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RESUMO
Com a presente pesquisa, investigamos a relação entre emoções-reflexõesidentidades e sua influência no processo de formação inicial de licenciandos do Curso
de Letras-Espanhol da Uesc. Para isso, fundamentamo-nos na literatura da
Linguística Aplicada (ARAGÃO, 2007; COELHO, 2011; REZENDE, 2014; MARTINS,
2017; SOUZA, 2017) que tem se debruçado sobre o papel das emoções no ensino e
na aprendizagem de inglês. No entanto, no que se refere às emoções no ensinoaprendizagem de espanhol, pouco ainda se tem estudado, o que torna a pesquisa
relevante. Para tanto, a partir da metodologia de pesquisa narrativa e de cunho
etnográfico baseada em análise interpretativa-qualitativa, utilizamos diferentes
documentos de coleta, tais como narrativas autobiográficas, entrevistas
semiestruturadas, colagens e questionários de avaliação do processo de pesquisa,
aplicados aos discentes do primeiro ano do curso de Letras (Português/Espanhol), da
UESC. As análises apontam que as emoções que emergem no processo de ensinoaprendizagem, como a insegurança, o medo, a alegria, a frustração e a segurança,
são dinâmicas e acontecem num fluir contínuo. Essas emoções influenciam de
maneiras distintas: inibindo a participação em sala de aula, no caso da insegurança e
do medo, ou propiciando uma participação desenrolada, no caso da alegria e da
segurança. Além disso, a pesquisa serviu de base para uma formação crítico-reflexiva,
que auxiliou no fortalecimento da identidade docente e proporcionou a consciência e
a transformação a partir da convivência. Com isso, acreditamos ter contribuído para o
preenchimento de lacunas dentro da área de estudos voltados para o ensinoaprendizagem de língua espanhola, além de colaborar para o despertar da
responsabilidade e da formação da identidade dos participantes em relação ao fazer
docente, fortalecendo o eixo de formação de professores do curso de Letras/espanhol
da UESC.
Palavras-chave: Emoções. Ensino-aprendizagem de ELE. Formação inicial. LetrasUESC.
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RESUMEN
Con esta pesquisa, investigamos la relación entre las emociones-reflexionesidentidades y su influencia en el proceso de formación inicial de estudiantes de
pregrado del Curso de Letras-Español en la Uesc. Para esto, nos basamos en la
literatura de Lingüística Aplicada (ARAGÃO, 2007; COELHO, 2011; REZENDE, 2014;
MARTINS, 2017; SOUZA, 2017) que se ha centrado en el papel de las emociones en
la enseñanza y el aprendizaje del inglés. Sin embargo, con respecto a las emociones
en la enseñanza- aprendizaje del español, todavía se ha estudiado poco, lo que hace
con que la investigación sea relevante. Para hacerlo, utilizamos la metodología de
investigación narrativa y la naturaleza etnográfica basada en el análisis interpretativocualitativo, a partir de diferentes documentos de colección, como narraciones
autobiográficas, entrevistas semiestructuradas, collages y cuestionarios para la
evaluación del proceso de investigación, aplicados a los estudiantes del primero año
del curso de Letras (portugués / español), de la UESC. Los análisis muestran que las
emociones que surgen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como la inseguridad,
el miedo, la alegría, la frustración y la seguridad, son dinámicas y suceden en un flujo
continuo. Estas emociones influyen de diferentes maneras: al inhibir la participación
en el aula, en el caso de la inseguridad y el miedo, o al proporcionar una participación
desenrollada, en el caso de la alegría y la seguridad. Además, la investigación sirvió
de base para una formación crítica reflexiva, que ayudó a fortalecer la identidad
docente y proporcionó conciencia y transformación a partir de la convivencia. Con
esto, creemos haber contribuido a llenar los vacíos dentro del área de estudios
dirigidos a la enseñanza-aprendizaje de lengua española, además de colaborar para
despertar de la responsabilidad y la formación de la identidad de los participantes en
relación con la enseñanza, fortaleciendo el eje curso de formación docente en letras/
español en la UESC.
Palabras clave: Emociones. ELE enseñanza-aprendizaje. Formación inicial. LetrasUESC.
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PROVOCANDO A EXPERIÊNCIA
O meu primeiro contato com o espanhol aconteceu muito cedo, por meio de um
desenho animado que eu assistia quando criança, em que as palavras da língua
espanhola eram mescladas com o português. Lembro-me que desde aquele momento
o espanhol soava como um idioma bonito e interessante, com o qual eu me
identificava muito.
Posteriormente, aos dez anos, tornei-me fã de uma banda mexicana e, por isso,
comecei a estudar espanhol de maneira autônoma. Ainda hoje tenho as anotações
dos meus primeiros estudos da língua. Naquela época, não havia acesso a aplicativos
ou internet, tudo era feito através de uma enciclopédia antiga que minha mãe possuía.
Durante o citado período, aprendi algumas palavras e expressões, além de efetivar as
traduções das músicas da banda com a ajuda de um minidicionário.
Anos depois, com o início do Ensino Médio e o ingresso em uma nova escola,
tive a oportunidade de escolher a língua estrangeira que eu estudaria, se inglês ou
espanhol. Não tive dúvidas. Dessa maneira, no primeiro ano do ensino médio, tive o
primeiro contato com o ensino formal da língua espanhola. Naquele período, o PNLD
não incluía a distribuição de livros didáticos da língua, assim, na busca por soluções,
a escola mediava a compra de livros, adquiridos pelos pais, no valor de 35 reais, para
que pudéssemos ter um material de estudo. Foi a minha irmã que, com dinheiro do
seu estágio, comprou o meu primeiro livro de espanhol.
Mais tarde, após fazer amizade com uma professora que lecionava artes e
inglês, recebi a proposta de trocar de idioma, mas a minha relação com o espanhol
era muito mais forte do que com o inglês, língua que eu já havia estudado ao longo
do Ensino Fundamental II, e com a qual eu não me identificava.
Quanto às aulas, elas eram bastante dinâmicas, a professora parecia
encantada com o ensino da língua, e isso nos motivava a buscar mais informações
sobre o idioma. No segundo ano, pela primeira vez, a escola recebeu do PNLD os
livros de língua espanhola – só entendi aquilo como uma conquista anos depois. Ao
longo dos três anos em que estudei a língua na escola, tive acesso a aspectos
culturais, culinários, músicas etc., que fizeram com que a minha relação com a língua
se tornasse ainda mais próxima.
Na faculdade, por sua vez, Letras não era a minha primeira opção de curso.
Apesar de saber que tinha aptidão e amor pela área, a ideia de ser docente não me
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agradava, pelo contrário, me apavorava. Porém, como não havia sido aprovada no
curso que queria na minha cidade, matriculei-me em Letras, com planos de fazer
apenas o primeiro ano.
Quando fui efetuar a minha matrícula, estava certa de que queria a habilitação
em espanhol. Muitos me disseram que seria bem melhor cursar a língua inglesa, por
questões financeiras e pelo mercado de trabalho, mas eu decidi cursar o espanhol,
por amar a língua, por não gostar de inglês e por não conseguir me imaginar
estudando e, posteriormente, ensinando algo pelo qual eu não tinha apreço.
Apesar de ter planejado ficar no curso de Letras apenas durante o primeiro ano,
um semestre foi suficiente para saber que eu não queria sair de lá. Letras,
definitivamente, era o meu lugar, o meu curso. Por isso, desisti de fazer qualquer coisa
que não fosse continuar e concluir o curso de Letras.
Quanto ao meu primeiro contato com o espanhol na universidade, foi muito
melhor do que eu imaginava. A turma era pequena, com cerca de seis alunos, e a
professora estabeleceu um elo interessante com todos nós, o que me motivava
bastante. Não era só uma profissional ensinando uma língua; ela parecia estar
ensinando sobre o que era estar na universidade, o que era ser a profissão e o que
era amar o que faz.
Sempre fui muito perceptiva em relação aos colegas, éramos pessoas
diferentes, com dificuldades diferentes e habilidades distintas. Uma das histórias que
me chamou muito a atenção foi a de uma colega que havia sido casada com um
argentino e, em um determinado momento da relação, eles precisaram morar na
cidade natal dele. Sua experiência de estar em outro país, com cultura diferente e
pessoas distintas, foi tão negativa que, mesmo estando lá, na “imersão linguística” –
a qual, na crença popular, é vista como infalível –, ela não aprendeu a língua.
Posteriormente, após a morte do marido, a colega entrou em Letras e escolheu o
espanhol como língua estrangeira. Curiosamente, ela se tornou uma aluna brilhante.
Lembro que a referida história me inquietou bastante, e eu imaginei que as emoções
tinham a ver com o processo de aprendizagem, mas não tinha conhecimento de que
era possível estudar a dimensão emocional no curso de Letras.
Em uma disciplina no terceiro semestre, em que tínhamos que escrever um
pequeno ensaio sobre algum assunto que nos interessasse, decidi, devido o apreço
pelo tema, que escreveria sobre emoções e leitura. Esse foi o meu primeiro contato
com a área que pesquiso hoje. Fui ao encontro de alguém especializado na área, a
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professora que fazia pesquisas sobre o referido assunto, forneceu-me material,
disponibilidade para tirar dúvidas e apoio com os estudos. Assim, comecei a adquirir
conhecimento acerca dos fenômenos emocionais.
À medida que minha relação com as emoções ia se solidificando, a minha
identidade enquanto a profissional que seria também ia criando raízes. Afinal de
contas, tudo estava interligado: o fazer docente, as inter-relações, o ensinoaprendizagem e as emoções. Nesse momento, passei a observar e refletir sobre quem
eu queria ser enquanto licenciada, bem como, quais seriam as minhas decisões em
sala de aula. Ainda assim, a realidade de ser professora estava mais voltada para a
língua portuguesa, apesar de os caminhos apontarem para o ensino da língua
estrangeira.
No que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem de espanhol, eu tinha
pouca vergonha e um pouco de confiança em relação às minhas habilidades na língua.
À vista disso, o procedimento acontecia de maneira leve. Exceto quando eu me
imaginava dando aula da língua, pois eu não me sentia “fluente” o suficiente para
ensinar e achava que estaria sempre sendo avaliada pelos meus alunos. Hoje,
entendo que isso era uma crença limitante e que não se estabelece enquanto verdade.
Os estudos sobre emoções avançaram a partir da Iniciação Científica. A partir
do plano de pesquisa que versava estudar as influências da afetividade nas práticas
docentes de maneira adversativa ou atrativa para os alunos em ensino-aprendizagem,
pude ter o meu primeiro contato enquanto pesquisadora. Posterior, no segundo ano
de iniciação científica, estudei ainda sobre a relevância da inteligência emocional no
âmbito escolar. A essa altura, eu já tinha certeza sobre o que queria pesquisar, porém,
ainda não me sentia apta a dar aulas de espanhol, pois, apesar de me sentir segura
falando, parecia que ensinar era uma tarefa impossível. Contudo, nessa época,
começaram a surgir oportunidades de ministrar aulas particulares da língua, e eu
aceitei. À medida que as aulas aconteciam, passei a fluir no emocionar com segurança
e alegria, com a certeza de que, não importa se de português ou espanhol, nasci para
ser professora. Mas isso não era o suficiente para querer pesquisar sobre emoções
no ensino-aprendizagem da língua espanhola, então estava decidida a só investigar
as emoções relacionadas ao fazer docente.
Finalizei a graduação e ingressei no mestrado. Durante o período, o cenário
político-linguístico no tocante ensino de língua espanhola já se encontrava colapsado,
em consequência da revogação da lei 11.161 que tornava obrigatório o ensino de
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língua espanhola no ensino médio. Portanto, como sempre questionei a hegemonia
da língua inglesa em detrimento da espanhola, sobretudo por ser uma forma de
resistência e afirmação da língua, direcionei a minha pesquisa para o ensino de
espanhol, acreditando que pesquisar é uma forma de resistir.
Para isso, fui a campo, fiz coleta de documentos e me expus novamente à
língua e ao ensino-aprendizagem, e tudo isso foi uma experiência de reflexão não só
para os participantes da pesquisa, mas para mim enquanto pesquisadora também.
Um exemplo disso é que, em muitos momentos, na minha observação, precisei falar
em espanhol nas aulas e, por estar muito tempo sem utilizar a língua, muitas vezes,
fluí no emocionar de insegurança.
Por fim, vale lembrar que uma das características da pesquisa de cunho
etnográfico e da Biologia do Conhecer é que tanto o observador quanto o observado
estão em contínua modificação entre si. Apesar de conhecer a teoria, só pude
entender isso na prática, pois, enquanto acreditava que estava observando e
analisando as emoções dos participantes e suas influências, eles também estavam
percebendo e interagindo com o fluir do meu emocionar. Assim, é fato que as reflexões
proporcionaram mudanças significativas nos pesquisados, e eu definitivamente já não
sou a mesma após as nossas interações e convívio.
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INTRODUÇÃO
Desde a tradição filosófica, as emoções e a dimensão afetiva de modo geral
têm ocupado lugar de desprestígio nos mais diversos contextos, inclusive nos
educacionais e nos relacionados à aprendizagem. Por consequência, ao longo do
tempo, houve uma maior valorização dos fatores cognitivos no ensino-aprendizagem
(LEITE, 2006; ARNOLD, 1999). No entanto, autores como Maturana (1998a) têm
defendido que as emoções permeiam as ações humanas e estão imbricadas nas
práticas ditas cognitivas. Em seu estudo, Biologia do Conhecer, o qual tomamos como
base, o autor apresenta um conjunto de conceitos que nos possibilita compreender “o
fazer científico e a cognição dos seres que falam e conhecem” (ARAGÃO, 2019, p.
247). Ao entender que os processos cognitivos e científicos, promotores de
conhecimento estão intrinsecamente ligados à linguagem, o autor postula que o
linguajar acontece no entrelaçamento com o emocionar, sendo este o que modula as
nossas ações, por isso temos particular interesse no entendimento do fenômeno interrelacionado entre emoção, ação e reflexão. Esse fenômeno é caracterizado pela
indissociabilidade da relação fluída e dinâmica entre emoção, ação e linguagem.
As emoções, de acordo com a Biologia do Conhecer, são moduladoras das
ações e, por isso, estão imbricadas nos fazeres humanos, o que justifica a
consideração das emoções nas práticas de formação inicial. Emoções são, para
Maturana (1998a), nomeadas a partir do termo emocionar, uma vez que, através do
verbo, ilustram-se a fluidez e o movimento característicos das emoções e dos fluíres
relacionados a elas, o que evidencia a dinamicidade do viver humano e da formação
de um docente de línguas. A maneira de configurar a inter-relação entre emoção e
ação relaciona-se com nosso interesse em pesquisar o tema.
Portanto, a emoção é de grande importância para a construção do
conhecimento no processo de ensino-aprendizagem. Quanto a isso, Aragão (2005, p.
107, grifo nosso) destaca que a aprendizagem de uma língua é “um espaço
operacional de distinções recursivas e de coordenação de comportamentos,
configurada consensualmente a partir das ações e emoções recorrentes que se
realizam numa sala de aula”.
A questão do ensino e a formação de professores de línguas têm sido de
grande interesse e recebido bastante atenção da Linguística Aplicada (LA).
Atualmente, a área de LA tem sido preenchida por pesquisas que tratam do impacto
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das emoções e da reflexão no que se refere às suas inter-relações no ensino de LE,
fato que auxilia na compreensão dos fatores que incidem no ensino-aprendizagem,
relacionados à formação de professores e à descoberta de novas abordagens a serem
adotadas. Entretanto, as pesquisas estão concentradas predominantemente na área
de ensino de inglês (ARAGÃO, 2005, 2007, 2011, 2019; COELHO, 2011; BARCELOS;
ARAGÃO, 2018; REZENDE, 2014; MARTINS, 2017; SOUZA, 2017 etc.), e poucos
são os estudos que dizem respeito ao ensino de espanhol1.
Nesse contexto, no intuito de contribuir com as pesquisas em torno da relação
entre emoções e ensino-aprendizagem de línguas, tivemos como objetivo geral
investigar a relação entre emoções-reflexões-identidades e sua influência no processo
de formação inicial de licenciandos do Curso de Letras-Espanhol da Uesc. Como
objetivos específicos, foram elencados quatro:
i) produzir uma revisão de literatura sobre as pesquisas já realizadas na
Linguística Aplicada acerca das emoções e sua relação com o ensino-aprendizagem
de língua inglesa e a de língua espanhola;
ii) investigar, por meio de pesquisa de cunho etnográfico, a partir de narrativas
de alunos em formação inicial em Letras/espanhol, as suas percepções sobre o
processo de ensino-aprendizagem de língua espanhola em relação às emoções
vivenciadas;
iii) identificar quais emoções emergem no ensino-aprendizagem e de que
maneira elas influenciam nesse processo;
iv) analisar a relação da reflexão com a transformação pessoal e profissional
dos alunos em formação;
v) avaliar a contribuição da pesquisa para o processo de formação inicial.
Diante das experiências pessoais enquanto docente de LE, surgiram
questionamentos a respeito da relação entre emoção, reflexão e ação dentro do
contexto da formação inicial dos alunos de graduação de Letras com espanhol na
UESC. Tais indagações nos motivaram a desenvolver esta pesquisa buscando
responder aos seguintes questionamentos: i) quais emoções emergem da formação
inicial e de que maneira elas influenciam em tal processo? ii) qual a relação da reflexão
com a transformação pessoal e profissional dos alunos em formação? iii) como a

1

Em nosso levantamento bibliográfico, encontramos apenas Andrade Neta (2011), estudo com o qual
referenciamos e contrastamos nossos resultados.
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investigação pode contribuir para o processo de formação inicial a partir da relação
emoções-reflexões-identidades?
Respondendo os questionamentos levantados, partimos da hipótese – já
confirmada por resultados na área do ensino e da aprendizagem de inglês – de que
as emoções têm papel relevante no processo de ensino-aprendizagem de uma LE e
na formação reflexiva de professores de línguas. Afinal, o processo se dá a partir de
ações nas quais as emoções estão sempre presentes, o que influencia sobremaneira
o que ocorre em sala de aula.
Ademais, sabemos que o conhecimento acerca das emoções produz nos
indivíduos a possibilidade de ser capaz de mudar de emoção e, consequentemente,
de ações, caso tome consciência, queira e aja em favor das mudanças desejadas
(ARAGÃO, 2005, 2007, 2011, 2019). Em nosso contexto de análise, defendemos que
o ato de tomar consciência sobre as emoções em que fluímos pode ainda
conscientizar o aluno sobre sua responsabilidade no processo de ensinoaprendizagem e influenciar sua formação de identidade como professor de língua
espanhola.
Assim, embora a assimilação, a aprendizagem e a aquisição tenham ficado, ao
longo dos anos, a cargo da cognição, como já citado anteriormente, enquanto os
processos criativos e artísticos são de responsabilidade das emoções, é importante
entender que essas dimensões não são polos separados um do outro, sobretudo no
que diz respeito ao desenvolvimento dos indivíduos. Essa cultura escolar acaba por
negligenciar a legislação que regulamenta o ensino no âmbito nacional, pois, segundo
a Lei de Diretrizes e Bases, Lei n°. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no artigo 2º, a
educação tem por finalidade “o pleno desenvolvimento do educando” (BRASIL, 1996,
p. 9). Dessa forma, entendendo que a plenitude inclui a dimensão afetiva, que na
tradição racionalista foi posta de lado ou evitada, justificamos esta pesquisa pela
necessidade de contemplar o campo afetivo no ensino-aprendizagem de línguas.
Outro aspecto que comprova a relevância da investigação, como já citado, é
que ainda há poucos estudos na área de língua espanhola no Brasil2, a exemplo do
de Andrade Neta (2011). Esta pesquisa, portanto, oferece subsídios teóricos para a
2

Para fundamentar tal afirmativa, foram realizadas pesquisas através dos periódicos da Capes, da
plataforma Scielo e de outros mecanismos de busca, nos quais pudemos verificar a escassez de
trabalhos que envolvem emoções e o ensino de língua espanhola. A saber: ANDRADE NETA, N. F.
Emociones y sentimientos en la formación de profesores de español como lengua extranjera. 2011.
484 p. Tese de Doutorado. Universidad Complutense de Madrid, 2011.
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área da LA no que concerne à correlação entre as emoções e o ensino de LE, neste
caso, especificamente, o ensino de língua espanhola.
A proposta de pesquisa vincula-se à linha de Linguística Aplicada do Programa
de Pós-Graduação em Letras: Linguagens e Representações, cujo objetivo é permitir
uma formação crítica, na qual são acolhidos os diversos tipos de representações. A
pesquisa é, então, inserida no bojo da proposta de visibilidade, pois contempla
aspectos geralmente ignorados pelo cânone, cujo foco está numa abordagem
logocêntrica do ensino-aprendizagem de LE. Acreditamos, portanto, que a proposta
pode contribuir para o conjunto de estudos desenvolvidos pelo programa, auxiliando
e colaborando para a produção e difusão de conhecimento na região, pois traz à
discussão o impacto da dimensão emocional no ensino e na aprendizagem,
principalmente na formação de professores de línguas. Além disso, organizamos a
pesquisa a partir de uma visão interdisciplinar, na interface da LA com alguns
conceitos expostos na Biologia do Conhecer (MATURANA, 1998a), o que a harmoniza
com a interdisciplinaridade que caracteriza o programa.
Metodologicamente, apoiamo-nos nos procedimentos da pesquisa narrativa em
sua inter-relação com a área que tem se debruçado sobre o papel das emoções na
formação inicial de professores (ARAGÃO, 2007; MARTINS, 2017; SOUZA, 2017). O
ato de narrar é capaz de trazer à tona elementos que compõem a história do
pesquisado e do pesquisador, pois a vida e, consequentemente, a educação e o
processo de formação inicial de docentes de língua são compostos em narrativas
(CLANDININ; CONELLY, 2011). Esse tipo de metodologia rompe com a visão
racionalista de construção do conhecimento, colocando no centro das discussões a
percepção e a emoção dos estudantes nas suas práticas de linguagem, na construção
de significado e no ensino-aprendizagem da LE.
Ainda no tocante à metodologia, a pesquisa é de cunho etnográfico, pois
trabalhamos como observadores-participantes durante dois semestres no primeiro
ano das disciplinas de espanhol. Ainda conforme o apontado anteriormente, a
proposta tem natureza interpretativa-qualitativa, pois visa compreender documentos
de pesquisa coletados em campo (GIL, 2002). Para tanto, adaptamos os seguintes
instrumentos ou procedimentos de coleta e protocolos de Aragão (2007): a) narrativas
autobiográficas; b) entrevista semiestruturada; c) colagens e d) respostas ao
questionário final. Todos os referidos documentos serviram de base para o
desenvolvimento das análises e foram devidamente aprovados pelo Comitê de Ética
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em Pesquisa da Universidade Estadual de Santa Cruz, de acordo com as normas de
trabalhos que envolvem seres humanos. O parecer que estabelece a aprovação da
pesquisa é o de número 3.327.579, na reunião do dia 15 de maio de 2019, que
possibilitou que a coleta de documentos fosse realizada a partir do cumprimento das
condições previstas.
A pesquisa está assim organizada em três capítulos: no primeiro intitulado
Pressupostos Teóricos, discorremos sobre a Biologia do Conhecer e seus fenômenos
centrais e desenvolvemos uma revisão de literatura acerca das pesquisas já
realizadas em língua inglesa com mesmo marco teórico, bem como o que já foi
produzido na área de língua espanhola; no segundo denominado Metodologia,
apresentamos os passos metodológicos por nós seguidos; por fim, no terceiro
nomeado Análise e Interpretação dos Documentos de Pesquisa, exibimos a discussão
dos documentos e os resultados aos quais chegamos. Finalizamos com as
considerações finais, referências e anexos.
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1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS
Neste capítulo, apresentamos os pressupostos teóricos que nortearam a nossa
pesquisa. Primeiramente, com base na Biologia do Conhecer (BC), elaboramos um
panorama do conjunto de ideias sobre linguagem, cognição e emoções. Ademais,
expomos o que tem sido feito em pesquisas que tratam de emoções no ensino de
língua inglesa, a fim de contrapor resultados alcançados que relacionam emoções ao
ensino de língua espanhola.
1.1 Nas origens da Biologia do Conhecer: emoções, linguagem e conversações
Apoiado em marcos de pesquisas sobre o histórico do desenvolvimento das
ciências da cognição, Aragão (2016, p. 223-225) mostra como a compreensão de
fenômenos associados a aprendizagem, comunicação e conhecimento tem desafiado
diversas áreas no desenvolvimento de um projeto interdisciplinar para a compreensão
da mente humana. O autor indica que o referido tema, tradicionalmente reservado a
filósofos, recebeu o concurso da Cibernética entre as décadas de 40 e 50. Ele sugere
que há uma disputa entre o uso dos termos ciências cognitivas e cibernética por
diferentes autores que tratam do histórico do campo interdisciplinar, como Gardner
(1985) e Dupuy (1996). Para ele, o termo ciências cognitivas foi cunhado para
caracterizar uma empreitada intelectual interdisciplinar que se debruçou sobre a
problemática do conhecimento, tendo como meta geral a edificação de uma ciência
geral da mente, enquanto o termo Cibernética tem relação com uma compreensão
dos sistemas vivos e não vivos e da relação deles com o ambiente.
Anterior ao desenvolvimento da BC, o movimento da Cibernética foi dividido em
duas fases. A primeira, chamada Cibernética de primeira ordem, foi baseada no
desenvolvimento de “máquinas que se comunicassem entre si” (ARAGÃO, 2016, p.
224). Nesse movimento, são tomados como princípios para se pensar a cognição os
modelos computacionais e a comunicação entre máquinas. Aqui, o conhecimento é
concebido como a representação de uma realidade externa que é manipulada
mentalmente em termos lógico-matemáticos. Conforme argumenta Aragão (2016), o
entendimento do fenômeno cognitivo, é uma forma difundida para se compreender o
conhecimento que ocorre a partir do isolamento da razão, distinção fundamental do
humano na tradição metafísica ocidental. Na linha racionalista, a concepção que
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prevalece é a de elementos socioculturais, históricos e emocionais que compõem a
experiência humana não são incorporados à linguagem e ao conhecimento.
Já na segunda fase, denominada Cibernética de segunda ordem, a
compreensão dos fenômenos cognitivos passa a ser baseada no “entendimento de
sistemas dinâmicos complexos em fluxo contínuo de mudanças” (ARAGÃO, 2016, p.
225). Ainda segundo o autor, a distinção entre a Cibernética de segunda ordem e
aquele que conhece ocorre devido ao processo de autorreferenciamento. Todo
conhecimento passa a ser gerado a partir de um observador que ao observar seu
sistema passa a fazer parte dele. Nesse contexto, surge o desenvolvimento das
teorias da complexidade e de sistemas dinâmicos. Diante dessa perspectiva é que se
inserem as origens do desenvolvimento da Biologia do Conhecer, de Humberto
Maturana (1998a).
Ademais, diferentemente das teorias da Cibernética de primeira ordem, para
Maturana (1988), os seres humanos não poderiam ser associados a máquinas, pois
somos dotados de um aparato biológico complexo que nos diferencia delas. Dessa
inquietação científica nasce o que Maturana e Varela (1995) denominam de
autopoiese, que é a diferenciação entre máquinas e seres humanos. Para eles, a
diferença que se estabelece é a de que as máquinas são criadas por nós, enquanto
os seres humanos criam a si próprio (autopoiese). Para isso, os autores basearam-se
em estudos que indicam que “na dinâmica de interação celular entre RNA e DNA,
avaliaram que um depende do outro em uma relação circular de autocriação”
(ARAGÃO, 2019, p. 247). Além disso, como seres biológicos que somos, a
possibilidade da reflexão na linguagem e a relação desta com as emoções passam a
apresentar relevante papel no entendimento dos fenômenos cognitivos.
Sob essa perspectiva, o conhecimento ocorre como um processo que depende
de sistemas corporais, mas, aos olhos de um observador – uma pessoa na linguagem
–, é conhecimento aquilo que ele aponta como um comportamento adequado a partir
de uma pergunta determinada (MATURANA, 1998a). É importante ressaltar ainda que
o conhecimento tem relação com ações, comportamentos. Dentre os quais, Maturana
(1988) destaca a importância da linguagem nas construções de conhecimento. Em
vista disso, para conhecer é preciso viver; e, aqui, Maturana (1998a) cunha o aforisma:
conhecer é viver. Assim, ao conjunto de ideias do biólogo chileno Humberto Maturana
acerca da cognição dá-se o nome de Biologia do Conhecer, que desenvolve um
mecanismo explicativo para os sistemas vivos e de como os seres humanos se
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constituem, vivem, conhecem e se transformam no meio em que estão inseridos. Tal
perspectiva aproxima o conhecimento da experiência cotidiana, abordando-o de
maneira que integra o social ao corporal, a emoção à razão e o corpo à mente.
A Biologia do Conhecer dá evidência à compreensão de fenômenos ligados ao
fluir dos domínios de ações e relações dos seres humanos. Sendo assim, Maturana
(1998a) traz uma compreensão inter-relacionando o conhecer, o emocionar e a
linguagem. Observe-se que o autor prefere se referir aos verbos conceitos no infinitivo,
indicando o movimento dos fenômenos, entendidos como ações, atividades
dinâmicas. Logo, referimo-nos aos termos da seguinte forma: emocionar, linguajar e
conversar. Para compreender as contribuições desses conceitos neste trabalho,
desenvolvemos reflexões nas subseções a seguir, à luz da Biologia do Conhecer.
1.1.1 Emoções
Desde as reflexões filosóficas na tradição do pensamento ocidental, já se
refletia sobre os aspectos emocionais, cognitivos e suas interferências, bem como as
influências nas relações humanas e de aprendizagem. A tradição filosófica, desde
Platão, concebia que a emoção pervertia a razão, por isso, ela devia ser relegada a
uma posição secundária. À vista disso, as emoções nunca foram aspectos relevantes
para os estudos platônicos, tanto que, de acordo com Aragão (2007, p. 25), o referido
filósofo “nem sequer as tratava, havendo expulsado os poetas de sua República”. Foi
a partir de Aristóteles que o fenômeno começou a ser estudado, mesmo que de forma
limitada. Na perspectiva aristotélica, as emoções se referiam “às paixões”, como
sendo vinculadas à retórica, ou seja, aos artifícios de convencimento. Além disso, o
filósofo entendia que as emoções estavam subordinadas ao domínio da razão, e que
elas tinham influência nos juízos e percepções que o indivíduo faz no viver diário
(ARAGÃO, 2007; ANDRADE NETA, 2011).
Ainda na filosofia, na Idade Média, René Descartes foi responsável por
propagar a cisão entre corpo e alma e sustentar a visão posicional do par razão e
emoção. No livro As paixões da Alma, o filósofo relaciona as emoções a
comportamentos animalescos, os quais turvam a razão, e sustenta uma visão
racionalista que serviu de molde para suster a dualidade que persiste nos diversos
cenários atuais. A referida postura vai ao encontro da afirmação de Aragão (2007, p.
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27), que aponta que as emoções “causavam a permanência de movimentos animais
no corpo e eram responsáveis por confundir e obscurecer o pensamento racional”.
À vista disso, a ideia de dualidade foi confrontada pelo neurocientista Antônio
Damásio, em seu livro O erro de Descartes, no qual ele demonstra, através de
estudos, a indissociabilidade entre emoção e cognição. Sua tese está centrada na
associação dos estados emocionais aos processos cognitivos, de modo que as
emoções são reações químicas cerebrais que propiciam estados corporais de acordo
com a valência da emoção que os origina. Para o autor, as emoções podem ser
positivas ou negativas, sendo secundárias ou primárias. Estas são inatas,
independem da cultura e são compartilhadas por todos os indivíduos emocionais,
enquanto aquelas são sociais e apresentam características de cada cultura às quais
os indivíduos são submetidos. Além disso, ele também faz uma distinção entre
emoção e sentimento, na qual sentimento aparece como a percepção cognitiva das
emoções.
Contemporaneamente, a partir da Biologia do Conhecer, do biólogo Maturana,
compreende-se que todo domínio racional é um domínio fundamentado em uma
emoção, já que é esta que conduz à aceitação ou à rejeição do que baseia o operar
da racionalidade (MAGRO, 2002). Sendo assim, Bloch e Maturana (1996)
argumentam que, no curso da cultura ocidental, as crianças são ensinadas a controlar
suas emoções, o que equivale a negá-las e mascará-las. Essa postura consolida um
histórico apagamento da dimensão emocional no entendimento dos fenômenos
cognitivos, sociais e linguísticos. Quanto a isso, o biólogo defende que o ideal seria
viver o que ele chama de coemocionar harmônico. O termo corresponde à condição
de respeito às emoções, ao outro e a si mesmo, pois o conhecimento e a consciência
do emocionar permitem “o espaço reflexivo e a liberdade responsável” (BLOCH;
MATURANA, 1996, p. 49).
Maturana (1998a, p. 18) afirma, também, que “o humano se constitui no
entrelaçamento do emocionar com o racional”, de maneira que a visão tradicional de
separação entre ambos os domínios não é considerada legítima, pois um se constitui
no fluir do outro. Portanto, as atividades ditas pertencentes ao campo da razão
passam, na verdade, tanto por ela quanto pela emoção, como é o caso do ensinoaprendizagem de línguas, campo no qual esta pesquisa está inserida. O autor ainda
ressalta que,
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As emoções não são o que correntemente chamamos de sentimento. Do
ponto de vista biológico, o que conotamos quando falamos de emoções são
disposições corporais dinâmicas que definem os diferentes domínios de ação
em que nos movemos. Quando mudamos de emoção, mudamos de domínio
de ação (MATURANA, 1998a, p. 15).

