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RESUMO 

 

Esta pesquisa surgiuda prática pedagógica da pesquisadora em uma escola técnica, 

na cidade de Natal/RN, e tem por objetivo verificar como a afetividade é 

percebidapelos alunosnas aulas de inglês, pois,a princípio, pode-se tera ideia de um 

ensino tecnicista, cujo foco é o processo de aquisição de habilidades, nos cursos 

técnicos. Como neste trabalhocognição e afetividade são considerados elementos 

indissociáveis,procuramos identificar as marcas linguísticas que expressam as 

representaçõesconstruídas pelos alunos sobre a afetividade nessas aulas. 

Utilizamos a metafunção ideacional de Halliday (1994),realizada pelo sistema de 

transitividade para ilustrarcomo as orações são utilizadas para realizar as 

representações e ametafunção interpessoal, que trata das relações entre professor e 

aluno.Procuramosidentificar os processos (HALLIDAY, 1994) mais utilizados pelos 

68 alunosparticipantes da pesquisa, de modo a estabelecer o lugarda afetividadeem 

suas representações.Utilizamos narrativas de aprendizagem (BARCELOS, 2006), 

submetidas ao programa computacional WordsmithTools (SCOTT, 2009), cujos 

resultados apontam os itens lexicais  mais  frequentes.  As escolhas lexicais 

parecem sugerir que a afetividade é percebidacomo elemento integrante das aulas 

de inglês dessa escola. Há representações de aulas interativas,nas quais as 

necessidades dos alunos são consideradas. Essas representações são construídas 

no relacionamento do professor com os alunos, realizadas gramaticalmente pelo 

adjunto de polaridadenegativa ‘não’, adjunto de intensidade ‘muito’, e do grupo 

nominal ‘o(a)professor (a)’ junto a um operador verbal.  Os processos relacionais 

(ser e estar) e mentais (gostar) foram os mais utilizados em seus textos, e 

observamos que a afetividade e a disponibilidade em ajudar são elementos de 

articulação de primeira ordem para eles. O sistema de Avaliatividade (MARTIN; 

WHITE, 2005) foi utilizado para analisar as escolhas relacionadas às atitudes de 

julgamento e ao afeto feitas pelos alunos, que apontaram apreciação por aulas 

interativas e participativas,mas ainda há posturas autoritárias nas aulas. 

 
Palavras-chave : Afetividade.Representações.Linguística Sistêmico-
Funcional.Ensino de Inglês. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work has risen from the researcher’s pedagogical practice at a technical school 

in Natal, and it aims  to observ how affectiveness is noticed by the students in their 

English classes, since we can have an idea of technicist teaching, which foccus on 

the acquisition of technical abilities. As cognition and affectiveness are considered 

indivisible elements in this research, we tried to identify the linguistic signs that 

express the students’representations about affectiveness in their English classes. We 

used the Systemic Functional Linguistics approach to study the Ideational 

metafunction of Halliday (1994), by means of the transitivity system, to show how the 

clauses are used to illustrate these representations, and the interpersonal 

metafunction, that deals with the relationship between the teacher and the students. 

We tried to identify the most common processes (HALLIDAY, 1994) mentioned by 

the 68 students who participated in this work. We used learning narratives 

(BARCELOS, 2006) submitted to Wordsmith Tools computing program (SCOTT, 

2009), whose results indicate the most frequent lexical items found in their narratives.  

The lexical choices seem to indicate that affectiveness is noticed as a composing 

element of the English classes in that school. There are representations of interacting 

classes, where the students’ needs are considered. These representations are built 

in the relationship of the students and the teacher, and they are grammatically 

realized by means of the polarity adjunct “no”, the intensity adjunct “very”, and the 

nominal group  “the teacher” . The relational and mental processes (be) and (like) are 

the most used in their narratives, and we also observe that affectiveness and 

disponibility to help the students are considered the most important attitudes in their 

representations. The Appraisal system is used to analise the choices related to the 

attitudes and judgement of the students, that show appreciation for interacting 

classes, but there is still authorithary berhavior from the teacher in the English 

classes. 

 

Key-words :Affectiveness. Representations.Systemic-FunctionalLinguistics.Teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para iniciarmos a nossa discussão sobre a afetividade no ensino de inglês, no 

nível médio da escola técnica, consideremos o texto a seguir (BONDACZUCK, 2006, 

p.3). 

 

“[...] Recebi uma educação racional, diria cartesiana, baseada principalmente na 
lógica. Fosse me comportar com base na forma como fui educado, seria um sujeito todo 
razão (inteligência), que Fernando Pessoa classifica de “realista”. Ocorre que não sou robô, 
programado para executar determinadas tarefas, de uma certa maneira que não muda 
jamais. 

Com o tempo, e com a predominância dos hormônios sobre os neurônios, na louca e 
descomprometida juventude, tornei-me um feixe ambulante de emoções. Reagia conforme 
os sentimentos do momento, sem muito raciocínio ou reflexão. Os anos foram passando e 
minha personalidade foi sendo moldada conforme as circunstâncias que tive de encarar. 
Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Continuei emotivo, sem dúvida, mas com o necessário 
tempero do raciocínio. 

A emoção pura, instintiva, é sentimento. É reta, direta, específica, quente e subjetiva. 
Engendra as artes, notadamente a poesia. Já a razão é inteligência, no sentido lato, o da 
capacidade de entender tudo o que nos cerca e o que sentimos. É circular, indireta, 
genérica, fria e objetiva. É a ferramenta do cientista e dos que elaboram obras materiais, 
nem sempre devidamente valorizadas, mas indispensáveis ao padrão de vida dito civilizado. 

Qual dos dois é mais importante? Diria ambos. Tanto a emoção, quanto a razão, 
desde que bem dosadas, são essenciais a uma pessoa equilibrada e, portanto sábia. 
Provavelmente nem os robôs conseguem ser racionais, e só racionais, o tempo todo. Bela 
parábola nesse sentido é a trajetória de Andrew, personagem vivido por Robin Williams, no 
filme “O homem bicentenário”. 

O robô Andrew, da série NDR- 14, foi projetado para servir os humanos. Todavia, 
não se sabe por qual motivo, se por defeito ou em decorrência da evolução, se afeiçoou à 
família a qual servia. E a afeição evoluiu de tal maneira, que lhe valeu o certificado que tanto 
aspirava: o de ser humano, ou seja, conheceu e passou a ter emoções. Com isso, ganhou, 
até “o direito de morrer”, como qualquer outra pessoa, como eu, como você, como Lula, 
como Bush, como Ariel Sharon. 

Embora todos tenhamos (posto que em diferentes graduações, reitero), tanto 
emoção, quanto razão, em determinadas pessoas (e em certas ocasiões), uma predomina 
sobre a outra. Fernando Pessoa vê nisso resultados diferentes. “Os realistas realizam 
pequenas coisas, os românticos, grandes. Um homem deve ser realista para ser gerente de 
uma fábrica de tachas. Para gerir o mundo deve ser romântico. É preciso um realista para 
descobrir a realidade; é preciso um romântico para criá-la”, afirma o poeta dos heterônimos.” 

O meu lado racional contribuiu para que eu fosse jornalista. O emocional fez de mim 
um poeta. E não abro mão de nenhuma dessas duas características [...]” 

 

 

Nesse trecho da crônica Emoção e Razão, Bondaczuck (2006) retrata seu 

perfil psicológico e a mudança em sua vida da dicotomia razão x emoção, para um 

novo binômio, em que a razão permanece junto à emoção. 
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Vygotsky (2004) também aponta que a velha educação logicizava e 

intelectualizava o comportamento, resultando em um “secamento de coração”, ou 

total ausência de sentimento, característica de todos aqueles que receberam este 

tipo de educação cartesiana mencionada pelo autor. Seria um tipo de “robotização”, 

processo inverso ao ocorrido com o robô Andrew, do filme “O homem bicentenário”, 

no qual uma família americana comprou um robô chamado Andrew para realizar 

tarefas domésticas simples, porém o robô começou a apresentar traços 

característicos do ser humano como curiosidade, inteligência, e quando ele passou a 

ter emoções, ele se humanizou.  O escritor relata que com a educação racional se 

sentia como um robô, programado para desempenhar tarefas, da mesma forma que 

o aluno se sente diante da “educação bancária”, tão combatida por Paulo Freire 

(1987), em que os alunos são considerados “tábulas rasas”, que devem receber as 

informações ou conhecimentos de um professor, detentor do saber. 

