 

Quando o professor tem intenção de implementar a autonomia em sala de 

aula, Little e Legenhausen (2017) afirmam que não pode esperar, desde o início, que 

os alunos gerenciem todos os aspectos da sua aprendizagem. Os estudantes devem 

gradualmente adquirir habilidades de autogestão como uma parte totalmente 

integrada ao seu desenvolvimento de proficiência na língua. “Em qualquer sala de 

aula, o professor é responsável por assegurar que a aprendizagem ocorra e as metas 

curriculares sejam alcançadas”37 (LITTLE; LEGENHAUSEN, 2017, p.18). No entanto, 

ele deve estar sempre em busca de oportunidades para entregar o controle aos seus 

alunos. 

A promoção da autonomia pelo professor não significa simplesmente deixar 

que os alunos ajam por seus próprios dispositivos e meios, “mas implica um processo 

mais ativo na orientação e encorajamento para ajudar os aprendizes a estender e 

sistematizar as capacidades que eles já possuem” (BENSON, 2011a, p.91)38. 

Um fator que pode interferir na promoção da autonomia em aulas de LI é a 

crença que o aprendiz tem a respeito do papel do professor. Cotterall (1995, p.3) 

assegura que “as expectativas do aprendiz da autoridade docente podem apresentar 

um obstáculo para os professores que desejam transferir a responsabilidade para 

seus alunos”.39 Novamente, constata-se a relevância de conhecer as crenças dos 

aprendizes no sentido de estimular a autonomia na aprendizagem de línguas. 

Little (2004, p.22) elencou três princípios pedagógicos, ao acreditar que sejam 

aplicáveis à aprendizagem da linguagem formal, sendo eles: “empoderamento do 

aprendiz”, “reflexão do aprendiz” e “uso adequado da língua-alvo”40. No primeiro 

princípio, o professor exige que os aprendizes assumam a responsabilidade por sua 

aprendizagem, fornecendo o controle sobre o processo. A quantidade de 

responsabilidade que os alunos podem assumir e até que ponto eles conseguem 

                                                           
37 Texto original: In any classroom, the teacher is responsible for ensuring that learning takes place and 
curriculum goals are achieved. 
38 Texto original: … but implies a more active process of guidance and encouragement to help learners 
extend and systematise the capacities that they already possess. 
39 Texto original: Learner expectations of teacher authority can present an obstacle to teachers who 
wish to transfer responsibility to their learners.   
40 Texto original: learner empowerment; learner reflection; appropriate target language use. 
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gerenciar sua própria aprendizagem é sempre limitada pela quantidade de 

aprendizado obtido, que envolve tanto a questão de sua proficiência, quanto de suas 

habilidades desenvolvidas. “O papel do professor é iniciar, apoiar e dirigir os 

processos de negociação que ajudam os alunos em cada etapa para identificar novas 

metas de aprendizagem, novas atividades de aprendizagem, materiais e, assim, 

novas áreas de responsabilidades”41 (LITTLE, 2004, p.22). 

No segundo princípio, o professor ajuda os estudantes a pensar sobre a sua 

aprendizagem, tanto de modo geral (rever o que foi alcançado durante o ano escolar), 

quanto em um nível micro (em uma atividade de aprendizagem), buscando identificar 

o que foi ou não bem-sucedido. Não basta o aprendiz ter o controle sobre a sua 

aprendizagem (por exemplo: estabelecer metas e escolher materiais) é necessário 

também que ele reflita sobre o seu processo. Ainda de acordo com o estudioso, a 

autoavaliação desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da autonomia. 

Os aprendizes têm que ser capazes de avaliar o resultado da aprendizagem, 

identificando as falhas e os pontos fortes para dar um foco apropriado na próxima fase 

da aprendizagem (LITTLE, 2004, p.22). 

Já no terceiro princípio, o professor, no caso, deve “gerenciar o discurso da 

sala de aula de tal forma que os aprendizes sejam capazes de usar a língua-alvo com 

propósitos comunicativos genuínos desde o início”42 (LITTLE, 2004, p.22). Nesse 

princípio, o autor sugere ao professor que administre a língua-alvo em sala de aula. 

No entanto, apesar de o autor ter elencado esses princípios pedagógicos para 

incentivar o desenvolvimento da autonomia dos estudantes de LE, é necessário 

ponderar que implementação dessa proposta envolve diversos fatores. Primeiro, o 

professor precisar estar consciente dos efeitos que a autonomia proporciona a 

aprendizagem de LE. Além disso, existem o conjunto de variáveis: crenças, formação, 

experiência que será crucial para ele decidir, se vai querer ou não implantar em sala 

de aula essa proposta pedagógica e promover a autonomia de seus alunos.  

Martins (2018, p. 177) diagnosticou em sua pesquisa que uma das ações dos 

professores em formação, a aprendizagem “...do agir do professor como algo não 

mecânico, mas orientado pela teoria, por suas vivências anteriores e pelo contexto 

                                                           
41 Texto original: The teacher’s role is to initiate, support and direct the processes of negotiation that 
help learners at every stage to identify new learning goals, new learning activities and materials, and 
thus new areas of responsibility. 
42 Texto original: to manage classroom discourse in such a way that learners are able to use the target 
language for genuine communicative purposes from the very beginning. 
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sociocultural” ficou bem marcado. Ou seja, toda a ação do professor em sala 

apresenta um conjunto de variáveis construídas ao longo do tempo e de suas 

experiências.  

Esse conjunto de variáveis são importantes e podem contribuir ou servir de 

empecilhos para a prática de autonomia, como por exemplo Benson (2013, p.9) 

explica a seguir,  

...os professores que querem ajudar seus alunos a se tornarem mais 
autônomos, muitas vezes se encontram em um dilema, porque sua visão do 
que conta como bom ensino e a aprendizagem é susceptível de entrar em 
conflito com a visão sistêmica de que eles devem mediar para seus alunos. 
Os professores que persistem em seus esforços para implementar a 
autonomia são responsáveis por descobrir que sua autoridade é minada 
porque o sistema como um todo começa a questionar se eles, de fato, estão 
"ensinando". Onde o sistema educacional como um todo não favorece a 
autonomia, portanto, ajudar os alunos a se tornar autônomos é muitas vezes 
uma questão de os professores ajudarem-se a si mesmos e a reconstruir um 
senso de autoridade em torno da ideia de autonomia. Neste contexto, a 
autonomia dos professores torna-se uma luta para desenvolver uma visão 
autocrítica do próprio papel como mediador de restrições à autonomia do 
aluno e para criar espaços dentro dessas restrições para que os alunos 
tenham mais controle sobre sua aprendizagem. 

Desta forma, entendemos que o primeiro conflito que o professor terá de 

encarar ao querer implementar a autonomia em sala de aula são as suas crenças 

sobre como ensinar. Por exemplo, professores que há anos aprenderam que o bom 

professor é aquele que explica e expõe bem o conteúdo, e que faz desse modo, ao 

se deparar com a ideia de mediação poderá não concordar, e não querer sair da sua 

zona de conforto para repensar as suas práticas.  

O segundo conflito apresentado por Benson (2013) está relacionado com o 

sistema educacional quando neste não é comum o professor ser um mediador do 

conhecimento e o estudante autônomo. Nesse tipo de contexto o professor pode ser 

até mesmo tachado, como alguém que não sabe ensinar. Assim, ressaltamos a 

relevância da teoria sobre a autonomia da aprendizagem de línguas ser discutida em 

cursos de formação de professores de LE, e também de se pensar na realização de 

eventos com uma parceria entre as universidades e as escolas da educação básica 

para que também dialoguem sobre tal temática, para que os professores, se assim 

quiserem, estimulem a autonomia de seus aprendizes. 

Temos também outras implicações do contexto que não podem ser 

desconsideradas: como as regras e convenções de sala de aula e escola, currículos 

e esquemas de trabalho, exames públicos, políticas educacionais e concepções do 
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que conta como ensino e aprendizagem de línguas dentro do sistema educacional 

brasileiro e do discurso da sociedade e global. Contudo, embora haja esses fatores, o 

incentivo a autonomia pelo professor não é algo impossível de realizar. 

A premissa básica de Little (1995, p. 175) é de que aprendizes genuinamente 

bem-sucedidos sempre foram autônomos no sentido de que aceitam a 

responsabilidade por sua aprendizagem e possuem a “capacidade de refletir sobre o 

conteúdo e processo de aprendizagem, com vista a aproximá-los tanto quanto 

possível do controle consciente ”. Nesse sentido, ele argumentou que não há nada 

novo ou misterioso sobre a autonomia do aluno, e que a missão do professor não é 

promover novos tipos de aprendizado, mas buscar a autonomia do aprendiz como um 

objetivo a ajudar mais alunos a terem sucesso. É nessa perspectiva que também 

defendemos a promoção da autonomia nessa pesquisa. 

Benson (2013) apresenta algumas estratégias pedagógicas que aumentam o 

envolvimento dos estudantes e a relevância pessoal da aprendizagem e, 

consequentemente, têm o potencial de ajudar os alunos a ter mais controle sobre 

vários aspectos de sua aprendizagem. Para uma melhor visualização elaborei a tabela 

a seguir com base nas estratégias sugeridas pelo autor. 

 

Tabela 2 - Estratégias pedagógicas para promoção da autonomia 

ESTRATÉGIA  

Incentivar a preparação dos alunos 

Os alunos estão mais ativamente 
envolvidos no ensino-aprendizagem, se 
sabem o que vai acontecer na aula e 
prepara alguma contribuição para ela. O 
professor pode por exemplo, dizer qual 
será o conteúdo da próxima aula, e pedir 
para que cada estudante traga alguma 
contribuição referente ao assunto que 
será abordado. 
 

Aproveitando a experiência fora da 
classe 

Isso permite que os alunos contribuam 
para a aprendizagem trazendo de casa 
algum material que considera 
pessoalmente relevante. 
 

Usando materiais "autênticos" e 
linguagem "real" 

Aumenta o envolvimento e a relevância 
pessoal, especialmente se os alunos 
fizerem parte da seleção de materiais. 
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Consulta independente 
 

Pedir aos alunos que descubram as 
coisas por si do que ensiná-los é uma 
estratégia básica para o envolvimento 
dos alunos. Também pode ser solicitado 
a eles que pesquisem algo de seus 
próprios interesses. 
 

Envolver os alunos no design da 

tarefa 

Os alunos podem, muitas vezes, 
contribuir para o projeto de tarefas, por 
exemplo, selecionando textos de leitura 
ou de audição, compreensão de escrita 
perguntas para se responder ou discutir, 
etc. 

Incentivar a interação entre os 
estudantes. 

 

Aumenta o envolvimento, e quanto mais 

os alunos conversam entre si, mais 

aprendem. 

Ensino pelos pares 

Os alunos ensinam uns aos outros 
aspectos do conteúdo da aprendizagem, 
que pode ser uma extensão da 
preparação do aluno para a aula, 
inquérito independente e envolvimento 
no projeto de tarefas. Como uma 
maneira mais formal de encorajar a 
interação entre os aprendizes. 

Incentivar resultados divergentes 

dos alunos 

 
Tarefas que produzem resultados 
individuais de cada estudante na aula 
aumentam o envolvimento e a relevância 
pessoal. Resultados divergentes podem 
ser uma consequência natural de tarefas 
baseadas em experiência e investigação 
independente, e os alunos podem ser 
encorajados a ler ou ouvir o trabalho um 
do outro. 
 

Avaliação de pares e autoavaliação. 

 
Esse tipo de atividade incentiva a 
sensação de que a aprendizagem está 
sendo realizada para o próprio benefício 
dos alunos, bem como o senso de 
responsabilidade e envolvimento. 
 

Incentive a reflexão 

 
Realizar curtas sessões de reflexão, nas 
quais os alunos falam ou escrevem 
sobre o que aprenderam, o que eles 
farão em seguida ou a direção de sua 
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aprendizagem, podem desempenhar um 
papel importante no aumento do 
envolvimento dos alunos. 
 

Fonte: Extraído de Benson (2013) e adaptado pela autora. 

 

As estratégias acima não são necessariamente novas, muitos professores já 

fazem o seu uso, sem necessariamente pensar nelas como uma técnica para práticas 

de autonomia (BENSON, 2013). Desta forma, incentivar tal atitude em sala de aula 

não significa mudar radicalmente as direções no processo da aprendizagem, ou seja, 

não existe uma fórmula, uma receita radical para o professor implementar em sala de 

aula. Sob essa ótica promover autonomia consiste em realizar pequenas ações no dia 

a dia, como por exemplo, pensar no momento da elaboração de um plano de aula, se 

as atividades e as tarefas selecionadas irão contribuir de alguma forma para o 

desenvolvimento desse atributo do aprendiz, ou irá limitar. É plantar uma semente que 

talvez o professor nem chegará a ver o fruto, mas saber que tentou fazer algo de 

significativo para ajudar os seus estudantes a se tornarem protagonistas de sua 

aprendizagem de línguas, e também de sua história. 

No subtítulo a seguir, explanamos sobre a maneira como a aprendizagem de 

LI pode ser praticada para além da escola, acerca das possibilidades de atividades 

que podem ser realizadas por vontade própria com o uso da língua-alvo e a sua 

classificação de acordo com o Conselho Europeu (2000).  