Ainda que as emoções aconteçam no corpo, o autor salienta que elas não
pertencem ao ele, mas ao fluxo do viver no social. É no cenário da vida, a partir das
ações diárias, que as emoções acontecem e se fazem protagonistas. Maturana
(1998a) considera as emoções a partir do seu caráter relacional, ou seja, é na relação
com o outro que observamos as emoções, remetendo a convivência com eles como
fator biológico que influencia na manutenção do viver humano. Aragão (2007, p. 5),
por sua vez, argumenta que “as emoções modulam os espaços que nos
movimentamos nos nossos diversos domínios de ações, tais como o domínio do
pensar, o domínio do linguajar, os domínios do aprender e do ensinar”.
Levando em consideração a referida premissa, Maturana (1998a) também tem
demonstrado que, as emoções são acontecimentos dependentes da biologia dos
seres vivos e embasam ações. Logo, um tipo de emoção tende a delimitar um tipo de
ação e, apesar de acontecer no corpo e através dele, é ao viver humano que ela
pertence. A exemplo disso, o autor relata a situação de um funcionário que se dirige
ao chefe. Ao chegar ao trabalho, o funcionário, que pensa em pedir aumento, é
alertado pela secretária de que o chefe está com raiva, e o melhor seria não pedir,
visto que ele não atenderá tal pedido. Nota-se que a secretária deu um indicativo de
que, em domínio da emoção citada, o chefe não estará solícito aos pedidos do
funcionário, pois, nesse fluir, só são possíveis algumas ações, não outras. Da mesma
maneira, de forma empírica, nós aguardamos domínios de emoções favoráveis às
nossas solicitações quando vamos fazer um pedido a outra pessoa.
Outro exemplo trazido por ele para compreendermos melhor a incidência das
emoções nas ações é o da barata. Uma barata passeia lentamente pela cozinha,
comendo algumas das guloseimas deixadas ali. Enquanto isso, o dono da casa entra,
liga a luz e grita: “– Uma barata!”. Nesse momento, a barata, que antes comia
calmamente na cozinha, passa a correr de um lado para outro em domínio de outra
emoção que já não lhe permite a ação de comer. A partir dos citados exemplos, é
possível sinalizar que a mudança de emoção modula a mudança de ação.
A emoção que fundamenta o fluir das coordenações relacionais é o amor. Não
como uma virtude inalcançável, elo místico e romântico, mas como o fenômeno
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biológico que nos permite tornar o outro e a nós mesmos legítimos na relação. O amor,
de acordo com Maturana, é o que nos legitima na convivência e produz em nós a
capacidade de convívio de maneira recíproca, o que, do seu jeito, permitiu o
desenvolvimento da linguagem. No limiar dessa definição, o autor realça que:
O amor é a emoção que constitui o domínio de condutas em que se dá a
operacionalidade da aceitação do outro como legítimo outro na convivência,
e é esse modo de convivência que conotamos quando falamos do social. Por
isso, digo que o amor é a emoção que funda o social. Sem a aceitação do
outro na convivência, não há fenômeno social (MATURANA, 1998a, p. 23).

Segundo o autor, à medida que o indivíduo se desenvolve no meio cultural, ele
vivencia uma contínua transformação em suas emoções e linguagem. A
transformação desenrola-se espontaneamente como uma maneira de viver,
primeiramente,

através

da

convivência

relacional

materna

ou

paterna

e,

posteriormente, com os demais indivíduos que perpassam seu cotidiano. É dessa
maneira que se constrói o espaço psíquico relacional, que abrange as relações dos
seres humanos e que se configura de maneira dinâmica. Assim, indivíduo aprende a
seguir o fluxo emocional da cultura ao seu redor e torna as suas ações próprias dela.
De maneira empírica, as mães ensinam aos seus filhos o emocionar cultural e,
para esse ser humano, ainda pequeno, tudo parece adequado e coerente. De acordo
com a Biologia do Conhecer, a conotação de emoção está associada a disposições
corporais dinâmicas, definindo as diferentes formas de ações e movimentos
(MATURANA,1998a; ARAGÃO, 2007).
Diante do explicitado, percebemos que as emoções compõem os espaços
relacionais dos quais fazemos parte, e isso gera uma convivência de maneira
recíproca e modula o agir do outro e de si mesmo. Assim sendo, é a partir disso que
nos é possível desenvolver a linguagem, sobre a qual tratamos na próxima seção.
1.1.2 Linguagem
Para a Biologia do Conhecer, linguagem não se trata apenas de um sistema
simbólico pelo qual nos comunicamos, mas sim de um modo de operar no viver.
Nesse sentido, o símbolo não é primário, pois antes dele há a linguagem. Assim, esta
é mais do que transmitir ideias, é o fazer coisas em conjunto. Para Maturana (1998a,
p. 20),
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A linguagem está relacionada com coordenações de ação, mas não com
qualquer coordenação de ação, apenas com coordenação de ações
consensuais. Mais ainda, a linguagem é um operar em coordenações
consensuais de coordenações consensuais de ações.

Nesse sentido, o linguajar é, para o autor, coordenações de coordenações
comportamentais consensuais e se constitui quando está incorporado ao viver, como
um fluir que acontece a partir das interações e como consequência delas. E, assim
como o conhecer, elas produzem mudanças estruturais, tanto que nós nos
desenvolvemos e nos modificamos a partir do nosso viver, visto que somos compostos
pelas nossas histórias. O linguajar, num contínuo entrelaçamento com o emocionar,
implica o conversar. Dessa forma, Maturana (1998a, p. 8) afirma que “todas as
atividades e afazeres humanos ocorrem como conversações e redes de
conversações”. A linguagem pode ser considerada como um dos domínios de ação
que são motivados pelo emocionar e, a partir disso, surge o que Maturana (1998a)
chama de linguajar.
O termo linguajar refere-se ao ato de estar com outros na linguagem. À vista
disso, utilizamos o termo para fazer menção a toda atividade linguística nas relações.
Quanto a isso, Maturana (1998a, 27), afirma que a “linguagem como fenômeno, como
um operar do observador, não ocorre na cabeça nem consiste num conjunto de regras,
mas ocorre no espaço de relações e pertence ao âmbito das coordenações de ação,
como um modo de fluir nelas”. Para ele, esses fenômenos estão intimamente ligados
ao viver e ao fluir no viver.
Segundo o autor, a linguagem é o que marca a evolução humana. O linguajar
e o emocionar entrecruzam-se na medida em que as emoções acontecem para o
indivíduo. É a partir da linguagem que podemos conhecer a autoconsciência que, para
Maturana (1998a), “não está no cérebro”, constitui-se através do espaço relacional
por meio da linguagem. Ele afirma ainda que a “operação que dá origem à
autoconsciência está relacionada com a reflexão na distinção do que distingue, que
se faz possível no domínio das coordenações de ações no momento em que há
linguagem” (MATURANA, 1998a, p. 28). Dessa maneira, a autoconsciência se
constitui a partir da auto-observação, que se estabelece na diferenciação através do
linguajar.
Ainda segundo o raciocínio citado, não nascemos seres linguajeiros, mas nos
tornamos linguajeiros em sociedade, como membros de uma cultura, em um
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constante processo de elaboração e reelaboração de identidades. Esta última
entendida, aqui, como unidade instável que se constitui por meio da interação na
linguagem com outros, dentro de uma rede de conversações. De acordo com
Maturana (2001), é na linguagem que podemos conotar o que nos referimos à mente,
à consciência e à identidade. Sobre a citada questão e a sua relação com o fenômeno
da reflexão, Aragão (2007, p. 74) argumenta que:
na complexa rede de interações lingüísticas, na qual convivemos diariamente,
criamos uma permanente recursão descritiva que denominamos como o eu
que nos possibilita conservar nossa coerência operacional lingüística e nosso
acoplamento estrutural no domínio da linguagem. Ao entrarmos num espaço
de ações em que distinguimos objetos e relações entre objetos e vamos
criando uma recursividade, neste mesmo espaço de ações, distinguindo
objetos de outros objetos e relações de outras relações, construímos aquilo
que podemos conotar como autoconsciência. O eu surge na atividade
conversacional, assim que um observador distingue o seu observar dele
mesmo, e se torna uma distinção, que é vivida na linguagem como um outro
objeto em relação a outros objetos e relações. Passamos aí a ser
observadores e descritores de nós mesmos. Humberto Maturana denomina
de auto-observação ou autoconsciência este processo de distinção de sua
própria observação que cria um novo objeto, o eu em relação ao seu entorno
interacional.

Dessa forma, é perceptível que as reflexões e conhecimentos que temos do
outro e de nós mesmos se materializam através da linguagem, a qual compõe nossos
espaços relacionais no viver diário. Sendo assim, é uma atividade recursiva que se
estabelece na convivência e que está presente nas práticas humanas, como o
aprendizado, a reflexão e a formação inicial. Segundo Maturana (1998a, p. 76), o
entrelaçamento do emocionar com o linguajar resulta no conversar, sendo a dimensão
no qual o viver humano se faz. Partindo desse pressuposto, desenvolvemos o próximo
tópico.
1.1.3 Conversar
Nesta linha de argumentação, quando as emoções são negadas, elas geram
um desgaste emocional que se apresenta de diversas maneiras. Contudo, sabemos
que é a partir da linguagem que podemos expressar aquilo que nos cerca, é no ato de
conversar que concretizamos aquilo que nos aflige, ocorre e modifica. Maturana
(1998b, p. 9) define o entrelaçamento entre o emocionar e o linguajar como conversar,
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algo que permeia toda a nossa vida cotidiana, já que se trata de algo inerente a nós
humanos.
As chamadas conversações configuram-se a partir das emoções envolvidas
no fluir operacional e estão submetidas à cultura que constrói as redes de
conversações. Assim, há os domínios emocionais que pertencem a espaços
relacionais bem como os que pertencem ao individual. Nesse sentido, há
conversações que só aparecem nas interações, pois são originadas das emoções
relacionais.
As conversações patriarcais, por exemplo, surgem da cultura patriarcal, pois,
como demonstra Maturana (1993), à medida que a criança começa a se desenvolver
na rede de conversações da cultura patriarcal, ela passa a viver no domínio centrado
na luta, na autoridade e na subordinação. A referida cultura é caracterizada pela
valorização da guerra, da competição, das hierarquias, da autoridade, do duelo e da
apropriação (MATURANA, 1993). Assim, uma de suas principais características é a
competição, que se
constitui culturalmente, quando o outro não obtiver o que um obtém é
fundamental como modo de relação. A vitória é um fenômeno cultural que se
constitui na derrota do outro. A competição se ganha com o fracasso do outro,
e se constitui quando é culturalmente desejável que isso ocorra (MATURANA,
1998a, p. 21).

Vivemos, portanto, nas dicotomias entre controle e obediência/submissão,
entre autoridade e subordinação, entre superioridade e inferioridade. Não há mais
cooperação, o que existe é a subjugação e a dominação, principalmente pelo medo.
Quanto a isso, Maturana (1993, p. 19) afirma que tal cultura “está fundamentada no
fluir de um emocionar contraditório que nos leva ao sofrimento ou à reflexão”. O
sofrimento também acontece quando negamos que nosso comportamento é
determinado pelas emoções e quando tentamos controlá-los por meio da razão ou
através da literatura, nas utopias (MATURANA, 1993, 1998b).
Ainda no tocante às conversações, Aragão (2019, p. 252) afirma que “alguns
tipos de conversações dão origem a dinâmicas emocionais recorrentes e trazem à
tona emoções contraditórias, em que as ações que as constituem se negam e se
contradizem mutuamente”. Logo, é possível afirmar que as emoções e as
conversações participam de um mecanismo de autogeração em que uma sustenta a
outra.
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Quando de maneira repetida, é a partir das conversações citadas que se
configuram os espaços relacionais e as coordenações de ação aludidas pelos
indivíduos; e é através do conversar que materializamos na linguagem as nossas
emoções e que se estabelece a autoconsciência.
Determinadas conversações originam dinâmicas emocionais cíclicas e fazem
emergir emoções ditas contraditórias, e as ações que derivam das conversações se
contradizem e se contrapõem de forma recíproca. Assim, discorremos a seguir acerca
de quatro tipos de conversações que costumam aparecer no linguajar de professores
em formação inicial.
1.1.3.1 Conversações patriarcais
Conforme Maturana (1998b), as conversações podem ocorrer com os outros
ou em um solilóquio reflexivo. Algumas conversações originam “dinâmicas emocionais
recorrentes” de onde emergem emoções contraditórias, “em que as ações que as
constituem se negam e se contradizem mutuamente” (ARAGÃO, 2019, p. 252). E tais
conversações aparecem frequentemente na formação do profissional de línguas
estrangeiras, como perceberemos ao longo desta análise. Na cultura patriarcal,
acontecem quatro tipos, a saber:
a) Conversações acusatórias: são aquelas nas quais acusamos implicitamente
o outro. Ocorrem quando queremos a companhia do outro, quando não há o
cumprimento de promessas que nunca foram feitas. Por vezes, vivenciamos as
referidas conversações em diversas situações, por exemplo, quando achamos que
nossos parceiros ou amigos nos prometeram coisas que, na verdade, nunca foram
mencionadas, e não as cumpriram. Nesse momento, o acusado se irrita e nos rejeita.
Se isso for recorrente e não houver reflexão, gerará sofrimento.
b) Conversações de autodepreciação: são aquelas que fazemos em um
solilóquio reflexivo ou em um encontro com outros. O referido tipo de conversação
está marcado ao longo de um turno de fala em que o indivíduo se menospreza,
demonstrando ser incapaz de realizar algo, mesmo que ele queira e precise realizar a
tarefa referida. A exemplo, “não conseguirei”, “não sei se sou capaz”, “não sei se
consigo”, “eu fico pensando se eu vou conseguir, que às vezes eu duvido muito de
mim”, muitas das quais aparecem no linguajar dos nossos participantes.
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A situação é que essa recorrência autodepreciativa confirma nossa ação e
avaliação de nós mesmos como incapazes e sofremos no querer fazer algo
e ao mesmo tempo rejeitar esse fazer ou dizer para nós mesmos que isso é
impossível de realizar. Esse emocionar contraditório é característico da
cultura patriarcal (ARAGÃO, 2019, p. 253).

Ao fazer isso, perdemos, a partir do fluir de um emocionar e de um linguajar
negativo, a qualidade do que estamos realizando. Assim, o domínio de ação parece
confirmar a autodepreciação presente no linguajar, uma vez que as conversações
foram repetidas tantas vezes que prejudicaram e se concretizaram nas ações.
c) Conversações do deve ser: essa conversação revela uma culpabilidade por
parte do indivíduo, que se sente insuficiente no que se refere ao cumprimento de uma
norma social, que muitas vezes é estabelecida pelo próprio falante. Ao mesmo tempo,
as conversações se associam intimamente com as crenças que os indivíduos
carregam. Como vemos no linguajar de alguns participantes, “para ser professor tenho
que ser fluente”, “preciso estar em um país que fala espanhol para aprender bem” ou
ainda, “um docente precisa saber tudo”. O emocionar gerado por esse linguajar é de
frustração, pois emerge da incapacidade de alcançar a norma almejada.
d) Intercruzamento de conversações: são aquelas que se intercruzam de
maneira contraditória. De acordo com Maturana (1998a, apud ARAGÃO, 2019, p.
253), na referida conversação fica claro que “faço a ação em um emocionar distinto
do prazer, que é o desejo de estar em um lugar diferente de onde se está, ou na
expectativa, que é o desejo de ter o resultado a ação antes de completá-la”.
Assim, através da Biologia do Conhecer, percebemos que há um imbricamento
entre emoções, reflexão e ação, que influencia e baliza nossas práticas, visto que
emerge da atividade humana em relação aos outros e a nós mesmos.
A reflexão acerca do nosso conversar produz a ressignificação das práticas e,
consequentemente, das ações. Logo, assumimos um fluir consciente e responsável
diante das dinâmicas emocionais das quais fazemos parte. Reconhecer o
imbricamento emoção-reflexão-ação possibilita o estabelecimento de ambientes
menos contraditórios, em que haja menos sofrimento, frustração e medo. Assim,
dentro dessa conjuntura, pode-se estabelecer um ambiente em que nossas ações
sejam pensadas de forma consciente e livre para a melhoria do processo de formação
inicial que é atravessado por esses fenômenos.
Portanto, com o intuito de situarmos os estudos sobre emoções e formação,
percorremos, na próxima seção, um caminho em direção a estudos já realizados,
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buscando evidenciar as relações dos fenômenos emocionais com as práticas de
ensino-aprendizagem de língua, a fim de destacar a importância do imbricamento
emoções-linguajar-ações e da consciência para uma pedagogia reflexiva na formação
de professores de línguas.
1.2 A pesquisa sobre emoções no ensino de língua inglesa na perspectiva da
Biologia do Conhecer
Nesta seção, revisitamos as pesquisas realizadas sobre o estudo das emoções
na Linguística Aplicada, que tem se embasado na perspectiva teórica da Biologia do
Conhecer (MATURANA, 1998a, 2001). Para isso, fundamentamo-nos no trabalho de
estado da arte de Barcelos e Aragão (2018), que compilaram a produção acerca da
temática e revisaram todas as pesquisas realizadas sobre o papel das emoções na
formação de professores de inglês no Brasil nos últimos 10 anos. A revisão nos servirá
de base para as análises de dados que serão apresentadas mais à frente.
Aragão (2007), em tese intitulada São as histórias que nos dizem mais:
emoção, reflexão e ação na sala de aula, elabora instrumentos para compreensão do
ensino-aprendizagem, a partir do diálogo entre a Biologia do Conhecer (MATURANA,
1998a) e as pesquisas narrativa e etnográfica. O autor, tomando como objeto a
relação ensino-aprendizagem da língua inglesa, na disciplina habilidades integradas
I, no início do curso de Letras da UFMG, indicou de que maneira os participantes
envolvidos refletem a respeito de sua aprendizagem durante o semestre letivo. O
estudo levou em conta os marcos positivos e negativos na trajetória dos participantes,
suas identidades, sentimentos, desafios e conflitos. Esses aspectos, baseados na
tese, interferem e modulam as emoções e, consequentemente, impactam no ensinoaprendizagem. Aragão (2007) também identificou que emoções, reflexões e histórias
de aprendizagem modulam suas ações em sala.
Alguns dos participantes da tese referida assemelham-se aos participantes da
nossa pesquisa. Por isso, trazemos aqui o estudo de quatro casos, que tendem a
reiterar resultados de pesquisas anteriores sobre o tema. São eles: Arwen, Sollylove,
Júlia e Che Guevara.
Arwen tinha como principal característica a timidez em sala de aula. Apesar de
ser extremamente curiosa acerca das questões relacionadas ao ensino-aprendizagem
e de sua intensa participação na pesquisa, a reflexão feita não foi suficiente para
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modificar suas coordenações de ações e emocionar, faltava-lhe disposição
(ARAGÃO, 2007, p. 122). Entretanto, Arwen desenvolveu uma autopercepção notável
e, a partir de algumas modificações, suas ações poderiam ser ressignificadas. Como
veremos, muitas das características e comportamentos de Arwen podem ser
identificados em Jhonny, participante da minha pesquisa.
Sollylove, por sua vez, possuía uma determinação muito grande por conta do
amor que sentia pela língua e era espontânea em tudo, exceto em falar inglês. Uma
das críticas que aparecem em seu linguajar diz respeito à limitação das aulas de inglês
que, em geral, tratavam apenas do verbo to be, crítica também presente na fala dos
participantes da nossa pesquisa. Além disso, diferentemente de Arwen, a participante
gostava de enfrentar os desafios que emergiam ao longo da reflexão. Todavia, muitas
vezes a “conversação do deve ser” apareceu em seu conversar, já que ela tinha
crenças perfeccionistas que a limitavam. Por fim, uma das suas características mais
marcantes era a percepção que ela tinha da sua responsabilidade para o ensinoaprendizagem.
Júlia foi a participante sobre quem Aragão (2007) mais escreveu. Ela tinha uma
notável disposição para reflexão, que talvez tivesse relação com a sua aproximação
com a docência. Porém, ela vivia em seu processo de ensino-aprendizagem as
consequências de um trauma após ter sido ridicularizada. Muitas vezes, Júlia utilizou
de conversações autodepreciativas para se referir aos seus fazeres na aprendizagem.
Além disso, sua vivência traumática a fazia fluir no emocionar de fracasso e
insegurança. Contudo, apesar da sua sensação de inferioridade e de seu medo de
errar, ela apresentava extrema persistência, o que lhe possibilitou colher resultados
benéficos ao longo da pesquisa.
E o último participante da pesquisa de Aragão (2007) exposto aqui é Che
Guevara, que desistiu do curso em língua inglesa nas primeiras etapas de coleta de
documento, assim como Lúcia, participante da nossa pesquisa. Che não se adaptou
à metodologia das aulas na universidade e não se sentia motivado a prosseguir no
curso. Entretanto, a pesquisa foi importante para que ele confirmasse seu sentimento
sobre a graduação não estar de acordo com o que ele queria para a vida.
Os resultados demonstram, ainda, que os participantes passaram por um
estado reflexivo a partir do qual se deram conta de uma multiplicidade de aspectos
que influem em sua conduta. Uma das emoções que aparecem com mais frequência
no estudo realizado pelo autor foi o medo de falar. Em relação ao espanhol, sobretudo,
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acreditamos que, apesar da familiaridade com o português, o medo também é uma
das emoções que emergem na sala de aula, pois, a partir das pesquisas já realizadas,
entendemos que não é o objeto de aprendizagem que determina o medo, mas o receio
do julgamento por parte de outros sujeitos que fazem parte do ensino-aprendizagem
em que se está envolvido.
Outra tese que se fundamentou na Biologia do Conhecer foi a de Coelho
(2011), intitulada Experiências, emoções e transformações na educação continuada:
um estudo de caso, a partir da análise qualitativa de documentos de pesquisa
coletados no Projeto de Educação Continuada para Professores de Língua Inglesa
(PECPLI). A autora baseou-se na Biologia do Conhecer para estabelecer o PECPLI
enquanto meio no qual os participantes refletem e se modificam, afinal, de acordo com
Maturana (2001), o meio e o indivíduo estão em contínua mudança estrutural e um é
modulado pelo outro.
O projeto foi desenvolvido em duas etapas. Na primeira, os docentes
envolvidos compartilharam suas experiências e fizeram a identificação de crenças e
emoções que emergem no contexto de prática docente. Segundo Aragão e Barcelos
(2018, p. 255), “Nos dois primeiros anos do projeto, os resultados de Coelho (2011)
indicaram que emoções como frustração, tristeza, insatisfação, raiva e humilhação
tendem a ser as mais comuns”. Notou-se também que emoções estavam relacionadas
à falta de credibilidade dada ao ensino de língua inglesa no currículo da educação
pública. Já na segunda e última etapa, foi revelado que o emocionar vivenciado foi o
de acolhimento e aceitação no PECPLI, o que proporcionou ao grupo a mudança de
emoções, gerando, assim, emoções positivas. Quanto a isso, os autores afirmam que
após “muitas reuniões de reflexão sobre seus sentimentos e crenças, os professores
começaram a se sentir mais confiantes com um ambiente mais lúdico e alegre nas
reuniões do projeto” (ARAGÃO; BARCELOS, 2018, p. 254).
A pesquisa de Coelho (2011) demonstra, tal qual a de Aragão (2007), que as
transformações foram efetivadas a partir de um novo emocionar, que fundamentou
novas ações dos profissionais com base na reflexão e na análise geradas pela
realização do trabalho. Além disso, com seu estudo, demonstrou-se que projetos de
educação continuada causam impacto na qualidade da formação docente e que essa
qualidade tem relação com a consciência do papel da reflexão sobre as emoções no
ensino-aprendizagem e no fazer docente. Assim, através do que foi proporcionado
pela pesquisa, os participantes tomaram consciência da sua responsabilidade no
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próprio percurso de formação e se reconheceram como agentes ativos no ensinoaprendizagem.
Outro estudo que nos serviu como base para fundamentar as análises foi o
autoestudo realizado por Rezende (2014), no qual foram analisadas suas próprias
emoções. A coleta foi feita a partir de um diário e do memorando de uma amiga crítica,
com o objetivo de investigar e compreender a condição da pesquisadora enquanto
professora de inglês em escola pública, bem como a maneira com que ela lidava com
suas próprias emoções no fazer docente.
Os resultados da pesquisa indicaram que, em um primeiro momento, em sua
interação com o contexto escolar, emoções como medo, frustração e tristeza
formaram o cenário da sua prática docente, já que ela não estava satisfeita consigo
mesma como profissional nem com as condições às quais estava submetida. No
tocante a citada pesquisa, Aragão e Barcelos (2018, p. 514) afirmam que “mais
especificamente, essas emoções tinham a ver com o relacionamento dela com alunos,
colegas e a cultura escolar”.
A partir da sua autorreflexão, em um segundo momento, as emoções
vivenciadas pela pesquisadora mudaram e, consequentemente, suas ações também.
À medida que sua experiência na pesquisa foi acontecendo, Rezende (2014) se deu
conta de que, para não abrir mão da docência, seria preciso mudar emoções e,
consequentemente, ações. Para tanto, “Rezende (2014) relata que começou a se
importar mais com ela e com seus alunos e se sentiu mais responsável pelas
mudanças que precisavam ser feitas” (p. 64)
Como resultado da pesquisa, ela discorre que, apesar de um primeiro momento
de emoções negativas, algumas decisões sobre mudança trouxeram à tona novas
formas e métodos, de maneira que, afirma o seguinte: “Decidi mudar minha atitude.
Decidi encarar sem medo, ser professora sem reclamar, com felicidade” (REZENDE,
2014, p. 82). Além disso, mais à frente a autora se dá conta de que o que mudou foi
o próprio emocionar que permeava suas ações, afinal, a pesquisa concedeu a
Rezende um mover consciente, em que assumiu a responsabilidade de suas práticas
e de seu emocionar.
Outra pesquisa que faz parte do cenário dos estudos das emoções no ensino
de língua inglesa é a de Souza (2017), que fez uso de instrumentos de coleta de
documentos que também estão presentes em nossa pesquisa, como narrativa
autobiográfica, colagens, notas de campo, diários reflexivos, entrevistas e
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questionários. A autora, também conforme as teorias de Maturana (1998a, 2001), teve
como objetivo investigar o imbricamento da relação entre reflexões, emoções e ações
de alunos em estágio supervisionado na UESC. A pesquisa, assim como as de Aragão
(2007), Coelho (2011), Rezende (2014) e Martins (2017), revelam que as crenças
trazidas pelos alunos pesquisados influenciam diretamente a manutenção e a
existência de sentimentos como insegurança, despreparo e angústia, que, por sua
vez, interferem na formação tanto do aluno quanto do professor. A pesquisa realça
que todos os participantes “sentiram que não sabiam o suficiente de inglês para
estarem preparados para ensinar durante o período de estágio” (SOUZA, 2017, p.
108).
Ainda no tocante a referida pesquisa, foram selecionadas três participantes
dada a sua semelhança em relação aos nossos participantes, a fim de expor
informações mais detalhadas sobre cada uma delas, a citar as participantes: Alice,
Anyta e Clarice.
Alice, participante que desenvolveu encantamento pela língua através de um
curso de idiomas, apresentava alguns bloqueios em relação ao inglês, o que
prejudicava sua projeção enquanto futura docente. Todavia, à medida que seu
encantamento surgia, seu desempenho melhorava, e ela demonstrava o
fortalecimento de sua identidade como professora. Esse cenário pode ser observado
em