A concepção cartesiana que norteava a sociedade e a educação até o final do 

século XIX destacava a preponderância da razão sobre a emoção em todas as 

instâncias da vida. Essa ideia predominava na filosofia, na forma de conceber o 

mundo e na educação até o início do século XX, quando os avanços nas áreas da 

psicologia e da educação deram um novo rumo à educação, que passou a não ser 

considerada apenas como treinamento do intelecto, ou aprendizagem de habilidades 

específicas, mas também como uma forma de educar e potencializar os sujeitos 

(CASTRO, 2007).  

O autor da crônica se sentia primeiramente como um robô e, com o tempo, 

transformou-se em um feixe de emoções, reagindo sem raciocínio ou reflexão. 

Depois concluiu que precisava do tempero do raciocínio, mesmo sendo emotivo. Na 

educação, a afetividade é um aspecto precioso na prática pedagógica, porque 

estamos lidando com seres humanos que têm emoções, anseios e necessidades, 

por isso a afetividade na prática de ensino pode facilitar o processo de 

ensino/aprendizagem, já que humaniza o ensino, mas não se sustenta sem a 

presença do cogntitivo, do social, do entendimento do momento histórico e político 

(ROMERO, 2007). 

O robô Andrew, mencionado por Bondaczuck, tornou-se humano quando se 

afeiçoou à família para a qual trabalhava. A partir do momento em que ele conheceu 

e sentiu emoções, ele se humanizou. É uma característica do ser humano sentir 

emoções e todos nós somos feitos de razão e emoção. O autor da crônica conclui 
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que a razão não deve preponderar sobre a emoção, mas conviver com ela, e este é 

o ponto de vista que está presente na visão moderna de educação, como concebe 

Vygotsky (1991): a nova concepção monista que reconhece que a razão e a emoção 

se complementam para a formação de um ser holístico, integral e único. 

 Segundo Castro (2007), na área do ensino de inglês, o tema da afetividade 

começou a ser discutido no final dos anos 1960, como uma resposta aos 

questionamentos sobre os métodos mais adequados para o ensino de línguas, ou 

como uma reação aos drills1 utilizados no ensino de inglês naquela época. Entre os 

anos 1960 e 1980, a afetividade no ensino, de uma forma geral, prioriza o aprendiz, 

reconhecendo-o como um dos elementos fundamentais integrantes no processo de 

aprendizagem e estabelece que as características individuais do aluno podem 

interferir e contribuir nesse processo.  Os professores são sensibilizados para os 

valores e relações humanas que ocorrem na aula de inglês, e atribui-se muita 

importância à qualidade de interação na sala de aula, elevando, assim, o papel da 

afetividade no ensino deste idioma. 

 No campo da pesquisa qualitativa sobre aprendizagem de inglês, esta 

temática se inclui no âmbito da Linguística Aplicada,(doravante LA), pois este tema é 

objeto de estudo do campo da educação e ao mesmo tempo da LA que, com seu 

aspecto interdisciplinar, também contempla a área de estudo de línguas (materna e 

estrangeira) e formação de professores. 

No Brasil, o tema da afetividade no ensino de inglês tem seguidores dentro da 

perspectiva humanista, como Paulo Freire (1987, 2009), que enfatiza a importância 

do mundo interior do aluno, e coloca os pensamentos individuais, sentimentos e 

emoções na vanguarda de todo desenvolvimento humano. Rogers (1969) foi o 

principal precursor dessa abordagem humanista. Segundo ele, os seres humanos 

têm um potencial natural para aprender, e isso acontece, principalmente, quando o 

objeto da aprendizagem é considerado relevante para o aluno, e quando ele 

participa do processo. 

A educação dicotômica é fruto do positivismo, que isola, segrega e desvincula 

as partes do todo (OLIVEIRA; RENDA, 2007): vivemos um período de mudança no 

que se refere à compreensão do mundo, denominada a “virada social da pesquisa” 

                                            
1Drillssão exercícios de repetição de palavras ou estruturas, característicos do método 

audiolingual, baseado no estruturalismo americano e na psicologia berhaviorista dos anos 50 
(HUBBARD, 1993) 
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(GEE, 2000, apud. OLIVEIRA; RENDA 2007), na qual a tendência moderna é a 

atualização tradicional que supera a dicotomia entre razão e emoção e busca 

incorporar outros elementos que ampliem a possibilidade de atuação do homem. 

 

Se passamos a entender, como educadores, que temos de mudar nossa 
forma cultural de ser e de agir no mundo escolar, que temos de mudar 
nosso modo social de entender os alunos, não só como sujeitos pensantes, 
mas também como sujeitos que sentem, isso implica uma mudança cultural 
e social do posicionamento do ser professor. (OLIVEIRA; RENDA, 2007, p 
307). 

 
 
 

A partir da ideia de mudança, na forma de agir no mundo escolar, 

considerando o aluno como sujeito que pensa, mas que também sente, realizamos 

esta pesquisa, que tem como objeto de estudo as representações sobre a 

afetividade, tema que no ensino de línguas tem recebido muita atenção, pois “o 

clima emocional é essencial para haver aprendizagem” (CASASSUS, 2007) em 

qualquer área, mas na aquisição da língua é ainda mais relevante, pois o alvo da 

aprendizagem no ensino de um idioma é a própria língua, e ela também é o 

instrumento utilizado para sua aquisição. A dimensão afetiva está intrinsecamente 

ligada à aquisição do conhecimento, e podemos dizer que estas dimensões (afetiva 

e cognitiva) são indivisíveis (VYGOTSKY, 1987). 

 Buscando contribuir para os estudos que levem a uma reflexão sobre a 

afetividade no ensino da língua inglesa, realizamos uma pesquisa sobre as 

representações discentes da afetividade nas aulas de inglês do Ensino Médio, numa 

escola técnica na cidade de Natal. 

O desejo de realizar este trabalho surgiu entre 2007 a 2009 quando trabalhei 

como professora substituta de Inglês, numa escola técnica na cidade de Natal. 

Comecei a questionar como os aspectos afetivos seriam percebidos pelos alunos 

daquela instituição nas aulas de inglês, já que uma escola técnica pode nos remeter 

à ideia de um ensino tecnicista, que se preocupa com o estudo de conhecimentos 

específicos, úteis para que o aluno futuramente se integre na máquina do sistema 

global, produzindo indivíduos “competentes para o mercado de trabalho, 

transmitindo eficientemente a organização de um currículo que se propõe à 

aquisição de habilidades e atitudes informações precisas, objetivas e rápidas” 

(LIBÂNEO, 1989, p. 290). 
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Procuramos investigar como os alunos percebem a afetividade nas aulas de 

inglês, por meio de uma pesquisa quali-quantitativa, que analisa as marcas 

linguísticas que expressam estas representações, com o auxílio da Linguística 

Sistêmico-Funcional para a análise e interpretação dos dados. O objetivo deste 

trabalho é o aprofundamento do estudo sobre a afetividade no ensino da língua 

inglesa, por meio das análises das representações dos alunos. 

Desse modo, esse estudo procura responder as seguintes perguntas de 

pesquisa: 

 

a) Que marcas linguísticas expressam as representações dos alunos sobre 

afetividade nas aulas de Inglês do Ensino Médio da escola em estudo? 

 

b) Quais processos, a partir da perspectiva sistêmico-funcional de Halliday 

(1985, 1994, 2004), são utilizados para realizar essas representações? 

 

c) Qual é o papel da afetividade nas representações dos alunos? 

 

 

Utilizamos questionários e narrativas de aprendizagem para obtermos 

respostas para esses questionamentos. 

Este tema é relevante para o ensino de línguas, pois o professor de Inglês é 

também um educador, e o ensino de uma língua não pode ser reduzido à 

transmissão de conhecimentos ou regras gramaticais, mas visa à utilização da 

língua em situações interativas cotidianas, e para isto deve haver espaço para 

questões afetivas (ARNOLD; BROWN, 1999), já que a afetividade é um elemento 

integrante da interação. 

As representações dos professores sobre o papel da afetividade no ensino 

técnico de uma escola no interior do estado de São Paulo foi apresentado em estudo 

desenvolvido por Oliveira (2007), cujas conclusões apontam que o professor, no 

contexto estudado, tem consciência da importância da afetividade para o processo 

de ensino-aprendizagem, porém observou-se a prioridade dos aspectos racionais 

em detrimento dos emocionais, e os aspectos afetivos estavam mais presentes nos 

discursos do que na prática. 
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Outro estudo recente (PIRES, 2005) tratou dos aspectos afetivos nos 

processos de ensino e aprendizagem de língua estrangeira na meia idade, tema 

apresentado na área de aquisição de linguagem. Concluiu, neste estudo, que os 

professores devem fazer o possível para tornar a aula prazerosa, proporcionando 

emoções positivas, e ter como meta principal o aprendizado, já que há uma relação 

cíclica entre motivação, emoções e crenças. Os professores devem administrar as 

emoções sem descuidar dos propósitos da aprendizagem, para que não seja 

manipulação sentimental (STEVICK, 1999). 