 

 

4.2 Aprendizagem de línguas para além da sala de aula 

 

 

A aprendizagem de línguas não acontece somente mediada pela instituição 

escolar, mas pode ocorrer fora da sala de aula, a partir do ensino a distância, centros 

de autoacesso, entre outros (BENSON, 2011a). No Brasil, a carga horária destinada 

para as aulas de LI na educação básica, principalmente em escolas públicas, é pouca 

(em média de 1 h por semana) em detrimento das habilidades linguísticas que o 

aprendiz necessita obter para que seja proficiente. De acordo com Leffa (2003, p.14), 
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Mesmo que o aluno aprendesse tudo que a escola ensina, nos três níveis, fundamental, 
médio e universitário, mesmo que tirasse nota máxima em tudo, mesmo assim, se ficasse 
só no conhecimento recebido da escola, esse aluno ao se formar lá no fim da 
universidade, não estaria de modo algum preparado para exercer uma profissão. O 
ensino formal não tem condições de ensinar tudo que o aluno precisa saber. 
 

Desta forma, entendemos que se a escola não tem condições de ensinar ‘todo 

conhecimento’ necessário, pois é uma fonte inesgotável e que multiplica a cada dia, 

para que o estudante possa atuar em contextos mais amplos, como por exemplo, em 

sua profissão, é necessário que ele esteja sempre estudando, se atualizando, 

independentemente dos conteúdos fornecidos pela escola. Por outro lado, é preciso 

que o professor defina o que o estudante precisa aprender. Deve ser pensado o que 

é importante e essencial ser apreendido e qual tipo de conhecimento servirá de base 

para que os aprendizes prossigam autonomamente em busca de seus objetivos, 

sejam eles profissionais ou pessoais. 

 Na situação da disciplina da LI, levando em conta que outras áreas do 

conhecimento (matemática, língua portuguesa, etc) na educação básica possuem 

uma carga horária maior, acreditamos que os aprendizes devem buscar outros 

recursos que estão fora da sala de aula para que possam conseguir aprender a língua. 

Sob a nossa perspectiva, saber como gerenciar a sua aprendizagem de LE de modo 

eficiente com fins a se atingir determinado nível de proficiência, é uma base que 

poderá ser apreendida na escola, pois muitos estudantes não sabem como fazer. 

Vivemos em uma época em que as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC) estão por todos os lados fazendo parte do cotidiano das pessoas. 

Assim, essas novas tecnologias têm trazido diversas ferramentas modernas que são 

utilizadas em muitas áreas do conhecimento e também para a aprendizagem de 

línguas. Considerando tal contexto, as pessoas recebem muitos inputs linguísticos da 

LI (seriados, filmes, músicas etc) que podem despertar o interesse pela língua e 

também servem como material para a aprendizagem. 

Muitos estudos têm apontado a relação das TIC com o desenvolvimento da 

autonomia. Como aponta Motteram (1997 apud Benson, 2011a), há uma longa 

associação entre a autonomia e as tecnologias de aprendizagem. Os primeiros 

centros de autoacesso eram conhecidos como bibliotecas de áudio e vídeo, dando 

ênfase para tais tecnologias em concepções de “aprendizagem autodirigida”43 na 

                                                           
43 Texto original: self-directed learning. 
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época. (HARDING-ESCH, 1982; RILEY E ZOPPIS,1985 apud BENSON, 2011a). Há 

também uma correlação entre a autonomia do aprendiz e a aprendizagem de línguas 

assistida por computador (CALL).   

A aprendizagem de línguas fora da sala de aula é definida por Benson (2011a) 

como aquela que não apresenta ligação com as instituições educacionais, mas que 

acontece por vários tipos de atividades e de diversos modos. De acordo com o autor 

(2011a, p.139), em algumas situações essa aprendizagem pode acontecer de forma 

autodirigida naturalmente. Na maioria das vezes, esse tipo de aprendizagem é 

direcionado pelo próprio aprendiz, que utiliza recursos autênticos de seu interesse 

junto com a intenção de aprender a língua, partindo de sua iniciativa. O autor defende 

que o aprendiz, ao desenvolver várias atividades ligadas ao uso da língua fora da sala 

de aula, contribui para aquisição de um alto nível de proficiência na língua-alvo. 

O diferencial das atividades desenvolvidas fora da sala de aula está no fato 

de que o próprio aprendiz assume o controle de seu estudo (YAMASHIROYA, 2015). 

Na sala de aula convencional, o professor é responsável pela definição das metas, 

objetivos, pela seleção do conteúdo e das atividades. Já em momentos fora da sala 

de aula, é o próprio aprendiz que decide esses aspectos (DICKINSON, 1987, p.9). 

Benson (2011b) advoga que as investigações de aprendizagem de línguas 

fora da sala de aula devem ter o mesmo valor da aprendizagem que acontece dentro 

da sala de aula, uma vez que as atividades externas buscam o uso da língua. Ele 

baseia essa afirmação nas ponderações de Ellis (apud BENSON, 2011b) ao afirmar 

que, provavelmente, a aquisição da língua-alvo acontece, de modo mais eficaz, 

quando há a combinação adequada entre a instrução focada em “estruturas 

gramaticais da língua” e “exposição à língua-alvo”44 (BENSON, 2011b, p. 7). Em sala 

de aula, normalmente, os professores fazem a exposição das estruturas da língua e, 

quando o aprendiz está motivado, interessado, busca outros recursos fora da sala de 

aula, em que há o uso autêntico da língua. 

O aprendiz tende a realizar diversas atividades com o uso da língua-alvo fora 

da sala de aula por iniciativa própria, como já denotado por estudos prévios (HYLAND, 

2004; KOJIMA, 2007; GAO, 2009; YAMASHIROYA, 2015). A utilização de filmes, 

seriados, músicas, aplicativos móbiles, sites, jogos são exemplos de tarefas que 

podem ser usadas para aprendizagem de LI fora do contexto escolar. 

                                                           
44 Texto original: exposure to the target language. 
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Para descrever atividades com o uso da língua, embasamo-nos na 

classificação do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas: Ensino, 

Aprendizagem e Avaliação (QECR). Esse quadro foi desenvolvido com a finalidade 

de propiciar “um quadro abrangente transparente e coerente para a aprendizagem, o 

ensino e a avaliação de língua” (CONSELHO DA EUROPA, 2001 p.18). Ele descreve 

o uso da língua dentro e fora de sala de aula. Segundo Yamashiroya (2015, p.40), 

“nesta descrição, há ferramentas para traçá-lo no dia a dia; classificação de atividades 

e de seu domínio. Estas são úteis para descrever em detalhes atividades realizadas 

em língua seja dentro, seja fora da sala de aula”. 

As atividades com o uso da língua são classificadas em quatro tipos pelo 

QECR, sendo elas: “produção”; “recepção”; “interação” e “mediação”, desenvolvidas 

por meio oral, visual, ou em ambos, ao mesmo tempo (CONSELHO DA EUROPA, 

2001, p. 35). 

No que tange ao primeiro tipo de atividade, a produção pode ser definida de 

dois modos: produção oral e produção escrita. A produção oral consiste nas atividades 

em que “o usuário da língua produz um texto oral que é recebido por um ou mais 

ouvintes” (CONSELHO DA EUROPA, 2001, p. 90). Por exemplo, cantar uma música, 

fazer leitura de texto em voz alta, apresentar uma peça teatral. A produção escrita 

acontece quando “o usuário da língua como escritor produz um texto escrito que é 

recebido por um ou mais leitores” (CONSELHO DA EUROPA, 2001, p.95). Por 

exemplo, escrever uma carta, e-mail, anúncio. De acordo com QERC, nesses tipos de 

atividades, não há necessidade de as pessoas envolvidas responderem ao texto. 

Existem também as atividades encaixadas dentro do perfil de recepção que 

acontece por meio oral, visual e em ambos ao mesmo tempo. A recepção oral 

representa as atividades auditivas em que “o usuário da língua como ouvinte recebe 

e processa um input falado, produzido por um ou mais falantes” (CONSELHO DA 

EUROPA, 2001, p. 102). Por exemplo, escutar rádio e músicas, programas de 

televisão.  

Já na categoria de recepção visual, as atividades são de leituras, nas quais “o 

usuário da língua recebe e processa um input escrito produzido por um ou mais 

escritores” (CONSELHO DA EUROPA, 2001, p. 106). São registrados também casos 

em que o usuário recebe textos audiovisuais, que envolvem a audição e a leitura ao 
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mesmo tempo (CONSELHO DA EUROPA, 2001, p.110). Nessa categoria de 

atividades, temos como exemplo assistir seriados com legendas. 

No terceiro tipo de classificação, temos o caso da interação. “Na interação 

participam oralmente e/ou por escrito pelo menos dois indivíduos, cuja produção e 

recepção alternam, podendo até, na comunicação oral, sobrepor-se. Os dois 

interlocutores podem falar ao mesmo tempo e, simultaneamente, ouvir um ao outro”. 

(CONSELHO DA EUROPA, 2001, p. 36). Podemos citar como exemplo de atividades 

que se encaixam nesse perfil, conversação, reuniões, discussões formais e informais, 

entrevista. 

Por último, temos as atividades de mediação. Definidas a partir da realização 

de interpretações (via oralidade) e traduções (pela escrita) que buscam mediar a 

comunicação entre pessoas que não possuem a mesma língua.  

Nas atividades de mediação, o utilizador da língua não está preparado para 
expressar os seus próprios pensamentos, mas sim para servir de 
intermediário entre interlocutores que não são capazes de se compreender 
uns aos outros diretamente. São, geralmente (mas não exclusivamente), 
falantes de línguas diferentes. (QECR, 2001, p. 129) 

Para uma melhor visualização da classificação das atividades com o uso da 

língua, apresentados pelo QECR, e com o objetivo de exemplificar, elaboramos a 

seguinte esquematização: 

 

Tabela 3 - Classificação de atividades (QECR, 2001) 

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES COM O USO DA LÍNGUA (QECR) 

TIPOS EXEMPLOS 

PRODUÇÃO 
Oral 

- Exposição oral; cantar músicas; narração de histórias criativas; 

ler um texto em voz alta; etc. 

Escrita - Relatórios; escrever contos, poesias, elaborar anúncios; etc; 

RECEPÇÃO 
Oral 

- Escutar anúncios públicos (informações, instruções, avisos, 
etc.); 
- Ouvir os meios de comunicação (rádio, TV, gravações, cinema, 
música); 
- Escutar ao vivo, como membro de um auditório (teatro, 
reuniões públicas, conferências, espetáculos, etc.) 

Escrita - Ler para orientação geral; obter informação, seguir uma 
instrução ou por prazer. 

 
Audiovisual 

- Seguir um texto à medida que é lido em voz alta; 
- Ver TV, vídeo, filme ou seriados com legendas; 
- Utilizar novas tecnologias (multimídia, etc.). 
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INTERAÇÃO 

Oral 
- Conversação; discussão informal e formal; reuniões; troca de 
informações; entrevista; compreensão de um interlocutor para 
com um falante nativo; etc. 

Escrita 

- Corresponder-se por e-mail; whatsAap; bate-papo etc.; 
- Em situações de negócios, mediante texto de acordos, 
contratos, comunicados, etc., reformulando e trocando 
rascunhos, alterações, correções, etc.; 
 

MEDIAÇÃO 

Oral 

- Interpretação simultânea: 
- Conferências, reuniões, discursos formais, etc.; 
 

- Interpretação consecutiva: 
- Discursos de abertura/boas-vindas, visitas guiadas, 
etc.; 
 

- Interpretação informal: 
– De visitantes estrangeiros ao nosso país; 
– De falantes nativos no estrangeiro; 
– Em situações sociais e transacionais para amigos, 
família, clientes, convidados e estrangeiros, etc.; 
– De cartazes, ementas, avisos, etc 
 

Escrita 

- Tradução exata 
- De contratos, textos legais e textos científicos, etc.; 

 
- Tradução literária 

- Romances, teatro, poesia, libretos, etc.; 
 
- Resumo principal em L2 ou entre L1 e L2: 

- De artigos de jornais e de revistas, etc. 
 
- Paráfrase: 

- Textos especializados para não especialistas, etc. 
Fonte: Elaborado pela autora, extraído e adaptado do Conselho da Europa (2001). 

 

De acordo com o Conselho da Europa (2001), as atividades linguísticas são 

inseridas no interior de diferentes domínios, que no tocante à aprendizagem de 

línguas podem ser classificados de quatro formas: público, privado, educativo e 

profissional. É necessário ressaltar que os domínios são entendidos pelo Conselho da 

Europa (2001, p.75) como “esferas de ação ou áreas de interesse nos quais se 

organiza a vida social”. Eles estão relacionados com o contexto situacional do ato 

linguístico. 