alguns

participantes

desta

pesquisa.

Além

disso,

o

movimento

de

desencantamento e bloqueio tem enfeito contrário no que se refere à identidade
docente.
Anyta, por sua vez, era muito persistente em suas dificuldades. Contudo, a
postura dos professores em relação à sua formação, assim como em nossa pesquisa,
teve efeito negativo em sua construção de identidade e emoções, tanto que ela
revelou que a exigência e pressão a faziam fluir no emocionar de tristeza. Em suas
reflexões, ela conta ainda que gostaria de proporcionar um ambiente diferente para
seus alunos, de confiança e compreensão.
Outra característica interessante foi a ressignificação das ações e do emocionar
através da reflexão, algo que pôde ser notado em Clarice, que passou a ter
autoconsciência sobre o fluir do seu emocionar através dos diários reflexivos, quando
conseguiu modificar seu espaço relacional em sala de aula enquanto regente. A
reflexão realizada através da pesquisa e a segurança obtida através do
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autoconhecimento influenciaram de maneira significativa o fortalecimento da
identidade docente da participante.
Os resultados obtidos por Souza (2017) mostram que um processo de ensinoaprendizagem que leve em conta a reflexão sobre a relação entre cognição,
linguagem e emoções pode trazer modificações positivas, assim como a consciência
dos docentes em relação à influência de suas emoções em suas ações e nas interrelações pessoais e profissionais.
Em consonância ao já apresentado até aqui, temos, por fim, a pesquisa de
Martins (2017), O impacto do PDPI nas emoções-identidades do professor de inglês,
que investigou o impacto do Programa de Desenvolvimento Profissional para
Docentes de Língua Inglesa nas identidades-emoções de doze professores de inglês
da Bahia. Para isso, a autora utilizou-se de uma pesquisa qualitativa, com base na
coleta de dados das narrativas autobiográficas, com o intuito de estabelecer uma
aproximação entre conceitos de emoções e identidades, sob as vertentes da literatura
da Linguística Aplicada.
Além disso, ela também fez uso de uma entrevista semiestruturada, a fim de
compreender o impacto da experiência no PDPI nas emoções-identidades docentes.
Dessa maneira, o maior impacto nos participantes foi a obtenção de confiança para
falar inglês, que fez com que eles se sentissem mais seguros e capazes de se
comunicar na língua inglesa com falantes nativos, tanto que a “maioria dos docentes
de inglês em serviço criou identidades seguras e confiáveis como falantes de inglês”
(ARAGÃO; BARCELOS, 2018, p. 514). Apesar disso, a experiência no PDPI também
apresentou impactos negativos para aqueles que se sentiram inferiores aos falantes
nativos, pois muitos deles precisavam da aprovação “dos donos da língua” para
validar sua fluência.
Os estudos supracitados demonstram que algumas questões ainda precisam
ser pesquisadas no contexto das emoções no processo de ensino-aprendizagem de
língua, como o citado por Coelho (2011) e destacado por Rezende (2014), como a
influência das políticas públicas no ensino da língua estrangeira no país, pois,
segundo a autora, “estudos de cunho etnográfico que investiguem os contextos
políticos (micro e macro) que tendem a configurar as ações contraditórias que geram
sofrimento nos professores” (REZENDE, 2014, p. 53) ainda devem ser explorados.
Além disso, as pesquisas fortalecem a percepção de que há uma relação
intrínseca entre emoções, ações e crenças. De acordo com Aragão e Barcelos (2018,
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p. 516), “entender essa relação é crucial para entender como podemos oferecer um
ambiente mais favorável para ajudar os professores, inclusive os professores em
formação, a ressignificar suas crenças e emoções”.
Os estudos citados destacam também que refletir sobre as emoções nos ajuda
a trazê-las à tona e possibilitam compreender e perceber a importância do emocionar
na prática docente e no processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, foi possível
estabelecer emoções como autoestima, confiança e motivação, que proporcionaram
experiências positivas aos participantes. Contudo, observamos que as emoções
desencadeiam outras ações que influenciam em pontos negativos, a exemplo da fuga
da prática em línguas, aspecto que corrobora para uma possível investigação em
assuntos futuros relacionados a temática.
1.3 Emoções e língua espanhola: campo ainda pouco explorado
O ensino de língua espanhola tornou-se obrigatório no Ensino Médio a partir da
Lei 11.161, de 5 de agosto de 2005, e foi revogada pela Lei 13.415, de 16 de fevereiro
de 2017. Tal mudança diminuiu, e em alguns casos extinguiu, a presença do espanhol
de escolas públicas e privadas.
Todavia, vale abrir parênteses para tratar um pouco da história da Lei 11.161,
que se constituiu como um marco na história do ensino de espanhol no Brasil. A “lei
do espanhol” não foi um momento pontual, uma decisão isolada de um governo, mas
sim fruto de uma longa luta estabelecida pela classe de docentes de espanhol desde
a ditadura militar. Durante um longo período, a partir de associações e encontros, eles
uniram forças para que a lei fosse estabelecida e a língua-cultura em questão
ganhasse mais visibilidade no cenário nacional (BARROS; COSTA; GALVÃO, 2016).
A partir desse marco, a área de espanhol passou por um momento de
crescimento significativo, uma conquista que abrangeu mais do que o ensino, pois
também alcançou a pesquisa e a extensão. Em contrapartida, a Lei 13.415/2017, que
revogou a lei, possibilitou a marginalização da língua, já que diminuiu seu lugar de
atuação e fortificou a hegemonia do inglês.
Dito isso, entendemos que tal cenário político tem influência na construção
identitária do professor de espanhol em formação, pois este se configurará em um
contexto menos propício tanto no que diz respeito ao mercado de trabalho quanto ao
espaço social ocupado pela língua que se propôs a aprender e a ensinar. Para nós,
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tal contexto pode gerar um emocionar de frustração nos alunos, que estarão se
diplomando sem perspectiva de campo para atuação.
Um outro ponto a ser abordado em relação à língua espanhola, na pesquisa
sobre as emoções no ensino da língua, é a desmistificação da crença. Por manter
similaridade com o português, diferentemente do inglês, sua aquisição será mais fácil.
Acreditamos que o enfrentamento da crença, quando não monitorado ou observado,
pode ocasionar o emocionar de frustração e, posteriormente, de incapacidade nos
alunos. Esse fator pode interferir no andamento do ensino-aprendizagem, que se
fundamenta no conhecimento de que crenças e emoções compõem uma relação
imbricada, em que as emoções oferecem indícios para as crenças e direcionam o foco
para o processo de aprendizagem (ARAGÃO; BARCELOS, 2018).
Também apontado pelas pesquisas de Aragão (2007) e Coelho (2011) e pela
revisão de Barcelos e Aragão (2018), há uma necessidade de realização de pesquisas
etnográficas que deem conta de coletar dados inclusive de ações realizadas em sala
de aula em situação real. Afinal, a pesquisa de cunho etnográfico dá conta dos
aspectos comportamentais realizados pelos participantes da pesquisa e, além disso,
permite, a partir da inserção do pesquisador no contexto pesquisado, captar situações
que são recorrentes ao longo do decurso de ensino-aprendizagem, mas que, muitas
vezes, não aparecem em situação extraordinária.
Sendo assim, considerando os aspectos que ainda precisam ser explorados, já
apontados pelas pesquisas mencionadas anteriormente, alinhamos a nossa às
necessidades, a fim de contribuir para o campo teórico. Portanto, nossa investigação
é compreendida como etnográfica, com o intuito de observar os fenômenos em campo
concernentes ao ensino de LE, especificamente de espanhol, que ainda não foram
explorados, além de se configurar em outra conjuntura de crenças, que emergiram ao
longo da realização do trabalho de campo – crenças que podem, em muitos
momentos, divergir das que surgem em indivíduos em sala de aula de língua inglesa.
Além disso, por se tratar de uma pesquisa realizada no início do curso de
graduação, pretendemos colaborar para a formação da identidade docente dos alunos
em formação participantes da pesquisa. Afinal, como já foi exposto neste capítulo, até
onde pudemos verificar em bancos de teses e em plataformas de pesquisa, os
trabalhos que envolvem emoções e o processo de ensino-aprendizagem de língua
espanhola realizados no Brasil são quase inexistentes, já que apenas um foi
encontrado. Logo, é pertinente revisar a tese encontrada, intitulada Emociones y
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sentimientos en la formación de profesores de español como lengua extranjera
(ANDRADE NETA, 2011).
A pesquisa, realizada na Universidade Complutense de Madrid, foi escrita em
espanhol, já que está vinculada ao doutorado em didática de língua e literatura na
Espanha. A coleta de documentos foi realizada no Brasil, na Universidade Estadual
de Santa Cruz, quando a pesquisadora realizou a investigação com a colaboração de
66 participantes. Eles foram divididos em três grupos: (i) o primeiro, composto por
licenciandos matriculados em disciplinas distintas do curso de Letras da UESC,
matutino e noturno; (ii) o segundo, composto por doze professores egressos, que
estavam atuando em escolas básicas públicas e privadas; e (iii) o terceiro, composto
por quatro docentes vinculados ao Departamento de Letras e Artes também da UESC.
A investigação de Andrade Neta (2011) teve como objetivo avaliar a influência
de emoções e sentimentos na formação dos docentes de espanhol como língua
estrangeira. Para tanto, foram realizadas três técnicas qualitativas de coletas de
documentos: observação quase participativa, entrevista focalizada de grupo e
entrevista individual. Todas elas foram analisadas com um procedimento simplificado
de análise de conteúdo, tendo como fundamentação autores como LeDoux (1999),
Damásio (2001, 2002) entre outros.
O principal marco teórico no qual a autora se apoiou está fundamentado em
Damásio (2001). Dessa maneira, diferentemente da nossa abordagem teórica,
Damásio trabalha na perspectiva de emoções positivas e negativas, ao que chama de
valência emocional, atribuindo o sucesso no ensino-aprendizagem à incidência de
emoções positivas e o insucesso, às emoções negativas. Em sua pesquisa, Andrade
Neta notou que a emoção de frustração apareceu em muitos momentos na fala dos
alunos em formação. Muitos gostavam da língua espanhola antes de entrar na
universidade, mas, depois de algumas experiências ruins em sala de aula, estudar a
língua se tornou uma obrigação dolorosa, como fica claro na seguinte fala: “no início
da graduação, sentia alegria, gostava de estar aprendendo espanhol. Pensava
inclusive em atuar na área. Mas, hoje não sei como descrever os sentimentos, é como
se fosse uma obrigação” (ANDRADE NETA, 2011, p. 274).
Outro aspecto que propicia a frustração é a descoberta de que a graduação
não é só em língua portuguesa, pois o processo seletivo adotado pela universidade
no momento de ingresso desses alunos era o vestibular e, nele, a língua escolhida na
prova deveria ser a língua cursada na graduação. Como isso não estava claro antes
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do ingresso, muitos se viam frustrados ao ter que estudar espanhol como habilitação.
Essa situação levou os alunos a algumas reflexões, como a destacada a seguir: “Não
sabia que ia ter que sair licenciada também em espanhol” (ANDRADE NETA, 2011,
p. 263). Hoje, com a adoção de outro método de seleção, os alunos podem escolher
a língua estrangeira no ato da matrícula, independentemente da língua que escolheu
para a prova de ingresso.
A emoção alegria também aparece com frequência na fala dos participantes,
em alguns momentos relacionados ao ensino-aprendizagem e à maneira com que o
docente conduz a aula e, em outros, com a relação do aluno e o objeto de
conhecimento referido.
Me sinto bem quando venho a aula de espanhol [...] nos divertimos,
aprendemos, rimos [...] [a emoção que predomina na aula] é a alegria, porque
gostamos da professora. Ela sempre inova, nos traz algo diferente,
trabalhamos muito em grupo em duplas. Atualmente, eu percebo que os
colegas gostam das aulas, costumamos dizer que esta é a ‘aula da alegria’,
não vemos o tempo passar. A professora é alto-astral (sic), sempre está de
bom humor (ANDRADE NETA, 2011, p. 271).

Podemos observar que, nesse contexto, tanto a emoção do aluno quanto a do
professor influenciam no percurso de ensino-aprendizagem: a do aluno porque ele se
sente motivado pela alegria em aprender a língua, e a do docente, porque ele
“contagia” seu alunado com sua demonstração de afeto pelo espanhol.
Diferentemente disso, a tristeza aparece em alguns registros como um aspecto
limitante para o processo de ensino-aprendizagem, que se apresenta como obstáculo
“para os desejos e aspirações” (ANDRADE NETA, 2011, p. 270). De acordo com a
categorização do marco teórico utilizado pela autora, essa é uma emoção negativa,
que apresenta ações de “decaimento do ânimo e das atividades cognitivas”
(ANDRADE NETA, 2011, p. 270). Nessa emoção, por exemplo, as ações nas quais a
participante Esperanza age são de limitação, fuga e ao mesmo tempo vontade de que
acabe logo. O sentimento que emerge do cumprimento das atividades em sala de aula
é de alívio e, de acordo com a autora, não se pode esperar disposição para o
progresso de ensino-aprendizagem em casos igualmente relacionados aos citados.
Logo, suas ações ficam moduladas de maneira que não há participação, colaboração
e aproximação por parte da participante.
Em alguns momentos, a pesquisadora faz uso de conceitos da Biologia do
Conhecer para sustentar suas afirmações. Ela trata, por exemplo, do conceito de

40

domínio de ação para fundamentar as suas percepções acerca das emoções dos
alunos observados. Com o conceito, Maturana afirma que há ações que não são
próprias de determinadas emoções e vice e versa, assim, através da observação das
ações é possível perceber a emoção em que o participante está fluindo.
Os participantes observaram que as emoções influenciavam de maneiras
diferentes a dinâmica relacional dos alunos, tanto que alguns deles relataram que
havia três grupos nas aulas de espanhol: o grupo dos que gostavam e sentiam prazer
em aprender a língua e, por isso, eram participativos e demonstravam satisfação em
estar ali; os que eram indiferentes e viam o espanhol somente como um dos caminhos
para conseguir o diploma; e ainda havia aqueles que não gostavam do idioma e, para
estes, estar nas aulas era quase uma tortura.
O que podemos observar de maneira clara nas análises da pesquisa é que os
alunos que gostavam da disciplina tinham uma relação de proximidade e prazer que
impulsionava o fluir do ensino-aprendizagem, além de fazer com que eles
desenvolvessem melhor suas relações em sala de aula, tanto com os outros, quanto
com o objeto de conhecimento. O desgosto, o sentimento de obrigação, a perda do
prazer são emoções que emergem desse contexto.
A pesquisadora listou cinco motivos pelos quais os participantes haviam
escolhido espanhol como habilitação. São eles: (i) porque era uma língua mais fácil
para aprovar no vestibular; (ii) porque gostavam da língua espanhola; (iii) por
interesses profissionais; (iv) outros motivos e (v) não informaram. De acordo com
Andrade Neta (2011), a motivação que levou o curso de Letras a ser escolhido é um
fator determinante nas emoções que emergem no processo de ensino-aprendizagem.
Uma percepção que aflora à análise é a de que algumas das emoções de
frustração e desgosto, citadas no linguajar dos participantes, foram geradas a partir
do ensino-aprendizagem. Muitas vezes fica evidente que as experiências em sala de
aula foram propulsoras do fluir emocional dito negativo, tanto que, no início da
graduação, eles operavam em alegria e satisfação, mas, com o passar do tempo, isso
foi se modificando. Um exemplo disso está presente na fala da participante x, que, a
partir de uma correção de erro em sala de aula, passou a operar no emocionar de
medo e teve a sua dinâmica relacional afetada.
Em muitos momentos, uma das consequências da frustração com as aulas de
língua espanhola é o direcionamento do foco de aprendizagem para outra área. Assim
como na nossa pesquisa, os participantes que se encontram nessa situação acabam
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se abrigando na literatura como forma de compensar a frustração que sentem nas
aulas de espanhol. Andrade Neta (2011) evidenciou em suas análises que o medo de
errar é um dos fatores limitantes dentro do ensino-aprendizagem para os alunos de
língua espanhola, pois, apesar de ter consciência de que o erro é uma condição
humana, muitos afirmaram se sentir paralisados em sala de aula, pois tinham medo
de falar espanhol.
Outro cenário emocional muito recorrente no linguajar dos participantes é a
flutuação. Segundo a autora, apoiada em Lewin (1973), alguns dos alunos, ao
recordar experiências positivas, fluem no emocionar de alegria e segurança, mas, do
contrário, quando a cargo das experiências negativas opera no sentimento de
incapacidade e tristeza em sala de aula, “se manifesta a rejeição diante da língua por
conta do medo que sente” (ANDRADE NETA, 2011, p. 291).
Os resultados da pesquisa possibilitam concluir que a influência das emoções
é percebida e admitida pelos participantes em sala de aula, embora eles não saibam
como ela ocorre. A partir dos documentos, foi possível compreender que eles não
souberam identificar e descrever como essas influências emergem no ensinoaprendizagem e nem o porquê, o quando e o como que podem regular
inteligentemente as emoções. A autora concluiu, portanto, que é preciso incluir o
tratamento sistemático das emoções na formação de docentes da licenciatura de
Letras.
Assim, salientamos que nossa pesquisa se fundamenta também na
necessidade de abordar a dimensão afetiva como aspecto fortalecedor do caráter de
formação de professores do curso de Letras da UESC, entendendo que as
ferramentas de coleta de documentos selecionadas promovem uma reflexão por parte
do participante em relação às suas emoções e ao seu processo de formação como
docente de língua espanhola.
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2. METODOLOGIA

Nesse capítulo apresentamos os procedimentos metodológicos que foram
utilizados para a construção da pesquisa. O detalhamento dos caminhos realizados
se refere tanto às questões teóricas, quando ao procedimento de coleta de
documentos em campo.
2.1 Procedimentos e natureza da pesquisa
Para a realização da revisão bibliográfica, prevista nos objetivos do trabalho,
procedemos com uma busca na plataforma Sucupira, por meio da qual foram
selecionadas apenas dissertações e teses em que a palavra emoções aparece no
título, além de eleger para amostragem apenas trabalhos de mesmo marco teórico.
No que se refere aos métodos, a presente pesquisa caracteriza-se como
etnográfica, visto que faz uma observação detalhada, na qual, a partir da inserção do
pesquisador no contexto, é realizado um traçado do desenvolvimento dos
participantes num determinado período de tempo. Com base na triangulação de
ferramentas e de coleta de diferentes documentos da pesquisa de campo, “o
pesquisador procura estabelecer conexões, padrões, rupturas e significados das
ações no emaranhado sistêmico das ações humanas ali estabelecidas” (ARAGÃO,
2007, p. 89). Um estudo de cunho etnográfico tem como característica, ainda, a
investigação de práticas socioculturais e de como os indivíduos se posicionam em
relação às práticas (ARAGÃO, 2007). O pesquisador faz a análise não apenas
mediante as suas interpretações a partir de critérios preestabelecidos (a posição
ética), mas também partindo das compreensões do próprio participante (a posição
êmica) (BRAGA, 1988).
Os participantes da pesquisa foram sete estudantes – seis mulheres e um
homem – do primeiro ano de licenciatura em Letras (Português/espanhol) da UESC.
Em nossa investigação, recorremos a observações de duas disciplinas de língua
espanhola: Língua Espanhola I, na primeira fase, e Língua Espanhola II, na segunda.
A partir do consentimento do professor da disciplina, a pesquisa foi explicada para os
alunos e realizada apenas a partir do livre consentimento deles. A partir daí, coletamos
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narrativas dos discentes acerca de suas vivências emocionais no processo de
formação inicial de Língua Espanhola, aspecto que durou oito meses. Além disso,
adotamos, como critério de exclusão, a necessidade de o participante ter 18 anos ou
mais, e a eles foi dito que o desligamento da pesquisa, caso desejassem, seria
possível a qualquer momento.
A fim de reduzir os riscos que envolviam os alunos pesquisados, foi garantido
o sigilo da identidade, a partir de nomes fictícios, inclusive, para informações coletadas
em campo, de modo que tudo é pautado na construção da relação de confiança entre
pesquisador e participantes da pesquisa, por meio do Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE). O TCLE é um instrumento de protocolo particular da área de
ciências humanas que faz parte do Procedimento de Consentimento Livre e
Esclarecido e foi apresentado ao aluno participante da pesquisa. Para isso, ele foi
elaborado com uma linguagem clara e objetiva e descreveu informações sobre a
pesquisa para que o participante tivesse plena consciência dos riscos e da minoração
destes, assim como dos benefícios individuais e coletivos trazidos pela participação
na pesquisa.
2.1.1 Pesquisa Narrativa

A presente pesquisa fez uso da escrita de narrativas, pois o foco está na
vivência, experiências e histórias dos participantes em seus percursos de ensinoaprendizagem, além de suas demandas e histórias pessoais. Para isso, nos apoiamos
na perspectiva teórica de Clandinin e Connely (2011), que entendem a pesquisa
narrativa como meio para apreender e investigar as vivências estabelecidas no
espaço relacional do pesquisado.
Por isso, a metodologia escolhida pressupõe um período de observação dos
participantes da pesquisa, bem como o uso de outras ferramentas de pesquisa
qualitativa para observarmos como os participantes pensam e como se sentem em
relação a suas práticas. Tomamos como base para esta pesquisa a metodologia
usada em Aragão (2007) e em Souza (2017), conforme apontamos na fundamentação
teórica. Segundo os autores, a convivência com os participantes da pesquisa e o
trabalho gerado a partir de determinados protocolos buscam explorar os significados
que os participantes atribuem a suas ações em sala de aula. Ainda aqui, a Biologia do
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Conhecer, a Pesquisa Narrativa e as Abordagens Qualitativas encontram
convergências:
Desta maneira, em conformidade com a Biologia do Conhecer, a pesquisa
narrativa argumenta que: a) a qualidade da experiência humana é o foco
principal de investigação; b) as vidas humanas são tecidas por um processo
histórico, situado e multifacetado; c) o conhecimento é fruto do
compartilhamento mútuo e dialógico com outros num espaço particular de
convivência; d) o ato de narrar, que envolve o entrelaçamento de emoção e
razão no linguajar reflexivo, provoca uma transformação na maneira como a
pessoa compreende a si própria e aos outros envolvidos em sua história; e)
advogam por um imbricamento entre o narrar, o conscientizar e agir; e) em
conseqüência, a historicidade narrativa se constitui como um agente
provocador de atitudes reflexivas, que pode vir a produzir um agente
consciente, no qual uma pessoa se desloca de um círculo fechado de ação
sem reflexão e passa a ser empoderado de seus desejos e escolhas
(ARAGÃO, 2007, p. 95).