Esse trabalho propõe a pesquisa sobre a afetividade nas aulas de inglês por 

meio do olhar do aluno, e assim como os outros estudos, possibilita um 

aprofundamento nesse tema tão complexo, subjetivo, mas de grande importância no 

processo de ensino/aprendizagem. 

O primeiro capítulo dessa dissertação, desse modo, destina-se a apresentar 

um panorama histórico sobre a afetividade, perspectivas psicológicas e neurológicas 

da afetividade, as principais concepções de Piaget e Vygotsky, que colaboraram 

para a mudança de paradigma a respeito da afetividade, bem como a sua relação 

com a Linguística Sistêmico-Funcional e os diferentes estilos de 

aprendizagem.Mencionamos ainda a história da tecnologia educacionalpara 

entender o papel da afetividade nesse contexto e como ela está inserida no 

processo de ensino-aprendizagem.  As representações e crenças também estão 

inseridas na dimensão afetiva, por isso também são consideradas nesse capítulo. O 

ensino de inglês, com foco no letramento, pode contribuir para aulas significativas, e 

também é abordado nesse trabalho. Buscamos encontrar, nas narrativas dos alunos, 

sinais de aulas interativas, com diversas atividades que contemplam os variados 

estilos de aprendizagem, aulas significativas, pois todos esses aspectos 

caracterizam afetividade no processo de ensino de inglês. 

No segundo capítulo, apresentamos a metodologia utilizada, detalhando o 

objeto de estudo, uma breve contextualização sobre o ambiente onde foi realizada a 

pesquisa e os seus participantes, o método, o programa computacional utilizado - o 

WordSmith Tools (SCOTT, 2009) - e as metafunções utilizadas nas análises. 

No terceiro capítulo, apresentamos os dados gerados, as análises e 

discussões, e ao final, temos as consideraçoes finais e asreferências bibliográficas.
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1FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Este capítulo se propõe a definir o termo afetividade, apresentando um 

panorama histórico que situa a afetividade no processo de aprendizagem, 

considerando as teorias de Piaget e Vygotsky, uma discussão sobre uma 

perspectiva neurológica sobre a afetividade, além das representações e crenças na 

aprendizagem. Retratamos ainda a relação entre a Linguística Sistêmico-Funcional e 

a afetividade, o letramento, e a interação na aula de inglês do Ensino Médio.  

Ao final deste capítulo,explicitamos a relação desta pesquisa com a área da 

LA, bem como os fatores que interferem na aprendizagem e os diferentes estilos de 

aprendizagem. 

 

1.1 AFETIVIDADE: DEFINIÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

 

 

O termo afetividade é subjetivo. Está relacionado a aspectos emocionais do 

ser humano. Nesta pesquisa, concebemos afetividade comoconcebeArnold (1999), 

que a define como conjunto de emoções, sentimentos, humor, crenças e atitudes 

que condicionam o comportamento humano. 

Arnold (1999), ao situar a afetividade no contexto do ensino, de uma forma 

geral, pontua que o lado afetivo da aprendizagem não está em oposição ao lado 

cognitivo, e que quando ambos são usados juntos, o processo cognitivo pode ser 

construído sob uma formação sólida. Nenhum dos dois aspectos tem a última 

palavra e, na realidade, são indissociáveis. 

A relação entre afetividade e a produção do conhecimento é um tema que 

vem sendo estudado ao longo dos séculos, porém como já dissemos, a razão 

predominava em todas as instâncias da vida. O filósofo grego Zenão de Cítio, no 

século III A.C., fundou o estoicismo, em que a virtude, a sabedoria e o caráter 

íntegro dominavam as emoções. Continuando com esses princípios, Cícero culpava 

as paixões pelo distanciamento da razão, e por longos séculos as emoções foram 

consideradas o veneno da alma e deveriam ser eliminadas. O filósofo Aristóteles, no 

entanto, acreditava que corpo e mente se integravam, sendo matéria e forma 
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(ideias), componentes de uma mesma unidade (KUPFER 2003, apud ROMERO, 

2007). 

Descartes (1596-1650), filósofo francês conhecido pela célebre afirmação 

“Penso, logo existo”, demonstrava muito bem a concepção de uma mente racional, 

desconsiderando totalmente o lado emocional. 

No século XVII predominava a filosofia cartesiana, que continuava com a ideia 

de separação de corpo e mente, porém o filósofo holandês Spinoza (1632-1677) 

propôs, no final do século XVII, a ideia de corpo e alma como complementares, em 

sua obra “Ética”. Segundo ele, o movimento interno do corpo e o nexo interno das 

ideias na alma constituem a essência do homem. Estes posicionamentos 

divergentes de Descartes e Spinoza refletem-se nas teorias mais atuais que 

abordam a construção do conhecimento (ROMERO, 2007). 

No século XX,percebemos uma tentativa do homem de conceber a razão e a 

emoção como elementos integrantes na construção do pensamento e do 

conhecimento, e isso ocasiona mudanças na educação, principalmente na postura 

do ensino tradicional, em que obedecendo ao direcionamento vigente,a emoção não 

era considerada no momento de planejar ou ministrar a aula. 

A seguir, apresentaremos a abordagem cognitivista, diferenciando-a da 

tecnicista, bem como as teorias de Piaget e Vygotsky, os maiores representantes do 

cognitivismo, que foi um movimento que surgiu em objeção aos métodos 

behavioristas e que tem como principal objetivo o estudo da consciência e da mente. 

 

 

1.2 PERSPECTIVAS PSICOLÓGICAS E NEUROLÓGICAS DA AFE TIVIDADE 

 

 

Morin (2000) relata que o homem investiga a ciência em busca de 

abordagens que impregnam as áreas de conhecimento e levam os pesquisadores a 

buscar uma forma de superar a visão fragmentadada e compartimentada de ver o 

universo, características do positivismo. 

A abordagem cognitivista da educação enfatiza aspectos biológicos e 

cognitivos na aprendizagem e desenvolvimento humano. Ela propõe a articulação 

das emoções ao conhecimento, mas se volta mais para a compreensão do trabalho 

mental que ocorre na aprendizagem, considerando o aprendiz como integrante 
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intelectualmente ativo do processo (ROMERO, 2007). Por outro lado, a abordagerm 

tecnicista propõe uma pedagogia embasada na racionalidade, eficiência e eficácia 

da produtividade, na qual o aluno é visto como um espectador da realidade objetiva. 

Os elementos técnicos são o principal objetivo. Na relação professor-aluno do 

ensino tecnicista, o professor transmite a matéria e o aluno recebe, aprende e fixa, 

não participando do programa educacional, por meio de uma comunicação técnica 

que visa a garantir a eficácia da transmissão do conhecimento, procedimento 

semelhante ao que Paulo Freire (1983) denomina “educação bancária”, que existe 

no sistema capitalista. Nesta concepção,  

 

O educador é o que educa; os educandos, os que são educados; o 
educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; o educador é o 
que pensa; os educandos, os pensados; o educador é o que diz a palavra; 
os educandos, os que a escutam docilmente; o educador é o que disciplina; 
os educandos, os disciplinados; o educador é o que opta e prescreve sua 
opção; os educandos os que seguem a prescrição; o educador é o que 
atua; os educandos, os que têm a ilusão de que atuam; o educador escolhe 
o conteúdo programático; os educandos, se acomodam a ele; o educador 
identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que opõe 
antagonicamente à liberdade dos educandos; estes devem adaptar-se às 
determinações daquele; o educador, finalmente, é o sujeito do processo; os 
educandos, meros objetos (FREIRE, 1983, p.68). 
 

 

O procedimento da educação bancária, relatado por Freire (1983), sugere que 

os alunos não participavamativamente do processo de aprendizagem, mas apenas 

de forma passiva, algo que está em processo de transformação na educação 

moderna. 

As ideias de Piaget e Vygotsky têm contribuído muito para os estudos de 

novos horizontes no processo educacional, em que o aluno é integrante participativo 

do processo de aprendizagem e a afetividade está inserida nesse contexto.   