O domínio público trata de atividades com o uso da língua-alvo para 

interações sociais, sendo utilizado em atividades culturais, de lazer etc (CONSELHO 

DA EUROPA, 2001, p. 36). Quando uma pessoa viaja para um outro país, por 

exemplo, para comprar algum objeto em uma loja, utiliza a língua-alvo. Já domínio 

privado abarca o uso da língua-alvo em atividades que envolvem entretenimento, 

relações familiares e amigos.  
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O domínio educativo refere-se ao contexto de aprendizagem vinculado a 

alguma instituição (CONSELHO DA EUROPA, 2001, p.36), ou que interage com as 

pessoas pertencentes a esse lugar, “como professores e colegas de estudo” 

(YAMASHIROYA, 2015, p.42). Por fim, o domínio profissional abrange “tudo aquilo 

que diz respeito às atividades e às relações dos indivíduos no exercício das suas 

profissões” (CONSELHO DA EUROPA, 2001, p. 36). 

É necessário ressaltar que uma situação pode abarcar mais de um domínio 

como, por exemplo, no caso do professor. Ele executa atividades com o uso da língua, 

tanto no domínio profissional, quanto no educativo (CONSELHO DA EUROPA, 2001). 

O aluno também pode abarcar dois domínios, por exemplo, ao usar a LI em um curso 

e também em seu trabalho. 

Como visto anteriormente, a autonomia se manifesta de diferentes formas e 

em diversos graus podendo ser observada por intermédio de algumas atitudes 

apresentadas pelos aprendizes. De acordo com as diversas práticas existentes e 

explicitadas pelos estudiosos dessa literatura, foi possível constatar nesse estudo de 

que modo/se os estudantes controlam a sua aprendizagem, observando os seguintes 

critérios: estabelecimento de metas; escolha de materiais/atividades e avaliação. Além 

de verificar também a questão da motivação e a relação de dependência entre o 

aprendiz e professor em sala de aula, que também são fatores importantes para 

diagnosticar indícios de autonomia, que serão explanados no capítulo a seguir. 

 



 
 

79 
 

5 GERENCIAMENTO DA APRENDIZAGEM 

 

 

No capítulo em destaque mediante aos dados coletados por meio dos 

questionários (apêndice A), inicialmente, apresentamos algumas observações gerais 

e a importância do programa PIBID para o desenvolvimento da autonomia dos futuros 

professores de LI. Posteriormente, interpretamos as falas dos 15 aprendizes de LI, 

adotando a definição de autonomia como a capacidade de controlar a própria 

aprendizagem, proposta por Benson (2011a). No tocante ao modelo de dimensão do 

controle, temos as três dimensões que se imbricam para o desenvolvimento da 

autonomia, sendo: gerenciamento da aprendizagem, processos cognitivos e conteúdo 

da aprendizagem como exposto pelo autor.  

Fizemos o recorte no sentido de interpretar as falas que estão inseridas dentro 

da dimensão do gerenciamento da aprendizagem, dando ênfase para as metas, 

tarefas e autoavaliação da aprendizagem e dentro dos aspectos cognitivos, em 

relação ao controle dos fatores psicológicos, como: motivação e crenças. 

Assim, observamos se os aprendizes participantes desse estudo possuem o 

hábito de estabelecerem metas, se de alguma forma se autoavaliam, se tinham 

conhecimentos metacognitivos ou não, e delimitam tempo de estudo para a 

aprendizagem de LI, a fim de perceber se é possível notar uma tendência de controle 

no sentido de gerenciarem a sua aprendizagem.  

Depois, averiguamos quais tipos de atividades selecionam, e os classificamos 

de acordo com o Quadro Europeu Comum da Europa (2001), também identificamos 

quais contribuem para o desenvolvimento da autonomia e em qual paradigma de 

aprendizagem se encaixam. 

Em seguida, verificamos quais são os tipos de motivação, os elementos 

funcionais apresentados em relação à motivação instrumental, se apresentaram as 

posições ideológicas dos estudantes, e também, as crenças sobre a função do 

professor, e a forma como elas interferem na promoção da autonomia. Por fim, 

realizamos a triangulação dos dados para identificar os possíveis níveis de 

desenvolvimento da capacidade da autonomia. 
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5.1 Percepções iniciais: O minicurso do PIBID Letras/Inglês 

 

O projeto do minicurso iniciou em março de 2014 em uma escola regular da 

educação pública e já foi ofertado quatro vezes. A geração de dados da pesquisa foi 

realizada na quinta edição, disponibilizada em 2017. Além da coleta, acompanhamos 

e observamos todo o percurso para o acontecimento do minicurso, desde as reuniões 

dos bolsistas para a organização das práticas pedagógicas, até as aulas ministradas, 

em um total de sete encontros. 

Na primeira reunião em que acompanhamos os bolsistas do PIBID, eles 

discutiram e pensaram em algumas práticas pedagógicas, atividades e produtos que 

seriam desenvolvidos no minicurso. Já no segundo encontro, eles elaboraram o 

banner (anexo 01), a ficha de inscrição, a prova para o processo seletivo do minicurso 

(anexo 02), bem como definiram a data da aplicação do exame. O professor supervisor 

(professor da escola) se encarregou de, na semana seguinte, fazer a divulgação e 

receber as inscrições dos alunos da escola em que aconteceria o projeto. 

Foram ofertadas 20 vagas para os estudantes do 2° ano do Ensino Médio 

matriculados na escola investigada, sendo destinadas: 7 vagas para nível básico, 8 

vagas para nível intermediário e 5 vagas para nível avançado. Na edição em voga, 

105 alunos fizeram as inscrições e realizaram a prova do processo seletivo. O 

minicurso teve início no dia 03/05/2017 e foi realizado todas as quartas-feiras, das 18h 

até às 20h.  

A prova para o seletivo fora aplicada em uma sala de aula da escola, no dia 

27/04/17, às 17h50min, com a duração de uma hora. Cinco bolsistas, junto com o 

professor coordenador, realizaram a aplicação da prova do seletivo. Após o término 

do tempo destinado para a prova, os bolsistas fizeram as correções, análise e 

finalizaram o resultado. Com isso, destacaram os 20 selecionados de acordo com o 

critério estabelecido previamente, como já apresentado anteriormente. 

No dia 02/05/16, então, foi divulgado o resultado final na escola investigada e, 

no dia 10/05/16, iniciou-se a primeira aula do minicurso. No referido segmento de 

ensino, o material didático utilizado era de total responsabilidade e elaborado pelos 

bolsistas. Os bolsistas possuíam autonomia para planejarem as suas aulas de 

diversos modos e com variados recursos. 
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A princípio, o nosso foco era selecionar os 20 estudantes que foram 

aprovados no seletivo do minicurso para participar dessa pesquisa. Fizemos a 

aplicação do questionário em sala de aula, porém, como eram menores de idade, eles 

tiveram que levar o termo de assentimento livre e esclarecido para casa para que os 

pais ou responsáveis pudessem assinar. No entanto, nem todos que responderam o 

questionário nos entregaram o termo, por isso, utilizamos apenas as respostas de 15 

estudantes os quais temos os termos de assentimento livre e esclarecido devidamente 

assinados. 

Estudos sobre a autonomia na aprendizagem destacam a importância da 

tomada de decisão e atitude dos aprendizes para desenvolver as ações de 

aprendizagem (HOLEC, 1981, 2008; LITTLE, 1991). Já de antemão, identificamos que 

o minicurso, ofertado na escola investigada não era de caráter obrigatório para os 

estudantes, ou seja, não figurava como um requisito para obter nota em determinada 

disciplina, pois seria frequentado apenas por pessoas que quisessem aprimorar os 

conhecimentos na LI, ou seja, era opcional. Portanto, compreendemos que os 

participantes da pesquisa, ao realizar a inscrição no processo seletivo do minicurso 

por vontade própria, desenvolveram as ações de aprendizagem de maneira 

autônoma, para além das aulas de LI ofertadas pela escola regular da educação 

básica, evidenciando indícios de autonomia. 

Em relação ao comportamento e atitudes dos aprendizes no minicurso, 

observamos que eles eram participativos, espontâneos, realizavam as atividades com 

o uso da LI propostas pelos bolsistas e, quando tinham alguma dúvida, questionavam. 

Assim, baseado em Littlewood (1999), no contexto em questão, eles exerceram a 

autonomia reativa, pois todas as ações figuraram como resposta ao que fora proposto 

pelos bolsistas do minicurso. 

Sobre uma outra perspectiva, o programa do PIBID é uma oportunidade em 

que os acadêmicos possuem para desenvolver a teoria da autonomia na prática no 

âmbito pedagógico. Como é um programa de caráter não obrigatório, extraclasse, os 

acadêmicos têm a opção de querer ou não participar. No curso de licenciatura 

Letras/Inglês da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, o estágio inicia-se a partir 

do quinto período, porém observamos que do grupo de oito acadêmicos que 

pertenciam ao projeto do minicurso no primeiro semestre de 2017, três ainda estavam 

no primeiro período. Desta forma, entendemos que eles já estavam buscando uma 
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aprendizagem para além da sala de aula, antes até mesmo de ser ofertado a eles o 

estágio. Ao ingressarem no PIBID começaram a experimentar a aprendizagem na 

prática, ou seja, por vontade própria já estavam se preparando para o ensino de LI e 

assim, a gerenciando. 

Durante todo o processo de observação nesta pesquisa, notamos que era 

concedida pela professora - coordenadora Odete Burgeile, liberdade e autonomia aos 

bolsistas para que eles pudessem fazer o planejamento das aulas do minicurso, 

colocá-lo em prática e por último, refletir e avaliar o que funcionou ou não, mediante a 

produção dos relatórios. Desta forma, os acadêmicos, professores de LI em formação, 

tiveram a oportunidade de gerenciar a sua aprendizagem: selecionando o material, 

fazendo o planejamento da aula e o colocando em prática, e controlarem os processos 

cognitivos, através da reflexão e avaliação dos resultados obtidos de sua prática que 

foram posteriormente descritos em relatórios para a professora coordenadora. 

Assim, entendemos que como existe autonomia para a questão linguística, ou 

seja, para aprender uma LE, ela também pode ser utilizada na parte pedagógica, e o 

que queremos frisar nesse estudo é que os acadêmicos ao fazerem parte do programa 

do PIBID, estavam indo em busca, talvez inconscientemente, de desenvolver a sua 

autonomia através de práticas para além do estágio obrigatório ofertado pelo curso.  

Acreditamos que da mesma forma que a autonomia promove efeitos positivos 

na aprendizagem de línguas, também proporcionará bons resultados futuramente 

quando esse professor em formação for atuar. Fazemos tal pressuposição, pois nesse 

processo de gerenciamento da aprendizagem e dos processos cognitivos 

proporcionados pelo PIBID, cremos que ele poderá se tornar mais apto a selecionar 

estratégias, métodos e planejamentos que funcionarão melhor em sua futura prática 

docente. Então, compreendemos o quanto é importante o programa do PIBID para o 

fomento da autonomia dos professores em formação. 

 

 

5.2 Metas de aprendizagem 

 

 

 Na seleção de tarefas de aprendizagem, o estudante autônomo deve: saber 

ou definir metas de estudo; fazer o planejamento, selecionar os recursos, distribuir 
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tempo para o estudo e avaliar (HOLEC, 1981). Na seção correspondente, observamos 

se os aprendizes participantes do estudo possuem o hábito de estabelecerem metas, 

fazer feedback e delimitam tempo de estudo para a aprendizagem de LI, e se é 

possível notar uma tendência de controle, no sentido de gerenciarem a sua 

aprendizagem de LI. 

Sobre o estabelecimento de metas de aprendizagem para alcançar o nível 

desejado de proficiência em LI, oito (53%) estudantes responderam que estabelecem 

as suas próprias metas, porém não as especificaram. Já sete (47%) participantes 

afirmaram não estipular metas para a sua aprendizagem na LI. 

Para que a aprendizagem seja mais eficaz, como se sabe, ela precisa 

acontecer de modo sistemático e contínuo (HOLEC, 1981; BENSON 2011a). Sendo 

assim, foi oportuno identificar se os aprendizes organizavam o seu estudo de maneira 

sistemática, quanto ao estabelecimento de tempo para aprender a LI, além da sala de 

aula. Desta forma, observamos nos dados deste estudo que apenas A9 delimitava 5 

horas por semana. Por outro lado, A3, A5, A8, A10, A11 dedicavam para 

aprendizagem de LI em torno de duas horas por semana. Já A13 e A15, em média, 

uma hora por semana. Além disso, dois aprendizes, A1 e A2, estabeleceram menos 

de uma hora para o estudo.  

Em cinco respostas fornecidas pelos aprendizes, não notamos estudo 

sistemático e a sua continuidade, que Holec (1981) e Benson (2011a) afirmam ser tão 

relevantes para a eficiência da aprendizagem de LI. Perceptível na afirmação de (A4) 

“não pratico” e na resposta de (A6) “Quando eu preciso estudar o conteúdo, pelo 

menos uma hora”. Na primeira situação, a resposta desse aprendiz não condiz com 

uma atitude autônoma. Já na segunda situação, observou-se que não costumava ser 

todos os dias ou em toda semana que tal aprendiz reservava um tempo para praticar 

atividades com o uso da LI, ou seja, ele estudava somente quando precisava revisar 

um conteúdo, que nessa situação serviu de motivação extrínseca para que ele 

pudesse se dedicar algumas horas a sua aprendizagem para além da sala de aula. 

Nesse caso, supomos que ele estivesse fazendo referência ao conteúdo das aulas de 

LI em sua escola.  