Conforme Aragão (2007) e Souza (2017) argumentam, abordagens de
pesquisa qualitativa e de cunho etnográfico, aliadas a práticas de pesquisa narrativa
(CLANDININ; CONNELY, 2011), podem nos auxiliar a responder de maneira
adequada às questões relacionadas aos fenômenos que compõem a experiência de
sala de aula em que o papel das emoções tende a ser relevante nesse contexto.
2.1.2 Instrumentos de geração de documentos de pesquisa
A pesquisa de campo foi realizada em salas de aula das disciplinas de língua
espanhola do primeiro ano do curso de Letras (Português/espanhol) da UESC, a partir
de narrativas autobiográficas (Anexo A), entrevista semiestruturada (Anexo B),
colagens (Anexo C) e questionário final (Anexo D), documentos que serão analisados
a seguir.
2.1.2.1 Narrativa autobiográfica
Foi elaborado um roteiro, que norteou o aluno quanto à construção da sua
narrativa autobiográfica, com perguntas sobre onde ele estudou, por qual motivo havia
escolhido o espanhol como língua estrangeira na graduação etc. Cada participante
elaborou uma narrativa, tendo no total para a análise de documentos sete narrativas.
Com as narrativas, objetivamos coletar a descrição narrativa da história do aluno
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pesquisado, a fim de entender o contexto em que ele se construiu como sujeito
aprendiz/falante de espanhol.
2.1.2.2 Entrevistas Semiestruturada
A entrevista semiestruturada recebe esse nome por apresentar perguntas mais
genéricas, visando uma conversa que flua de maneira mais natural, para que o
pesquisado possa, de maneira flexível, fornecer informações ao pesquisador. Além
disso, as perguntas vão surgindo ao longo da conversa, o que permite que sejam
incluídos novos aspectos à entrevista. Para tanto, as entrevistas foram realizadas em
locais separados, em que o participante dispunha de privacidade para responder as
perguntas realizadas. Cada participante foi entrevistado uma vez. A soma das
entrevistas totaliza duas horas e quarenta e dois minutos aproximadamente.
2.1.2.3 Colagens descritivas
As colagens foram feitas a partir de recortes de revistas, de desenhos pessoais
ou de imagens tiradas da internet. Os alunos foram guiados por instruções sobre o
que se pretende representar a partir delas, como perguntas do seguinte tipo: “como
você se sentiu nos primeiros dias de aula na graduação?”. Essa ferramenta oferece
maior liberdade em relação à linguagem, isto é, para falar do que sentem em
determinados momentos de uso da língua. As colagens foram realizadas no local de
escolha dos participantes e enviadas via e-mail.
2.1.2.4 Conversas informais
As conversas informais aconteceram com o propósito de a pesquisadora se
aproximar dos participantes da pesquisa, a fim de estreitar relações e minimizar
desconfianças, o que possibilitou aos participantes não a enxergar apenas como
pesquisadora. As referidas conversas aconteciam dentro do campus da universidade,
bem como em plataformas digitais como o whatsApp.
2.1.2.5 Questionário de avaliação final
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As respostas ao questionário final foram de fundamental importância para
averiguar as consequências da realização da pesquisa para os participantes.
Os materiais de coleta foram preenchidos pelos participantes a partir das
orientações dadas oralmente pela pesquisadora, além de conter, em cada orientação,
um texto explicativo sobre sua realização (conforme anexos). Tais orientações
consistiram em um passo a passo sobre como os instrumentos de coleta de
documentos3 deveriam ser completados.
A análise dos documentos coletados foi realizada à luz dos protocolos de
pesquisa qualitativa, conforme Aragão (2007, 2011) e Souza (2017). As análises
foram feitas tendo como base os resultados encontrados nas pesquisas realizadas em
língua inglesa, a fim de compreender se eles também se aplicam à língua espanhola,
e em Andrade Neta (2011), com o intuito de verificar e interpretar os nossos
documentos a partir dos fenômenos encontrados pela autora. Ademais, conforme o
indicado por Aragão (2017), os dados coletados foram agrupados em temas
recorrentes e em unidades de significado, para que pudessem ser identificados como
comuns aos participantes ou particulares a cada um (ARAGÃO, 2011; ARAGÃO;
DIAS, 2016).
2.2 Procedimentos de análise: análise qualitativa
Para os procedimentos de análise que respondem as perguntas norteadoras,
embasamo-nos nas pesquisas já realizadas de Aragão (2007) e Souza (2017). Nesse
sentido, procedemos da seguinte maneira:
I.

Compilação dos registros que foram solicitados e construídos ao longo
da pesquisa, como: narrativa autobiográfica, notas de campo,
entrevistas, colagens descritivas e o questionário de avaliação final;

II.

Transcrição dos áudios das entrevistas;

III.

Releitura dos registros escritos e destaque dos quesitos importantes
para a resposta aos questionamentos previamente elaborados;

3

Os documentos podem ser acessados através do seguinte link:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-CZYCU-n3HJRbHlummB7vmmgDJ20HNB7.
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IV.

Análise de documentos e transcrições nos quais trechos importantes
foram destacados, além da identificação de padrões dos aspectos
pesquisados através de verificação de ocorrências de trechos
destacados em diferentes documentos de pesquisa;

V.

Construção de um quadro para a disposição resumida das ocorrências
por participantes;

VI.

Criação dos perfis e das discussões narrativas individuais, evidenciando
os resultados do desenvolvimento histórico por participante, bem como
a discussão conjunta dos documentos a partir dos seguintes tópicos:
emoção e reflexão; emoção, reflexão e identidade; emoções na
formação inicial;

VII.

Submissão dos resultados e das análises de documentos para leitura e
avaliação pelo orientador;

VIII.

E, ao término, análise final dos resultados, com base no marco teórico
escolhido.

2.3 Do contexto e da realização da pesquisa
2.3.1 Local de realização da pesquisa
Com o intuito de fortalecer o eixo de formação de professores contido no PAC
de Letras da Universidade Estadual de Santa Cruz, a pesquisa foi realizada nas
disciplinas dos primeiros semestres, pela manhã e à noite, no campus da referida
instituição.
As observações aconteceram em sala durante as aulas, e os encontros
geralmente eram realizados após a disciplina de Língua Espanhola I, de maneira
individual. Por se tratar de uma pesquisa de cunho etnográfico que prevê convivência
com os participantes, em alguns momentos, encontramo-nos em espaços diversos do
campus, como cantinas e corredores.
2.3.2 População estudada
Os participantes desta pesquisa foram os alunos do primeiro ano de Letras, que
cursavam as disciplinas de Língua Espanhol I, no primeiro semestre, e Língua
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Espanhol II, no segundo semestre, visto que meu interesse era investigar a influência
das emoções no ensino-aprendizagem de alunos no primeiro momento do curso de
Letras.
O ingresso na universidade e a adaptação em um novo curso é um contexto no
qual emergem muitas emoções contraditórias. Dessa maneira, é possível entender
que emoções como medo, insegurança, frustração e hesitação podem estar presentes
nos alunos, que são professores em formação recém-chegados na licenciatura.
2.3.3 Procedimentos éticos para o desenvolvimento da pesquisa
O projeto desta pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Estadual de Santa Cruz, de acordo com as normas de trabalhos que
envolvem seres humanos.
2.3.3.1. Garantias éticas
Todos os participantes tiveram a garantia de liberdade de participação na
pesquisa. Além disso, algumas medidas foram tomadas com o intuito de assegurar a
integridade e a preservação das identidades reais dos participantes, como, por
exemplo, a adoção de nomes fictícios.
2.3.3.2 Processo de consentimento livre e esclarecido
A proposta desta pesquisa foi apresentada aos possíveis participantes na
segunda semana de aula da disciplina de Língua Espanhola I. A apresentação
aconteceu no final da aula na turma da manhã e durante a aula do noturno. De forma
oral, expliquei o que a pesquisa pretendia, como ela aconteceria e quais as
ferramentas de coletas de documento. Além disso, me comprometi a apresentar os
resultados ao final da pesquisa. Ainda nesse momento, fiz a leitura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), destacando aspectos como possíveis
riscos, participação voluntária e garantia de indenização em caso de danos ao longo
da pesquisa. O Termo foi lido e explicado de maneira detalhada para os possíveis
participantes.
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Os alunos receberam uma cópia do termo para uma leitura particular, para que
pudessem refletir acerca de sua participação na pesquisa e, em seguida, puderam
tirar todas as suas dúvidas. Após o prazo de uma semana, em um novo momento de
observação em sala de aula, os alunos que decidiram participar efetivaram a
assinatura do TCLE.
2.3.3.3 Critérios escolhidos para inclusão e exclusão de participantes
Para a inclusão dos participantes, os critérios escolhidos foram: ser aluno
matriculado na disciplina de Língua Espanhola I do curso de Letras da UESC e ter 18
anos ou mais. Para a exclusão, estabelecemos que a pesquisa só poderia ser
realizada com alunos que estivessem cursando espanhol como a habilitação em
língua estrangeira do curso.
2.3.4 O campo de pesquisa
A nossa pesquisa está situada na Universidade Estadual de Santa Cruz, pois
esta configura-se como uma instituição pública que tem bastante credibilidade no sul
da Bahia. Além disso, ela é responsável pela formação de diversos profissionais da
região, atendendo inclusive aos municípios vizinhos, e possui o curso de licenciatura
em Letras, na modalidade presencial, tendo como opção a habilitação em língua
espanhola. Ademais, sobrepondo seus aspectos formais, destaco que tenho vínculo
com a universidade devido à graduação em Letras (Português/espanhol) e, também,
como

aluna

do

Programa

de

Pós-Graduação

em

Letras:

Linguagens

e

Representações.
No tocante ao curso de Letras, em seu cronograma, há a oferta da disciplina
de Língua Espanhola I tanto para a turma da manhã quanto para a da noite,
geralmente, para os alunos que estão iniciando o curso. Em outros momentos, essas
turmas tinham cerca de 30 alunos, atualmente, contudo, as turmas da manhã estão
com uma média de três alunos, e as da noite, com uma média de seis. Ambas as
turmas contavam com professores diferentes, e a da noite contou com uma situação
particular de remanejamento de docentes no meio do semestre.
As duas disciplinas que acompanhamos durante os dois semestres letivos
tinham carga horária de noventa horas, contando com a elaboração de cinco créditos
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em cada uma. A execução do Espanhol I contou com a interrupção devido a uma
greve e à troca da antiga docente por uma nova.
Como dito anteriormente, a UESC atende, além de Ilhéus e Itabuna, outros
municípios. No segundo semestre, devido à diferença de calendário com as outras
instituições da região e, consequentemente, com o transporte das cidades, a disciplina
de Língua Espanhola II do noturno teve um quarto de suas aulas presenciais
compensadas com atividades domiciliares, medida tomada pelo professor para não
prejudicar os alunos sem transporte.
Por conta disso, a última ferramenta de coleta de documentos (questionário
final de avaliação) foi realizada a partir de bases virtuais também. Essa flexibilização
não prejudicou o andamento da disciplina nem da pesquisa. Pelo contrário, atribuiu
satisfação aos alunos.
2.2.5 O contato com os participantes
Mediante a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/CONEP),
aguardei o retorno das atividades após a greve para entrar em contato com os
professores das referidas disciplinas. Isso posto, a partir do primeiro contato, obtive
permissão pelos regentes das turmas para começar a observação e fazer o convite
aos possíveis participantes. Para não prejudicar o reestabelecimento das aulas, estive
presente a partir da segunda semana, em maio de 2019.
No primeiro contato entre a pesquisadora e os possíveis participantes, houve
uma diversidade de questionamentos, desde “você estudou aqui também quando?” a
“você também tinha medo de falar?”. Um dos questionamentos foi acerca do período
de convivência, pois eles queriam entender em quais momentos eu estaria presente
em sala de aula e de maneira particular com cada um.
Após obter os termos assinados e anotar alguns dados pessoais dos
participantes, entreguei impressos os protocolos da narrativa bibliográfica com prazo
para entrega de uma semana. Além disso, criei um grupo com os participantes, a fim
de manter contato e esclarecer possíveis dúvidas ao longo do desenvolvimento das
atividades. Esse grupo foi bastante benéfico para a minha aproximação dos
participantes, pois, muitas vezes, as plataformas digitais serviram de mecanismo para
o estreitamento de laços.
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Além das plataformas digitais, contudo, também tive a oportunidade de conviver
com alguns dos participantes de maneira assídua. Alguns cafés compartilhados entre
conversas e desabafos tornaram a pesquisa de campo ainda mais detalhada e, em
muitos momentos, a partir do laço construído, fui solicitada pelos participantes para
auxiliá-los em relação a questões diversas, concernentes à língua, ao processo de
ensino-aprendizagem e à vida pessoal deles.
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3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PESQUISA

Neste capítulo, apresentamos a interpretação dos documentos que foram
coletados para esta dissertação. A pesquisa de campo foi dividida em duas etapas,
cada uma com dois instrumentos de coleta de documentos. São elas:
(i) primeira etapa – aconteceu durante o primeiro semestre (2019.1) do curso,
primeiro período de contato dos alunos com a língua espanhola no curso de Letras.
Para a coleta dos documentos, utilizamos a narrativa autobiográfica, feita logo após
algumas observações da turma, e as entrevistas, que foram realizadas após a leitura
das narrativas e de algumas conversas informais.
(ii) segunda etapa – ocorreu no segundo semestre do curso, quando os alunos
já tinham encerrado o seu primeiro contato e já estavam familiarizados com o âmbito
acadêmico. Os instrumentos utilizados para coletar os documentos foram a colagem
e o questionário final, além de anotações das observações feitas no período.
A seguir, apresento uma seção com o perfil dos participantes da pesquisa, faço
uma análise preliminar dos documentos coletados e discorro sobre alguns aspectos
importantes, analisando-os à luz dos parâmetros explicitados na metodologia.
3.1 Perfilamento dos participantes da pesquisa
Todos os participantes ingressaram no curso de Letras no primeiro semestre
do ano de 2019 e suas idades variam entre 18 e 24 anos. Para a realização desta
pesquisa, cada um deles escolheu um pseudônimo para que suas identidades fossem
preservadas: Jhonny, Íris, Vanessa, Érika, Maria, Lúcia, Ester. Todos eles tiveram
contato com o espanhol na escola básica, porém, o contato de Íris foi limitado a
apenas um ano.
A descrição de perfil está baseada nas observações feitas em sala de aula,
além das narrativas construídas por eles na descrição da autobiografia e nas
entrevistas. O material narrativo foi utilizado como base para guiar a entrevista
realizada no segundo momento da primeira etapa, tendo alguns pontos questionados
e outros esclarecidos.
Dos oito participantes, quatro estão cursando Letras como primeira graduação;
Érika e Vanessa já concluíram outra graduação, na área da saúde, mas optaram por
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fazer Letras por gostarem muito da área; Ester é formada em Administração, por
questões profissionais; e Íris abandonou um curso de economia em São Paulo. Todos
os participantes estão certos de que querem ser professores, mas em sua maioria
escolheram a literatura como campo em que pretendem atuar – exceto Vanessa, que
demonstrou interesse prévio em dar aulas de espanhol.
Cada um deles escolheu a língua espanhola por um motivo particular. Vanessa
a escolheu com o intuito de ressignificar sua experiência negativa na escola básica
com a língua, além de, mesmo tendo o inglês como língua adicional, preferir ser
professora de espanhol. Os demais relataram ter escolhido a língua por já terem um
certo encantamento por ela antes mesmo do curso de Letras.
Tanto Jhonny quanto Íris dizem ter escolhido espanhol com o argumento de
que o preferem em relação ao inglês. Ambos também afirmam acreditar que o
espanhol é mais fácil por se parecer com o português. Porém, os dois concordam que,
em se tratando de gramática, o espanhol tem se revelado muito difícil, indo de
encontro ao o que eles imaginavam.
Apenas Íris e Érika já tiveram experiência em sala de aula como professoras.
Íris lecionou todas as disciplinas, quando substituía docentes que precisavam dela na
cidade onde morava, enquanto Érika trabalhou com a educação infantil, mas sem ter
tido contato com a área de ensino de línguas estrangeiras.
Os aspectos supracitados são importantes para caracterizar os participantes,
uma vez que tais características são fundamentais para investigar o perfil do docente
em formação.
3.2 Geração de documentos de pesquisa
Por conta do caráter etnográfico ao qual esta pesquisa está vinculada, antes
da aplicação dos mecanismos para coleta de documentos, houve um período de
observação e de convivência com os participantes. Devido a questões inerentes ao
semestre atípico, estive mais próxima dos alunos do noturno, o que, de alguma
maneira, me permitiu desenvolver uma relação de confiança maior com eles do que
com os participantes da manhã. Dessa maneira, além das ferramentas de coleta de
documentos previstas na metodologia, conversas informais serviram de base para as
percepções expostas aqui, além de anotações descritas no diário de campo.
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Inicialmente, a descrição e a análise individual dos participantes destacam os
aspectos que surgiram e que se acentuaram ao longo da primeira fase da pesquisa.
Posteriormente, a ênfase se dará ao imbricamento das emoções e dos domínios que
fluíram de maneira reciproca à medida que foram realizadas as atividades propostas.
Nesse sentido, os dados serão interpretados a partir da ordem de aplicação e
descritos na sequência disposta na narrativa autobiográfica produzida pelos
participantes.
O acompanhamento foi feito inicialmente nas aulas de Espanhol I, nas quais eu
observava e fazia anotações que serviram de balizadoras para a estruturação da
entrevista. Além desses momentos, alguns alunos me procuravam para conversar de
maneira informal, fora da aula; nas conversas, eu buscava esclarecer alguns detalhes
que haviam sido observados. As entrevistas foram realizadas em momentos distintos,
de acordo com horários combinados previamente.
Os termos foram assinados no meu primeiro contato com os participantes,
depois da explicação dos objetivos e dos passos da pesquisa. Dessa maneira, após
o recolhimento dos termos, entreguei o roteiro da narrativa autobiográfica que eles me
enviaram por e-mail, WhatsApp ou que me foi entregue pessoalmente. Lidas as
narrativas, ainda ocorreram mais alguns encontros de observações, quando fizemos
o agendamento das entrevistas, que foram realizadas nas datas previstas. As
conversas informais prosseguem à medida que eles sentem necessidade ou se
aproximam naturalmente.
As observações tiveram como objetivo o estreitamento das nossas relações,
de maneira que criamos uma atmosfera de confiança e abertura. Assim, ao descobrir
que eles tinham um interesse particular na minha história, comecei a usá-la como
ferramenta de aproximação, o que me permitiu perceber que eles se viam na minha
trajetória. Então, à medida que as perguntas surgiam, elas eram respondidas, e
aproveitava para entender a raiz dos questionamentos.
Ao longo da convivência, senti que laços foram criados e, junto a eles, histórias
foram trazidas à tona. Conforme nossas atividades de coleta de documentos foram
sendo realizadas, os indícios de que tínhamos avançado e construído uma caminhada
proveitosa moldou a nossa pesquisa.
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3.3 Análise dos documentos de pesquisa
Esta seção traz em sua composição a apresentação geral sobre os
participantes e a interpretação dos dados coletados. Para isso, são citados,
pontualmente, trechos dos documentos de pesquisa, que serão sinalizados de acordo
com a ferramenta utilizada para a coleta. A interpretação, por sua vez, baseia-se tanto
na identificação das emoções que surgem das conversações e das posturas corporais
quanto no entrelaçamento entre os documentos teóricos e os de campo e no
contraponto entre as pesquisas já realizadas em língua inglesa, revisadas no primeiro
capítulo desta dissertação.
3.3.1 Jhonny
Jhonny nasceu em Ibicaraí-BA, onde mora com sua avó paterna, Josefina. Ele
tem 19 anos e desde os quatro se interessou pelos contos de fada, pois, segundo ele,
foi nessa faixa etária que começou a ler sem a ajuda dos adultos. Relatou também
que o encantamento surgiu por causa da magia e das possibilidades que o mundo
encantado proporciona. Até hoje, ele mantém proximidade com esse tipo de leitura.
Com exceção da alfabetização, ele sempre estudou em escola pública. Foi a
partir do Ensino Médio, em uma escola de sua cidade, que Jhonny teve o primeiro
contato com a língua espanhola. Na escola, os alunos estudavam, obrigatoriamente,
espanhol nos 1º e 2º anos, e inglês no 3º, nos turnos da manhã e da tarde. Mas, por
migrar para o turno da noite, Jhonny continuou estudando espanhol, pois era a única
língua ofertada no noturno.
Desse modo, ele construiu uma relação de proximidade com o espanhol. Ele
relatou, em alguns de nossos encontros, que, por participar de aulas interativas e
dinâmicas, ele foi desenvolvendo mais interesse pela língua espanhola com o passar
do tempo. Sobre isso, Andrade Neta (2011) afirma que, em uma aula, dinamismo,
contextualização e diversificação são fundamentais para que o aluno tenha uma
relação de proximidade com a LE, e sua pesquisa comprovou que tais fatores
contribuem, de fato, para o processo de ensino-aprendizagem de LE. Ademais,
referente à sua evolução na aprendizagem, o participante acredita que o desempenho
dele melhorava à medida que as aulas se tornavam melhores. A ser observado a
seguir:
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As aulas de espanhol eram aulas dinâmicas, algo que prendia a atenção
dos alunos. Também, havia trabalhos em grupos que podíamos usar a
criatividade (dublar músicas, encenar, fazer jogos, cantar, dançar e etc.) que
se tornava os melhores trabalhos. Esses trabalhos juntavam pessoas que
muitas às vezes não se falavam e criavam laços (NARRATIVA
AUTOBIOGRÁFICA, grifos nossos).

Os momentos de interação em sala de aula aproximaram Jhonny não só da
língua espanhola, mas também dos colegas que dividiam aquela experiência com ele.
Ainda hoje, na universidade, ele afirma que tem mantido proximidade com os outros
alunos que fazem a mesma língua estrangeira. Assim, a língua tem servido como
ferramenta de aproximação.
O participante escolheu Letras antes mesmo de terminar o Ensino Médio, e não
sabia que entraria no ano seguinte, “mas estava determinado a fazer este curso”
(NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA). Ele teve muitas dúvidas em relação à escolha da
língua estrangeira, mas, por fim, escolheu o espanhol. Em suas palavras, isso ocorreu
“principalmente, por ter a noção que iria me adaptar mais fácil a este idioma”
(NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA). Aqui, podemos destacar a importância do ensino
do espanhol na educação básica.
As pesquisas em língua inglesa demostram que, muitas vezes, o conhecimento
prévio da língua serve de balizador para a escolha (ARAGÃO, 2007; SOUZA, 2017).
Tanto que, o contato com a língua no Ensino Médio e a percepção de que a adaptação
ao idioma foi exitosa que fizeram com que Jhonny a elegesse como sua opção de
língua estrangeira na licenciatura que se propôs a cursar. Por isso, o participante
relata o seguinte:
Sinceramente, sinceramente... eu escolhi porque na minha cabeça seria mais
fácil de me adaptar, já que eu não tinha contato assim com o inglês e o
espanhol por eu já estar estudando... eu já ter estudado três anos no ensino
médio eu achei que eu iria me adaptar mais fácil (ENTREVISTA, grifos
nossos).

Quando questionado sobre a facilidade em adaptação, Jhonny respondeu que
pensa que isso se dá por conta do contato intenso que teve com a língua durante o
Ensino Médio. Além disso, acredita o idioma lhe causa menos estranhamento, por ter
sido a única língua com a qual teve contato nesse período. A similaridade com o
português não tornou o processo de ensino-aprendizagem na graduação mais fácil.
Pelo contrário, de acordo com o participante, “isso atrapalha muitas vezes”
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(ENTREVISTA, grifo nosso), tanto que a semelhança entre as línguas é citada por ele
como algo que dificulta a diferenciação entre elas, “Porque algumas palavras que têm
em português podem ter em espanhol só que muda algumas coisas aí complica até
na hora de pronunciar ou então escrever” (ENTREVISTA, grifo nosso).
A narrativa descrita se assemelha, assim como no Ensino Médio, pois, as aulas
de espanhol e o convívio com os colegas, na Universidade, têm sido importantes para
que ele se sinta parte do contexto de ensino-aprendizagem no qual está inserido. Esse
acolhimento destaca-se como muito importante para Jhonny, por ter relatado em
entrevista já ter se sentido deslocado em sala de aula, durante a educação básica,
como se não fizesse parte do ambiente, o que gerou nele um mover de incapacidade.
O diálogo a seguir, descreve um pouco sobre o assunto:
F – Quais emoções você acredita que sente na aula de espanhol?
J – Emoção? Deixa eu ver... (Silêncio) eu fico feliz que... sinceramente, às
vezes, eu fico pensando se eu vou conseguir, que às vezes eu duvido
muito de mim.
F – E isso tem a ver com o processo de ensino-aprendizagem... seu decorrer
na escola? Você acha que isso vem de onde?
J – Eu acho que pode vir da aprendizagem, só que bem lá atrás, que aí tem
aquela fase de quando você sai do fundamental I para fundamental II, que é
outras coisas. E aí estamos crescendo, aí gera... tipo... nessas coisas de você
não se sentir parte daquele grupo, parte daquele lugar. Aí vai criando
essas coisas, essas bagagens que vamos descarregando (grifos nossos).

Apesar de ter dito que a emoção sentida em sala de aula era de felicidade,
Jhonny apresenta um conversar de insegurança e dúvida, que está pautado em
vivências anteriores, “nas bagagens”. Podemos observar que o linguajar exposto
alude a outras emoções que não a citada pelo participante, um emocionar de
insegurança e incapacidade. Ele afirma estar em um emocionar de felicidade, mas
demostra, através das ações, fluir em um emocionar de insegurança.
Em outro momento, outro aspecto que pôde ser observado sobre Jhonny é que
ele ainda tem à docência como algo muito distante, algo que ainda está em
construção, mas que gera nele bastante fascínio: encanta-o imaginar pessoas
aprendendo um idioma por meio de seu auxílio. Todavia, a partir das reflexões
propostas por esta pesquisa, o participante começou a fazer uma projeção sua como
professor. Isso fica claro na afirmação feita por ele após ser questionado sobre ser
docente, como se nota a seguir:
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É uma boa escolha me tornar um professor de espanhol um dia, um bem
criativo e que consiga ensinar muito bem aos seus alunos. Deve ser
incrível ensinar um idioma a pessoas e poder observar o seu progresso desde
o início (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA, grifos nossos).