 

1.2.1 As teorias de Piaget e Vygotsky sobre a afetividade 

 

Piaget é um dos teóricos mais importantes da abordagem cognitivista.  A 

psicologia cognitivista contribuiu para a educação ao estudar como as informações 

são processadas, a utilização da memória, a inteligência e o surgimento do 

construtivismo, que propõe a construção do conhecimento pelas próprias 
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experiências. A afetividade foi considerada em sua produção como um dos 

componentes do desenvolvimento psicológico. Em seus trabalhossobre as relações 

entre inteligência e afetividadenodesenvolvimentodacriançaemSorbonne,no ano de 

1953, ele já concluía que,apesar de suas diferenças, cognição e afetividade são 

indissociáveis nas ações simbólicas e sensório-motoras (FOULIN; 

MOUCHON,2000). 

O psicólogo suíço postula que a aprendizagem significa uma modificação no 

estado de conhecimento, que ocorre a partir da ação do sujeito sobre o objeto, ou 

seja, acontece na interação homem-meio, sujeito-objeto.  Essas trocas construirão o 

conhecimento por meio da organização em etapas de adaptação ao objeto. Há dois 

mecanismos que precedem essa adaptação: a assimilação e a acomodação. A 

afetividade está presente no interesse pela assimilação do objeto, bem como no 

interesse pelo objeto na fase de acomodação (ARANTES, 2003). Para o teórico, a 

afetividade é o combustível da cognição. Ela é necessária para o desenvolvimento 

das estruturas mentais e direciona o interesse para um objeto ou sujeito. Os valores 

e a moral são adicionados à relação entre conhecimento e afetividade, pois segundo 

ele, os valores surgem a partir das trocas interpessoais que ocorrem da projeção 

dos sentimentos sobre os objetos. 

A escola é um lugar onde o aluno encontra valores, trocas interpessoais, 

estímulos que favoreçam o processo de autoconstrução. O professorse torna um 

mediador e proporcionaa descoberta de novos saberes,a elaboraçãodo 

conhecimento edascompetênciasque devem ser apresentadas ao aluno. 

O ensino tradicional vê o desenvolvimento como um acúmulo linear de 

técnicas ou conhecimentos.  Esta concepção é bem diferente daquela defendida por 

Piaget, que visa ensinar a pensar e valorizar os processos internos e as operações 

mentais que constituem os aspectos operativos do pensamento. A afetividade é 

necessária para que as estruturas mentais se desenvolvam e processem o 

conhecimento. 

Há uma implicação direta no desenvolvimento emocional e afetivo,na 

socialização, nas interações humanas e, sobretudo, na aprendizagem. Para Piaget, 

é na vivência com outras pessoas que se constrói a noção do eu e do outro como 

referência. A afetividade é considerada a energia que move as ações humanas. Sem 

ela, não há interesse nem motivação. Vygotsky afirma que o ser humano se constrói 

nas suas relações com o outro, e que é a qualidade destas experiências 
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interpessoais e de relacionamento que determinam o seu desenvolvimento, inclusive 

afetivo (OLIVEIRA, 1992). 

O modelo de Piaget atribui um lugar predominante à atividade do sujeito, 

porém não considera as influências sociais, que serão abordadas por Vygotsky, que, 

além dos aspectos que Piaget revela, considera importante a intervenção social na 

aprendizagem. Vygotsky, defensor da abordagem sociocognitiva da aprendizagem, 

presume a intervenção do social no cognitivo. (FOULIN; MOUCHON, 2000). Essa 

nova abordagem complementa a interação proposta por Piaget, sujeito-objeto, com 

outro tipo de interação: sujeito-outro-objeto. Há participação das variáveis sociais no 

funcionamento cognitivo. 

O teórico russo sociointeracionista procura nos estudos psicológicos da 

aprendizagem as bases da teoria cognitiva. O desenvolvimento se dá através da 

apropriação do conhecimento que é elaborado nas interações sociais, por isso, é 

designado como sociointeracionista (FOULIN; MOUCHON, 2000). Somos sujeitos 

históricos, produtos da cultura, e ao mesmo tempo originados de processos físicos, 

mentais, cognitivos, afetivos, internos e externos, e a maneira que pensamos e os 

conceitos que construímos incluem os nossos sentimentos: “não sentimos 

simplesmente: percebemos o sentimento em forma de ciúmes, cólera, ultraje, 

ofensa...” (VYGOTSKY, 1991, p.86). 

Por meio dos estudos da linguagem, Vygotsky buscou compreender as 

origens do psiquismo. As experiências afetivas estavam relacionadas às 

experiências individuais que compunham o sentido da palavra para cada indivíduo, e 

o significado se referia às relações objetivas no processo de desenvolvimento da 

palavra. Esses dois componentes são integrantes da palavra, elemento simbólico da 

linguagem, que permite o desenvolvimento das funções mentais superiores - a 

memória, a linguagem e a consciência - através da manipulação dos sistemas 

simbólicos ou semióticos. O homem progride por meio da apropriação da cultura nas 

inter-relações sociais. 

Esta perspectiva sociocultural designa a interação social como condição 

fundamental para o desenvolvimento dos seres humanos, e as emoções também 

constituem as interações. 

Uma grande contribuição de Vygotsky é o conceito de zona de 

desenvolvimento proximal ou potencial, que é a distância entre o nivel de 

desenvolvimento real e o nível potencial, determinado pela resolução de problemas 
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sob a orientação de um professor, ou outro intermediário capacitado, abrindo espaço 

para a livre expressão do aluno, pesquisa investigativa, discussões, enfim, 

atividades que permitam a autonomia do aluno, a apropriação do conhecimento. 

Davis e Oliveira (1994) classificam Piaget e Vygotsky como interacionistas, já 

que concebem o desenvolvimento humano por meio da interação do homem com o 

meio, porém a interação para Piaget acontece com o objeto, e para Vygotsky, 

acontece com o seu entorno social (ROMERO, 2007). Vygotsky enfatiza o lado 

social, designando a este elemento externo a responsabilidade maior no 

desenvolvimento humano. 

Essa nova perspectiva de Vygotsky, conhecida como sócio-construtivismo ou 

sociointeracionismo, é uma das bases que orientam o ensino no Brasil, e é 

reconhecida pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira 

(BRASIL, 1998).  

As teorias de Piaget e de Vygotsky são baseadas na observação do 

comportamento e na psicologia infantil, porém seus trabalhos são amplamente 

utilizados nos estudos sobre psicologia da aprendizagem de uma forma mais 

abrangente, englobando a construção do conhecimento de crianças, jovens e 

adultos, de uma forma geral. 

Estudos mais recentes, como os de Gardner (2001), postulam que o ser 

humano possui “inteligências múltiplas” e desenvolve diversas funções intelectuais, 

rompendo com a ideia de uma inteligência única e propondo um novo paradigma: a 

perspectiva de que os indivíduos possuem uma diversidade de competências e 

linguagens, desfazendo assim a visão simplista do homem. 

Gardner define a inteligência como a habilidade de resolver problemas ou 

criar produtos significativos em um ambiente cultural, e ainda postula que certos 

talentos só aparecem quando são valorizados pelo ambiente (OLIVEIRA; RENDA 

2007). Isto aponta para a importância do aspecto social no desenvolvimento da 

inteligência, assim como Vygotsky teoriza sobre a necessidade da interação no 

processo de aprendizagem. A afetividade é um elemento integrante da interação, 

por isto se relaciona com os estudos de ambos. 

O potencial humano pode desenvolver diferentes inteligências, dependendo 

dos processos educativos que os homens vivem, das orientações que seguem na 

vida, da formação moral, por isso é que a inteligência não é mais vista de forma 
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única e singular, mas agrega uma multiplicidade de saberes e de habilidades, já que 

se refaz e se revela de inúmeras maneiras. 

 

1.2.2 Uma perspectiva neurológica sobre a afetividade 

 

 

Pesquisas realizadas sobre o cérebro, nas últimas décadas do século XX, por 

Goleman (1995, apud OLIVEIRA 2007), entre outros, trouxeram avanços na 

compreensão dos processos mentais, e como o cérebro é o lugar onde ocorre a 

aquisição da linguagem, estes estudos propiciaram uma melhor compreensão do 

funcionamento dos processos que ocorrem na aprendizagem. 

Esse estudioso (GOLEMAN,1995) desenvolveu pesquisas sobre empatia, ou 

percepção de como o outro se sente, e isto está presente  nas interações cotidianas. 