Identificamos também os enunciados de (A7) “Quando eu jogo, ou assisto a 

séries”; (A12) “Poucas horas” e (A14) “Em casa” que também não apresenta nenhuma 

organização, delimitação de tempo de estudo da LI além da sala de aula. Porém, 
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observamos que a motivação extrínseca era o que fazia com que o aprendiz (A7) 

praticasse a LI para além da sala de aula, mesmo não estabelecendo um estudo 

sistemático.  

Outro dado interessante é que (A7) não vincula o estudo à lição de casa ou à 

prática de regras gramaticais, mas sim as suas práticas sociais, ou seja, à língua em 

uso. De nada adianta decorar verbos e vocabulário, se essa língua não servir para o 

aprendiz. Todavia, é comum as pessoas desvincularem o ensino de LI na escola, do 

inglês que têm contato no dia-a-dia. 

Em síntese, obtivemos o seguinte resultado: 67% dos participantes têm 

contato com a língua de maneira sistemática, e 33% demonstraram realizar o seu 

estudo de modo não sistemático. 

 

 

 

5.3 Autoavaliação 

 

  

Um dos atributos do aprendiz autônomo é a autoavaliação, ou seja, a 

capacidade de aferir o que já sabe, o que precisa apreender com o intuito de adquirir 

fluência e domínio na língua-alvo, para, a partir daí, estabelecer os seus objetivos de 

estudo e seus interesses. Neste estudo buscamos diagnosticar se os aprendizes de 

alguma forma se autoavaliavam a fim de detectar indícios de autonomia, se tinham 

conhecimentos metacognitivos ou não. Porém, não verificamos se já possuíam algum 

tipo de proficiência, pois não era esse o nosso enfoque a princípio. 

Na folha de inscrição para o seletivo do minicurso do subprojeto do PIBID 

Letras - Inglês, existia uma opção a partir da qual o aluno poderia realizar a sua 

autoavaliação quanto ao nível de conhecimento na LI, assinalando uma das opções: 

básico, médio, ou avançado, como pode ser visto na ilustração abaixo.  
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   Figura 6 - Folha de inscrição do minicurso - Subprojeto do PIBID Letras/Inglês.45 

 
 Fonte: PIBID Letras/Inglês vinculado à UNIR. 

  

De início, observarmos duas atitudes autônomas dos aprendizes participantes 

da pesquisa. Em primeiro lugar, ao realizar a inscrição para o seletivo do minicurso, 

eles tomaram uma decisão com o intuito de aprimorar o seu nível de inglês, ou seja, 

buscaram outro meio para aprender a LE, além das aulas fornecidas pelo ensino 

regular da educação básica. Posteriormente, no ato da inscrição, ao assinalar o seu 

nível de inglês. Dos quinzes participantes, apenas 01 declarou possuir nível avançado 

na LI (A11), dois estudantes afirmaram que seu nível de conhecimento era médio (A9 

e A12) e os demais assinalaram ter o nível básico. 

Os estagiários do PIBID que estavam realizando o minicurso, então, 

forneceram o documento em que constava o resultado da prova do seletivo. Com isso, 

observamos que A11 declarou possuir nível avançado na LI e foi o que tirou a melhor 

nota entre os 105 estudantes que realizaram a prova, sendo classificado em primeiro 

lugar. Os que declararam ter nível médio, no caso, ficaram nas seguintes colocações: 

A9 em sexto lugar e A12 na quarta posição. Assim, compreendemos que os resultados 

obtidos na prova do seletivo confirmam a veracidade da avaliação própria e subjetiva 

desses aprendizes. 

Quando interrogados a respeito do fato de que estivessem, ou não, estudando 

o suficiente para atingir a proficiência na LI e de que modo, dez aprendizes declararam 

                                                           
45 Fizemos alteração na folha de inscrição do minicurso, retirando o nome do minicurso para preservar 
em sigilo a identidade da escola em que realizamos a investigação. 
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que sob a sua perspectiva não estavam estudando como deveriam, sendo eles A1, 

A2, A4, A5, A6, A7, A11, A12, A13 e A14. Por outro lado, A3, A8, A9, A10 e A15 

garantiram estar se dedicando de modo suficiente a aprendizagem de LI, e mostraram 

estar motivados como pode ser visto em suas afirmações a seguir. 

(A3) “Sim, me empenhando cada vez mais”; (A8) “Sim, meu objetivo é 

alcançar um nível alto e estudo com aplicativos, videoaulas e músicas”; (A9) “Sim, 

além dos cursos que faço, eu tenho autonomia em casa”; (A10) “Sim, estudo letra de 

músicas, vou atrás de vídeos aulas, converso com estrangeiros (isso ajuda bastante) 

”; (A15) “Sim, aprendendo o básico da língua e um pouco de intermediário”. 

Os participantes também foram indagados se possuíam consciência daquilo, 

ou seja, que precisavam estudar/praticar mais na LI e qual a sua atitude diante de tal 

fato. Assim, com o intuito de identificar se eles tinham condições de avaliar a si 

mesmos e em qual das quatros habilidades da língua (listening, speaking, reading and 

writing) precisavam melhorar elaboramos o questionamento acima. No entanto, 

observamos que poucos realmente conseguiram apontar em qual das habilidades, 

sob a sua ótica, necessitavam de aperfeiçoamento. Portanto, acreditamos que esse 

resultado seja uma consequência de eles não terem sido ensinados a como aprender 

uma LE. Entretanto, três participantes se destacaram: (A5) “Sim, a pronúncia das 

palavras. Eu tento ouvir músicas para melhorar isso”; (A12) “Sim, a fluência e as 

regras” e (A15) “Sim. A minha atitude é estudar e falar mais as regras que essa língua 

tem”.  

De acordo com sua avaliação, A5 apontou que a “pronúncia” precisa ser 

melhorada e, para alcançar esse objetivo, utiliza a música como estratégia de 

aprendizagem para o aprimoramento. Já A12 apresentou que precisa melhorar a 

“fluência e as regras”, porém não apresentou nenhuma estratégia para solucionar as 

habilidades linguísticas que precisam ser aperfeiçoadas. Sob a ótica de A15, ele 

precisa estudar e falar mais as regras gramaticais da LI. Vemos nos discursos desses 

participantes o monitoramento e avaliação de sua aprendizagem, que são 

características de aprendizes autônomos de acordo com a literatura.  

Existem, porém, outros participantes que acreditam que precisam melhorar as 

habilidades linguísticas da LI, porém não especificaram e, com respostas de modo 

generalizado, demonstram não ter conhecimento sobre a aprendizagem de línguas. 

As seguintes falas evidenciam as que foram mencionadas: (A1) “Tenho dificuldade 
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em algumas coisas e procuro sempre melhorar”; (A2) “Sim, praticar mais, procurar 

aprender novas coisas sobre o inglês”; (A3) “Sim, para que no futuro se caso eu 

precisar, já estarei ao menos com um pouco de conhecimento”; (A8) “Sim, tenho em 

meta estudar 2 horas em cada semana para entender mais os assuntos”; (A9) “Sim, 

eu tento organizar o meu tempo, que seja voltado a dar mais atenção à língua inglesa”; 

(A10) “ Sim, simplesmente dar o meu melhor”; (A13) “Sim. Estudar e ampliar o 

conhecimento com no mínimo 4 horas de estudo por dia”.  

Outra situação encontrada nesses dados foi que 5 aprendizes (A4, A6, A7, 

A11 e A14) declararam não ter consciência a respeito do que precisam estudar, não 

conseguindo, assim, realizar seu próprio monitoramento e avaliação. 

Sendo assim, diagnosticamos que muitos participantes não têm conhecimento 

sobre habilidades, estratégias e o funcionamento da aprendizagem de línguas. De 

acordo com Schuindt, Burgeile e Santos (2017, p. 140),  

O esforço de alguns alunos para aprender torna-se frustrante muitas vezes, 
porque não sabem como aprender. O fato de não conhecerem as estratégias 
que podem ajudá-los a melhorar o desempenho escolar desmotiva-os, pois 
não sabem como reverter o quadro do baixo resultado obtido. 

Diante desse contexto, a postura de um aprendiz autônomo implica em utilizar 

suas experiências na tentativa da realização de tarefas, empregando estratégias e 

resolvendo problemas para desenvolver a compreensão de como a aprendizagem de 

línguas funciona (COTTERAL,1995).  

Embora alguns participantes tenham conseguido realizar a sua autoavaliação, 

apenas um (A5) apresentou uma estratégia (música) que utiliza para alcançar a sua 

meta. Assim, observamos a necessidade de o professor fornecer conhecimentos 

sobre o funcionamento das habilidades linguísticas, de estratégias e da aprendizagem 

de línguas, ou seja, dos conhecimentos metacognitivos para impulsionar a eficiência 

e autonomia dos aprendizes de LI.  

Concordando com as ideais apresentadas, Blanche (1988.p.75 apud 

COTTERAL, 1995, p.3) pondera também que é importante saber fazer “Uma 

apreciação de suas habilidades, o progresso que estão fazendo e o que eles podem 

fazer com as habilidades que adquiriram é essencial para que os estudantes 
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aprendam de forma eficiente”46. Assim, acreditamos ser essencial que o estudante 

tenha conhecimentos metacognitivos para se avaliar de maneira correta, reflexiva e 

para pensar em soluções eficientes e que gerem resultados positivos na 

aprendizagem de LI. 

O conhecimento metacognitivo está inserido dentro da dimensão de 

processos cognitivos pertencentes ao controle da aprendizagem, que colabora para o 

desenvolvimento da autonomia, proposta pelo modelo de Benson (2013). O 

conhecimento metacognitivo irá conceder aos aprendizes a experiência necessária 

que fará com que possam realizar ações autônomas e, de modo semelhante, permitirá 

que tenham habilidades para poder fazer as suas próprias seleções de tarefas e, 

posteriormente, desenvolver a capacidade de se autoavaliar, atingindo as metas 

preestabelecidas para a proficiência na LI.  

 

5.4 Tarefas de Aprendizagem 

 

 

O aprendiz autônomo, ao ter controle sobre o seu estudo, seleciona tarefas 

de aprendizagem. Na seção correspondente descrevemos as atividades com o uso 

da LI escolhidas pelos aprendizes, sendo que, para a análise, utilizamos a 

classificação de tipo de atividade (produção, recepção e interação) e de domínio 

(pessoal, público, profissional e educacional) com base no QECR (CONSELHO DA 

EUROPA, 2001) a fim de detectar a sua tendência na prática.  

Com a finalidade de investigar os tipos de atividades que fazem ou fizeram 

com que os aprendizes estudassem e queiram também estudar mais a LI, em primeiro 

lugar, pedimos para que eles designassem todos os tipos de tarefas e situações a 

partir das quais estudam e praticam a LI. Além disso, eles deveriam apresentar 

também uma atividade/experiência com o uso da língua em que perceberam a 

aprendizagem de modo satisfatório. A tabela quatro apresenta os dados sobre todos 

os materiais/situações de aprendizagem expostas pelos estudantes, bem como 

quantos escolheram aquela determinada atividade. 

                                                           
46 Texto original: An appreciation of their abilities, the progress they are making and of what they can do with the 

skills they have acquired is essential if learners are to learn efficiently, according to Blanche (1988, p.75 apud 

COTTERALL, 1995, p.3). 
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                       Tabela 4 – Materiais de aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Assim, analisamos os dados acima com fundamentação no QECR 

(CONSELHO DA EUROPA, 2001). Na categoria de recepção temos as atividades: 

jogos, música, cursos, seriados, aplicativos, sites e aulas. No caso dos jogos, músicas, 

cursos, aplicativos, sites e aula. Vale frisar, podem ser registradas variações 

dependendo do seu uso. Esses tipos de tarefas poderão ser da modalidade receptiva 

escrita, oral ou audiovisual, bem como pertencer à categoria de produções sejam elas 

escritas ou orais. Por exemplo, um aprendiz declarou que, sempre que tinha e tem 

contato com a LI em jogos, quando desconhece alguma palavra, ele a traduz. Dessa 

forma, classificamos, neste estudo, essa atividade como produção escrita. Por outro 

lado, no decorrer do jogo, os comandos são ditos em LI e alguns estão até mesmo na 

forma escrita. Assim sendo, podemos afirmar que se encaixa dentro da recepção oral 

e escrita. No caso dessa atividade, seja ela no modo de recepção ou produção ela é 

de domínio pessoal. 

A música também pode ser habilidade receptiva ou de produção. Pertencerá 

à modalidade receptiva oral quando o aprendiz escutá-la para distinguir pronúncia ou 

entonação e receptiva audiovisual ao acompanhar a sua letra a partir da leitura. Com 

isso, integra a categoria de produção oral, quando utilizada para cantar. Essa tarefa 

está dentro do domínio privado. 

Já os cursos, aplicativos, sites e aulas são recursos da aprendizagem de LI, 

as quais os estudantes recorrem além das aulas fornecidas pela educação básica, 

TAREFAS QTD DE APRENDIZES 

Jogos 10 

Música 9 

Cursos 7 

Seriados 7 

Aplicativos 6 

Prova 5 

Sites 2 

Aulas 1 
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que podem conter inúmeros tipos de atividades, podendo ser encaixadas tanto na 

categoria recepção oral, escrita e audiovisual, quanto na produção oral e escrita. Os 

cursos e as aulas pertencem ao domínio educativo. Por outro lado, aplicativos e sites 

são inseridos no domínio pessoal. 