Inclusive, o argumento de que seria excelente ver pessoas aprendendo com
ele se torna uma motivação e o faz operar em um domínio de querer, aspecto pelo
qual vale a pena resistir às dificuldades de aprender uma língua e que dão sentido a
caminhada. Todavia, ele sabe “que haverá dificuldades, mas vale a pena passar por
elas para ver pessoas aprendendo” (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).
Jhonny apresentou alguns episódios de crises de ansiedade em sala de aula,
que, inicialmente, se manifestavam a partir de mãos e pernas trêmulas, além de
aparência de desconforto. Junto a esses aspectos, o participante sentiu dores de
barriga, sintomas desenvolvidos na graduação, como ele relata: “começa tremendo a
perna e a mão. E agora, é (pausa) dor de barriga, que eu não tinha isso, depois que
entrei aqui começou” (ENTREVISTA). As crises, muitas vezes, o impediram de
apresentar em sala de aula com tranquilidade, conferindo a ele episódios de
desconforto e um emocionar de frustração, a descrição do participante mostra o
seguinte:
J – Aí eu fico desesperado... tento sair da sala, dar uma volta, alguma coisa,
para esfriar, respirar... esfriar a cabeça... respirar pra poder voltar.
F – Isso acontece aqui nas aulas de Espanhol?
J – Aconteceu... hoje foi quinta, né? ...terça-feira que eu tava com aquela crise
para apresentar um cartaz.
F – Aaaah! Por quê? Ir na frente?
J – É por causa que foi a primeira vez que eu fui na frente aqui na sala.
F – Você tinha medo de quê?
J – De falar errado (grifos nossos).

Vemos que ele tem uma preocupação excessiva com “falar certo”, o que em
muitos momentos desencadeia suas crises de ansiedade em sala. Na pesquisa de
Aragão (2007, p. 129) sobre as emoções em língua inglesa, a participante Sollylove
também trazia “crenças perfeccionistas”, que a motivavam na busca pelo “falar
perfeito”. Além disso, tanto Arwen, citada na mesma pesquisa, quanto Sollylove,
mantinham o medo de falar errado em público como algo em comum com Jhonny. O
participante relata que a necessidade de perfeição na fala não é algo que vem por
conta de seus colegas, mas que é uma característica sua, de autocobrança em
relação ao seu processo de ensino-aprendizagem.
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No último crédito de espanhol do semestre, a professora realizou uma
avaliação oral. Depois de fazê-la, percebi que Jhonny estava passando por uma crise
de ansiedade, o elogiei e perguntei se estava bem, ele acenou com a cabeça em
afirmativa. Então, pedi que o participante escrevesse o que estava sentindo como
forma de expressão da emoção, no intuito de ajudá-lo a se acalmar. Num trecho da
anotação entregue a mim, ele relatou: “estou me sentindo um pouco preocupado em
relação à prova, esqueci a pronúncia de coisas fáceis e também a ansiedade atacou
junto com o nervosismo, estou tentando me acalmar, mas demora um tempinho para
eu conseguir voltar ao normal”. Mais uma vez, podemos observar que sua expectativa
de perfeição o levou a um emocionar de insegurança, além de ter desencadeado a
crise de ansiedade à qual ele se refere. Entretanto, à medida que escrevia, ele foi se
acalmando ao ponto de conseguir se manter em sala de aula sem maiores
desconfortos.
No segundo momento da pesquisa, em consonância com a mudança de
docente devido à progressão do semestre, pude perceber, através das observações
em sala, que Jhonny passou a operar num emocionar de desconforto e insegurança.
Isso ficou claro não só na sua postura – ele começou a sentar no fundo e deixou de
ser participativo –, mas também no seu linguajar, ao dizer “eu não me acostumei ainda
com o professor, tava mais confortável com a professora Helena” (CONVERSA NO
WHATSAPP). Quando questionado sobre sua nova postura em sala de aula, Jhonny
respondeu: “não é todo dia que estamos super alegres, há dias que só estou em um
universo paralelo que eu não consigo me concentrar ali, mas isso não significa que
quero me dar mal ou que faço de propósito” (COLAGEM).
Na sua colagem, mais uma vez, Jhonny se representou como alguém de
emoções difusas. Antes de responder as questões individuais contidas na atividade,
o participante ilustrou de maneira geral como é sua relação com a aprendizagem de
língua espanhola. Nela, podemos perceber o mover ao qual Maturana alude ao referirse a emoções no infinitivo, dando uma ideia de fluir. Na figura a seguir, vê-se que as
emoções de Jhonny estão em um constante movimento, alterando-se entre diversos
emocionares e ações em situações variadas:
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FIGURA 1: Como Jhonny se sente na aula de espanhol
Fonte: Colagem descritiva de Jhonny

Referente às suas emoções em sala de aula, Jhonny as representou através
de dois domínios de emoção diferentes: no primeiro, ele flui no emocionar de
determinação em sua atuação em aula e, no segundo, opera no emocionar de
frustração. Através das nossas conversas, pude observar que o participante
geralmente transita entre os dois domínios. Sobre a figuras 2, ele afirma, “Representa
minha frustração, dispersão e todas as inseguranças medos que tenho em relação ao
espanhol. Geralmente eu fico como o boneco quando ocorre essas coisas, meio que
com aquela expressão” (COLAGEM). Em muitas imagens que lhe descreviam, pude
observar um emocionar de alegria ou de persistência, porém, em seu linguajar,
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geralmente, ocorriam o aparecimento do emocionar de insegurança e medo e uma
conversação de autodepreciação.

FIGURA 2: como Jhonny se sente em sala de aula
Fonte: colagem descritiva de Jhonny

No meio do segundo semestre, Jhonny começou a revelar em seu linguajar a
vontade de desistir do curso. Em conversa com o participante, perguntei qual o motivo
daquela desistência, se tinha relação com as dificuldades no ensino-aprendizagem ou
com algum elemento externo à universidade. Ele afirmou acreditar que a graduação e
a demanda de atividades tinham contribuído para a intensificação de sua ansiedade
e, por isso, achava que era melhor desistir. “Tipo eu sempre fui ansioso, mas não tanto
e conseguia controlar e tals. Agora com pressão de ter que tá tudo em dias, manter a
nota, ser boa pessoa lá dentro e não se deixar afetar tanto e continuar bem só tou
ficando mal” (CONVERSA INFORMAL). Posteriormente, através de algumas
reflexões e do caminhar das aulas, essa decisão foi revista e Jhonny passou a
perceber benefícios para si no seu processo de formação, principalmente no que diz
respeito a sua utilidade enquanto futuro professor.
No que diz respeito a seu futuro enquanto docente, Jhonny demonstra que seu
emocionar de insegurança em relação ao ensino-aprendizagem incide de maneira
direta em sua identidade de professor em formação. Outro aspecto que podemos
observar é que, apesar de ainda fluir no emocionar de insegurança em muitos
momentos, o participante revela que quer superar as dificuldades, a fim de ser tornar
um bom profissional.
Durante o percurso, Jhonny, além disso, evidenciou que quando pensa na
possibilidade de superação das dificuldades e realização do objetivo de ser um bom
professor, o participante é motivado no ensino-aprendizagem.
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3.3.2 Íris
Íris é uma das participantes que mais falava em sala de aula. Ela dizia que
quando começava a sentir vergonha, ela passava a levar na brincadeira para
descontrair. Nasceu em Barra do Rocha-BA, mas foi criada pela sua avó paterna em
Ubatã-BA, onde estudou durante o Ensino Fundamental I. Posteriormente, Íris foi
morar em São Paulo com seu pai, onde permaneceu por 6 anos; lá, na 7ª série, teve
seu primeiro contato com a língua espanhola.
A escola particular onde ela estudava fez uma experiência: “o espanhol foi
inserido

na

grade

daquele

ano

como

experimento”

(NARRATIVA

AUTOBIOGRÁFICA). Para isso, contrataram uma docente cubana que, segundo ela,
era muito divertida e tornava as aulas melhores. Além de achar a docente divertida,
Íris gostava também “das coisas que ela contava de seu país. Era evidente que meus
colegas gostaram da disciplina e principalmente da professora, tanto quanto eu”
(NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA). A participante comentou que o período nessa
escola foi bem ruim para ela, pois o fato de ter a pele “mais escura” (ENTREVISTA) e
o cabelo cacheado fazia com que ela não fosse muito aceita, por isso, se sentia
excluída.
Em uma conversa informal, ela revelou que, naquele ano, o horário das aulas
de espanhol era o que ela ainda gostava naquela escola. Logo após, Íris retornou à
Bahia para morar novamente com a sua avó, que faleceu um ano depois, o que fez
com que a participante regressasse para São Paulo. Ao retornar, Íris pediu que seu
pai a colocasse para estudar na escola onde ele dava aula e, segundo ela, isso foi
maravilhoso. E ela riu quando disse: “até fui aluna dele” (ENTREVISTA). Seu pai
também é docente , de filosofia, uma inspiração para que ela siga a carreira de
professora.
Tendo o exemplo do pai, Íris sabia que queria ser professora. Outro fator que a
ajudou a fazer a escolha profissional foi ter substituído alguns docentes em Ubatã,
onde voltou a morar com a avó materna após ter decidido sair de São Paulo, depois
de abandonar o curso de Economia. Assim, ela afirma: “escolhi o curso de Letras, pois
tive uma experiência lecionando em uma escola municipal da minha cidade como
professora substituta e me identifiquei, pela primeira vez tive a sensação de que era
aquilo que eu queria” (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).
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Quanto à escolha da LE, apesar de só ter tido um ano de aula de língua
espanhola, Íris afirma tê-la escolhido devido a uma maior proximidade com a língua e
interesse pela cultura. Indaguei-a sobre como ela poderia ter mais proximidade com o
espanhol, se só havia estudado o idioma durante um ano, do que com o inglês, língua
estudada por ela durante quase toda a sua vida escolar. Ela afirmou que a
proximidade não tinha a ver só com o tempo, mas sim com o envolvimento; disse que
com o inglês era só verbo to be e que não se sentia aprendendo de verdade, mas
“com o espanhol foi diferente” (ENTREVISTA). Além disso, ao chegar na universidade,
informaram a ela que para aprender o inglês era preciso ter “uma base”, enquanto que
com o espanhol a base era construída a partir das aulas no curso. Isso é descrito,
assim:
F – Eu tenho algumas perguntas para você, assim, por exemplo, o que te fez
escolher o curso de letras e optar pela língua Espanhola?
Í – Porque eu não sei nada de inglês para começar, e eu sabia que chegasse
aqui não ia aprender, eu não tenho base. Inclusive eu tenho alguns colegas
que estão sofrendo com isso porque a professora disse que aqui não é
lugar de aprender, tem que já saber o mínimo, né, o essencial.
F – Então você acha que se você não tem uma base da língua, não tem como
aprender, ou é especificamente do inglês?
Í – Eu acho que, é porque é assim, eu particularmente, eu tive inglês desde a
quinta série né, o verbo to be me acompanhou até o terceiro ano, só que
eu não sei como é que eu nunca fui para recuperação, porque eu nunca
aprendi nada, eu acho que passava na base do migué. [...] E espanhol eu já
tive aula, e aí eu gostei, quando eu cheguei aqui tinha duas opções e ainda
fui em uma salinha que eles colocam de veteranos tanto de espanhol como
de inglês, pra gente tirar a dúvida, se você tiver em dúvida em qual dos
cursos...
F – Ah é, na minha época não tinha isso
P1- Teve na minha matrícula, aí eu falei, tipo assim, ó, eu vou, mesmo que
eu não queira inglês, vai que aconteça de eu mudar de opinião, vai que a
realidade seja diferente do que eu penso.
P2- Você não tava fechada, né?!
P1- Isso, aí eu fui, aí falaram que se você vai para o espanhol e você entra
sem saber, você sai falando espanhol. Já no inglês muitas vezes não
acontece. Aí falaram, além das línguas você aprende também as culturas
né, aí eu disse é espanhol mesmo (grifos nossos).

Suponho que o contexto em que a participante estudou a língua fez com que
ela visse o espanhol como uma espécie de “lugar de acolhimento”, pois, naquela
escola, era uma das poucas atividades que lhe causava prazer. Tanto que ela
desenvolveu uma relação de afeto com a língua, uma gostatividade4, que a conferiu
uma relação de proximidade com o espanhol. Com relação a isso, Íris acredita que ela

4

Termo desenvolvido por Andrade Neta (2011).
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também tem criado uma relação, através da língua, com os colegas que cursam
espanhol e que isso tem tornado o ensino-aprendizagem mais proveitoso.
Quando questionada sobre os desafios que têm enfrentado, Íris citou a
pronúncia como o mais recorrente, “pois eu levo fonética do português junto”
(NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA), por exemplo, “lembrar que os ‘e’ e ‘o’ são sempre
fechados também é complicado” (ENTREVISTA). Em outro momento, ela relatou que
o espanhol era fácil, porque mantém similaridade com o português, mas ao longo das
nossas conversas e das observações feitas pela participante, ela começou a pensar
que é justamente a proximidade entre as línguas que lhe causa confusão.
No

processo

de

ensino-aprendizagem,

Íris

tem

reconhecido

seu

desenvolvimento à medida que consegue entender, cantar e perceber coisas da/em
língua espanhola. Ela revela que gosta muito de traduzir as músicas hispânicas que
ouve e que também é bem assídua nas séries e filmes. “É interessante ver como o
ouvido da gente vai se abrindo” (ENTREVISTA). Quanto às aulas e às atividades
realizadas, o que mais gosta é de estudar sobre cultura, por isso descreve:
E é assim que mantenho contato com a língua, por meio de músicas, séries
e filmes em espanhol e geralmente acompanho a legenda. As atividades que
mais me interessam são do livro de Cultura, cada capítulo é um país
hispânico-falante e mostra a arte, cultura, economia, política, tudo que há de
mais interessante sobre o país (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).

Ver seu pai sendo docente é um pouco instrutivo para sua formação, além de
inspirá-la em relação aos seus estudos. Ela conta que seu pai, enquanto trabalhava
na roça, também cursava sua licenciatura em filosofia na mesma universidade onde
estuda hoje. Para ela, ele é a prova de que os estudos podem mudar realidades.
Uma das reflexões que esta pesquisa trouxe para Íris foi em relação a iniciar
suas considerações sobre a docência. Isso reforça um dos objetivos desta pesquisa,
que visa contribuir para a formação da identidade docente desses graduandos. Em
nossa entrevista, ela disse: “inclusive, que bom que você me perguntou isso, ainda
não tinha pensado sobre o fato de que serei professora e de espanhol”
(ENTREVISTA). Por esta razão, eu disse a ela que fosse bem-vinda ao mundo da
docência. O que ela pensa sobre isso pode ser notado no momento em que ela afirma
o seguinte:
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Acredito que um professor de espanhol deve ter paciência e muito amor pelo
que faz para poder transmitir e aflorar o mesmo em seus alunos. Como
professora de espanhol especificamente, ainda não consigo imaginar como
seria, ainda estou no primeiro semestre tendo contato inicial com a língua.
Sinto que ainda é muito cedo para pensar nisso (NARRATIVA
AUTOBIOGRÁFICA).

À vista disso, esta pesquisa tem contribuído não só para a formação da
identidade de professor, mas também para o despertar em relação à responsabilidade
que a docência exige, pois envolve a reflexão de que “é um processo de conhecer
como conhecemos, um ato de voltar a nós mesmos, a única oportunidade que temos
de descobrir nossas cegueiras” (MATURANA; VARELA, 1980, p. 67). E é isso que
vemos exposto no seguinte trecho:
F – Em relação a essa pesquisa, em relação a tudo que a gente conversa,
em relação a tudo que a gente ainda vai conversar. Você acha que essa
pesquisa está influenciando na sua formação? E, se sim, explique o porquê.
Í – Eu acho que essa entrevista de hoje, especificamente, me fez refletir
muito sobre o curso, você fez algumas perguntas que eu nunca tinha
imaginado. E aí eu acho que são indagações que eu vou levar e tentar
responder a mim mesma futuramente, como mesmo a questão das aulas, me
ver como professora de espanhol eu nunca procurei me ver assim
apesar porque a gente entrou no curso sabendo que tem as aulas de
espanhol, que nos deixa aptos a ser professor de espanhol, mas eu entrei no
curso assim, eu vou ser professora de literatura. Eu nunca falei assim ‘eu vou
ser professora de espanhol’, agora com sua pesquisa como foi voltado a
isso, aí eu fiquei pensando aí gente que possibilidade tão legal, que eu
não tinha pensado (grifos nossos).

Assim, observamos que a fala de Íris evidencia uma descoberta, a partir da
autorreflexão proposta pela pesquisa, em relação a ser docente de língua espanhola,
fator que fortalece a compreensão de seu papel como educadora e a torna consciente
do seu compromisso com o ensino de língua espanhola.
Com seu bom humor e inspiração, ela diz que as aulas de espanhol nutrem um
vínculo diferente entre os alunos que escolheram a mesma língua. Além de ter uma
percepção bem sensível sobre as dificuldades de seus colegas, o que a leva a auxiliálos no intuito de tornar as aulas mais prazerosas.
A realidade anterior mudou na segunda etapa de nossas coletas de dados,
quando ela escolheu mudar para o turno matutino e, consequentemente, passou a ter
contato com outros colegas, que não esses com os quais a participante havia
desenvolvido uma relação de companheirismo. Como citado anteriormente, Íris era
uma das alunas mais comunicativas em sala de aula e a sua comunicabilidade podia
ser observada também nos nossos encontros. Todavia, como consequência da
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mudança de turno, a participante se tornou mais calada e insegura em classe, pois
acredita que está “sempre errando e ficando para trás (COLAGEM). Íris acredita que
seus colegas do matutino têm um “nível” melhor do que o dela “na pronúncia, na
gramática, na confiança na hora de falar e até para ouvir”. O contexto tem incidido no
emocionar de Íris e a deixado retraída e pouco participativa, tanto que destaca sobre
a necessidade de correr atrás para acompanhar a turma. Entretanto, ela demonstra
não ficar apenas no campo da reflexão, pois cria estratégias para melhorar seu
desenvolvimento no ensino-aprendizagem, alterar suas ações e superar suas
limitações momentâneas. Para ilustrar melhor o fato descrito, as imagens mostram
um pouco, a ser observado a seguir:

FIGURA 3: Como Íris se sente em sala de aula
Fonte: colagem descritiva de Íris

Ao ser questionada sobre como se sentia durante as aulas, após a mudança
de turno, a participante utilizou imagens de espanto e susto, justificando que a
percepção da aprendizagem de seus colegas a tem deixado com medo. “Me sinto
assustada, até mesmo com receio de participar oralmente pois estou sempre errando
e ficando pra trás em relação aos meus colegas” (COLAGEM). A diferença de carga
horária entre os turnos é um fator, para Íris, que determina esse “atraso” em relação
aos seus colegas:
F – Você acredita que cada um tem seu processo?
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Í – Sim, mas nesse caso o problema não seria a minha individualidade.
Quando a professora pergunta: vcs estudaram x coisa semestre passado?
Vejo meus colegas dizendo que sim e apenas eu que vim do noturno não vi.
Enquanto pra eles é uma revisão, pra mim é assunto novo.

Neste sentido, podemos observar que as disposições têm alterado sua
dinâmica relacional, embora também evidencie que ela tem consciência de sua
responsabilidade pessoal no processo de ensino-aprendizagem, o que a leva a propor
modificações em suas ações e também em seu emocionar. A nova dinâmica tem
influenciado na construção da sua identidade de professora de língua espanhola. As
reflexões que eram realizadas anteriormente deixaram de aparecer no seu linguajar e
agora ser docente de espanhol se tornou novamente uma realidade distante, como
podemos observar nas colagens acerca da temática. O que aparece no linguajar da
participante é a sua insegurança incidindo na sua identidade enquanto profissional em
formação. Sendo assim, ela destaca que: “Ainda não penso em mim como professora
de língua espanhola, então não sei como me imaginar nessa posição, além de não
sentir mais tanta segurança ao estudar a língua como sentia antes” (COLAGEM, grifos
nossos).

FIGURA 4: o que Íris sente ao se imaginar professora de língua espanhola
Fonte: colagem descritiva de Íris

Íris demonstra uma crença perfeccionista quando pensa na docência de língua
espanhola, pois acredita que para lecionar é preciso “falar muito bem”. Por isso, flui
num emocionar de incapacidade, pois julga que pode não ter o “domínio” necessário
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para ensinar. Ela também se sente assustada, como podemos observar na figura 4,
visto que possui “medo de errar, de não ser qualificada o bastante, não saber tirar
dúvida de algum aluno”, pois, “quando paro para pensar, só me vem aspectos
negativos”.
Para a participante, a percepção de bem-estar em sala de aula, com seus
colegas do primeiro semestre, tida na primeira etapa da pesquisa, a motivou a ser
participativa e melhorar a experiência de ensino-aprendizagem (QUESTIONÁRIO
FINAL), e isso pôde ser percebido a partir da pesquisa. Em contrapartida, a reflexão
sobre sua vivência na segunda etapa foi um fator negativo, pois evidenciou suas
inseguranças e dificuldades para acompanhar a turma. Ainda assim, Íris reconhece
que essa consciência lhe possibilita buscar medidas para melhorar.
3.3.3 Vanessa
Vanessa tem 23 anos e mora com seu pai e sua madrasta em Itabuna-BA.
Antes de cursar Letras, ela fez Enfermagem, pois seu pai não queria que a participante
fosse professora, mesmo assim seu desejo pelo curso não diminuiu. Assim, ela acaba
de finalizar seu último semestre de Enfermagem e, logo em breve, finalizará também
o primeiro semestre do curso de Letras.
Por conta da dedicação de seus pais em relação à qualidade de sua educação,
Vanessa sempre estudou em escola particular, pois eles acreditavam que, dessa
forma, ela teria acesso a um ensino melhor. Assim, seu contato com o espanhol
aconteceu desde o 6º ano do Ensino Fundamental, mas ela afirma não ter sido uma
experiência positiva, muito pelo contrário:
Em relação à língua espanhola, tive o primeiro contato na escola regular, do
6º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. Nunca
consegui, dentre esse período, elaborar frases ou compreender grande parte
dos diálogos em espanhol. Nessas aulas normalmente eram realizadas
atividades musicais e regras gramaticais. Nunca foram realizadas atividades
de conversação, elaboração de textos ou ensinamento acerca das culturas
hispânicas. Isso fazia com que as aulas fossem entediantes e monótonas,
desestimulando grande parte dos alunos, e principalmente pelo descaso do
professor em propagar o ensinamento (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).

Apesar de já falar inglês, ter certificado de uma escola de idiomas e já ter tido
a experiência de passar dez dias nos Estados Unidos, Vanessa escolheu cursar
Letras com habilitação em espanhol. A participante afirma ter decidido isso tanto por
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já saber inglês e querer aprender uma nova língua quanto por ter um impasse dentro
dela: se não era mesmo capaz de aprender espanhol ou se não aprendia por conta
da metodologia a qual havia sido exposta durante o Ensino Médio. Se a experiência
fosse positiva, ela ressignificaria todos os anos na escola básica, “resolvi correr o
risco” (ENTREVISTA).
Questionei se ela havia pensado em dar aulas de língua espanhola, uma vez
que, ao se formar, estaria habilitada para isso. Ela afirmou que, inicialmente, não, mas
que agora tem refletido sobre isso, que vai fazer tudo diferente quando for lecionar e
que tem se inspirado nas docentes de espanhol com as quais teve contato na
universidade. De acordo com Ribeiro e Alvarez (2016), a identidade docente começa
a ser construída antes mesmo de o aluno ingressar na universidade, além de ter
também a influência dos docentes com os quais esse professor em formação tem
contato. Quanto a isso, Vanessa afirma o seguinte: “pretendo ser professora em
espanhol de forma que seja completamente contrária ao que foi me passado na escola
regular, pois essa base e primeiro contato para o domínio da língua é fundamental
para o desenvolvimento do indivíduo na mesma” (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).
A experiência negativa que ela teve na escola básica lhe causou um pouco de
dificuldade em “dominar a língua” (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA). Mas, isso se
atenua à medida que as aulas vão acontecendo. Segundo Vanessa, “a dinâmica e
didática dos professores da UESC é completamente diferente e particular, o que faz
com que o aluno se identifique e se desenvolva melhor conforme o seu ritmo e
capacidade de aprendizado” (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA). Por conta disso, as
aulas têm sido prazerosas e ela sente que sete meses lhe deram mais subsídio do
que todos os anos de aula na escola básica.
Na concepção de Vanessa, para aprender uma nova língua torna-se crucial que
o aprendiz se apoie na língua materna (ZOLIN-VESZ, 2014, p. 327). O autor traz a
concepção da aprendizagem de espanhol a partir da pedagogia translíngue, na qual
o aluno está no processo para “aprender movendo-se”, tendo a língua como um
movimento que é particular para cada um. Além disso, nesse fluir entre as línguas é
normal que haja imbricamento e empréstimos entre uma e outra. À vista disso, a
participante discorre, o seguinte:
Acredito que, quando se estar a estudar uma língua estrangeira, apesar de
às vezes a gramática, principalmente a sintaxe, serem completamente
diferentes, o indivíduo sempre toma como base a língua materna, a qual
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domina e normalmente é mais utilizada. É preciso aprender a se dissociar
das regras gramaticais que conhece de uma língua para que possa aprender
outra. O que requer um certo tempo e repetição para que essa “transição” ou
“inserção” de uma nova língua se dê de forma mais fluida e natural possível.

Nesse sentido, vê-se que Vanessa utiliza a língua materna como ponto de
apoio para a aprendizagem da LE. Ainda que de maneira superficial no início, a
participante tem uma autoconsciência em relação ao seu seguimento no ensinoaprendizagem, o que faz com que ela tenha um desenvolvimento consciente e
significativo na aquisição da língua.
Além disso, ela exerce processos reflexivos profundos acerca de suas
transformações no ensino-aprendizagem. Esse fator também influencia de maneira
direta no conhecimento das emoções em que flui e na construção da identidade
docente. Inicialmente, ela ingressou em Letras com o interesse focado na língua
portuguesa5, tendo o espanhol apenas como mais uma língua que aprenderia.
Todavia, a partir das reflexões que surgiram com esta pesquisa, ela pôde perceber
que houve o estreitamento de sua relação com a ideia de ser professora de LE. No
diálogo seguinte, podemos observar a referida percepção:
F – Você escolheu a língua espanhola e não tinha noção de que ia ser
professora?
V – Que, eu achava, não, vou aprender a falar só.
F – E agora... Começa a...
V – Agora eu tô gostando mais de, por exemplo, pensar nesse modo, dessa
mudança, tentar essa mudança, do que, propriamente, ser professora de
português, que também é habilitado. Eu tenho vontade sim de ser
professora de espanhol.

Vanessa refere-se a sua identificação com a docência de LE como uma
mudança, aludindo ao movimento de ressignificação da sua relação com a língua e
com a formação da identidade de docente de espanhol. Essa relação em construção
com a ideia de dar aulas de espanhol fica clara também na colagem, em que a
participante se descreve através de um caminho sinuoso, em que decisões precisam
ser tomadas, mas também em que a “pessoa presente na imagem” continua em
movimento. Na imagem a sequente, nota-se um pouco disso:

5

Essa realidade é comum no curso de Letras (Português/espanhol), de acordo com os resultados
expostos pela pesquisa de Andrade Neta (2011), pois muitos alunos demonstraram frustração ao
perceber que seriam professores de espanhol também.
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FIGURA 5: como Vanessa se sente em sala de aula de espanhol
Fonte: colagem descritiva de Vanessa

Além disso, no que refere à formação da identidade docente, percebo que
Vanessa fez alguns movimentos de reflexão sobre sua futura prática. Indicando que é
importante “Analisar enquanto professor, acerca da qualidade das aulas, interação
com o aluno e relação ensino apredizagem” (QUESTIONÁRIO FINAL). Quanto em
relação ao seu desenvolvimento a partir da reflexão, ainda que de maneira tímida, a
participante afirmou haver mudanças nas suas ações: “É difícil notarmos a evolução
de si próprio, contudo, acredito que tenho tentado me empenhar em falar mais em
sala de aula, assim como tentar compreender melhor os colegas em meio a
apresentações, atividades, entre outros” (QUESTIONÁRIO FINAL).
Vanessa ainda carrega consigo algumas crenças limitantes, como a do falante
nativo, o falar perfeito. Nelas, o aprimoramento das habilidades exigidas no ensinoaprendizagem da língua é mais proveitoso quando envolve a conversação com
falantes nativos, como fica claro no excerto abaixo:
Acredito que seria interessante o contato com nativos da língua, não
necessariamente real (como um intercâmbio, o que seria muito produtivo
também), mas virtual, como o contatos com outros discentes nativos da
língua espanhola para um aula de conversação por exemplo
(QUESTIONÁRIO FINAL, grifo nosso).