Quando não acontece, pode ocasionar graves distúrbios. Detectou que nos crimes 

bárbaros como estupros e pedofilia, constatava-se sempre a ausência de empatia. 

No ambiente escolar, essa empatia é que fará com que o professor se 

coloque no lugar do aluno e vice-versa, fornecendo instrumentos para uma reflexão 

sobre a melhor forma de agir, proporcionando segurança, promovendo autoestima, 

reduzindo sentimentos negativos como angústia e medo de errar e,desta forma, criar 

um ambiente propício para a aprendizagem (ARNOLD; BROWN, 1999). 

Outros autores como Arnold e Brown (1999) apontam que os estudos 

neurobiológicos comprovam que as emoções fazem parte da razão e não existem 

processos mentais sem processos emocionais, já que os processos emocionais são 

parceiros no funcionamento do sistema nervoso.  

Um estudo sobre a perspectiva neurobiológica da avaliação de estímulos foi 

realizado por Schuman (1997). Segundo o autor, o cérebro avalia os estímulos 

recebidos, por meio de uma situação de aprendizagem da língua, seja no ambiente 

em que a língua é falada, ou na sala de aula, e isto ocasiona uma resposta 

emocional. 

Baseado na avaliação que a amígdala e o córtex orbitofrontal fazem da 

situação de estímulo, um estado é criado no corpo através do sistema nervoso 

central, sistema endócrino e muscular.  Este estado do corpo é uma emoção, que é 

comunicada de volta ao cérebro como um sentimento que ajuda o indivíduo a decidir 
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que ação motora ou mental deve realizar em relação ao estímulo (DAMÁSIO, 1994). 

O sentimento provocado pelo estímulo pode levar o indivíduo a se esforçar para 

compreender e adquirir a informação contida na situação de estímulo e buscar 

aprender mais, ou desconsiderar e não se esforçar para adquirir o ensinamento. 

Observamos, desse modo, a importância de estímulos positivos, que promovam 

bons sentimentos de elevação de autoestima, encorajamento, descontração, para 

que os alunos reajam positivamente aos estímulos que ocorrem na aula, e se 

motivem a aprender. 

As ideias de Damásio (1994) confirmam os estudos desenvolvidos por Benett 

e Rozenzwig (1960), quando realizaram pesquisas e estudos experimentais sobre o 

cérebro, na Universidade da Califórnia. Observaram que o ambiente influenciava a 

arquitetura cerebral. Mais tarde, Greenough (2004) aprofundou esses estudos na 

universidade de Illinois e concluiu que o cérebro aumentava o volume das conexões 

neurais diante de jogos, estímulos e experiências, ou seja, um ambiente rico em 

estímulos ocasiona o aumento do peso e espessura do córtex cerebral, o que 

ocasiona melhor funcionamento do cérebro, por isso, é interessante, para o 

processo de aprendizagem de uma língua estrangeira, que aconteça em um 

ambiente onde o aluno seja estimulado com jogos, dinâmicas e experiências. 

Não temos como objetivo neste trabalho realizar experimentos sobre o 

comportamento cerebral diante de estímulos, apenas mencionar que pesquisas 

como as citadas acima já foram desenvolvidas e houve mudança nas conexões 

neurais diante de um ambiente rico em estímulos. 

As pesquisas revelam que há respostas do nosso corpo diante de situações 

de estímulos positivos ou negativos, que ocorrem frequentemente na sala de aula, 

durante o aprendizado de inglês: estímulos negativos provocam a ansiedade, que 

acelera os batimentos cardíacos, contrai os músculos, e cria uma tensão que 

prejudica o desempenho do aluno, pois ocasionam sensações de medo e 

nervosismo, que dificultam a aprendizagem, como vemos no exemplo abaixo, 

retirado do corpus desta pesquisa: 

 

Ex1: A professora chamou os alunos pela lista de chamada para responder 
a questões dos exercícios, deixando-nos nervosos, principalmente aqueles 
que não pronunciam o inglês muito bem (A 2 ComAmb M). 
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Uma boa interação na sala de aula, exercícios como relaxamento, ou 

dinâmicas mais descontraídas podem ajudar no processo de aprendizagem, já que 

propiciam a criação de um ambiente mais receptivo, com estímulos positivos, que 

favorecem o ensino de inglês, como podemos perceber no exemplo abaixo: 

 

 

Ex2: O recurso permitiu que nós aprendêssemos nos divertindo. O objetivo 
foi alcançado, pois o filme permitiu uma maior facilidade para distinguir as 
palavras em inglês. A aula foi descontraída (A 9 ConAmb M). 
 

 

Arnold (1999) pontua que a afetividade no ensino de inglês é importante para 

que haja um ambiente adequado, com estímulos que favoreçam a aprendizagem, 

mas deve-se ter em foco as necessidades dos alunos, o que eles realmente 

precisam aprender e como estão avançando no processo de aprendizagem. Sem 

essas considerações, a afetividade seria apenas um instrumento de manipulação 

sentimental, mas, por outro lado, considerar apenas as necessidades do 

conhecimento, sem considerar a parte emocional, seria mera manipulação 

mecânica, por isso, o ideal é unir o propósito da aprendizagem à afetividade, por 

meio de aulas interessantes, práticas e significativas para os alunos. 

 

 

1.3 PERSPECTIVAS LINGUÍSTICAS 

 

 

A afetividade pode ser estudada sob uma perspectiva linguística, pois elaé 

realizada gramaticalmente, por meio do léxico, como a escolha de operadores 

verbais que expressam sentimentos, pela escolhade adjetivos, advérbiose, dessa 

forma, é possível realizar uma análise partindodonível léxico-gramatical. 

 

1.3.1 A Linguística Sistêmico-Funcional e a afetividade 

 

A Linguística Sistêmico-Funcional (doravante LSF) surgiu a partir da década 

de 1960 e foi desenvolvida por Michael Halliday. A LSF concebe a língua como um 

sistema semiótico social, organizando e procurando dar significado à experiência 
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humana. É uma forma de perceber a língua de maneira mais prática e objetiva,pois, 

sempre que a utilizamos, fazemos escolhas, temos intenções e propósitos que 

podem ser observados pelos seus aspectos linguísticos. 

A abordagem sistêmica nos permite analisar e explicar como os significados 

são construídos nas interações linguísticas do cotidiano. Essa abordagem tem sido 

gradativamente reconhecida como um arcabouço de interpretações que permite ver 

a língua como um recurso estratégico de composição de significado. Nos últimos 

anos, a Linguística Sistêmica tem sido usada com sucesso nos campos da 

educação, na semiótica da arte visual, na psicoterapia, na inteligência artificial e na 

patologia da fala. Todas as aplicações se baseiam no mesmo ponto em comum:a 

análise de produtos autênticos de interação social através de textos falados ou 

escritos, relacionados aos contextos cultural e social em que estão inseridos. 

As escolhas léxico-gramaticais são relevantes e referem-se ao uso da 

linguagem em determinados contextos de situação. A organização da sintaxe está 

relacionada ao contexto discursivo, ou seja, os textos e enunciados são analisados à 

luz das funções, compreendidas de modo amplo pelas metafunções, em que todas 

as escolhas léxico-gramaticais são intencionais e possuem determinadas funções 

(EGGINS, 1994). 

Halliday (1985) elaborou uma teoria da língua como escolha, afirmando que a 

língua é sistêmica, pois implica uma rede de escolhas e é funcional,pois todo texto 

se desenrola nocontexto de uso com uma função. 

Os itens de uma oração são multifuncionais e constroem significados em três 

níveis: as escolhas léxico-gramaticais são realizadas por meio da transitividade (a 

gramática da experiência, com conteúdos ideacionais, representando a atividade 

social); do sistema de modo (questões ligadas às relações interpessoais) e do 

sistema de tema (relativo à estrutura do texto). 

Um dos princípios da LSF de Halliday é entender as qualidades do texto, e 

porque os textos constroem e transmitem os significados que estão inseridos nele 

(HALLIDAY,1985). 

A estrutura semiótica da situação se forma a partir das três variáveis de 

registro: 

a) O campo: representa o tipo de atividade em que o texto exerce um papel 

significativo; refere-se à linguagem usada,que demonstra as representações 

de visão do mundo do usuário, o conteúdo do texto. 
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b) As relações: os participantes e os papéis que estes desempenham, como 

estão envolvidos; 

c)  O modo: o papel da linguagem na interação; modos simbólicos adotados 

(HALLIDAY, 1978). 

 

Podemos observar como estas variáveis estão relacionadas na Figura 1: 

 

 

Figura 1: As variáveis de registro (Adaptado de Eggins, 1994). 
 