Paiva (2001) declara que o material da web pode propiciar maior autonomia 

ao aluno, pois não há possibilidade de presumir todas as conexões estabelecidas 

pelas inúmeras opções oferecidas pelo hipertexto digital. Segundo a autora, o 

ambiente on-line, “além de ser mais propício a um tipo de educação menos 

conservadora, representa um estímulo a abordagens de ensino mais centradas no 

aluno” (PAIVA, 2001, p. 97). Nessa pesquisa, dois aprendizes, A2 e A10, 

apresentaram sites como um tipo de material empregado para a sua aprendizagem 

de LI para além da sala de aula. Essa ferramenta exige um certo grau de autonomia, 

pois inúmeras possibilidades lhe são ofertadas, e cabe ao indivíduo selecionar 

atividades com o uso da língua e essa prática pode contribuir para o desenvolvimento 

do fator gerenciamento do controle da aprendizagem que compõem a autonomia. 

Por fim, como uma tarefa inserida na produção escrita, detectamos a prova 

como uma atividade que fora exposta a partir de cinco participantes desta 

investigação. 

Os dados em evidência permitiram fazer uma outra análise, com base na 

proposta de Littlewood (1999) de classificação de estágios/nível de autonomia, o qual 

delimitou duas categorias: autonomia “proativa” e autonomia “reativa”. De acordo com 

os dados obtidos, podemos afirmar que A4 e A5 possuem uma autonomia reativa, por 

afirmar que estudam a LI apenas quando irão realizar uma prova. Assim, esses 

participantes estão no estágio em que se dirigem para a atividade com o uso da LI 

somente quando ela é determinada por alguém, ou seja, pelo professor, o que 

caracteriza um baixo grau de autonomia. 

Já os estudantes A3, A6 e A9, além de utilizar a prova, cursos e aulas como 

meio para estudar a LI, também utilizaram outros recursos: A3 (jogos e músicas), A6 

(jogos, músicas e seriados) e A9 (aplicativos, jogos e seriados), que não 

necessariamente precisam de alguém para definir tais atividades, permitindo ações 

de iniciativa própria. Sendo assim, entendemos que os aprendizes estão em meio aos 

dois estágios da autonomia: proativa e reativa. Na autonomia proativa, ao afirmar que 

estudam a LI quando estão jogando, escutando músicas, acessando aplicativos e 
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assistindo seriados. Na autonomia reativa, quando afirmaram que estudam a LI 

quando irão realizar uma prova, em cursos e aulas de LI. Nesses contextos de caráter 

formal, de modo geral, é necessário a definição das atividades por alguém, como o 

professor.  

Os demais participantes (A1, A2, A5, A7, A8, A10, A11, A12, A13, A15) 

apresentaram um maior grau de autonomia em relação aos outros, ao apresentar 

apenas as atividades em que eles puderam estudar a LI por iniciativa própria, sem a 

intervenção de alguém. Desse modo, baseado em Littlewood (1999), podemos afirmar 

que eles estão em um estágio de autonomia proativa. 

Freire (1997, p. 121) assevera que a construção da autonomia precisa “estar 

centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, 

em experiências respeitosas da liberdade”. Para verificar essas experiências 

estimuladoras, solicitamos aos participantes desta pesquisa que relatassem uma 

experiência em que aprenderam a LI de modo satisfatório e incentivador. Com isso, 

eles apresentaram uma atividade de aprendizagem em que praticaram a LI. Na tabela 

5 apresentamos a quantidade de aprendizes que apresentaram determinada atividade 

em sua resposta. 

 

                               Tabela 5 - Realização de modo satisfatório de atividade com o uso da LI 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

Jogos 6 

Músicas 2 

Aplicativo Duolingo 1 

Leitura de texto 1 

Programações de PC 1 

Conversar com estrangeiro 1 

Conversar com um parente 1 

Explanação de conteúdo pelo 
professor 

1 

                                                         Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com base no QECR (CONSELHO DA EUROPA, 2001), interpretamos, então, 

os dados acima. Assim, dois aprendizes apresentaram a música como uma atividade 

a partir da qual realizaram de modo satisfatório o uso da LI. A música pode figurar 
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como habilidade receptiva oral, quando o estudante a escuta, receptiva audiovisual 

ao acompanhar a sua letra por meio da leitura ou de produção, quando utilizá-la para 

cantar. Essa tarefa está inserida dentro do domínio privado. 

A leitura de texto está inserida dentro da habilidade receptiva escrita e do 

domínio privado. A exposição de conteúdo pelo professor está dentro da categoria de 

recepção oral, no domínio educativo. 

Já em atividades com o uso de jogos, aplicativo Duolingo e programações de 

PC, entendemos que se inserem na habilidade receptiva, que, dependendo do uso, 

poderá ser feita de modo oral, escrita ou audiovisual, no domínio privado. 

As atividades de interação oral face a face foram realizadas por dois 

aprendizes no domínio privado. O interlocutor de um foi uma pessoa com maior 

intimidade com o estudante, como um parente, família. O outro não especificou quem 

era o seu interlocutor, afirmando ser apenas um estrangeiro.  

A atividade de exposição de conteúdo pelo professor, está inserida no domínio 

educativo e na modalidade de recepção oral. Por fim, temos o relato de atividade do 

tipo produção escrita, ou seja, a tradução no domínio privado quando A11 fez a 

exposição de uma tarefa com o uso da LI, realizada de modo significativo: “a partir de 

um jogo em que eu precisava traduzir para o português”.  

Sintetizando os dados obtidos e para uma melhor visualização, apresentamos 

a seguinte esquematização. 

 

Tabela 6 - Classificação das Atividades com o uso da LI 

ATIVIDADE TIPO HABILIDADE 
TODAS 

TAREFAS 
APRESENTADAS 

EXPERIÊNCIA 
SATISFÁTÓRIA 

DOMÍNIO 

Jogos Recepção Audiovisual 10 6 Privado 

Músicas Recepção 
Oral 

Escrita 9 2 Privado 

Curso 
Produção 
Recepção 
Interação 

Oral 
Escrita 

Audiovisual 
 

7  Educativo 

Seriados Recepção Audiovisual 7  Privado 

Aplicativos Recepção 

Oral 
Escrita 

Audiovisual 
 

7  Privado 

Prova Produção Escrita 5  Educativo 
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Sites Recepção 

Oral 
Escrita 

Audiovisual 
 

2  Privado 

 
Aulas 

Produção 
Recepção 
Interação 

Oral 
Escrita 

Audiovisual 
 

1  Educativo 

Explanação 
de conteúdo 

pelo professor 
Receptiva Oral _____ 1 Educativo 

Aplicativo 
Duolingo 

Receptiva 

Oral 
Escrita 

Audiovisual 
 

____ 1 Privado 

Leitura de 
texto 

Receptiva Escrita ____ 1 Educativo 

Programações 
de PC 

Receptiva Escrita ____ 1 Privado 

Conversar 
com 

estrangeiro 
Interação 

Oral 
Escrita 

____ 1 Público 

Conversar 
com um 
parente 

Interação 
Oral 

Escrita 
____ 1 Privado 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Refletindo sobre os resultados obtidos com as tarefas de aprendizagem, 

observamos que atividades de recepção foram as mais realizadas em sua grande 

maioria no domínio privado e não foi identificada nenhuma atividade do tipo de 

mediação.  

Identificamos dentre as atividades apresentadas pelos participantes dessa 

pesquisa, aquelas que contribuem para o desenvolvimento da autonomia e podem ser 

praticadas fora da sala de aula por iniciativa própria, sendo elas: Jogos, músicas, 

seriados, aplicativos, sites, aplicativo Duolingo, programações de PC, leitura de texto 

e conversa com estrangeiro e parente.  

No entanto, existem outras tarefas que também foram apontadas pelos 

estudantes, que não contribuem para o desenvolvimento da autonomia, tais como: 

prova e explanação de conteúdos pelo professor. A prova é uma atividade que o 

aprendiz faz de modo obrigatório e não o estimula a se responsabilizar, a controlar a 

sua aprendizagem. Quanto a explanação do conteúdo pelo professor, que é um modo 

de ensino, não envolve ativamente o estudante em sua aprendizagem.  

Por outro lado, não podemos fazer nenhuma afirmação no que tange ao curso 

e a aula perceptível nas respostas dos participantes, pois, necessitaríamos de analisar 
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como isso têm acontecido, haja vista que a autonomia também pode ser promovida e 

praticada nesses ambientes. 

Outro dado interessante foi que a atividade com o uso dos jogos figurou como 

a mais apontada pelos aprendizes, além disso, também foi a atividade que mais foi 

indicada como uma experiência positiva e satisfatória que envolve o uso da LI. Este 

dado indica como essa ferramenta tecnológica está presente no cotidiano dos 

adolescentes brasileiros e a sua contribuição para aprendizagem de LI.  

Notamos também que as habilidades orais, escrita e audiovisual foram as 

mais desenvolvidas e praticadas. Essa constatação pode abrir frentes para o 

desenvolvimento de aplicativos que trabalhem com mais habilidades ou uma maior 

integração das atividades, uma vez que ‘aplicativos’ e ‘explanação de conteúdo pelo 

professor’ (caracterizada no domínio educativo, e que podem ser encaradas como 

atividades ‘formais’ de ensino/aprendizagem se comparadas com as outras citadas) 

também foram apresentadas pelos participantes da pesquisa. 

A fim de verificar em qual dos três paradigmas de práticas autônomas, 

elencadas por Holec (2011) as tarefas de aprendizagem apresentadas pelos 

estudantes desse estudo podem se encaixar, fizemos a seguinte esquematização. 

 

 

Tabela 7 - Paradigmas de práticas pedagógicas 

 
PARADIGMAS DE PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 
 

TIPOS DE ATIVIDADES 

 

APRENDIZES 

Aprendizagem orientada pelo 
professor 

Curso 
 

A1; A5; A8; A10; A11; 
A15. 

Prova A3; A4; A6; A9; A14 

Aulas A3; A9; 

Explanação de conteúdo pelo 
professor A5; 

Aprendizagem não orientada 
pelo professor 

Seriados 
 

A1; A2; A6; A7; A8; 
A9; A12. 

Aplicativos 
 

A2; A8; A9; A10; A12; 
A13. 

Duolingo A2. 

Programações de PC A9. 

Conversar com estrangeiro A10. 

Conversar com um parente A15. 

Aprendizagem mista 
Jogos 
 

A1; A2; A3; A5; A6; 
A7; A9; A11; A13; A15. 
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Música 
 

A2; A3; A4; A5; A6; 
A7; A8; A10; A12; A13; 

Sites A2; A10; A12; 

Leitura de texto A12. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com os resultados acima, observamos que embora A2; A7; A12 e A13 tenham 

apresentados algumas tarefas que não estavam inseridas dentro do paradigma de 

práticas autônomas orientadas pelo professor, porém mostraram outras que podem 

se encaixar dentro do paradigma de práticas mistas. Já A3, A4, A5 e A11 apresentam 

atividades dentro do seguimento de aprendizagem orientada pelo professor, e que 

também estão inseridas dentro da categoria mista.  

Desta maneira entendemos, que os estudantes desse estudo, embora em 

certos momentos apresentem atividades que se enquadram exclusivamente dentro 

de uma aprendizagem não orientada pelo professor, ou seja gerenciarem a sua 

aprendizagem, quanto a seleção de tarefas, e assim, exibindo indícios de autonomia, 

ao apresentarem outras que estão dentro da categoria mista, nos confirmam o quanto 

professor é importante para o desenvolvimento da autonomia do aprendiz. Com isso, 

retomamos a distinção que Little (1991) faz entre autonomia e autoinstrução. O que 

nós queremos frisar nesse estudo é que os aprendizes, ao saberem gerenciar a sua 

aprendizagem, poderão ter mais sucesso na proficiência desejada, o que não significa 

que ele tenha que desenvolver a autoinstrução. 

Já a atividade apresentada por A14 pode ser encaixada apenas dentro do 

paradigma de aprendizagem orientada pelo professor, assim, nos fazendo entender 

que esse estudante possui autonomia reativa, dado ao fato da tarefa ser uma prova, 

e também não pratica a autonomia proativa e nem gerencia a sua aprendizagem 

quanto a seleção de tarefas, por não apresentar nenhuma atividade que pode ser 

selecionada por conta própria.  

 

 

5.5 Tipos de Motivação 
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Na seção em evidência realizamos a análise do desejo dos aprendizes, isto 

é, um dos elementos elencados por Benson (2013) que faz a composição da 

capacidade de controlar a aprendizagem de línguas. Na perspectiva do autor, o desejo 

tem ligação com as intenções, interesses do indivíduo em aprender uma língua ou de 

realizar determinada tarefa de aprendizagem com objetivos específicos estabelecidos 

previamente. Nesse estudo, então, buscamos identificar o desejo concernente com a 

aprendizagem da LI.  