Outra questão que emerge dos documentos de pesquisa respondidos por
Vanessa é que seu processo de reflexão acerca das emoções lhe trouxe uma
consciência não só de suas emoções, mas também da dimensão afetiva como agente
no ensino-aprendizagem de seus futuros alunos. Esse fator fortaleceu a sua formação
e, consequentemente, o eixo de formação de professores do PAC de Letras, já que a
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dimensão afetiva não é um quesito atendido de maneira específica no currículo.
Vanessa afirma ainda que: “a futura forma como possivelmente avaliarei os alunos,
serão sob outra perspectiva, e tentando analisar também as dificuldades individuais
de cada um” (QUESTIONÁRIO FINAL).

FIGURA 6: como Vanessa representa sua imagem de professora
Fonte: colagem descritiva de Vanessa

3.3.4 Érika
Érika tem 24 anos, é filha única e mora com seus pais na cidade de Floresta
Azul-BA, de onde vem todos os dias para estudar. Assim como para Vanessa, Letras
é a segunda graduação de Érika, que se formou em Psicologia no início de 2018. Érika
tem uma postura bastante madura em sala de aula, o que me chamou atenção logo
que comecei as observações. Ela gosta de viajar, tem um prazer especial pela leitura,
ama música e séries e gosta de conhecer coisas e lugares novos.
Érika sempre estudou em escolas particulares, desde o maternal, sendo o
fundamental I e o II em escolas localizadas em sua cidade e o Ensino Médio em
Ibicaraí. Seu primeiro contato com o espanhol foi no 6º ano e, segundo ela, isso
aconteceu de forma tranquila, pois ela “achava o máximo ter aulas de espanhol” –
desde então, ela tem mantido uma relação de proximidade com a língua. Inicialmente,
ela acreditava que a língua espanhola era mais fácil de compreender do que o inglês,
mas, com o passar do tempo, foi “percebendo que não é tão fácil assim”. Érika cursou
inglês por algum tempo em uma escola de idiomas, mas isso não foi suficiente para
que ela o escolhesse como habilitação para a docência.
Antes de fazer Psicologia, ela tentou Letras na UESC por duas vezes, pois tinha
esse curso como sua primeira opção. Infelizmente, naquele momento, suas tentativas
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não foram bem-sucedidas, por isso, para não estagnar nos estudos, deu início à sua
primeira graduação. Ao se formar, ela voltou a tentar o ingresso no curso de Letras,
pois sempre se sentiu próxima à docência, tanto que já tem experiência com a
educação infantil. Atualmente, ela estuda Letras, faz especialização voltada para a
área da Educação e trabalha como psicóloga na Secretaria de Educação, tendo como
público alvo os alunos do fundamental I, quando, mais uma vez, estreita seus laços
com a educação.
Quando questionada sobre o motivo de ter escolhido espanhol como língua
estrangeira, a participante informou que, além de achar interessante, assim como Íris,
ela pensou na afinidade do espanhol com o português: “ao meu ver seria mais ‘fácil’
a compreensão” (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA). Essa impressão foi modificada
no Ensino Médio e fortalecida ao longo do semestre, o que a fez destacar a
semelhança como algo que oferece dificuldade, não ajuda. Além disso, acredita que
o inglês é menos complexo em suas conjugações, e o espanhol “tem todo um
emaranhado, que se você não tiver cuidado, você acaba errando”. Érika traz em seu
conversar uma autocobrança bem marcada, assim como Jhonny. O erro, para ela,
não é visto como um caminho para o acerto, uma qualidade comum a quem está
aprendendo línguas, mas como algo que “deve ser evitado ao máximo”
(ENTREVISTA).
Outro aspecto relevante foi a possibilidade de se comunicar com seus
familiares que vivem em países hispanofalantes, tanto que ela afirma o seguinte: “pelo
contato com eles, decidi estudar espanhol e estou encantada” (NARRATIVA
AUTOBIOGRÁFICA). Comunicar-se com sua família que fala espanhol é uma decisão
antiga e a faz operar no emocionar de querer, que, de acordo com Maturana (1998a),
é fluir que nos faz realizar tarefas.
Conforme a sua narrativa, fica claro que a participante está disposta a lecionar
a língua espanhola, de acordo com as oportunidades. Em vista disso, para executar a
tarefa de lecionar com qualidade, ela acredita que “o professor de língua espanhola
precisa, em sua atuação, proporcionar aos seus alunos meios de conhecer a língua,
bem como todos os seus segredos de forma atraente e dinâmica” (NARRATIVA
AUTOBIOGRÁFICA). Apesar da abertura para a ideia de ser docente de espanhol,
Érika demonstra em suas ações um certo estranhamento com a docência de língua
estrangeira, fato a ser observado no diálogo a seguir:
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F – Essa notícia é muito engraçada que eu sempre dou e o entrevistado fica
assim (pausa). Você será professora de língua espanhola.
É – (Surpresa)
F – Sim! O que você pensa sobre isso?
É – Ah, eu não sei, você quer saber como assim, como eu vou me sentir, ou
se eu quero ser?
F – Como você se sente em relação a ser professora de língua espanhola,
porque você será professora de língua espanhola.
É – Tá, por gostar da língua e por querer falar fluentemente essa língua, eu
acredito que eu vou me sentir bem por estar em algo que eu sempre quis
realizar.
F – E por que quando a gente pergunta causa esse estranhamento?
É – É pela afirmação, né, você será, você será professora de língua
espanhola. Aí acaba, assim, será que eu vou ser mesmo, será que eu vou
chegar lá. Sempre fica essas interrogações (grifos nossos).

Nos trechos destacados, fica claro que pensar sobre a docência desperta em
Érika um emocionar de insegurança, que vem atrelado a pensamentos que
questionam sua capacidade como docente de língua espanhola. Dessa maneira,
reintegro aqui a importância da reflexão sobre ser professor e a responsabilidade
disso nos primeiros semestres.
Em pesquisa realizada por Souza (2017, p. 92), por exemplo, ela destaca que,
“apesar de estar no fim da graduação”, a participante Mwadia não “se vê” como
professora de LE, neste caso, de língua inglesa. Diferentemente disso, um dos
objetivos desta pesquisa é o fortalecimento da identidade em formação do professor,
para que, diferentemente de Mwadia – que continua a operar no domínio de
insegurança mesmo estando nos últimos semestres – os nossos participantes tenham
a construção basilar da formação da identidade docente desde o início do curso.
Érika descreve que seu emocionar em sala de aula é de alegria na maioria das
vezes, pois há um contentamento em aprender uma nova língua, “conhecer outras
culturas” (ENTREVISTA). Porém, muitas vezes, nesse fluir, a participante opera no
emocionar de dúvida, não acerca da profissão em si, mas em relação a sua
capacidade de assimilação da língua.
Uma das características marcantes em Érika ocorre a partir do decurso ensinoaprendizagem no seu autoconhecimento. Além de entender melhor em que emocionar
está fluindo, a participante costuma perceber quais as influências desse emocionar no
processo de ensino-aprendizagem. Ela atribui essa destreza ao seu trabalho como
psicóloga com crianças. De acordo com a participante, muitas vezes os alunos
menores não sabem descrever o que sentem e por que agem de uma determinada
maneira, sendo que, é ela quem precisa perceber as emoções das crianças através
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das ações em que operam. Assim, essa habilidade a torna consciente e a faz agir de
maneira “funcional” em sala de aula (ENTREVISTA).
No segundo momento da pesquisa, Érika parecia operar em um emocionar de
cansaço. Suas atividades extracurriculares e o percurso de deslocamento até a
universidade influenciaram a sua dinâmica relacional em sala de aula. Dessa maneira,
foi possível observar a participante mais calada em certos momentos, devido à fadiga.
Além disso, no início do segundo semestre, havia expectativa em relação ao novo
docente. Alguns outros alunos comunicaram que ele era “casca grossa”. Durante o
fluir das aulas, tanto Érika quanto Maria e Ester se deram conta de que suas
experiências com o professor estavam sendo positivas, e isso conferiu a elas um
emocionar de alegria, motivado pela desconstrução da crença.
No que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem, em relação à
compreensão da língua, Érika diz se sentir em dúvida em alguns momentos. “Às vezes
fico pensativa com algumas dúvidas. O espanhol em algumas situações engana
muito” (COLAGEM). Ao fluir no emocionar de dúvida, Érika questiona não só sua
compreensão, mas também sua capacidade de assimilação da língua. A imagem
seguinte denota o citado pensamento:

FIGURA 7: Como Érika se sente em sala de aula
Fonte: colagem descritiva de Érika

No fluir emocional em sala de aula, Érika descreve-se na colagem através de
duas emoções. Em alguns momentos, sente-se em dúvida, mas, em outros, diz estar
encantada com a língua espanhola. Ela aproveita e afirma o seguinte: “mas ao mesmo
tempo acho muito legal aprender a língua espanhola. Me encanta!” (COLAGEM). A
figura sequente descreve o supracitado sentimento:
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FIGURA 8: outro emocionar no qual Érika flui em sala de aula
Fonte: colagem descritiva de Érika

A alegria e encantamento de Érika pela língua espanhola é uma característica
que marca a sua identidade docente em construção. De acordo com a participante,
em conversas informais, a presente emoção do professor também influencia no
envolvimento dos alunos em sala de aula. Sobre isso, Leite (2006), Andrade (2011) e
Silva e Andrade Neta (2018) evidenciam que o amor que o docente sente pela
profissão e pelo objeto de conhecimento são fatores que influenciam a aproximação
dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, ela declara que o
sentimento docente, a partir da seguinte imagem:

FIGURA 9: como me vejo sendo professor da Língua Espanhola
Fonte: colagem descritiva de Érika
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Com isso evidenciamos que a participante possui contentamento, e estabelece
identificação com a docência. Bem como, tem um autoconhecimento acerca de suas
emoções e das emoções do outro aflorado por conta de sua primeira graduação.
Assim, percebemos que além dos exercícios realizados na pesquisa, Érika faz uso de
outros desdobramentos reflexivos que corroboram na sua formação inicial.
3.3.5 Maria
Nascida em Itabuna, Maria tem 18 anos e atualmente mora em Itapitanga-BA
com seu pai e seu avô paterno. Ela costuma passar os finais de semana com sua
mãe, na cidade vizinha. Ela gosta de casa cheia, de reunir amigos, viajar e ir a festas.
Com ela, tive as interações mais descontraídas, por isso, nossas conversas
geralmente foram bastante proveitosas para a pesquisa.
A participante teve seu primeiro contato com o espanhol no Ensino
Fundamental II, no 6º ano. De acordo com a participante, as aulas costumavam ser
pouco dinâmicas, “as atividades envolviam músicas, textos e traduções” (NARRATIVA
AUTOBIOGRÁFICA). Desde então, ela tem passado pelo processo de ensinoaprendizagem como uma descoberta da língua estrangeira, como conta: “essa
caminhada na investigação da cultura e da língua espanhola foi até o último ano do
ensino médio” (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).
Mesmo não sendo aulas muito dinâmicas e com métodos variados, a
participante diz que sempre teve uma afinidade maior com o espanhol. Além disso,
apesar de ter estudado inglês desde o mesmo período que a língua espanhola, as
aulas nunca lhe chamaram atenção, e questiona-se se isso talvez não tenha relação
com a insistência dos professores da escola básica em ensinar com frequência o
verbo to be.
O ensino de inglês no formato citado acima tem sido uma crítica recorrente dos
alunos na literatura de trabalhos sobre emoções em língua inglesa. Os participantes
afirmam que o conteúdo se apresenta como um componente desmotivador e que
muitas vezes faz com que o aluno assuma um emocionar de frustração em relação ao
ensino-aprendizagem de LI (ARAGÃO, 2007; SOUZA, 2017). Júlia, por exemplo, na
pesquisa de Aragão (2007), relatou que se interessava muito pela língua, mas só se
recordava do estudo com o verbo durante a escola básica. Anyta e Clarice, em Souza
(2017), também teceram críticas à maneira com que o ensino da língua ocorria em
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suas escolas. Em nossa pesquisa, essa reclamação também foi um dos aspectos
determinantes para a preferência pela língua espanhola.
Eu tive o inglês também desde a quinta série, mas eu não gostava. Era
sempre aquele negócio do verbo to be, não sei o quê, não sei o quê, eu não
me identificava e eu sentia muita dificuldade na hora de aprender, não sei se
é porque eu criei aquilo: ah não gosto disso aqui. Mas eu tinha muita
dificuldade, eu super adorava minha professora, minha amiga até hoje que
ela é novinha também, mas do inglês eu não gostava, não gostava mesmo
(ENTREVISTA, grifos nossos).

Mesmo identificando-se com a docente, que geralmente é interpretada como
um elemento que aproxima o aluno do objeto de conhecimento da disciplina que
ministra (LEITE, 2006), Maria destacou que isso não foi o suficiente para que ela
gostasse do inglês. Por isso, ao ser questionada sobre a escolha da língua
estrangeira, a participante afirmou: “sempre gostei mais do espanhol do que do inglês”
(NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).
A licenciatura em Letras sempre foi uma área com a qual ela se identificou.
Sendo assim, por conta de seu amor pela língua espanhola, Maria não teve dúvidas
na hora de escolher sua habilitação. Apesar da identificação, sua identidade docente
de espanhol ainda é distante para ela; na narrativa, inclusive, a participante diz que
não pretende dar aulas da LE. Íris e Jhonny declaram o mesmo posicionamento dela,
sua pretensão está em lecionar literatura, e a colocação é evidenciada no seguinte
trecho: “embora eu goste muito das aulas de espanhol na faculdade e sinta que estou
evoluindo a cada aula, sempre foi meu sonho trabalhar com a literatura brasileira,
portanto,

não

pretendo

ser

professora

de

espanhol”

(NARRATIVA

AUTOBIOGRÁFICA).
A partir das reflexões realizadas durante a pesquisa, no momento da entrevista,
sua opinião sobre lecionar o espanhol já se mostrava bem diferente do que foi descrito
em sua narrativa. Maria demonstrou certo interesse e comprometimento com a
docência da língua estrangeira, momento em que sua identidade como professora de
LE começou a ser construída. Observe o diálogo a seguir:
F – Qual o exercício que você está fazendo nessa pesquisa?
M – O exercício?
F – Sim, assim, quando você começa a pensar nessas coisas.
M – Ah, sim dúvidas, porque tem coisas que você tá me perguntando que
eu nunca parei para pensar, tipo, meu medo como futura professora. E
aí, agora eu fui despertando.
F – Entendi, então você começa a refletir?
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M – É, é verdade.
F – Começa a trazer à luz coisas que não tinha noção?
M – Isso, não tinha noção, porque pelo fato de ser, eu não sei se é pelo fato
de ter chegado agora, ser primeiro semestre, eu não fico pensando muito “ah,
e quando eu formar, e quando eu tiver na sala de aula”. E aí, agora quando
você me perguntou eu fiquei com essa preocupação de como eu vou ser na
sala de aula (grifos nossos).

No que diz respeito à sua formação, ela destacou em muitos momentos um
emocionar de medo, que surge da sua insegurança em ser professora. A autorreflexão
sobre

os

aspectos

citados

contribui

para

que

haja

comprometimento

e

responsabilidade ao longo de sua graduação, para que, em situação real de sala de
aula, ela opere num fluir de segurança. Essa consciência é trazida por ela como um
despertar, aludindo ao início de uma busca pelo seu aprimoramento. Discurso, no qual
pode ser visto a seguir:
F – O que você pensa sobre a responsabilidade de ser professor de língua
espanhola?
M – Ai, eu tenho medo, viu. Eu tenho muito medo, eu nem sei, porque é
isso, eu vejo pela minha cidade, não tem uma, não dão importância. E aí você
já chega em uma sala que todo mundo só tá acostumado ter, sei lá, uma aula
de espanhol, como que você vai trabalhar em tão pouco tempo, com pessoas
que não tem noção nenhuma da aula. Então, fora que a gente nunca se sente
pronto 100%, né. Ainda mais pra tá ali, na frente, dando aula e tal. Eu
sinto medo, mas eu acredito que a solução é realmente ir pesquisado e se
aprimorando.
F – Medo de quê?
M – De não conseguir passar do jeito certo, entendeu, não consegui
transmitir, porque tem gente que sabe, mas na hora que vai ensinar, a pessoa
não adquire esse conhecimento, eu tenho medo de não conseguir fazer
com que as pessoas entendam o que eu tô falando, tô ensinando (grifos
nossos).

A pesquisa de Souza (2017), realizada na disciplina de estágio supervisionado
de língua inglesa, demonstra que muitos alunos não têm contato, ao longo da
graduação, com a reflexão sobre ser professor de língua estrangeira, como é o caso
de Anyta, que evidenciou que, no decorrer de sua constituição como docente, não
teve a oportunidade de confrontar os medos e que, no momento do estágio, isso
contribuiu para um emocionar inicial de insegurança e medo. Diferentemente disso,
os alunos que fazem parte desta pesquisa estão, mesmo que inicialmente e de
maneira tímida, começando a lidar com a realidade que está proposta para eles como
professores em formação – sendo eles próprios os agentes de transformação nesse
“despertar”.
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Em relação ao seu processo de ensino-aprendizagem, Maria reconheceu ter
dificuldades em aprender uma nova língua, mas afirma ser a curiosidade e a
determinação os ingredientes que o tornam mais proveitoso. “Curiosidade, porque se
não tiver curiosidade, a gente não busca, não vai pesquisar, não vai ouvir para
aprender a falar direitinho” (ENTREVISTA). Ela diz que quando precisa se comunicar
em espanhol ainda tem alguma dificuldade com o vocabulário e com a formação das
palavras em si. Isso lhe faz operar em um domínio de agonia, mas a agonia é tida
como aspecto motivador para tentar falar a língua.
Jhonny se posiciona de maneira igual, ao salientar em sua avaliação oral,
Maria operou no emocionar de medo: sentiu-se “colocada à prova” (ENTREVISTA).
Quando questionada sobre o que a levou a se fluir nesse emocionar, ela afirmou ter
sentido medo da reprovação, pois, mesmo tendo estudado, sentiu-se insegura. No
diálogo, pode-se perceber os referidos sentimentos, a ser observado a seguir:
F – Como você acredita que as emoções podem influenciar no seu processo
de aprendizagem?
M – Pode influenciar muito, né, tanto de forma positiva, quanto de forma
negativa, só que como eu estava percebendo nessa atividade na maioria das
vezes influencia de forma negativa, porque sempre quando a gente é
colocada à prova e aí vale uma nota e aí depende do que que a gente vai
falar. E aí, pelo fato de ser primeiro semestre, ainda tá aprendendo, ainda
tá conhecendo, a gente pode se prejudicar por causa disso.
F – Entendi, então essa ser colocada à prova, por exemplo, fazer uma prova
oral...
M – Isso.
F – Te deixou...
M – Foi, fiquei com medo. Porque ela fez atividade com a gente que era
para fazer um vídeo em casa e depois mandar para ela e foi tranquilo eu tinha
estudado, assim como estudei para essa prova, só que em casa foi mais
tranquilo (grifos nossos).

A presença da professora na prova oral foi um desafio para Maria, mas um
desafio que fora contornado. A participante conseguiu identificar a emoção na qual
fluiu e também passou a entender como a emoção foi expressa e no que interferiu,
tanto que ela finalizou sua narrativa dizendo que “O novo precisa ser buscado, então
eu procuro saber muitas coisas relacionadas ao povo que fala espanhol, a cultura
deles, as músicas... Enfim, acho que é o primeiro passo” (NARRATIVA
AUTOBIOGRÁFICA).
No segundo momento da pesquisa, por meio do instrumento de colagem, Maria
demostrou ter ressignificado algumas inseguranças e medos que costumavam ficar
evidentes no seu linguajar durante nossas primeiras interações. Foi possível observar,
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contudo, que sua relação com a docência de língua espanhola foi estreitada. A ideia
de ser professora da língua agora aparecia no seu linguajar e lhe movia num
emocionar de superação, em que as dificuldades e medos precisavam ser
sobrepujados. Sobre a figura 10, que expressa sua vontade de superar os desafios,
ela afirma que: “essa representa como eu me sentiria como profissional habilitado, a
sensação de ter conseguido” (COLAGEM).

FIGURA 10: como Maria se sentirá quando conseguir se tornar professora de espanhol
Fonte: colagem descritiva de Maria

Além disso, as reflexões geradas através desta pesquisa ajudaram Maria a fluir
num emocionar de segurança em relação à profissão escolhida, o que em muitos
momentos serviu de suporte para enfrentar as adversidades. A participante afirma que
se modificou muito depois da pesquisa: “mudei bastante. Eu tinha muitas dúvidas e
ao longo da pesquisa eu fui sanando isso. Eu tinha muito medo de não saber se eu
tava feliz escolhendo ser professora”. Logo, refletir sobre a prática profissional a
aproximou dessa realidade e a proporcionou o fortalecimento da identidade docente.
“Porque encoraja e faz com que a gente se sinta seguro fazendo o que a gente
escolheu fazer” (QUESTIONÁRIO FINAL). Por isso, o aspecto positivo destacado por
Maria é de que a pesquisa a faz pensar que escolheu “a coisa certa” (QUESTIONÁRIO
FINAL).
Começo a observar que a reflexão acerca do avanço no processo de ensinoaprendizagem tem direta influência com a identidade de professor da língua
estrangeira. Enquanto Íris se mostrou menos próxima da realidade docente à medida
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que se sentia insegura na sala de aula, Maria tem evidenciado que, ao se perceber
progredindo na aprendizagem, também tem a sua identidade ao mesmo tempo que
professora de língua espanhola fortalecida.
Tal percepção é apoiada não só no linguajar da participante, mas também na
afirmação de Mastrella-de-Andrade e Norton (2011, p. 99), que dizem que “as
identidades não são dadas de antemão, mas são construídas na e por meio da
linguagem”, de modo que língua, emocionar e linguajar são entendidos, aqui, como
formas de linguagem nas quais uma identidade profissional tem sido forjada a partir
do/no ensino-aprendizagem.
A participante expressa esse avanço a partir da imagem de alguém
caminhando. Sabe-se que o emocionar de medo pode aludir a uma ação de paralisia,
mas, diferentemente disso, Maria mostra-se em movimento. Para ela, a imagem indica
“a sensação de que eu tô caminhando, que eu tô aprendendo e que se eu não parar
de caminhar eu vou aprender muito mais no espanhol 1, 2, 3...” (COLAGEM).

FIGURA 11: como Maria se sente atualmente no seu processo de formação inicial
Fonte: colagem descritiva de Maria

O posicionamento de Íris se mostra igual ao de Maria, ao afirmar que as
reflexões são fruto da participação na pesquisa, “coisas que talvez a gente nem nunca
tivesse pensado. A pesquisa me despertou muita coisa, e eu amo o espanhol”. Notase que o amor pela língua é citado como algo que foi fortalecido através das
ponderações realizadas em nossos encontros. As considerações feitas aqui
auxiliaram a projeção profissional, inclusive no que diz respeito à sua futura prática
como professora e à sua responsabilidade no fazer docente. “Me faz pensar qual tipo
de profissional eu quero ser e que profissional eu não quero nunca representar pros
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meus futuros alunos” (QUESTIONÁRIO FINAL). Destaque expresso na imagem
sequente:

FIGURA 12: como Maria se sentirá quando conseguir se tornar professora de espanhol
Fonte: colagem descritiva de Maria

A partir da figura 12, utilizada na colagem, podemos identificar que a
participante concebe o processo de ensino-aprendizagem como algo conjunto, em
que todos têm um papel ativo no desenvolvimento. “A minha imagem como professor,
porque pra mim professor é alguém que planta sonhos. E é quem ajuda a ver e fazer
as coisas brotarem” (COLAGEM). A ideia impressa acima se faz presente tanto na
sua identidade de aluna, em que acredita que o espaço relacional com os colegas
contribui para o avanço na aquisição da língua, quanto na sua identidade de futura
professora, em que acredita que junto com os alunos, como agentes ativos, poderá
contribuir para a formação deles.
3.3.6 Ester
Ester, assim como Vanessa e Érika, cursa Letras como sua segunda
graduação. Nascida em Ilhéus, a participante mora com a mãe e o filho. Sua rotina é
difícil, pois ela é mãe, trabalha como administradora, faz pós-graduação na UESC e
cursa Letras. Além disso, ela gosta de “viajar, sair com a família, ler, cantar e ir à
igreja” (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).
O primeiro contato com a língua espanhola aconteceu no “cursinho preparatório
para Enem” (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA), em que eram trabalhados textos para
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interpretação. O objetivo ali era bem específico: desenvolver uma capacidade
interpretativa com textos no idioma; ainda assim, a partir da primeira interação, Ester
pôde perceber que gostava do espanhol. Além disso, ela afirma ter muita afinidade
com a língua e gostar desta, o que, para ela, é uma motivação no ensinoaprendizagem.
Embora o curso de Letras não tenha sido a sua primeira opção no processo
seletivo, pois ela havia se inscrito em Ciências Contábeis, a participante optou por
Letras como segunda opção devido ao seu gosto pela leitura e pela língua espanhola,
como pode ser evidenciado no seguinte trecho:
“Escolhi o curso de letras como segunda opção por gostar muito de
espanhol e desejar conhecer sobre a cultura hispânica. Apesar de ter sido a
segunda opção, estou encantada com o curso. As aulas de espanhol são
as que mais gosto. Aprendi a compreender melhor os textos em espanhol e
conheci sobre os países que falam esse idioma (NARRATIVA
AUTOBIOGRÁFICA, grifos nossos).