 

A observação do contexto de cultura e do contexto de situação facilita a 

compreensão das realizações léxico-gramaticais da linguagem. Nessa abordagem 

há dois aspectos que caracterizam o contexto social das escolhas linguísticas de um 

texto: as teorias de gênero e de registro. 

Utilizamos a linguagem para atingirmos propósitos que são adequados ao 

nosso meio cultural e social. Acionamos os gêneros do discurso que circulam nos 

meios sociais em que interagimos para alcançar os propósitos que queremos. Em 

nossas interações sociais podemos determinar diferentes gêneros discursivos, que 

se realizam na linguística pela léxico-gramática (EGGINS,1994), conforme 

demonstra a Figura 2: 
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Figura 2: O gênero, as variáveis de registro e as metafunções. (Adaptação de Eggins, 1994). 

 

 

Como percebemos pela figura 2, O registro é uma forma de expressão do 

gênero, assim como a linguagem funciona como expressão do registro. Eggins 

(1994) menciona que o gênero é mais geral e abstrato do que o contexto de 

situação, que é o próprio registro.  A linguagem é a realização do gênero. Ela 

também menciona que o gênero e o registro têm impactos significantes e 

previsíveis na linguagem em uso, já que afetam as escolhas linguísticas, pois 

refletem as principais funções da linguagem: ideacional, interpessoal e textual. 

Halliday (1985) pontua que registro é um conceito semântico, uma 

configuração de significados associados a uma configuração de situação, 

específica de campo, relações e modo. As relações sociais cotidianas podem estar 

espelhadas no registro, que variará dependendo do contexto de situação, por isso 

não usamos apenas um registro em todas as situações. O gênero é uma realização 

que caracteriza o texto.  

O registro funciona como um passo para definir a estrutura do gênero, pois, 

por meio das escolhas léxico-gramaticais permite a distinção entre um gênero e 

outro, ou seja, os conceitos de registro e gênero são empregados com a finalidade 

de demonstrar o significado e a função da variação entre os textos. 
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1.3.1.a A Metafunção Ideacional 

 

 

Halliday (1985) nos explica que os componentes principais que nos 

transmitem os significados são denominados componentes funcionais e são 

designados de metafunções na LSF. 

A metafunção ideacional expressa o uso da linguagem como representação. 

São as experiências ou acontecimentos relatados pelo falante no seu cotidiano. 

Segundo o autor, a experiência é formada por eventos – acontecer, fazer, 

sentir, significar, ser e tornar-se.  A linguagem não é utilizada apenas para pedir ou 

oferecer bens e serviços, mas também para reflexão e ordenação da variação 

infinita dos eventos. O sistema gramatical que estuda os processos de 

acontecimentos é denominado de Transitividade. Quando se analisa este sistema, 

percebe-se a construção do mundo de experiências, e ocorre a classificação de 

acordo com processos de nossa consciência humana.  

Os elementos que constituem o sistema de transitividade são: o processo 

(expresso pelo grupo verbal), que representa a ação propriamente dita, os 

participantes do processo (grupo nominal), que são aqueles que realizam a ação ou 

são afetados por ela, e as circunstâncias (grupos adverbiais ou orações 

preposicionadas), que adicionam informações ao processo. 

Halliday (1994) identifica seis diferentes tipos de processo2, sendo três 

considerados principais (material, mental e relacional) e três intermediários 

(comportamental, verbal e existencial). 

Os processos materiais  são relacionados aos acontecimentos. Expressam 

ações praticadas por alguém.  Seus participantes principais são o Ator e a Meta. 

Ator é quem age, ou quem realiza a ação. Meta é a quem a ação é direcionada, 

como podemos observar no exemplo seguinte: 

 

A professora passou um filme para a turma         
 (A4 ConAmb M). 

Ator processo  receptor 
 

                                            
2 Os exemplos que ilustram os processos são retirados do corpus da pesquisa (exceto ex. 5). As 
notações entre parênteses serão explicitadas no capítulo de Metodologia. 
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Os processos mentais  estão relacionados ao “pensar” e ao “sentir”, e ligados 

a três classes: afeição, percepção e cognição. 

A classe de afeição envolve verbos que expressam gostos e medos, como 

gostar, por exemplo. A classe de percepção está relacionada aos verbos dos 

sentidos, como, ver, ouvir, já a classe de cognição compreende verbos de 

conhecimento, de pensamento, de entendimento, como o verbo pensar, por 

exemplo. 

Os participantes dos processos mentais são o Experienciador, o que sente, 

pensa, ou vê, e o Fenômeno, que é o elemento pensado, visto ou sentido. 

 

(Eu) Gostei de uma aula audiovisual  
( A 13 ConAmb M).  

 Experenciador Fenômeno 
 
 

Os processos relacionais  são relacionados ao “ser”. O significado principal 
deste processo é dizer o que “algo é”. Os processos relacionais podem ser 
identificativos, atributivos, ou atributivos circunstanciais, ilustrados a seguir:  

 
 

Ex 3:  A nova professora é muito boa (A 21 Geo M). 
Portador processo atributivo atributo 
 
 
 Ex.4:Inglês é uma língua estrangeira 

(A7ConAmb M). 
Identificado processo identificativo identificador 
 

Os processos comportamentais  são identificados por Halliday (1994) como 

processos relacionados ao aspecto fisiológico e psicológico, como respirar, sonhar, 

sorrir. Esses processos estão entre os materiais e mentais. A maioria desses 

processos tem apenas um participante, denominado Comportante, que executa a 

ação, porém alguns processos ainda tem um segundo participante, designado 

Extensão, que define o escopo do processo. 

 

Ex. 5: O aluno sorriu. 
comportante processo comportamental 
 

Os processos verbais  relacionam-se ao ato de “dizer”. Estão entre os mentais 

e os relacionais. Apresentam três participantes: o Dizente (aquele que diz, pergunta, 



31 
 

ou fala), o Receptor (aquele a quem a verbalização é endereçada), e a Verbiagem (a 

mensagem). 

 

Ex 6: O professor narrava a estória para a turma (A 17 Geo M). 
Dizente verbiagem receptor 

 

Os processos existenciais  referem-se à ordem do “existir”. Estão entre os 

relacionais e os materiais. Representam algo que existe ou acontece. (HALLIDAY, 

1994). Esse processo envolve apenas um único participante obrigatório, o Existente, 

que pode ser um fenômeno de qualquer tipo. 

 

Ex 7: Houve uma grande interação com o professor e os demais colegas (A8 Tur V). 
                                Existente  

 
 

 

1.3.1.b A Metafunção Interpessoal e o Sistema de Av aliatividade 

 

 

Halliday (1994) considera a escrita e a fala como uma troca comunicativa 

entre dois ou mais participantes, uma interação, ou permuta, na qual dar implica 

receber, e pedir implica dar a resposta. Quando a língua é usada para troca de 

informação, a oração assume a forma de proposição , ou seja, algo sobre o qual se 

pode discutir, afirmar, negar, duvidar, etc. Quando a função semântica da oração é a 

troca de bens e serviços, assume a forma de proposta. (IKEDA;VIAN JR, 2006). 

A metafunção interpessoal demonstra que a utilização da língua acontece 

para a construção de significados interpessoais, ou seja, significados sobre nossas 

relações com outras pessoas, bem como nossas relações e atitudes em relação a 

elas (HALLIDAY, 1985, 1994). Estas relações que ocorrem na interação são 

carregadas de uma proximidade de diferentes graus, como propõe Eggins (1994). A 

variável “relações” está ligada aos papéis sociais que os interactantes exercem. Ela 

se desdobra em três contínuos: um de poder, um de envolvimento afetivo e outro de 

contato. 
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Poder 

 Igual                                                                         Desigual 

Figura 3: Contínuo de poder (Traduzido de EGGINS, 1994, p. 64). 

 

 

Este contínuo de poder indica que há papéis diferentes em relação ao poder 

no momento da fala.  Na sala de aula há uma relação desigual de poder. Uma 

conversa entre alunos utiliza escolhas linguísticas diferentes de uma conversa entre 

alunos e professor.   

 

Contato 

Freqüente                                                                            Ocasional 

Figura 4: Contínuo de contato (Traduzido de EGGINS, 1994, p.64). 

 

 

A figura 4 demonstra que a utilização da língua também sofre variação, 

dependendo da frequência de contato entre os interactantes. Quanto maior o 

contato, menos formal será a utilização da língua. 