A questão do desejo proposto por Benson (2013) está relacionada com as 

teorias da motivação na aprendizagem de línguas. Com isso, assimilamos esses dois 

conceitos para compreender de modo mais profundo a relevância de tal fator para o 

desenvolvimento da autonomia. Assim, selecionamos a teoria da autodeterminação 

de Deci e Ryan (2000) para analisar os desejos, identificando os tipos de motivação 

dos participantes da investigação. 

Os aprendizes de LI quando responderam por que decidiram estudar essa 

língua, permitiram identificar o objetivo de sua aprendizagem e o tipo de motivação. 

Como descrevemos a seguir.  

(A1) apresenta motivação extrínseca/instrumental ao afirmar que “Além de eu 

achar muito interessante, ela é a língua universal, um dia vou precisar dela”, ou seja, 

em razão do fator externo e recompensa que influencia a sua decisão. É possível 

diagnosticar o fator externo na segunda parte do enunciado em que apresenta a 

“língua universal” e a recompensa e o elemento funcional no trecho “precisar dela”. 

Já no enunciado de (A2) não encontramos nenhum fator externo ou 

recompensa responsável pelo interesse de estudar a LI, como pode ser observado a 

seguir: “Pelo fato de eu querer aprender outros idiomas, começando pelo inglês”. O 

verbo “querer” é o que propulsiona o seu interesse pela aprendizagem, ou seja, algo 

que vem de dentro, do interior, assim, podemos afirmar que esse aprendiz possui 

motivação intrínseca. 

(A3) ponderou “Porque já havia feito inglês do 6º ao 9° ano”, apresentando 

fatores externos como componente de sua motivação. Assim, sendo classificado 

como motivação extrínseca. 

Similarmente, (A4) também apresentou fatores externos em seu enunciado: 

“Pois é um idioma mundialmente falado”. Com isso, compreendemos que esse 
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aprendiz possui motivação extrínseca. Também possui a motivação integrativa, por 

querer fazer parte desse “mundo”. 

(A5) também apresentou motivação extrínseca, pois identificamos fatores 

externos (conhecer pessoas e ler) em seu enunciado: “Para conhecer mais pessoas 

e ler coisas que, geralmente, estão em inglês e que eu gosto”. Além de denotar querer 

comunicar-se com os membros que fazem parte dessa comunidade de falantes da LI, 

desta forma apresentando a motivação integrativa, e também em relação ao elemento 

funcional ‘ler’ apresentou a motivação instrumental. 

(A6) ao responder “Porque é a língua que mais me chama a atenção, pois 

está presente em quase tudo que eu faço ou lugares onde vou” apresentou motivação 

extrínseca por denotar fatores externos como o que desperta o seu interesse pela LI. 

Ora se em todos os lugares que esse aprendiz vai estar presente a LI, para não sentir 

excluído e poder se comunicar, ela decidiu aprender a LI, desta maneira apresentando 

também a motivação integrativa. 

Diferentemente, (A7) mostrou com o seu enunciado “Porque gosto bastante 

dessa língua” que possui motivação intrínseca, pois apresentou um fator interno, 

“gostar”, como impulsor de sua aprendizagem.  

Em contrapartida, na afirmação “Decidi estudar inglês para obter um 

conhecimento a mais e caso eu precise para trabalhar no futuro” de (A8), identificamos 

motivação extrínseca quando apresentou o fator externo “conhecimento a mais” e 

recompensa “precise para trabalhar” e também, motivação instrumental. 

De modo semelhante, (A9) demonstra possuir motivação extrínseca, como 

pode ser observado em sua ponderação: “Eu sei que no futuro o inglês vai ter um peso 

essencial no meu currículo, e obviamente ser bilíngue é o diferencial de poucos”. 

Também apresentou motivação instrumental, ao se referir a questão de emprego, 

trabalho, currículo. 

Diversamente (A10) apresentou os três tipos de motivação: intrínseca, 

extrínseca e instrumental. Em seu enunciado “Não foi só para um bem próprio, ou 

realizar algo que sempre desejei. Eu olho também para a área do trabalho”, temos o 

fator interno “desejei”, e o elemento externo/funcional “trabalho”. 

Já (A11), ao apresentar o fator externo “jogos” como o responsável pelo seu 

interesse na LI, expresso do seguinte modo “Por causa dos jogos, necessita da língua 

(aprendizado) ”, demonstrou ter motivação extrínseca e instrumental. 
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Identificamos, ainda, que (A12) possui motivação intrínseca e extrínseca, ao 

exprimir que “Porque gosto do idioma, e hoje em dia é necessário ser fluente em pelo 

menos 2 línguas”. Como isso, ele apresentou o fator interno gostar e o externo ao 

fazer referência com a necessidade de apreender duas línguas. Apresenta também a 

motivação instrumental, ao elemento funcional (necessidade).  

Diagnosticamos a motivação extrínseca na seguinte afirmação: “Pois é a 

língua mais falada do mundo, então, se um indivíduo sabe inglês ele pode se 

comunicar com várias pessoas e ir a lugares novos”. Ela foi apresentada por (A13) 

quando expressou fatores externos. Acontece também a motivação integrativa, ao 

elemento ‘desejo’ (na comunicação). 

De outro modo, compreendemos que (A14) ao apresentar fator interno “gosto” 

e recompensa “conhecimento” no seguinte enunciado “Porque eu gosto, i pra ter mais 

conhecimento”, possui motivação intrínseca e extrínseca, instrumental, ao elemento 

funcional. 

Por fim, (A15) ao afirmar “Para saber e aprender, quando eu for fazer uma 

viagem”, denota ter motivação extrínseca, identificado pelo fator externo “viagem”, 

mas também a instrumental ao elemento ‘funcional’. 

Foi possível identificar que, dos 15 aprendizes participantes da investigação, 

dois possuíam motivação intrínseca, três tinham os dois tipos de motivação e dez 

aprendizes tinham somente a motivação extrínseca. 

A motivação intrínseca influência atitudes de iniciativas próprias, 

comportamento fundamental para o desenvolvimento da autonomia (BENSON, 

2011a). No caso desse estudo, poucos aprendizes demonstraram possuir esse tipo 

de motivação. Para tal problemática, então, Benson (2001a) sugere a conscientização 

sobre o controle desse fator psicológico, pois ciente dessa possibilidade, como 

apresentado pela teoria da atribuição (relação do controle do aprendiz e a motivação), 

o aprendiz pode modificar a motivação extrínseca autodeterminada para motivação 

intrínseca e, assim, colaborar de modo significativo com o desenvolvimento da 

autonomia. 

Já em relação à motivação instrumental e integrativa, quatro aprendizes 

apresentaram motivação integrativa e nove, instrumental. A seguir, esquematizamos 

os dados para visualizar quais foram os elementos funcionais mais encontrados na 

motivação instrumental.  
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                                Tabela 8 - Motivação instrumental 

MOTIVAÇÃO INSTRUMENTAL 

Elemento Funcional Aprendizes 

Trabalho A8; A9; A10 

Necessidade A1; A12 

Viagem A15 

Conhecimento A14 

Leitura A5 

Jogos A11 

                    Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Notamos nos dados acima que dos nove aprendizes que apresentaram a 

motivação instrumental três deles, ou seja, a maior porcentagem (33%) está 

relacionada com a razão funcional, trabalho. Apresentando a crença de que para se 

conseguir um bom emprego é necessário ter proficiência na LI. Aprender uma LE de 

fato ajuda o indivíduo a ampliar as possibilidades de oportunidades no mercado de 

trabalho, porém acreditar que somente a LI a concede, é reflexo de todo o processo 

histórico dessa língua que a reconheceu como internacional. Existem vários 

benefícios em se aprender uma LE, em muitos países fora do Brasil há pessoas que 

são poliglotas. O que se torna problemático é pensar que somente a LI irá proporcionar 

tais benefícios, a ponto de até mesmo denotar dependência, como pode ser visto nos 

dados acima quando, A1 e A12 apresentaram a razão funcional ‘necessidade’ e 

também, de supervalorizar a cultura do outro e menosprezar a sua. 

De acordo com Moita Lopes (1996) no Brasil os estudantes têm atitudes 

altamente positivas ao que é estrangeiro, denotando uma certa admiração a priori, 

que a constatamos nas falas dos participantes, em que alguns sentem a necessidade 

de querer fazer parte, pertencer ao grupo que falam um LI. Perceptível por exemplo, 

na fala de (A6) “Porque é a língua que mais me chama a atenção, pois está presente 

em quase tudo que eu faço ou lugares onde vou”.  

Além disso, detectamos também em outras falas, vozes externas que estão 

internalizadas pelos aprendizes, que por exemplo, nos remetem a discursos de 

propagandas de escolas de idiomas, das mídias, do mercado de trabalho. Por 
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exemplo na fala de (A15), “...quando eu for fazer uma viagem”, nos lembram a 

propagandas de escolas de idiomas, (‘aprenda LI para poder realizar a viagem dos 

seus sonhos!’), como só se fosse possível viajar se soubermos tal língua. Desta 

maneira, o que queremos é mostrar que embora estejamos fazendo interpretação dos 

dados a partir de uma perspectiva metacognitiva, temos consciência que o aprendiz é 

um sujeito sócio histórico interpelado por ideologias que o move, perceptível no nível 

da linguagem, mas que pode ser analisado em vários fatores, como por exemplo, 

através teoria da análise do discurso. Como encontramos vários aprendizes que 

expressaram em sua fala a necessidade de pertencimento, e em outros, encontramos 

as vozes externas, fizemos a seguinte esquematização para verificar com quais tipos 

de motivação elas se relacionaram. 

 

Tabela 9 - Posições ideológicas 

DISCURSO MOTIVAÇÃO 
INTRÍNSECA 

MOTIVAÇÃO EXTRÍNSECA 

Querem fazer parte A2. A5; A6; A13. 

Vozes externas A10; A12; A14. 
A1; A4; A5; A8; A9; A10; A12; A14; 
A15. 

                                                                                               Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Compreendemos através dos resultados obtidos que houve preponderância 

de vozes externas associada a motivação extrínseca, ou seja, discurso de outros foi 

o que motivou os participantes apresentados na tabela acima, a aprender a LI. Porém 

desses, três participantes (A10, A12 e A14) também demonstraram possuir motivação 

intrínseca. Em relação aos aprendizes que expressaram necessidade de 

pertencimento, em sua maioria, também estavam arrolados com a motivação 

extrínseca.  

Desta forma, esses resultados nos permitiram ver como o outro, sejam eles, 

o professor, a mídia, etc., pode interferir na maneira de pensar do indivíduo, nesse 

caso, dos estudantes. Isto é, somos constituídos através da relação dialética que 

temos com o outro. Assim, embora o aprendiz seja um sujeito sócio - histórico, o 

professor de LE que queira fomentar a autonomia em sala de aula, poderá obter êxito 

ao tentar influenciar os alunos para esse modo de aprender uma língua.  
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5.6 Relação das crenças sobre o papel do professor na autonomia 

 

 

A crença é um fator psicológico que interfere no desenvolvimento da 

autonomia e na aprendizagem de línguas, tanto de forma positiva, quanto negativa. 

Tendo em vista que, ao professor, é delegada a função de fazer acontecer a 

aprendizagem em sala de aula, bem como se ele tem a intenção de fomentar a 

autonomia, é importante diagnosticar quais são as crenças que os aprendizes têm 

acerca de seu papel. 

De acordo com Cotteral (1995), a visão do papel do professor que figura 

autoridade na sala de aula está em desacordo com a dos proponentes da 

aprendizagem autônoma. Na perspectiva desse estudo, o professor concentra-se nas 

funções de aconselhamento e facilitação da aprendizagem. Dessa maneira, a crença 

de que o professor é o responsável pela aprendizagem, detentor e transmissor do 

conhecimento, ou seja, a autoridade máxima, terá efeitos negativos para o 

desenvolvimento da autonomia. Já a crença que o professor é o mediador do 

conhecimento irá colaborar positivamente para aumentar o grau de autonomia. 

Em relação aos dados obtidos, observamos que quando os participantes 

foram questionados sobre quem tem maior responsabilidade pelo seu sucesso (ou 

fracasso) na aprendizagem de LI, apenas três delegaram a responsabilidade ao 

professor (20%), e 12 responderam serem eles mesmos os responsáveis (80%). 

Compreendemos, assim, que a maioria dos participantes possui consciência acerca 

da sua responsabilidade pela aprendizagem de LI, que colabora para o 

desenvolvimento da autonomia. 

Quanto às atividades propostas pelo professor em sala de aula na educação 

básica, perguntamos aos participantes se elas atendiam todas as expectativas de 

ensino/aprendizagem, onze estudantes responderam que sim, três afirmaram não 

suprir. Já (A6) afirmou sob a sua ótica que “Na maioria das vezes atende, quando não 

atendem procuro estudar individualmente”. Na situação apresentada, observamos 

que ele se responsabiliza por sua aprendizagem, estudando por iniciativa própria. 

Alguns participantes, quando afirmaram que as atividades propostas pelo 

professor não atendiam suas expectativas, se posicionaram da seguinte maneira: 
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(A11) “Da escola não, mas do curso que faço sim”; (A13) “Pois sinto que irei aprender 

algo um pouco a mais que o básico, mas quero ampliar ainda mais” e (A5) “eu procuro 

compensar isso estudando sozinha”. No enunciado de A5, observamos que, por 

iniciativa própria, reage à situação de modo autônomo para suprir as atividades 

fornecidas por seu professor. 