Ester tem vivido, no curso de Letras, uma experiência diferente da que
vivenciou em sua primeira graduação. A participante demonstrou ver a licenciatura
como uma fonte de prazer, e aprender uma nova língua tem se tornado um refúgio
emocional em meio à sua rotina cansativa. “Tem sido um refúgio emocional de uma
deficiência emocional, até. Aprender uma nova língua tem me ajudado a ter um
sentido para me achar útil” (CONVERSA SOBRE A COLAGEM).
F – Então, de alguma maneira você acha que o curso lhe traz prazer?
E – Eu não achei que eu fosse gostar tanto do curso de letras. Assim, eu
coloquei como segunda opção de curso e se eu tivesse passado na primeira
opção, eu acho que eu não gostaria tanto assim, porque eu coloquei
contábeis e não é uma coisa que eu gosto muito assim e letras eu estou
amando, amando fazer, amando fazer as aulas de espanhol.
[...]
F – A sua primeira graduação foi onde, na UESC também?
E – Foi na UESC.
F – Qual a diferença?
E – De uma graduação para outra?
F – Assim é você enquanto estudante, qual a diferença do curso de ADM pro
curso de letras?
E – O curso de administração foi mais porque eu queria, assim, fazer
concurso e tem muitas vagas, né, para a área de administrativa, o curso de
administração. E já Letras me dá o prazer de assistir aulas e a
administração eu ia mais pela obrigação de ter uma graduação.
F – Era mais uma obrigação profissional?!
E – Isso.
F – Do que um prazer pessoal?
E – Isso, um prazer pessoal. E com letras eu tô sentindo esse prazer
pessoal de ir para assistir aula, porque eu amo assistir as aulas do curso
de letras (ENTREVISTA, grifos nossos).
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Estar na segunda graduação confere a ela uma outra relação com a
licenciatura. Enquanto em Administração, seu primeiro curso, a participante via a
trajetória acadêmica como uma obrigação voltada para questões profissionais, em
Letras, ela tem realizado a experiência de estudar aquilo que lhe traz prazer pessoal.
No primeiro momento da graduação, ela não havia refletido sobre o objetivo de
fazer uma licenciatura, e afirmou: “Até o momento ainda não cogitei a ideia em ser
professora de espanhol”. (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA). Nesse sentido, cursar
Letras tem sido uma vivência diferente, que lhe agrega não só no que diz respeito ao
campo profissional, mas também no quesito individual, pois ela tem sido movida pela
curiosidade gerada pelos assuntos teóricos do curso.
Quando questionada sobre o processo de ensino-aprendizagem, se há
dificuldades ou não, ela afirma não ter grandes problemas em sala de aula, mas que
a sua rotina intensa tem sido um componente de limitação. E que ela tem pensado em
desistir do curso, não por falta de identificação, mas por cansaço e estresse com as
outras responsabilidades.
No segundo momento da pesquisa, apesar do estreitamento da relação com a
língua espanhola e com a realidade de ser professora, a rotina árdua a fez repensar
se seria mesmo um bom momento para cursar Letras. Em conversa com o professor
da disciplina, e também nos nossos encontros, a participante relatou sua dificuldade
em manter a assiduidade nas aulas e na execução das atividades. Ester decidiu,
então, trancar a graduação, mas antes pediu a nossa opinião. Em concordância com
o docente, sugeri que, sendo uma medida inevitável, mantivesse apenas a disciplina
de Língua Espanhola II, conselho que foi seguido por ela.
Para ela, diminuir a intensidade das atividades foi uma medida necessária.
Inclusive, no exercício de reflexão, a participante percebeu que a ansiedade estava
atrapalhando a fluidez do seu rendimento em diversas esferas de sua vida. Após
distinguir o seu emocionar e identificar o que estava restringindo seu aprendizado e a
evolução de suas habilidades, Ester reviu algumas decisões e mudou a ação,
passando a sentir-se menos pressionada em relação ao tempo e dedicando-se mais
à sua formação. À vista disso, a língua espanhola se mantém não mais como uma
obrigação que lhe leva ao esgotamento, mas como uma atividade de contentamento.
A imagem seguinte destaca o momento vivenciado:
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FIGURA 13: como Ester se sente na aula de Língua Espanhola
Fonte: colagem descritiva de Ester

Quando questionada sobre o emocionar em que flui em sala de aula, Ester
afirmou ainda sentir muita vergonha de falar. “Sinto-me tímida, pois tenho vontade de
acertar, mas fico com receio de não conseguir. Tento ler com maior desenvoltura
possível, mas me atrapalho” (COLAGEM). Ainda sobre sua atuação em sala, foi
possível observar, posteriormente, em uma conversa informal, que sua boa interação
com o docente foi um componente de motivação para que sua relação com o processo
de ensino-aprendizagem de língua espanhola se estreitasse ainda mais.
Como dito anteriormente, a participante tem construído sua identidade como
professora de língua espanhola ao longo da pesquisa e do avanço do curso. Algumas
reflexões referentes à prática docente começaram a aparecer à medida que
observava a didática de seus docentes e o impacto do fazer docente no ensinoaprendizagem dela e de colegas. “Gosto da maneira lúdica como a professora Rita dá
aula, acho que o aluno aprende mais quando é assim, acho que quero trabalhar com
bastante coisa assim nas minhas aulas” (CONVERSA INFORMAL). Ainda assim, foi
possível notar que Ester carrega a crença de que para ser uma boa professora é
necessário fazer um curso de idioma, pois, ao ser questionada, no início da pesquisa,
sobre ser docente, respondeu o seguinte:
E – Eu preciso fazer um cursinho por fora, para poder me ajudar, porque
eu tenho muita dificuldade. Por exemplo, quando eu vou assistir algo de
espanhol como filme, eles falam muito rápido e aí tem que colocar legenda
em português para tentar acompanhar, assim, porque eles falam muito
rápido.
F – Aí você pensa que fazendo um curso de espanhol de línguas por fora
vai te ajudar?
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E – Vai me ajudar muito, vai ser bem mais fácil, porque só assim... só
assistindo filme ou só vendo a série ou só ouvindo música... (ENTREVISTA,
grifos nossos).

A partir do trecho da entrevista, posso afirmar que Ester parecia operar no
emocionar de incapacidade e insegurança, com a conversação do deve ser em que o
conversar indica um padrão perfeccionista de como deveria operar na sua formação
inicial, em que demostra a crença de que para ser professora de espanhol é preciso
fazer um “cursinho”. No segundo momento da pesquisa, por sua vez, mesmo sem o
cursinho que lhe conferiria possibilidade de lecionar, a participante demonstrou, em
seu linguajar, que sua identidade docente estava fortalecida, e que pensar nisso lhe
fazia fluir no emocionar de entusiasmo. “Fico entusiasmada em saber que estou
caminhando para ser uma docente de língua espanhola, que tenho a oportunidade de
trabalhar com a língua que gosto” (COLAGEM). A imagem seguinte mostra o referido
pensamento:

FIGURA 14: como Ester se sente ao refletir acerca da docência
Fonte: colagem descritiva de Ester

Os documentos de Ester demonstram sua resiliência no processo de ensinoaprendizagem. A superação dos obstáculos serviu para fortalecer a sua identidade
docente. Além disso, a participante pode estabelecer uma relação mais estreita com
o curso de Letras, tendo assim o seu processo de ensino-aprendizagem
ressignificado.
3.3.7 Lúcia
Lúcia tem 18 anos e é nossa participante mais nova. Ela reside em Ilhéus com
a sua mãe, pois seus pais são separados. Além de um irmão que mora em Porto
Seguro, Lúcia tem mais oito irmãos paternos. Ela gosta muito de dançar, faz “ballet,
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jazz e dança contemporânea” (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA). Ela foi a
participante com quem menos tive contato, parecia estar sempre de passagem nas
aulas de espanhol, costumava sentar perto da porta e manter a mochila sempre à
mão.
Sua trajetória escolar se deu em colégio particular, onde, na quinta série, atual
sexto ano, teve o primeiro contato com a língua espanhola. De acordo com a
participante, seus colegas não tratavam a língua com muito interesse, e isso tinha
relação com a similaridade da língua estrangeira com o português. No trecho
sequente, ela apresenta seu posicionamento sobre o tema:
Tive o primeiro contato com o espanhol na escola na quinta-feira. Em minha
turma poucos se interessavam por ser uma língua parecida com português e
por isso a consideravam “fácil”, o que é engraçado, pois o motivo do meu
interesse e de acha-la mais difícil é justamente o fato de ter parecida com
português. No terceiro ano do ensino médio tinha que escolher entre o inglês
e espanhol eu optei pelo espanhol (NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA).

Letras não foi sua primeira opção de curso; na verdade, a graduação que ela
almeja é Línguas Estrangeiras Aplicadas a Negociações Internacionais (LEA). De todo
modo, Letras se tornou uma escolha, já que é um curso que dá condições para o
indivíduo cursar uma língua estrangeira. Sua escolha pelo espanhol foi motivada pelo
interesse na aprendizagem, uma vez que ela afirma já ter “um nível bom de inglês”
(ENTREVISTA), por ter tido aulas em uma escola de línguas. Ela afirma, ainda, que
também gostaria de ter estudado espanhol nesse curso de idiomas, mas, já que não
foi possível, optou por fazer a graduação com habilitação em língua espanhola.
“Espanhol é uma língua que apesar de eu ter estudado na escola e tal é algo que eu
não tenho, que eu nunca tive algo forte, não tem uma base forte, eu tinha interesse
em aprender” (ENTREVISTA).
Lúcia não apresenta muitas dificuldades no processo de ensino-aprendizagem
de língua espanhola, exceto o fato de não estar no curso de que gosta. Diferentemente
de Ester, que não tinha Letras como primeira opção e, mesmo assim, passou a
identificar-se com o curso, Lúcia está decidida a mudar para LEA. Além disso, está
claro em seu linguajar que a participante não pretende lecionar, como pode ser
observado a seguir:
Eu acho que assim essa primeira fase eu acabei me desmotivando um pouco,
justamente por conta, por já saber o básico e sempre ficar pensando eu vou
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esperar o II , então eu tô nessa esperança, espanhol II eu vou aprender coisas
novas, e também assim, justamente o nível que eu tenho de espanhol,
mesmo sendo muito básico, muitos colegas meus não tiveram nenhum
contato com o espanhol. Então eu não me via tipo no lugar de poder avançar
nisso, porque eles iam ficar tipo perdidos entendeu, então eu realmente, eles
estão no lugar de aprender o que eu já aprendi. Então, é como se deixar o
tempo deles” (ENTREVISTA, grifos nossos).

Quando questionada em relação à influência das emoções, Lúcia afirma que
parte do seu ensino-aprendizagem é bastante prejudicada pela sua ansiedade e falta
de foco. Através da entrevista e de algumas conversas informais, foi possível observar
também que a participante opera em muitos momentos em um conversar de
autodepreciação, em que expressa uma imagem muito negativa de si e de suas
habilidades. No diálogo posterior, pode se notar tais elementos:
F- Como você acredita que as emoções podem influenciar no seu processo
de ensino e aprendizagem?
L- Então assim, eu sou uma pessoa que não tenho muito foco, não
consigo focar, e assim eu acho que é questão de assim, falar por mim, eu
tenho autoestima baixa em relação a isso justamente porque eu me cobro
bastante, eu me cobro muito, isso acaba me fazendo ficar, a depender da
época, eu fico muito desmotivada ou eu fico muito motivada, eu não tenho
um meio termo nisso, acho que a forma que me influencia não sei explicar
direito.
F- Por exemplo a autoestima. Porque você afirma que sua autoestima é
baixa?
L- É porque eu tenho tendência a me comparar bastante e cobrar muito de
mim, eu sou uma pessoa muito crítica comigo.
P- Geralmente para bem ou para ruim?
R- Para ruim, eu me critico bastante.
P- Se você tivesse que fazer uma crítica para você assim hoje qual seria?
R- Eu acho que eu sou uma pessoa muito preguiçosa , a verdade é essa,
eu sei que eu tenho capacidade, mas justamente por eu não conseguir focar,
e por saber que de certa forma eu tenho facilidade de pegar as coisas eu
acabo ficando com preguiça e não fazendo minhas coisas, procrastinando
bastante, desviando do foco.
P- Isso é uma coisa que te incomoda?
R- Agora me pergunte, você faz algo para mudar isso? Então, aí já temos um
problema. Porque eu sei que eu sou assim, eu me desmotivo porque eu
sou assim, mas eu não consigo mudar, é um ciclo.
P- Mas você se esforça para mudar?
R- A depender, porque eu perco o interesse muito rápido nas coisas. Então,
assim, quando eu quero muito uma coisa eu me esforço, mas quando é uma
coisa que eu tô meio assim, hunnn, aí eu não sei, aí eu vou deixando de lado,
entendeu.

Apesar das reflexões acerca da sua atitude no ensino-aprendizagem e na vida
em geral, Lúcia não tem disposição para mudar sua conduta. A participante precisa
transpor a tomada de consciência de si para viabilizar alguma mudança. Ela afirma
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estar presa num “ciclo” que modula seu campo de ações, isto é, se dá conta das
situações, mas não consegue sair delas.
No segundo momento da pesquisa, Lúcia matriculou-se apenas em três
disciplinas, entre elas, o espanhol. Ainda assim, suas ações apontavam para um
emocionar de despedida. Ela estava decidida a não continuar em Letras e disse que
nunca quis ser professora, nunca quis estar no curso até o final, e que sua entrada
nele tinha tido relação apenas com o fato de não ter passado na primeira opção de
graduação. Ademais, a participante disse que a pesquisa a ajudou a “ter certeza que
não é o curso que me identifico” (QUESTIONÁRIO FINAL).
Uma percepção interessante que emergiu das reflexões feitas por Lúcia foi a
de que, observando seus colegas, ela percebeu que o objetivo de estar no curso
influenciava a conduta dos alunos diante do processo de ensino-aprendizagem. Por
isso, afirmou que, de acordo com o desejo de seus colegas,
seguir com a carreira de professor, percebi que absorvíamos as coisas em
sala de aula de maneira diferente. Enquanto eles pareciam se importar mais
com a língua de forma mais gramatical, o meu interesse era maior em
aprender a me comunicar (QUESTIONÁRIO FINAL).

Temos conhecimento de que o objetivo em aprender uma língua influencia no
que diz respeito aos aspectos aos quais o aprendiz dará mais importância. Dessa
maneira, a partir da observação da participante, podemos afirmar que, enquanto seus
colegas davam atenção às regras gramaticais e à estrutura da língua – na intenção
de entender o que vão ensinar –, Lúcia se preocupava em adquirir a competência
comunicativa que precisará no curso de LEA.
Apesar de revelar em seu linguajar que o curso de LEA é o que almejava, Lúcia
muitas vezes apresentou um emocionar de confusão, em que demostrava não saber
o que realmente desejava. “Mas é também por não saber ao certo o que eu quero, eu
acho porque a partir do momento que eu souber o quero, eu vou conseguir focar.
Então eu acho que minha questão é mais a de estar perdida” (ENTREVISTA).
Todavia, sua certeza em relação ao curso de LEA foi se intensificando ao longo da
pesquisa, pois, à medida que a participante refletia e se conhecia no que diz respeito
à sua conduta relacional, ela também confirmava sua aptidão para ser uma
negociadora internacional.
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3.4. Discussão dos documentos de pesquisa
Esta seção está destinada à discussão dos documentos de pesquisa de
maneira coletiva e está dividida em três partes: reflexão, emoção e identidade. Dessa
maneira, é possível perceber como o fluir das emoções está concatenado na ação, na
reflexão e na identidade dos participantes.
3.4.1 Reflexão e emoção
Os resultados dos estudos na área da Linguística Aplicada (MICCOLI, 1997;
CUNHA, 2005; PAIVA, 2006; ARAGÃO, 2007; SOUZA, 2017) que visaram averiguar
experiências de ensino-aprendizagem constataram que todos os participantes das
pesquisas não haviam refletido sobre seu ensino-aprendizagem, e os nossos
resultados foram os mesmos. Os participantes demonstraram, em totalidade, que as
reflexões propostas pela pesquisa contribuíram para mudanças na autopercepção, na
formação e na sua identidade docente em construção. Como podemos observar nos
excertos abaixo:
Sim. Até porque as perguntas despertam coisas que talvez a gente nem
nunca tivesse pensado. A pesquisa me despertou muita coisa, e eu amo o
espanhol embora ainda tenha um pouco de vergonha em me expressar na
língua, mas com o tempo acho que isso também vai mudando (MARIA,
QUESTIONÁRIO FINAL DE AVALIAÇÃO).
[...] por me fazer pensar em coisas que não havia pensado antes (LÚCIA,
QUESTIONÁRIO FINAL DE AVALIAÇÃO).
Sim, isso já me ajuda em algumas questões que podem ser melhoradas
quando eu me tornar um profissional. Logo, com essa reflexão eu tendo um
ponto de vista sobre coisas que posso ou não utilizar/repassar (JHONNY,
QUESTIONÁRIO FINAL DE AVALIAÇÃO).

O processo de reflexão não era algo conhecido pelos participantes, tendo em
vista que a referida pesquisa proporcionou a eles o primeiro contato com este tipo de
proposta. Dessa maneira, a reflexão acerca do processo de formação, das emoções
e das ações ainda precisa ser uma prática reforçada nas vivências dos licenciandos,
inclusive, no tocante ao eixo de formação de professores, proposto no curso de Letras
da UESC.
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Todos os participantes afirmaram nunca terem tido realizado algo parecido
antes, o que evidencia a comum falta de reflexão sobre as emoções e as ações não
só no curso de Letras, mas também em outras esferas e outras formações, dado que
contamos com participantes que têm Letras como segunda graduação. Assim, esses
resultados reiteraram os de outras pesquisas, como as de Miccolli (1997), Aragão
(2007) e Souza (2017).
Isso acontece porque a nossa cultura permanece centrada “na ação, e não na
reflexão. Assim, geralmente nossa vida pessoal é cega a si mesma” (MATURANA;
VARELA, 1995, p. 67). Baseados na Biologia do Conhecer, entendendo o
conhecimento também como o conhecimento de si mesmo, destacamos sua
importância não só no ensino-aprendizagem, mas em nossa vivência diária, pois
autoconhecimento

é

um

fator

que

modifica

nossas

relações

sociais

e,

consequentemente, o mundo ao nosso redor. De acordo com Maturana e Varela
(1995), a postura não reflexiva, na qual toda reflexão foi emudecida por nossa
constante responsabilização do outro e falseamento da verdade, nos levará ao
naufrágio, pois nos tira do rumo da mudança necessária no viver humano. Para os
autores:
A reflexão é um processo de conhecer como conhecemos, um ato de nos
voltarmos sobre nós mesmos, a única oportunidade que temos de descobrir
nossas cegueiras e de reconhecer que as certezas e os conhecimentos dos
outros são, respectivamente, tão nebulosos e tênues quanto os nossos
(MATURANA; VARELA, 1995, p. 67).

Dessa maneira, podemos observar na fala dos participantes que a reflexão feita
através desta pesquisa foi esclarecedora tanto no que diz respeito à formação docente
quanto no fluir das emoções. Como afirma a participante Ester: “Porque essa
integração nos faz refletir como nossas emoções influenciam no nosso processo de
aprendizagem, como elas estão diretamente ligadas ao nosso desempenho em sala
de aula e fora dela” (QUESTIONÁRIO FINAL).
Ainda sobre a reflexão, Maria firmou algumas certezas que a ajudaram a seguir
em frente no curso, mesmo diante de tantas dificuldades. Quando questionada sobre
tal procedimento como uma prática de todos os envolvidos em sala de aula, ela
afirmou o seguinte: “me faz pensar que escolhi a coisa certa” e “é muito importante
até mesmo porque encoraja e faz com que a gente se sinta seguro fazendo o que a
gente escolheu fazer” (QUESTIONÁRIO FINAL).
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3.4.1 Emoção, linguagem e Identidade
A Linguística Aplicada tem se dedicado a estudar aspectos que envolvem
situações de linguagem, fazendo produções interdisciplinares entre diversas áreas do
conhecimento. Nesse movimento, tem-se entendido a linguagem como uma
constituinte da identidade, como um operar que se estabelece na relação com o outro
e consigo, de maneira que, motivada pelas emoções, constitui nosso espaço
relacional. De acordo com Mastrella-de-Andrade e Norton (2011, p. 26), “falar é agir
sobre o mundo”. Para a autora, a linguagem “se estende sobre todas as esferas da
vida social, inclusive e especialmente sobre a própria constituição de quem somos”
(MASTRELLA-DE-ANDRADE E NORTON, 2011, p. 26). Em congruência a isso,
destacamos a relação entre linguagem, emoção e identidade.
Em minha pesquisa de campo, no ato de observar, busquei estabelecer um
lugar sem juízo de valor, em que todas as questões fossem postas à reflexão. De
acordo com Maturana (1998a), numa observação entre parênteses, o espaço
relacional é baseado na consideração do outro. Além disso, diferentemente da escuta
diária, em que há verdades absolutas, nesse operar não há validação por parte do
observador, apenas a escuta ativa. Segundo Aragão (2007, p. 208),
Nesta escuta consideram-se as circunstâncias, as emoções e as coerências
experienciais que possam validar o que o outro observador diz como uma
conduta ou uma experiência que é considerada por ele como adequada. Ao
operar neste domínio acolhedor observamos as circunstâncias em que se
encontra o outro junto a nossa convivência e o valorizamos. Aqui diminuemse ou se anulam as assimetrias de papéis entre pesquisador e pesquisado,
professor e aluno, formador de professor e professor ou licenciando, aluno e
aluno, nos quais um seja o detentor do saber, das verdades, e outro o
consumidor destas verdades. Neste domínio passamos a ser vistos como
parceiros envolvidos numa empreitada conjunta.

Dessa maneira, nota-se que a partir do operar citado, estabelece-se uma
relação mútua de confiança, em que pesquisado e pesquisadora refletiram sobre as
questões que emergiram ao longo da investigação, o que permitiu pensar, de forma
crítico-reflexiva, nas questões associadas à formação inicial.
De acordo com Souza (2017), a escuta referida acima desenvolve um papel
fundamental na formação inicial de professores e na reflexão em torno do supracitado
procedimento. A confiança recíproca estabelece a transformação no convívio. Assim,
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a pesquisa se estabelece como uma via de mão dupla em que há continua
transformação a partir da convivência mútua. Logo, o estabelecimento desse espaço
relacional possibilitou a fluidez das possíveis transformações na convivência,
viabilizando um resultado positivo para os participantes:
A todos os momentos as emoções estão aí a todo momento e a gente
conversar sobre isso acaba que a gente vai aprimorando e tentando saber
lidar com as nossas emoções para que consigamos um processo de ensinoaprendizagem de modo satisfatório. (ÉRIKA, ENTREVISTA)

F – Você acredita que essa pesquisa aqui está influenciando na sua
formação? E se sim explique por que.
L – Eu acredito que sim pelo fato de estar me fazendo refletir sobre alguns
pontos.
F – Quais?
L – Ai socorro, principalmente minha escolha que apesar de não ter sido a
minha primeira opção, e eu saber que iria me acrescentar. Eu nunca imaginei
que apesar de não me identificar e não ser o que eu quero, eu me identifiquei,
no que por si se passa, mas é justamente por isso que eu não vou continuar,
porque não é o que eu quero em relação a trabalho, mercado de trabalho,
não é o que eu quero, não é o que eu me vejo fazendo, e eu gosto muito de
absorver o que tem no curso, mas eu não vejo passando isso para outras
pessoas, isso tem me feito refletir bastante. (LÚCIA, ENTREVISTA)
O aspecto positivo foi, no primeiro semestre, perceber o quão bem eu me
sentia na sala e perceber isso me motivou, me senti mais segura e disposta.
(ÍRIS, QUESTIONÁRIO FINAL)

A identificação que tiveram comigo, por já ter realizado a mesma trajetória que
eles, e a possibilidade de serem escutados de maneira a valorizar o que sentiam
fizeram com que emoções como medo, relatos sobre a ansiedade sentida bem como
inseguranças fossem trazidos aos espaços de reflexão. Os participantes puderam
sentir o interesse e a atenção voltados para eles. Nos excertos abaixo, percebemos
que, muitas vezes, esse sentimento de pertencimento tem influência no
desenvolvimento dentro do ensino-aprendizagem, o qual pode ser observado a seguir:
A gente consegue expressar também o que é que a gente acha, quais são as
nossas expectativas, os nossos sonhos também como futuros professores,
né. Tudo acrescenta (ENREVISTA, MARIA).
Eu acho que pode vir da aprendizagem só que bem lá atrás que aí tem aquela
fase de quando você sai do fundamental I para fundamental II, que é outras
coisas. E aí estamos crescendo, aí gera... tipo... nessas coisas de você não
se sentir parte daquele grupo, parte daquele lugar. Aí vai criando essas
coisas, essas bagagens que vamos descarregando (ENTREVISTA,
JHONNY).
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Jhonny descreve que suas inseguranças e o sentimento de incapacidade,
frequentemente, derivam dessa falta de acolhimento ao longo da sua formação. Em
outro momento da pesquisa, ele associa as interações estabelecidas na aula de
espanhol a uma família, o que demonstra o seu pertencimento àquele espaço
relacional.
Além disso, participantes que gostam do curso e querem ser professores, mas
que por motivos diversos quiseram desistir, como Jhonny e Ester, admitiram, em
conversa informal, que a pesquisa foi fundamental para que eles se mantivessem
cursando a graduação desejada. Foi através da pesquisa, por exemplo, que Ester
identificou que o curso a ajudava com a ansiedade e que seria melhor permanecer
nele.
Para Jhonny, a pesquisa foi importante para desabafar sobre assuntos que não
seriam ditos em outro momento, e esta foi uma influência positiva em sua formação.
Portanto, discorre que:
Pode ser que sim que aí eu estou aqui me abrindo, falando coisas que
geralmente não falamos com todo mundo. Eu falei coisas como... d'eu querer
ser uma pessoa melhor, ficar me autocobrando...

Maria afirmou que falar sobre a formação inicial, as emoções e estabelecer a
reflexão é como um despertar para questões vindouras. E essas questões
possivelmente só seriam questionadas de maneira tardia no curso. Por isso, a
pesquisa demonstra benefícios imediatos em relação à formação dos participantes.
Isso fica claro no trecho: “tem coisas que você tá me perguntando que eu nunca parei
para pensar, tipo, meu medo como futura professora. E aí, agora eu fui despertando”
(ENTREVISTA). Podemos observar a partir da entrevista de Íris, que a participante
também começou a refletir sobre ser professora de língua espanhola através da
pesquisa, como pode ser percebido no diálogo a seguir:
F – Então você começa a refletir?
M – É, é verdade.
F – Começa a trazer a luz coisas que não tinha noção?
M – Não tinha noção, porque pelo fato de ser, eu não sei se é pelo fato de ter
chegado agora, ser primeiro semestre, eu não fico pensando muito “ah, e
quando eu formar, e quando eu tiver na sala de aula”. E aí, agora quando
você me perguntou eu fiquei com essa preocupação de como eu vou ser na
sala de aula. (ENTREVISTA, MARIA)
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F – O que você pensa assim sobre a responsabilidade de ser professora da
língua espanhola?
Í – Eu não penso, se você não tivesse falado, é uma boa questão, depois eu
te respondo, eu vou pensar e te respondo. (ENTREVISTA, ÍRIS)

Vemos, através dos excertos, que os processos de identificação e assimilação
da realidade docente desenvolvidos através da escuta ativa e da reflexão crítica na
pesquisa têm impacto na formação da identidade docente dos participantes. De
acordo com Ribeiro e Alvarez (2016), a identidade docente é influenciada antes
mesmo de o aluno entrar na universidade. E é na formação inicial, a partir da reflexão
e observação do fazer docente de seus professores, que se inicia o fortalecimento
dessa identidade.
De acordo com Maturana (1998a), as identidades se constroem a partir das
redes de conversação, nos domínios linguísticos que nos constituem. Sobre isso,
Moita Lopes (1998, p. 320) destaca que “a identidade é construída nas relações
sociais, nas interações com pessoas”. Dessa forma, evidenciamos que, a partir desta
pesquisa, construímos um espaço de interação reflexivo que, a partir da convivência
e do desenvolvimento da consciência, gerou a transformação e o fortalecimento da
identidade de professor de língua espanhola.
3.5 Emoções na formação inicial de professores
O viver humano é permeado pelas emoções, seus domínios de ação e pelo o
nosso fluir de acordo com esses fenômenos. À vista disso, a formação inicial também
é imbricada pela dimensão afetiva. Indo de encontro às dicotomias separatistas,
evidenciamos que as emoções participam de maneira mútua no processo de formação
inicial, visto que são expressas nas relações com o outro em determinado meio, a
partir da expressividade da linguagem.
De maneira principal, ao optar pela pesquisa de cunho etnográfico, buscamos,
através da convivência, estabelecer um espaço relacional onde foi possível a reflexão
e expressão das emoções que emergiram no seguimento de formação inicial. As
emoções que ocorreram foram diversas, como medo, frustração, insegurança e
alegria. Dentre as quais já haviam aparecido nas pesquisas de inglês (ARAGÃO,
2005, 2007, 2011, 2019; COELHO, 20011; BARCELOS; ARAGÃO, 2018; REZENDE,
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2014; MARTINS, 2015; SOUZA, 2015), e também na pesquisa de Andrade Neta
(2011). Sendo de tamanha relevância o posicionamento do autor, ao realçar que:

Barcelos e Aragão (2018) tiveram como um dos resultados de seu trabalho a
confirmação de o que prevalece na pesquisa sobre formação de professores
de Inglês no Brasil é expressão de emoções negativas, principalmente, o
medo e a falta de confiança para falar a língua, bem como experiências de
raiva e frustração no ensino e na aprendizagem. (ARAGÃO, 2019, p. 254)

Evidenciamos as citadas emoções e o fluir de uma emoção a outra nos excertos
abaixo:
F – Quando você desacredita, quando você sente que não é capaz... qual é
a emoção que você acha que surge?
J – Tristeza.
F – Hum... E o que você faz quando esses pensamentos vêm?
J – Eu só fico ansioso, muitas crises. Que desde o começo do curso eu só
vivo tendo crises. Mas geralmente eu tento me acalmar que... geralmente...
é... Todos os meus colegas aqui já sabem que eu fico com essas crises de
ansiedade. Aí eu tento me acalmar o máximo que eu posso, e tentar encarar
o medo (ENTREVISTA, JHONNY).