 

 

Envolvimento afetivo 

        Alto                                                                          Baixo 

Figura 5: Contínuo de envolvimento afetivo (Traduzido de EGGINS, 1994, p. 64). 

 

 

A figura acima esquematiza o envolvimento afetivo entre os interactantes, que 

também influencia na utilização da língua, pois os usuários se sentem mais à 

vontade para expressarem suas ideias e, assim, serão mais informais. 

Consideremos uma conversa entre um professor que se relaciona bem com os 

alunos, interage com a turma, e um professor que transmite informações, sem 

promover a participação dos alunos. 
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Situação formal x Situação informal 

   Informal        Formal 
 

Poder Igual                                                                      Poder desigual 
Contato freqüente                                                              Contato ocasional 

Alto envolvimento afetivo                                                      Baixo envolvimento afetivo 
 

Figura 6: Situação formal x Situação informal. (Traduzido de EGGINS, 1994 p,64). 

 

 

A figura 6 resume as ideias mencionadas acima: uma situação informal 

envolve interactantes de poder igual, que mantêm um contato frequente e alto 

envolvimento afetivo. Uma situação formal ocorre entre interactantes com uma 

relação de poder desigual, cujo contato é ocasional e com baixo envolvimento 

afetivo. Quando pensamos na situação de interação que ocorre na sala de aula, 

percebemos o quanto é importante a afetividade para equilibrar a relação de poder 

que ocorre entre professor e alunos, bem como a formalidade da ocasião. 

A língua é utilizada para construir significados sobre nossas relações com 

outras pessoas, bem como nossas relações e atitudes em relação a elas 

(HALLIDAY, 1985, 1994) e a metafunção interpessoal expressa gramaticalmente 

essas relações pelo sistema de Modo , que consiste do Sujeito (grupo nominal) e do 

operador Finito (grupo verbal). Há ainda o sistema de modalidade , que carrega a 

avaliação do escritor sobre a verdade de sua mensagem e sua responsabilidade 

sobre ela.  O elemento Finito pode ser positivo ou negativo, e a escolha entre esses 

dois polos é designada Polaridade , como vemos a seguir:  

 

 

Ex1: Polaridade positiva: Uma aula assim é boa porque muda a rotina. 
(A9 Tur V). 
 
Ex2: Polaridade negativa: Meus colegas não falaram muito. (A24 Tur V). 

 

 

No entanto, as possibilidades não estão restritas à escolha entre sim e não. 

Há graus intermediários, que ocorrem entre o sim e o não, como ‘às vezes’, ou 

‘talvez’. Esses graus intermediários constituem a Modalidade (IKEDA; VIAN JR, 

2006). 
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O usuário da língua, ao produzir um texto oral ou escrito, apresenta um 

posicionamento diante de seu leitor/interlocutor.  A maneira pela qual ele se 

expressa no texto produz diferentes formas de avaliação, utilizandoitens léxico-

gramaticais que possibilitam perceber as negociações de atitudes, e os sentimentos 

em relação ao objeto de avaliação (VIAN JR., 2009a). Sendo assim, a 

Avaliatividade  pode ser considerada como um sistema, pois ela proporciona ao 

usuário um conjunto de recursos interpessoais que se encontram à disposição para 

que ele possa se posicionar em relação ao que expressa. Esse sistema é o conjunto 

de opções no nível semântico-discursivo, que se realizam por mecanismos 

linguísticos avaliativos representados por elementos lexico-gramaticais, como vemos 

a seguir. 

 

Ao selecionar o léxico avaliativo quando julgamos algo, partimos de 
sistemas semânticos, que são realizados léxico-gramaticalmente de forma a 
reforçarmos, ampliarmos ou minorarmos, reduzirmos aquilo que avaliamos. 
Pode-se dizer, assim, que o Sistema de Avaliatividade caracteriza-se como 
um sistema interpessoal no nível da semântica do discurso que está 
relacionado à variável de registro “Relações” (VIAN JR, 2009, p. 113). 

 

 

Martin e Rose (2003) pontuam que o tipo de vocabulário específico para 

avaliar positiva ou negativamente um fenômeno é denominado vocabulário avaliativo 

ou atitude, que pode ser de afeto  (indica o estado emocional), 

julgamento (expressa avaliações) e apreciação  (atribui um valor ao processo). 

Expressamos afeto  por meio de sentimentos, ou indicando o estado 

emocional: como o falante/escritor se sente em relação aquele acontecimento? Pode 

ocorrer gramaticalmente com operadores verbais de processos mentais, 

relacionados ao afeto como gostar, temer, apreciar, além de adjetivos e advérbios. 

Eggins e Slade (1997) diferenciam três subtipos de afeto: 

 

a) Felicidade / infelicidade: quando o falante exprime sentimentos de tristeza, 

ódio, felicidade ou amor: 

 

Ex 1: Foi uma aula com uma espécie de gincana. O comportamento de 
todos foi ótimo (A 16 Geo M). 
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b) Segurança / insegurança: quando o léxico escolhido denota ansiedade ou 

confiança, realizados gramaticalmente por operadores verbais que expressam 

medo, preocupação, interesse, confiança. 

 

Ex 2: Ele nos obrigava a falar de algo que não sabíamos. Era angustiante. 
(A 7 Tur M). 

 

c) Satisfação / insatisfação: quando o falante escolhe operadores verbais que 

expressam interesse ou desinteresse. 

 

Ex 3: Fiquei muito interessado e entusiasmado com a realização da 
atividade (A 18 Geo M). 

 

Além do afeto, a atitude pode exprimir: 

 

a) Julgamento -  Expressa avaliações éticas, morais e sociais sobre o 

comportamento das pessoas. 

 

Ex4: O professor fez com que todos falássemos a vontade, mesmo com 
erros (A25 Tur V). 

 

b) Apreciação -  Quando se atribui valor ao processo ou ao fenômeno.  

 

Ex 5: O professor passou um filme sobre as canções dos Beatles, que foi 
muito interessante (A 18 Tur V).  
 
 

O valor atribuído ao processo foi positivo. 

Há ainda recursos linguísticos para gradação , que seria um subsistema da 

avaliatividade, que permite enfatizar ou reduzir as avaliações feitas. (MARTIN; 

WHITE, 2005). 

 

a) Foco - mecanismo que tem como função acentuar ou amenizar um 

posicionamento. 

 

b) Força da avaliação - procura graduar e reforçar a avaliação sobre algo, 

utilizando a repetição, ou uso de prefixos e sufixos, ou advérbios de 

intensidade (muito), para atingir este objetivo. 
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1.3.1.c A Metafunção Textual 

 

Segundo Halliday (1994), em todas as línguas a oração tem característica de 

uma mensagem, pois tem uma organização que caracteriza o evento comunicativo. 

Os elementos textuais Tema e Rema permitem a construção de um texto coeso e 

coerente. 

Tema é o elemento que atua como ponto de partida, sobre o qual será o 

assunto da oração. Rema é a parte da oração na qual o tema será desenvolvido.   

A metafunção textual está relacionada com a organização do texto.  A escolha 

dos elementos iniciais da oração funciona como um indicativo para o leitor, 

preparando-o para o que virá a seguir. Podemos comparar a estrutura de Tema e 

Rema com o sistema de informação Dado/ Novo, já que o Tema é a informação que 

já conhecemos, e o Rema é a novidade.  

Essas três metafunções (ideacional, interpessoal e textual) ocorrem 

simultaneamente e se combinam, estruturando o contexto conversacional.  

Utilizando a Linguística Sistêmico-Funcional como base teórica e com o auxílio do 

programa computacional WordSmith Tools, que detalharemos no próximo capítulo, 

analisaremos as marcas linguísticas que expressam  como a afetividade é percebida 

nas narrativas dos alunos, tomando como base a metafunção ideacional e a 

metafunção interpessoal. Não analisaremos a metafunção textual nesta pesquisa, 

embora, como dissemos anteriormente, as três metafunções aconteçam ao mesmo 

tempo. 

 

1.3.2 A Linguística Aplicada, as narrativas de aprendizagem e a pesquisa sobre 

afetividade. 

 

Segundo Moita Lopes (2008), aLA deve apresentar um caráter mestiço ou 

ideológico, pois ela deve transgrediras fronteiras  da própria disciplina para dialogar 

com conhecimentos de outras áreas como ciências sociais ou humanas, por 

exemplo. Isto contribui para o afastamento salutar do linguista de sua própria área, 

para transitar em outras, evitando a repetição de conceitos preestabelecidos e 

arraigados, e favorecendo a construção de novos conhecimentos, levando em conta 
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as práticas sociais, o contexto de interação dos sujeitos históricos, políticos e sociais 

que utilizam a linguagem e questionando também a que serve este conhecimento. 