Os aprendizes interrogados acerca da possível dependência que possuíam 

em relação ao professor para aprender um conteúdo, confirmaram o que se 

imaginava, ou seja, alguns assumiram tal dependência. Nove alunos responderam ser 

pouco dependentes e seis afirmaram que costumam ser muito dependentes. Sendo 

assim, compreendemos que os aprendizes veem o papel do professor na 

aprendizagem de línguas como dominante, principal. Em conjunto, sejam elas pouco 

ou bastante dependentes, as afirmações dos participantes desta pesquisa 

apresentam uma visão coerente (e bastante tradicional) do papel do professor como 

o detentor do conhecimento e que perdurou durante muitos anos no ensino de línguas 

e que até hoje é possível encontrar nos ambientes de sala de aula.  

Cotteral (1995) pondera que as crenças dos alunos sobre a autoridade do 

professor podem representar um obstáculo para os professores que desejam transferir 

a responsabilidade da aprendizagem para seus alunos, no sentido de promover a 

autonomia. A conscientização sobre os processos de aprendizagem de línguas e uma 

transferência gradual de responsabilidades é fundamental para os professores que 

buscam preparar os alunos para trabalhar de forma mais independente, autônoma. 

As crenças dos aprendizes sobre a aprendizagem de línguas influenciarão 

profundamente a abordagem adotada. Cotteral (1995) defende a ideia de que os 

alunos precisam ter conhecimento acerca do papel das variáveis cognitivas e afetivas 

na aprendizagem de línguas, da forma como a linguagem funciona e de como as 

estratégias influenciam a aprendizagem. Tal consciência pode melhorar a qualidade 

do pensamento e o engajamento das tarefas e contribuir para o desenvolvimento da 

autonomia do aprendiz. 
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5.7 Triangulação de dados 

 

Como já mencionado no início desse capítulo, adotamos nesse estudo a 

definição de autonomia como a capacidade de controlar a própria aprendizagem como 

proposto por Benson (2011). Para ele, o termo capacidade e controle são duas 

dimensões diferentes que são compostas de fatores distintos e integradas à 

autonomia. Assim, mediante aos dados obtidos fizemos a interpretação das 

singularidades dos participantes e triangulamos os resultados para verificarmos o 

possível grau de capacidade da autonomia deles. Porém, quanto à dimensão do 

controle não foi possível realizar a triangulação, pois seria necessário realizarmos 

outro tipo de coleta de dados, por essa dimensão abarcar o fator conteúdo da 

aprendizagem. 

Para realizarmos esse método, utilizamos as respostas das questões de 

número um, quatro e sete (consta no apêndice) e estabelecemos os seguintes 

critérios: para sabermos se os estudantes possuíam o elemento desejo, na questão 

de número um, identificamos se tinham motivação, haja vista que esses fatores 

psicológicos estão imbricados. Para supormos um nível de liberdade dos 

participantes, nos amparamos na afirmação de Little (2007) de que a liberdade que a 

autonomia implica é confirmada pela nossa competência e limitada pela nossa 

dependência de outros. Desta forma, buscamos nas respostas da questão de número 

sete, que interroga os estudantes sobre a sua dependência do professor, e assim, 

identificarmos o grau de liberdade que os participantes possuem. Apresentando as 

seguintes alternativas, que as correspondemos com um possível grau de liberdade: 

totalmente dependente = nenhum grau; bastante dependente = baixo grau; pouco 

dependente = médio grau; não dependente = alto grau. 

Já para interpretarmos se os participantes têm desenvolvido algum grau do 

elemento habilidade (conhecimentos metacognitivos e metalinguísticos), utilizamos as 

respostas da questão de número quatro e estabelecemos o seguinte critério: o 

estudante que expusessem saber o que precisam aprender = baixo grau; o que além 

de saber, apresentasse uma estratégia = médio grau; aquele que demonstrou não 

saber o que precisam aprender, significaria que não têm desenvolvido essa 

habilidade. A partir dos parâmetros estabelecidos acima, obtemos os seguintes 

resultados. 
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Tabela 9 - Triangulação de dados 

APRENDIZ MOTIVAÇÃO DESEJO 
DEPENDENTE 

DO PROFESSOR 
NÍVEL DE 

LIBERDADE 

SABEM O QUE 
PRECISAM 
APRENDER 

HABILIDADE 

A1 
Extrínseca 

Instrumental 
Sim Pouco Médio Não Não 

A2 Instrumental Sim Pouco Médio Não Não 

A3 Extrínseca Sim Bastante Baixo Não Não 

A4 
Extrínseca 
Integrativa 

Sim Bastante Baixo Não Não 

A5 
Extrínseca 

Instrumental 
Integrativa 

Sim Bastante Baixo 
Pronúncia 

 
Música 

Médio 

A6 
Extrínseca 
Integrativa 

Sim Pouco Médio Não Não 

A7 Intrínseca Sim Bastante Baixo Não Não 

A8 
Extrínseca 

Instrumental 
Sim Bastante Baixo Não Não 

A9 
Extrínseca 

Instrumental 
Sim Pouco Médio Não Não 

A10 
Extrínseca 

Instrumental 
Intrínseca 

Sim Bastante Baixo Não Não 

A11 
Extrínseca 

Instrumental 
Sim Pouco Médio Não Não 

A12 
Extrínseca 

Instrumental 
Intrínseca 

Sim Pouco Médio 
Pronúncia, 

Regras 
gramaticais 

Baixo 

A13 
Extrínseca 
Integrativa 

Sim Pouco Médio Não Não 

A14 
Extrínseca 
Intrínseca 

Instrumental 
Sim ------- 

 
--------- 

Não Não 

A15 
Extrínseca 

Instrumental 
Sim Pouco Médio 

Regras 
gramaticais 

Baixo 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir dos resultados acima podemos fazer a seguinte interpretação, na 

questão de número um do questionário, buscamos verificar se os participantes 

possuíam motivação para aprender a LI, e diagnosticamos que todos eles possuíam. 

A motivação está atrelada ao desejo, logo, todos os participantes possuíam esse 

elemento da capacidade da autonomia. Observamos também a presença do elemento 
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da liberdade tanto em baixo, como em médio grau. Três participantes declararam 

saber o que precisam aprender: A5, A12 e A15, sendo que A5 foi o único que não fez 

menção às regras, ao contrário de A12 e A15. Por outro lado, A12 e A15 (que citaram 

as ‘regras gramaticais’, declararam depender pouco do professor, diferentemente de 

A7, que revelou depender muito. 

Já em relação ao elemento habilidade, dos quinzes aprendizes apenas três 

parecem saber como aprender uma LI, ou seja, a partir das respostas do questionário 

estão desenvolvendo a habilidade da capacidade da autonomia. Quanto aos demais 

observamos que ainda nem começaram a desenvolver tal fator, e talvez nem iniciem, 

por desconhecimento. O professor, neste momento, tem um papel primordial na 

trajetória do estudante. Assim, a partir dos resultados obtidos, podemos afirmar que 

doze estudantes possuem os dois fatores da capacidade: desejo e liberdade, mas não 

tem desenvolvido o elemento habilidade. De acordo com Benson (2013), para que a 

capacidade possa aumentar o nível da autonomia de maneira efetiva para 

aprendizagem de línguas é necessário que os três elementos aumentem 

simultaneamente.  

Logo, compreendemos que embora esses estudantes tenham algum grau de 

vontade e liberdade, mas não sabem como aprender, não têm conhecimentos 

metacognitivos e metalinguísticos ou seja, não desenvolveram a habilidade, essa 

capacidade não proporcionará o desenvolvimento da autonomia e da mesma forma, 

não possibilitará um controle efetivo da aprendizagem de línguas que possa resultar 

na proficiência desejada. Little (2007) reforça essa ideia ao salientar que o 

desenvolvimento da autonomia do aluno e o crescimento de proficiência na língua-

alvo não só se apoiam mutuamente, mas estão integrados. Desta maneira, 

compreendemos o quanto é relevante que esses estudantes tenham acesso a esse 

tipo de conhecimento na escola, e como o professor de LE é uma figura importante 

para orientar, direcionar e ajudar esses aprendizes a desenvolver o elemento 

habilidade. A seguir fizemos as nossas considerações finais. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste estudo, adotamos a perspectiva teórica que advoga que a autonomia é 

a capacidade de controlar a própria aprendizagem. Por isso, na análise direcionamos 

atenção necessária para as dimensões do gerenciamento da aprendizagem e aos 

fatores psicológicos: motivação e crença no desenvolvimento da autonomia. 

A literatura tem nos mostrado o quão importante é a autonomia para que o 

aprendiz possa desenvolver habilidade linguística de modo eficiente e satisfatório na 

LE. Sendo assim, no estudo realizado, o objetivo geral foi identificar a postura 

autônoma dos aprendizes de LI dentro e fora da sala de aula. Os objetivos específicos 

foram: 1) descrever as crenças acerca da aprendizagem e identificar os indícios de 

autonomia por intermédio da fala dos estudantes de LI; 2) identificar como os 

aprendizes gerenciam a sua aprendizagem, no que tange aos seguintes fatores: 

metas de aprendizagem, tarefas de aprendizagem e avaliação; 3) diagnosticar os tipos 

de atividades com o uso da língua; 4) evidenciar os tipos de desejo/motivação dos 

aprendizes; 5) investigar as crenças sobre a função do professor e de que modo elas 

interferem no desenvolvimento da autonomia, como já apresentado no capítulo 5. 

Em relação aos dados obtidos, no que diz respeito ao gerenciamento da 

aprendizagem de LI, bem como quanto às metas de aprendizagem, oito estudantes 

afirmaram estabelecer as referidas metas, enquanto sete não formularam com 

exatidão uma resposta.  

Sobre a delimitação de tempo para estudo da LI, dez aprendizes 

apresentaram estudo sistemático, em um tempo que varia de 15 minutos até 5 horas. 

Sendo: 05 horas: um aprendiz; 2 horas: cinco aprendizes; 1 hora: dois aprendizes e 

menos de uma hora: dois aprendizes. Por outro lado, observamos que cinco 

estudantes demonstraram realizar estudo não sistemático. Dessa forma, não 

atendendo a um dos critérios apontados por Holec (1981) sobre o estudo de maneira 

sistemática e contínua na aprendizagem de LI. 

Quanto à questão da primeira avaliação referente ao próprio nível na LI feita 

pelos aprendizes, podemos afirmar que são fidedignas, dado comprovado pelo 

resultado da prova do processo realizado para selecionar os participantes do 

minicurso realizado pelo programa do PIBID Letras - Inglês. Vale salientar que A11 
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declarou possuir nível avançado na LI e foi quem obteve a melhor nota entre os 105 

inscritos que realizaram a avaliação escrita do seletivo. 

Dez aprendizes declararam, sob sua perspectiva, que não estavam estudando 

o suficiente. Em contrapartida, cinco participantes garantiram que estavam dedicando 

atenção total para a aprendizagem de LI. Três participantes evidenciaram habilidades 

linguísticas que precisavam ser aprimoradas, sendo elas a pronúncia e a gramática. 

No entanto, apenas um expôs uma estratégia que utiliza, a música, para o 

aprimoramento desejado na LI. Os demais aprendizes responderam de maneira 

generalizada, sem apresentar uma habilidade linguística em específico. 

Em relação às tarefas de aprendizagem, diagnosticamos que as atividades 

mais desenvolvidas pelos 15 aprendizes foram da modalidade de recepção no 

domínio privado. Por exemplo, não encontramos nenhuma atividade do tipo de 

mediação. Por outro lado, observamos a presença das novas tecnologias como um 

recurso muito utilizado na aprendizagem de línguas, se destacando os jogos como a 

ferramenta mais citadas pelos estudantes.  

No que tange ao quarto objetivo, observamos que dez aprendizes explicitaram 

ter somente a motivação extrínseca, três tinham os dois tipos de motivação e apenas 

dois estudantes demonstraram possuir a motivação intrínseca. 

Notamos ainda nas falas de três participantes que manifestaram ter motivação 

extrínseca, e um estudante a motivação intrínseca, o desejo em ‘fazer parte’, como se 

sentissem a exclusão (um fator cognitivo) que a falta do domínio de um idioma 

promove. Por outro lado, nove participantes com motivação extrínseca, sendo que 

desses, três também possuíam a intrínseca apresentaram vozes externas. Como por 

exemplo, sendo nítida em algumas falas a voz do professor de línguas, das 

propagandas das escolas: ‘se um dia eu for viajar...’, que se de um lado, promovem 

aquela sensação de incompletude do sujeito, de outro promovem um sentimento de 

autonomia, de movimento, que pode ser positivo ou negativo, mas que aí, demandaria 

um outro trabalho. 

Sobre o quinto objetivo notamos que, embora a maioria dos aprendizes 

estivesse consciente de sua responsabilidade quanto ao processo de aprendizagem 

da LI, eles denotaram, em seus enunciados, que estavam dependentes do professor. 