F – As aulas de espanhol têm sido como você imaginava? Caso não, como
você imaginava que seria?
í – Acho que tem sido até melhor, achei que ia travar um pouco, que até
imaginei até que a turma ia ser grande, não é, e aí como te falei fica até mais
acolhedor, então eu consigo brincar, que nesses dias eu fui pra frente
descalça, não sei se você tava.
F – Sim, você falou, fica descalça também, se você ficar descalça ajuda, a
gente se sente em casa.
í – Eu consigo ficar à vontade sabe, então tá sendo melhor do que eu
imaginei, muito melhor, tô me sentindo muito mais à vontade (ENTREVISTA,
ÍRIS)

Podemos observar no conversar de Jhonny, o fluir de uma emoção a outra, do
medo à tristeza, da tristeza à ansiedade, movimento natural do viver humano ao qual
Maturana (1998a) se refere, demonstrando o imbricamento entre algumas emoções e
seus domínios de ação.

Da mesma maneira, como ilustra o excerto acima,

evidenciamos o fluir percorrido por Íris, que, no primeiro momento, se movia num
emocionar de segurança e pertencimento. Mas, no segundo momento, a partir do
contexto da nova turma do matutino, passou a se mover num emocionar de
insegurança.
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O medo de falar e a insegurança são emoções recorrentes nas investigações
de inglês e também nas de língua espanhola. O medo de falar atua como componente
limitador na interação em sala de aula. Aragão (2019, p.255) relata que, nas pesquisas
de inglês já realizadas, “encontramos frequentemente estudantes que querem falar,
mas sentem medo, vergonha, inibição”. Ainda sobre isso, de acordo com Andrade
Neta (2011), o medo e a vergonha são as emoções que continuamente emergem da
experiência de investigação. Ainda de acordo com a autora,

O medo de falar está excessivamente ligado ao medo de cometer
erros e isso nos parece muito preocupante, pois manifesta uma falta
de entendimento da necessidade e positividade dos erros no processo
de aprendizagem de uma LE (ANDRADE, 2011, p. 396)

A inibição gerada pelo medo de falar em sala de aula, muitas vezes deriva da
sensação de incapacidade que aparece na fala dos participantes frequentemente.
Como vemos no trecho a seguir, “é isso, essa sensação de não pode falar, porque
não sabe, não tem como falar o certo” (ENTREVISTA, MARIA).
Através da reflexão, foi possível verificar também emoções que incidem de
maneira positiva na formação inicial dos participantes. De acordo com Ester, aprender
espanhol tem tido influência não só na sua vida profissional, mas a constrói também
no que diz respeito a sua identidade pessoal. A participante afirma que aprender
espanhol, “tem sido um refúgio emocional de uma deficiência emocional, até.
Aprender uma nova língua tem me ajudado a ter um sentido para me achar útil”
(CONVERSA INFORMAL, ESTER).
Outros aspectos a serem destacados como interpretação feita através da
pesquisa são as mudanças que a diminuição de alunos nas aulas de espanhol trouxe.
No contexto pesquisado por Andrade Neta (2011), as salas de aula de espanhol eram
mais numerosas do que no cenário atual. Íris, Maria, e Jhonny destacaram que o
número pequeno de alunos é algo positivo para a formação, pois auxilia na interação
e no fluir deles no processo de ensino-aprendizagem.
Em contrapartida, ao observar que no turno matutino só possuíam dois alunos
de Letras matriculados na disciplina, mantivemos uma preocupação acerca da
manutenção das turmas, que podem futuramente não ter demanda para existir. Um
dos fatores que tem influência na falta de procura por parte dos alunos que ingressam,
tudo isso em decorrência do novo cenário político-linguístico do Brasil. Além disso, a
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percepção hegemônica de que o inglês é a língua mais importante, em detrimento das
outras, contribui para esse cenário.
Para sistematização dos resultados dispostos na discussão de documentos,
criamos o quadro abaixo:

Quadro 1 – Emoções, identidade e reflexão na formação inicial de LE.

EMOÇÕES

JHONNY

ÍRIS

IDENTIDADE

No primeiro momento
ele fluía no emocionar
Johnny flutua entre o
de insegurança. Além
emocionar de tristeza e o
disso, o medo de falar e
de alegria. Ora medo, outro
a exigência de perfeição
segurança. Quando se
lhe afasta da identidade
sente capaz flui no ensinode ser professor.
aprendizagem e tem prazer
Quando opera no
em estar nas classes,
emocionar de satisfação
quando não, se distancia
e segurança, se
da língua espanhola.
aproxima dessa
identidade.
As mudanças de Íris são
bem marcadas: no primeiro
semestre ela operava num
emocionar de alegria e
À medida em que a
descontração e a fazia falar
pesquisa fluía Íris
bastante em sala de aula
cogitava lecionar
mesmo em meio a erros e
espanhol, mas no
correções. No II semestre, segundo momento, com
Íris já não falava mais tanto,
a insegurança isso
do contrário, operava no
deixou de aparecer no
emocionar de insegurança
seu linguajar e ações.
onde acredita que seus
colegas ação melhores que
ela e por isso, se omite.

REFLEXÃO

Jhonny acredita que as
reflexões feitas a partir
da pesquisa o tornaram
mais autoconsciente e
consequentemente isso
trouxe benefícios, tanto
para o processo de
ensino aprendizagem,
quanto para sua vida
pessoal.

Íris afirma que não faria
as reflexões que faz se
não fosse a pesquisa;
além disso, refletir traz à
luz emoções e aspectos
que ela não se atentava
antes.
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A experiência negativa
É difícil notarmos a
que Vanessa teve com evolução de si próprio,
Opera num emocionar de as aulas de espanhol no contudo, acredito que
felicidade, pois era o curso
ensino médio a faz
tenho tentado me
que ela sempre quis. Isso a querer ser professora empenhar em falar mais
VANESSA influencia a ter prazer nas
para "fazer diferente";
em sala de aula, assim
aulas além de sentir
esse emocionar
como tentar
segurança por estar no
fortalece sua identidade compreender melhor os
lugar que queria.
docente; os professores
colegas em meio a
lhe inspiram a querer
apresentações,
ser uma boa docente. atividades, entre outros.

ÉRIKA

Érika muitas vezes opera
no emocionar de dúvida,
Com relação a sua
não acerca da escolha da formação de identidade
profissão, mas em relação
docente, Érika afirma
a sua capacidade de
que seu maior desejo é
compreender a língua. Mas
"passar a alegria de
ao mesmo tempo ela se diz aprender a língua" para
apaixonada pela língua em
os seus alunos.
questão.

MARIA

No início da pesquisa Maria
operava num emocionar de
entusiasmo, ainda que
alguns momentos sua
sensação de limitação lhe
fizesse operar na agonia.
Assim, buscando a
estabilidade Maria buscou
mais segurança no
processo de ensino e
aprendizagem.

Com a aquisição do
emocionar de
segurança, surgiu
também o
fortalecimento da
identidade docente.
Além disso, a certeza de
estar no lugar certo a
afasta de estar no lugar
certo e faz ter resiliência
para enfrentar os
desafios da formação e
da profissão.

Maria diz que não faria
essas reflexões se não
fosse a pesquisa. Além
disso as dúvidas sobre
a profissão foram
sanadas, Maria se sente
no lugar certo e isso
serve de pilar para
rebater os comentários
de alguns professores.

ESTER

A ansiedade a fazia operar
na desistência. O prazer a
faz operar num domínio de
superação, onde existe
entusiasmo para vencer os
obstáculos. A atenção dada
pela professora para suas
questões lhe motiva.

A medida em que se
encontra em sala de
aula fortalece a sua
identidade docente. A
segurança de que está
aprendendo auxilia. O
prazer pelas aulas de
LE a faz querer passar
isso para seus alunos.

A reflexão a trouxe a
operação de prazer que
sente no curso. Lhe fez
perceber que a
ansiedade e a falta de
autoconhecimento
estavam lhe
prejudicando. Faz
regular melhor suas
emoções.

"Pude refletir sobre as
emoções e encontrar
meios de lidar com as
mesmas e como estas
interferem em nossa
vida, em todos os
aspectos."
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LÚCIA

Lúcia se sentiu frustrada e
isso a desmotivou. Sua
ansiedade e falta de foco
atrapalha seu ensinoaprendizagem. Lúcia não
quer ser professora. Lúcia
parece sempre estar de
saída.

Lúcia confirmou sua
falta de aptidão para a
licenciatura.

A reflexão feita na
pesquisa a ajudou a ter
certeza que não quer
ser professora;
percebeu a partir da
investigação que o
objetivo pelo qual o
aluno faz o curso
também modula o
ensino-aprendizagem.

Fonte: elaboração própria

A partir do quadro é possível evidenciar de maneira objetiva os documentos
discutidos nessa sessão. Além disso, percebemos como as emoções, reflexões e
identidades dos participantes aparecem, de maneira geral, ao longo da pesquisa de
campo. Assim, finalizamos as discussões de dados e daremos andamento aos
resultados que serão tratados na próxima sessão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nossa pesquisa buscou investigar a relação entre emoções-reflexõesidentidades e sua influência no processo de formação inicial de licenciandos do Curso
de Letras-Espanhol da Uesc e teve como base teórica a Biologia do Conhecer,
especificamente nas inter-relações entre emoção, ação e reflexão. Apoiamo-nos em
pesquisas já realizadas em língua inglesa sobre a temática (ARAGÃO, 2005, 2007,
2011, 2019; COELHO, 20011; BARCELOS; ARAGÃO, 2018; REZENDE, 2014;
MARTINS, 2015; SOUZA, 2015), e também na única pesquisa encontrada sobre o
tema na área de ensino-aprendizagem de espanhol (ANDRADE NETA, 2011).
A investigação buscou responder às seguintes perguntas norteadoras: i) quais
emoções emergem do processo de formação inicial e de que maneira elas
influenciam? ii) qual a relação entre a reflexão e as transformações pessoal e
profissional dos alunos em formação? e iii) como essa investigação pode contribuir
para o processo de formação inicial a partir da relação emoções-reflexõesidentidades?
Respondendo ao primeiro questionamento, diante dos estudos realizados,
concordamos que o emocionar se configura como um aspecto dinâmico, no qual
estamos

continuamente

nos

movimentando

de

uma

emoção

para

outra,

experienciando nossas vivências e, consequentemente, diferentes ações. Através da
análise dos nossos documentos de pesquisa, em particular, foi possível observar
distintas disposições, como insegurança, alegria, amor, frustração e ansiedade.
A alegria experienciada pelos participantes, por exemplo, produziu no decurso
da formação inicial um fluir em que houve participação e envolvimento no ensinoaprendizagem. Quando em posse desse domínio em sala de aula, os participantes
estiveram mais dispostos a falar e a “correr riscos” na conversação. Em contrapartida,
a insegurança, bem recorrente ao longo da nossa pesquisa de campo, produziu nos
participantes um efeito contrário ao da alegria. Entrelaçada com o medo de falar, a
insegurança conduziu os alunos a um conversar de autodepreciação em que todas as
suas habilidades foram postas em dúvida, levando-os a pensamentos de desistência
do curso, à introspecção em sala de aula e ao enfraquecimento da vontade de lecionar
a língua. Ademais, a sensação de incapacidade, muitas vezes, promoveu uma
paralisia diante dos desafios recorrentes do ensino-aprendizagem de língua
espanhola.
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Pudemos perceber também que, assim como nas pesquisas sobre o inglês e
na de Andrade Neta (2011), o medo de falar apareceu como emoção emergente do
processo de ensino-aprendizagem. Duas das muitas consequências da incidência da
referida emoção é a inibição da participação em sala de aula, bem como o fluir da
conversação do deve ser, local onde os participantes passaram a estabelecer padrões
para suas interações a fim de justificar a incidência de seus medos.
Outro aspecto observado girou em torno da felicidade e da realização em estar
cursando a graduação desejada: os alunos que sempre quiseram estar ali na
licenciatura e puderam, confirmaram tal certeza, apresentando uma participação
engajada em sala de aula, além de uma disponibilidade à reflexão e à ressignificação
de suas práticas.
A ansiedade também foi um emocionar recorrente na análise de documentos.
Quando ligada à formação, o citado emocionar atuou de maneira a difundir a
participação do aluno ao longo da aula, bem como no estabelecimento da insegurança
no que diz respeito à capacidade de participação na classe de língua espanhola.
No que diz respeito à segunda pergunta (qual a relação da reflexão com a
transformação pessoal e profissional dos alunos em formação?), cabe destacar que
nossa pesquisa se propôs a tornar a formação dos participantes mais consciente e
responsável, através da reflexão. Logo, podemos observar algumas transformações
estabelecidas ao longo da experiência.
As reflexões em relação ao processo de formação levaram alguns participantes
a estabelecer certeza em relação à escolha da profissão. Quando as certezas se
referiam a permanecer no curso por estar “no lugar certo”, a postura ao longo da
formação se tornou mais resiliente e serviu de base para o enfrentamento das
diversidades ao longo da graduação. Além disso, a pesquisa também teve papel
fundamental para que uma das participantes estabelecesse a certeza de que não
queria cursar Letras, e a percepção das responsabilidades implícitas do fazer docente
a embasou na certeza de desistir.
Outros dois aspectos que surgiram a partir da vivência foi a consciência acerca
das próprias emoções e a percepção da maneira como o emocionar modulava as
ações em sala de aula. Em muitos casos, a consciência ultrapassou a reflexão e levou
alguns dos participantes a mudar suas posturas no decorrer do processo de ensinoaprendizagem. Ademais, percebemos que a culpabilização do outro foi posta de lado
em alguns casos, sendo substituída pela responsabilização de seus próprios atos.
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É preciso destacar que a transformação da consciência e das práticas
aconteceu lentamente, o que nos permitiu reconhecer apenas o início do seu
percurso. Porém, a transformação permanecerá acontecendo enquanto eles
avançarem na formação, uma vez que esta é desenvolvida continuamente.
Outro aspecto concernente à experiência ao longo da pesquisa foi a
consciência do linguajar que estava fluindo: entendendo o entrelaçamento do linguajar
com o emocionar, alguns participantes se tornaram mais atentos na prática de
conversar e ao domínio de ação ao qual estava submetido. Uma vez que entendemos
que o fluir emocional e o viver humano são desenvolvidos dinamicamente, podemos
reconhecer que os processos de transformação aqui iniciados estão sujeitos a
conflitos, instabilidades e incertezas, os quais farão parte também da experiência de
formação inicial.
Cabe ressaltar também que, sendo uma pesquisa centrada na vivência e na
experiência conjunta, eu, enquanto pesquisadora, também tive crenças questionadas
e ressignificadas, certezas fortalecidas e transformações do meu fazer docente e da
minha prática de pesquisa. Além disso, desfrutei das escutas ativas e das habilidades
de percepção e de emoção advindas dos participantes, que em muitos momentos
foram destinadas a mim.
Em relação ao terceiro questionamento (Como a investigação pode contribuir
para o processo de formação inicial a partir da relação emoções-reflexõesidentidades?) afirmamos que um dos objetivos da pesquisa foi direcionado ao
fortalecimento do eixo de formação previsto pelo PAC de Letras da UESC. No que diz
respeito a esse objetivo, destacamos que a investigação permitiu a reflexão acerca da
formação docente ainda no início da graduação, procedimento que muitas vezes
acontece apenas no final da formação. Esse período de reflexão precoce contribui
para o estabelecimento de uma consciência mais responsável em relação ao
desenvolvimento do fazer docente.
Por consequência da pesquisa, podemos perceber, através das análises
interpretativas, que a compreensão das emoções e o sucesso no processo de
formação inicial estão intrinsecamente ligados ao fortalecimento da identidade de
professor de línguas estrangeiras. No entanto, quando as experiências se
estabelecem de maneira negativa, elas resultam no enfraquecimento dessa
identidade.
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Referente às limitações encontradas ao longo da pesquisa, destacamos as
seguintes: i) o longo período em que estivemos em campo coletando documentos para
tratamento e análise posterior; ii) o retardo do início da coleta de documentos na
pesquisa de campo por consequência da greve; e iii) a escrita realizada de maneira
concomitante à coleta de documentos.
No início da pesquisa, após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética, foi
necessário aguardar o retorno das atividades acadêmicas que haviam sido paradas
por consequência de uma cessação do trabalho por parte dos professores, devido a
reivindicações feitas em prol das condições salariais e políticas. Consequentemente,
foi preciso realizar uma alteração do calendário da investigação, fato que estendeu às
coletas de documentos até

janeiro

de

2020.

Nossa pesquisa previa o

acompanhamento dos participantes ao longo de dois semestres, o que totalizaria em
média oito meses no campo; considerando que o mestrado dispõe de um tempo
limitado a dois anos, algumas questões emergentes ao longo do processo precisaram
ser reelaboradas.
As pesquisas de cunho etnográfico e baseadas na pesquisa narrativa estão
apoiadas nas experiencias vivenciadas pelos participantes, apresentando um caráter
dinâmico. Por isso, enquanto as vivências aconteciam, novos aspectos a serem
explorados surgiam ao longo do trabalho de campo. Todavia, como o tempo foi um
fator limitante nas demais possíveis análises, deixaremos algumas delas como
sugestões para pesquisas posteriores.
Além disso, a quantidade de informações geradas, a partir dos documentos
coletados, nos indica possibilidades de desdobrarmos da pesquisa em outras
publicações ou novos projetos. Particularmente, as representações de identidades
docentes e dessas com relação a outras informações expressas nos documentos de
pesquisa nos indicam um potencial para continuidade de esforço para outras
perspectivas. Nesse aspecto, ainda prevemos um retorno aos participantes acerca
dos resultados e conclusões, o que ainda não foi possível devido as limitações de
tempo e choque de calendários.
Por fim, descritas algumas das limitações encontradas ao longo do
desenvolvimento deste estudo, discorremos sobre as implicações provenientes desta
investigação. Como contribuições teóricas para o estudo das emoções na Linguística
Aplicada no Brasil, nossa pesquisa traz resultados que vão na direção dos estudos
feitos em língua inglesa (ARAGÃO, 2007; COELHO, 2011; REZENDE, 2014; SOUZA,
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2015; MARTINS, 2015), que se dedicam a investigar o papel das emoções na
formação de docentes de línguas com viés teórico baseado na Biologia do Conhecer,
bem como na contribuição ao estudo já realizado por Andrade Neta (2011).
Além disso, através desta pesquisa foi possível comprovar que os resultados
acerca dos estudos sobre emoções da língua inglesa se reiteram na investigação da
língua espanhola. Isso denota que os fenômenos presentes em sala de aula estão
relacionados à linguagem, independentemente da língua que se está aprendendo, e
refuta a crença da facilidade em aprender, no processo de ensino-aprendizagem de
língua espanhola, que muitas vezes ecoa no imaginário coletivo.
Outra implicação desta pesquisa é o seu carácter social e o fato da sua
devolutiva acontecer em tempo real. Enquanto os participantes refletiam,
transformavam suas práticas dentro da formação inicial, colaborando para a formação
de futuros docentes críticos e reflexivos e que a consideravam para além da cognição.
Nesse sentido, este tipo de pesquisa está atento a uma forma de pensar a pedagogia
da formação inicial de professores que se preocupa com a reflexão docente e com o
papel de considerar as emoções desde a formação inicial. Além disso, rompe com a
lógica de que só verão a prática da profissão no final, já que estamos trabalhando com
simulação e reflexão acerca das práticas dentro do fazer docente desde o início.
A prática reflexiva e a autoconsciência diante das emoções contribuem para o
estabelecimento de uma jornada mais consciente ao longo da formação. Assim, os
participantes desta pesquisa poderão, ao longo de sua formação, transformar
experiências negativas em positivas através da ressignificação de suas vivências.
Além disso, esta pesquisa serviu para fortalecer questões referentes à língua
espanhola, uma vez que nossa investigação se apresenta como ato de resistência às
imposições hegemônicas das políticas linguísticas do Brasil. No limiar dessa
premissa, fortalece ainda a divulgação científica na área. Dessa maneira, a referida
investigação une-se a tantas outras pesquisas produzidas desde a Lei 11.161/2005,
compondo um cenário amplo e diversificado dos estudos em língua espanhola.
Também como resultado da citada pesquisa está a transformação vivenciada
por mim ao longo de toda a experiência. A partir de todas as reflexões, as minhas
práticas docentes foram questionadas; a minha identidade docente, fortalecida; e a
minha identificação com a língua espanhola, ratificada. Além disso, através das
experiências de reflexão coletiva, pude ressignificar algumas das minhas
inseguranças enquanto profissional. Por isso, destacamos que nessa pesquisa os
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benefícios se estenderam também à pesquisadora. De acordo com Maturana (1998a)
somos transformados na convivência mútua a partir das relações sociais.
Entendendo que existem muitos desdobramentos que podem ser realizados a
partir da nossa pesquisa, deixamos algumas sugestões de estudos posteriores a partir
deste ponto de partida:
(1)

Pesquisas que investiguem o impacto da revogação da Lei 11.161 de

2005 na formação de professores de espanhol em formação;
(2)

Pesquisas que analisem a influência da reflexão realizada no início da

formação ao longo da graduação.
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ANEXO A
Roteiro para Escrever a Narrativa Autobiográfica6
Pesquisadora: Francielle Ferreira Silva
Mestranda PPGL-UESC
Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Camargo Aragão
Já que o que nos interessa é a reflexão sobre o processo de ensinoaprendizagem de língua espanhola, a narrativa deve ser escrita em língua portuguesa,
para obter maior fluência. Em folha separada, a narrativa pode ser escrita à mão ou
no computador. O importante é escrever, refletir, ser sincero e curtir a oportunidade
de escrever um pequeno memorial de sua experiência profissional no fim do curso.
Na narrativa autobiográfica haverá o registro pessoal e de aprendizado:


Conte um pouco de sua história pessoal e escolar (conte onde nasceu,
onde estudou, onde mora, com quem, o que gosta de fazer, coisas que
lhe interessam...)



Conte sobre suas experiências com a língua espanhola, onde estudou
(escola regular, curso de línguas, outros), como eram as aulas, o que
achava destas aulas, como era sua relação com os professores e
colegas, quais razões lhe levaram a aprender espanhol;



Porque escolheu o curso de Letras da UESC? Como tem sido as aulas
de língua espanhola durante na graduação? Porque escolheu a língua
espanhola e não outra língua? Já é ou pretende ser professor de
espanhol (porque)?



Como você acredita que aprendemos uma segunda língua? Você gosta
de aprender espanhol (justifique)? Quais atividades de aprendizagem
de espanhol mais lhe interessam? Qual seu contato no cotidiano com a
língua espanhola? Como você descreveria sua atitude com relação a
língua espanhola e aos países que falam a língua?

6

Roteiro adaptado de ARAGÃO (2007).
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ANEXO B
Entrevista Semiestruturada
Pesquisadora: Francielle Ferreira Silva
Mestranda PPGL-UESC
Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Camargo Aragão
Pare, pense, reflita e responda as seguintes questões:
1- O que te fez escolher o curso de letras e optar pela língua espanhola?
2- Como você acredita que as emoções podem influenciar no seu processo de ensino
aprendizagem?
3- As aulas de espanhol têm sido como você imaginava que seriam? Caso não, como
você imaginava que seria e como tem sido?
4- Você tem tido dificuldades em relação ao processo de ensino-aprendizagem da
língua espanhola na graduação?
5- Você será professor de língua espanhola, o que você pensa sobre isso?
6- Com base no contexto de ensino de língua espanhola que vivemos, você se sente
prejudicado por isso?
7- Você reflete sobre seu processo de ensino-aprendizagem?
8- O que você pensa sobre a responsabilidade de ser professor de língua espanhola?
9- O que uma pessoa precisa para aprender a falar bem a língua espanhola?
10- Você acredita que essa pesquisa está influenciando na sua formação, se sim,
explique o porquê.
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ANEXO C
ROTEIRO PARA COLAGEM DESCRITIVA7
Pesquisadora: Francielle Ferreira Silva
Mestranda PPGL-UESC
Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Camargo Aragão
Nesta atividade você vai realizar uma colagem usando recortes de livros,
revistas, jornais, gibis, cartoons e de outras imagens ou palavras que possam, de
alguma forma, descrever alguns cenários de seu processo de ensino e aprendizagem
de língua espanhola e sua relação com a língua no que diz respeito as habilidades.
Em seguida marcaremos uma sessão reflexiva para conversarmos sobre a colagem.
Numa folha, cole uma ou mais imagens e palavras que possam ilustrar as
seguintes questões:
A) Como você se sente nas aulas de língua espanhola. Tente ilustrar sua colagem
com um recorte que represente uma sensação, um sentimento, que predomina
nas aulas. Reflita sobre as possíveis causas desta sensação.
B) Cole uma imagem que simbolize para você a cultura da língua espanhola e,
uma outra imagem que demonstre sua relação pessoal com a cultura da língua.
C) Faça uma colagem com uma imagem que diga respeito à maneira como você
se imagina como um profissional habilitado para dar aula de língua espanhola.
Como você se sente sabendo que será um professor de língua espanhola
D) Cole uma figura que simbolize sua imagem como professor.

7

Roteiro adaptado de ARAGÃO (2007).
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ANEXO D
Questionário de Avaliação Final8
Pesquisadora: Francielle Ferreira Silva
Mestranda PPGL-UESC
Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Camargo Aragão
Pare, pense, reflita e responda as seguintes questões:
1- Como você avalia a utilidade desta experiência de refletir sobre seu processo
de ensino e aprendizagem de espanhol?
2- Descreva um aspecto que você considerou como positivo e outro negativo de
refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem de espanhol na sala de aula
da universidade.
3- Você já fez alguma coisa parecida antes?
4- Você acredita que esta reflexão tenha tido um efeito positivo no seu processo
de se tornar professor (profissional)? Como?
5- Compare-se com os outros alunos da sala que não participaram desta pesquisa.
Você percebeu alguma diferença entre você e seus colegas na maneira como
abordou seu processo de ensino e aprendizagem de espanhol neste semestre?
6- Compare-se consigo próprio antes de começar esta pesquisa. Como você
mudou? Descreva esta mudança.
7- Você acredita que seu desempenho futuro como um professor em formação de
espanhol será diferente como resultado desta pesquisa? Explique.
8- Você acredita que outros estudantes-professores podem melhorar seu
desempenho através da integração da reflexão sobre as emoções e o processo de
ensino-aprendizagem? Porquê?
9- Você teria alguma sugestão para mudar ou adicionar no uso da reflexão como
parte das atividades de ensino/aprendizagem de línguas?

8

Questionário adaptado de ARAGÃO (2007).