Trata-se, no caso, de algo que não colabora para o desenvolvimento da autonomia. 



 
 

108 
 

Na triangulação dos dados identificamos os níveis dos elementos que 

compõem a capacidade da autonomia. Interpretamos da seguinte maneira: enquanto 

três aprendizes têm desenvolvido os três elementos: desejo, liberdade e habilidade, 

que variam em seu grau, por outro lado, doze estudantes apresentaram possuir 

apenas os dois fatores da capacidade: desejo e liberdade. Assim, denotando não 

saber como aprender uma LE, ou seja, não possuírem os conhecimentos 

metacognitivos e metalinguísticos, que são características da habilidade da 

capacidade da autonomia. 

Fizemos também observações acerca do comportamento desses estudantes 

no minicurso, os quais apresentaram autonomia reativa. Em contexto de sala de aula, 

para que os aprendizes possam ter uma autonomia proativa é necessário que o 

professor delegue a eles algumas responsabilidades, por exemplo, a seleção de 

tarefas de aprendizagem. Nas aulas do minicurso, observamos que os bolsistas 

apresentavam propostas de atividades e os estudantes as realizavam, desta maneira 

manifestando a autonomia reativa.  

Assim, os resultados obtidos mostraram a variabilidade de grau dos 

elementos que compõem a autonomia desses estudantes. Detectamos indícios dessa 

capacidade em certos momentos nos quais os aprendizes apresentaram o 

gerenciamento da aprendizagem, por exemplo, quando afirmaram que selecionam 

materiais ligados ao uso da LI para além da sala de aula, tais como: jogos, músicas, 

aplicativos e outros. Entretanto, em outras ocasiões não encontramos a postura 

autônoma, tal como já fora mencionado, pois, em alguns instantes, certos estudantes 

afirmaram não delimitar tempo para o seu estudo e, em outros, afirmaram ser 

dependentes do professor. 

Compreendemos que, por um lado, identificamos indícios de autonomia nos 

dados obtidos, mas, por outro, considerando que não ocorreram manifestações 

acerca de todos os quesitos apresentados pela teoria, acabamos pressupondo que os 

aprendizes não tiveram a consciência exata a respeito da importância de desenvolver 

a autonomia e não sabiam ainda muito bem quais são os procedimentos para 

desenvolvê-la com o intuito de alcançar a proficiência na LI. Por isso, acreditamos que 

a autonomia deve ser ensinada, se tornar uma prática, além de ser discutida, com o 

intuito de conscientizar sua importância para o sucesso do aprendiz e, assim, tenham 

condições de desenvolver, praticar e aumentar o seu grau de autonomia. Questões 



 
 

109 
 

de pronúncia, por exemplo, são fáceis de serem aprendidas pelos próprios aprendizes 

(sem a dependência do professor), mas eles não têm essa compreensão. É uma 

questão cultural que precisa ser ‘desaprendida’.  

Observamos também que, assim como existe autonomia para a questão 

linguística, ela também pode ser utilizada na parte pedagógica. O programa do PIBID 

proporciona oportunidade para o desenvolvimento da autonomia dos professores em 

formação através de práticas para além do estágio ofertado pelo curso da instituição 

universitária.  

Com o percurso trilhado nessa pesquisa, queremos frisar quatro pontos 

chaves do conhecimento obtido. Primeiro, compreendemos que a autonomia é de 

natureza humana que pode ser praticada e desenvolvida ou não, ou seja, o sujeito 

assim que nasce não é autônomo, ele possui esse aspecto cognitivo inerente que 

pode se desenvolver em um processo relacionado com suas experiências (estímulos 

recebidos e contexto histórico e social), práticas sociais e crescimento ao longo dos 

anos em diversas áreas de sua vida. 

Segundo, embora a minha pesquisa tenha dado ênfase para a questão 

psicológica, metacognitiva, o sujeito é um ser sócio histórico, e todos os 

condicionantes ao seu redor irão influenciar o seu modo de lidar com a aprendizagem. 

A percepção de como aprender tanto do professor como do aprendiz é moldada por 

suas experiências no decorrer de seu percurso de aprendizagem. Muitas vezes, o 

indivíduo aprende a ser dependente não somente na escola, mas em vários ambientes 

públicos (restaurantes, bibliotecas, cinema, etc). Esse fato também deve ser levado 

em questão tratando-se de autonomia. 

Terceiro, o fator propulsor inicial para o desenvolvimento da autonomia na 

aprendizagem de línguas, é o verbo ‘querer’! Em sala de aula, se o estudante não 

quiser aprender a LI e aceitar se responsabilizar por esse processo, ou o professor 

não quiser colocar em prática a teoria, a autonomia não será estimulada nesse 

ambiente. No entanto, somente esse fator não é o suficiente para uma aprendizagem 

de línguas eficaz, é necessário que o estudante saiba como aprender. Não é uma 

regra, mas para ele aprender, alguém precisa ensiná-lo. 

Dessa forma, o quarto ponto que queremos destacar, é a importância de saber 

como aprender uma língua, pois a autonomia também é psicológica. O que isso 

significa? Muitas pessoas desistem de aprender uma L2 por utilizar métodos não 



 
 

110 
 

eficientes e não saber como gerenciar a sua aprendizagem. Logo, é aí que o professor 

entra em cena, para orientar, direcionar, aconselhar, apresentar as várias estratégias, 

recursos, materiais de aprendizagem que irão gerar resultados positivos, motivador e 

o estudante selecionará a que melhor se adaptar ao seu perfil. Desse modo, o 

professor poderá ajudar mais alunos a terem sucesso na proficiência na língua 

desejada. 

Na perspectiva da teoria em estudo, o objetivo do professor deve ser a busca, 

a promoção da autonomia do aprendiz. No entanto, essa prática em sala de aula 

dependerá da interação, relação entre muitos fatores, como as atitudes, crenças e 

convicções dos professores e dos estudantes, e entre os contextos de ensino e as 

condições institucionais vigentes. Como sujeito sócio histórico, o professor já tem as 

suas crenças, representações, teorias adotadas em sua formação, dado a isso, ao se 

confrontar com as teorias da autonomia, há todo um processo, que se passa por 

instâncias, de assimilação, consciência, e por fim, é opcional, caberá a ele decidir se 

quer ou não incentivar a autonomia da aprendizagem de seus alunos. Como incentivo 

a tal prática, sugerimos a realização de cursos de formação continuada para 

professores e eventos científicos em parceria entre a universidade e os profissionais 

de LE da educação básica, para que possa ser discutido, problematizado e divulgado 

os estudos sobre a autonomia aprendizagem e seus possíveis resultados. 

Acreditamos, ainda, que a aplicação da teoria da autonomia da aprendizagem 

seja relevante, principalmente no contexto da educação pública, visto que se tem 

apenas 50 minutos de aula de inglês por semana. Assim, o estudante ao se 

responsabilizar pela sua aprendizagem, por exemplo, buscará outros recursos além 

da sala de aula, ou seja, terá uma aprendizagem continuada, que irá favorecer a 

probabilidade de conseguir a proficiência na LI.  

Tecendo nossas últimas considerações, ponderamos que esse estudo é 

relevante, pois fornece subsídios para se pensar em práticas pedagógicas e 

metodologias que possam dividir a responsabilidade da aprendizagem entre o 

professor e os estudantes. A autonomia como um princípio a ser proposto em sala de 

aula pode partir-se do seguinte caminho: sensibilização, ensino, prática e 

conscientização para que os estudantes de LE se tornem protagonistas de sua 

aprendizagem.  
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Deixamos como sugestão para futuros trabalhos a realização de uma 

pesquisa-ação que possa, em primeiro lugar, sensibilizar e ensinar os aprendizes e, 

posteriormente, colocar em prática a teoria estudada para verificar os seus possíveis 

efeitos. Uma outra proposta que também pode ser pensada é verificar como as novas 

tecnologias propiciam o desenvolvimento da autonomia da aprendizagem de LI. 

Encerramos essas considerações fazendo uma confissão. Por mais que 

tenhamos tentado, não conseguimos colocar um ponto final nessa pesquisa. Sabemos 

que dado à amplitude dessa temática, outras perspectivas, olhares poderiam ser 

expostos e discutidos. Assim, finalizamos por aqui, deixando uma vírgula, para 

aqueles que queiram se aventurar e realizar futuras pesquisas nessa linha de 

pensamento, ou seja, pesquisas que incentivem os estudantes a serem protagonistas 

de sua aprendizagem em LE e de sua história, e, com a esperança, que de alguma 

forma, tenhamos contribuído para os estudos sobre a autonomia na aprendizagem de 

línguas no contexto amazônico.   
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ANEXO - Prova do seletivo do minicurso 
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APÊNDICE A 

 

Nome: 

QUESTIONÁRIO 

 

1. Por que você decidiu estudar inglês? 

 

2. Você tem estudado o suficiente para atingir esse objetivo? De qual modo? 

(Adaptada de Martins e Maciel, 2010) 

 

3. Você já vivenciou alguma experiência em que aprendeu a língua inglesa de modo 

satisfatório e que te estimulou? Relate. 

 

4. Você tem consciência daquilo que precisa estudar/praticar mais na língua inglesa? 

Caso tenha, qual é a sua atitude? (Adaptada de Martins e Maciel, 2010). 

 

5. As atividades propostas pelo professor da escola atendem às suas expectativas de 

ensino/aprendizagem. Em caso negativo, qual é a sua atitude? (Adaptada de Martins 

e Maciel, 2010). 

 

6. Quantas horas você se dedica para estudar a língua inglesa, além da sala de aula? 

 

7. Em geral, para que você aprenda um conteúdo/assunto, qual é a sua dependência 

em relação ao professor? (Adaptada de Martins e Maciel, 2010). 
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 (   ) Totalmente dependente (   ) Pouco dependente  (   ) Bastante dependente  (   ) 

Não dependente 

 

8. Quais são as situações em que você estuda a língua inglesa? 

(   ) Prova   (    ) Cursos  (   ) Aplicativos (   ) Jogos   (   ) Música   (    ) Sites  (   ) 

Seriados       (   ) Outros, especifique_________________ 

 

9. Quem tem a maior responsabilidade pelo seu sucesso (ou fracasso) na 

aprendizagem da língua inglesa? (Adaptada de Martins e Maciel, 2010). 

(   ) Professor     (   ) Eu mesmo. 

 

10. Você estabelece metas de aprendizagem para alcançar a proficiência na língua 

inglesa? 

(   ) sim  (   ) não 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-TALE 

 

  Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, 

__________________________________________, em pleno exercício dos meus 

direitos autorizo a participação do 

___________________________________________________de ____anos na 

Pesquisa “APRENDIZ DE LÍNGUA INGLESA: CAMINHOS PARA A AUTONOMIA”.  

Declaro ser esclarecido e estar de acordo com os seguintes pontos: 

O trabalho “Aprendiz de língua inglesa: caminhos para a autonomia” terá como 

objetivo geral, identificar a postura autônoma e como ela está sendo construída pelos 

aprendizes de língua inglesa, para além da sala de aula da educação básica. 

- Ao responsável legal pelo (a) menor de idade só caberá a autorização para 

que possa responder ao questionário da pesquisa, e para que a pesquisadora possa 

fazer observação das aulas do minicurso promovido pelo PIBID Letras/Inglês nessa 

escola, mediante a gravação em áudio, e não haverá nenhum risco ou desconforto ao 

voluntário. 

- Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial. 

- O Responsável legal do menor participante da pesquisa poderá se recusar a 

participar, ou retirar seu consentimento a qualquer momento da realização do trabalho 

ora proposto, não havendo qualquer penalização ou prejuízo. 

- Será garantido o sigilo dos resultados obtidos neste trabalho, assegurando, 

assim, a privacidade dos participantes em manter tais resultados em caráter 

confidencial. 

- Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários 

deste projeto científico e não haverá qualquer procedimento que possa incorrer em 

danos físicos ou financeiros ao voluntário e, portanto, não haveria necessidade de 

indenização por parte da equipe científica e/ou da Instituição responsável. 

- Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá 

contatar com a pesquisadora no número (069) 99240-0080 - Rélenny Vilas Bôas 

Cerqueira Pereira pelo projeto junto a CONEP – PLATAFORMA BRASIL. 
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Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei livre acesso ao seu 

conteúdo, podendo discutir os dados, com o pesquisador, vale salientar que este 

documento será impresso em duas vias e uma delas ficará em minha posse.  

Desta forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar 

de pleno acordo com o teor do mesmo, dato e assino este termo de consentimento 

livre e esclarecido. 

 

Assinatura do Pesquisador Responsável   _________________________________                                 

 

 Assinatura do responsável legal pelo menor ________________________________ 

 

Assinatura do menor de idade___________________________________________ 
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APÊNDICE C 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

Estamos cientes da intenção de realização do projeto intitulado “Aprendiz de 

língua inglesa: caminhos para a autonomia” desenvolvido pela pesquisadora 

Rélenny Vilas Bôas Cerqueira Pereira, mestranda do curso de pós-graduação stricto 

sensu em Letras da Universidade Federal de Rondônia, sob a orientação da 

professora Dra. Odete Burgeile. 

 

 

     Porto Velho, Rondônia, 31 de maio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do responsável institucional 