A Linguística mestiça e ideológica defendida por Moita Lopes (2008) 

representa exatamente este aspecto híbrido e transdiciplinar, característico da pós-

modernidade; ela transita não só na própria linguística, dedicando-se ao estudo 

detalhado da língua, mas também em várias outras áreas que possam contribuir 

para a formação do conhecimento, em que os aspectos sociais, políticos e 

ideológicos sejam levados em conta, pois pelo estudo da linguagem no seu contexto 

social pode-se humanizar o próprio conhecimento, permitindo uma melhor 

compreensão do indivíduo e da sociedade. 

As novas formas de reinventar a produção de conhecimento na LA dizem 

respeito a uma nova Linguística indisciplinar, ou anti-disciplinar (PENNYCOOK, 

2001),pois, além de transgredir fronteiras do conhecimento, possui um aspecto 

ideológico fundamental que está sempre questionando as formas de produzir 

conhecimento, bem como sua utilidade. Favorece muito osestudos de preconceitos 

linguísticos,um novo olhar sobre a forma de ensinar a gramática,uma revisão sobre 

aspráticas pedagógicas,o ensino de línguas,entre outros. 

O estudo sobre afetividade não é algo novo, como já dissemos. A mudança 

do ensino tradicional para uma concepção moderna ou pós- moderna requer uma 

reflexão sobre a prática docente, como sinaliza Lopes (1994): 

 
 
A pesquisa em ciências sociais hoje, questiona as formas tradicionais de 
conhecimento, e abre um leque muito grande de desenhos de pesquisa de 
natureza interpretativista, e de modos de construir conhecimento sobre a 
vida social  (LOPES, 1994, p. 329). 

 
 
 

Segundo Romero (2007), o linguista tem reavaliado a questão da afetividade, 

pois ao investigar o processo de aprendizagem de línguas, em especial as línguas 

estrangeiras, incorporou como área de interesse as questões didáticas que 

envolvem o processo de aprendizagem, no qual os aspectos afetivos estão 

relacionados. Uma forma de compreender os significados no contexto da 

aprendizagem é trabalhar com as narrativas de aprendizagem, como propõe Cunha 

(1997), para ter conhecimento do que ocorre na aula, os procedimentos e as 

apreciações. 
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Atualmente, no campo da LA, as narrativas de aprendizagem têm sido 

utilizadas como instrumentos para estudar as crenças e representações de alunos e 

professores, pois captura a essência da experiência humana e, consequentemente, 

da aprendizagem e mudança humana (BARCELOS, 2006).  

Barthes (2008) relata que a narrativa está presente em todas as fases da 

história, locais e sociedades. São incontáveis. Podem ser orais, escritas, imagens, 

ou um formato com todos os tipos de narrativas. Elas ocorrem nas lendas, contos, 

novelas, tragédias, na pintura, no cinema, na conversação.  Até mesmo a própria 

história do homem começa com a narrativa, e não há grupo humano que não possua 

suas narrativas. Há uma infinidade delas e há inúmeros pontos de vista sob os quais 

podemos abordá-las, considerando o aspecto histórico, psicológico, social, 

educacional, entre outros (TELLES, 2002). 

A compreensão de uma narrativa não se restringe ao esvaziamento de sua 

história, mas ao reconhecimento de níveis ou estágios que possibilitam a projeção 

de encadeamentos. Para Barthes (2008), há na obra narrativa três níveis de 

descrição: o nível das funções, o nível das ações e o nível da narração.  

O nível das funções é o que propõe que a significação seja o critério da 

unidade. A função é aquilo que o enunciado pretende dizer. O nível das ações 

compreende o que os personagens fazem, e o nível da narração é a grande função 

comunicativa de troca entre um doador (autor ou narrador) e um beneficiário. 

As narrativas para Bruner (1997) são consideradas recursos que organizam 

as experiências e permitem a interpretação e organização intencional e cultural de 

nossas ações ou experiências. São utilizadas para construir significados 

relacionados ao comportamento humano. O mundo começa com a narrativa. 

Cunha (1997) pontua que a investigação qualitativa que utiliza narrativas de 

aprendizagem pode alcançar importantes resultados no âmbito da pesquisa e no 

campo de ensino, já que, além das ideias dos sujeitos participantes, elas também 

contêm uma autoanálise que colabora para a construção de novas bases para 

reflexão sobre a prática na escola. Favorecem a compreensão de significados no 

contexto da aprendizagem sob a perspectiva dos alunos, pois as narrativas relatam 

como estes alunos aprendem, o que eles creem que funciona ou não, seus gostos e 

julgamentos, possibilitando uma reflexão sobre os procedimentos adotados, o que 

favorece o processo de ensino/aprendizagem. 
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A LSFpropõe uma análise de textos por meio de metafunções da linguagem: 

a metafunção ideacional, que expõe as experiências vividas do falante/narrador,e 

identifica o que o texto quer dizer, a metafunção interpessoal, que expõe as relações 

que ocorrem no texto e a metafunção textual, que trabalha com a organização do 

texto. Essas três metafunções ocorrem simultaneamente, mas para efeito de análise 

serão estudadas separadamente.  

 

1.4 PERSPECTIVAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 

Para considerar o estudo sobre a afetividade no ensino de inglês da referida 

escola técnica, precisamos conhecer um pouco da história da tecnologia no ensino 

da língua inglesa, já que a os avanços tecnológicos também se refletem na sala de 

aula.  A proposta da escola é promover um ensino de cunho científico-humanista, 

mas houve um período em que o foco do ensino era puramente técnico.  É o que 

veremos a seguir.  

 

1.4.1 História da tecnologia educacional 

 

 

 Segundo Machado (2005), a tecnologia educacional (doravante TE) surgiu 

nos EUA, na década de1940, mais especificamente na Universidade de Illinois, em 

1946, quando especialistas em educação criaram cursos audiovisuais planejados 

para militares que estavam envolvidos na 2ª Guerra Mundial. 

A partir da década de 1950, com a difusão da televisão, surgiu a crença de 

que os problemas fundamentais da educação estariam resolvidos, já que a 

imprecisão da oralidade seria substituída por imagens objetivas, verdadeiras e 

dinâmicas. Esta crença no poder das novas tecnologias se apoiava na 

predominância de uma concepção de ensino como transmissão de informações, 

resultado de séculos de educação tradicional. 

O tecnicismo pedagógico, que foi muito difundido nos EUA e depois nos 

países latino-americanos, baseava-se na supervalorização das máquinas e na 
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diminuição da importância do papel do professor, bem como da ideia de que os 

meios utilizados seriam elementos fundamentais para o sucesso ou fracasso das 

iniciativas pedagógicas. 

Nos anos 50, a TE seguiu a corrente da psicologia da educação denominada 

behaviorismo, que procurava garantir a aprendizagem através de condicionamento, 

uma relação estímulo-resposta. 

Nos anos 1970 e 1980, houve uma apologia ao método. Caracterizava-se, na 

época, como um campo de estudos submetido a uma racionalidade instrumental, 

alheia ao contexto sócio-histórico dos alunos e professores, mecanicista e utilitarista 

(MACHADO, 2005). 

No final dos anos 1980, surgia uma perspectiva contrária à visão tecnicista e 

positivista dos anos anteirores. Os meios começavam a ser considerados como um 

elemento do processo de ensino-aprendizagem, porém não mais como elementos 

determinantes do processo. 

Atualmente, a TE pode ser considerada uma especialização da didática. O 

método de ensino, uma das categorias da TE, é a forma pela qual o professor irá 

trabalhar um conteúdo para atingir os objetivos propostos, agora depende 

principamente das características da clientela a qual se dirige, como número de 

alunos, conhecimentos prévios, estrato sociocultural, entre outros. Não se concebe 

mais um processo de ensino-aprendizagem que não esteja atento à formação 

integral da personalidade. A TE tem a tarefa de contribuir para o cumprimento 

destes princípios, e provar a sua efetividade (MACHADO, 2005).  A afetividade 

passa a atuar associada à TE para atingir esses objetivos, pois a formação integral 

do aluno considera tanto o desenvolvimento cognitivo quanto o emocional.  

 

1.4.2 A afetividade no processo de ensino-aprendizagem 

 

 

A sociedade era norteada por uma concepção cartesiana,até o final do século 

XIX.  O positivismo estava presente na ciência, na educação e na sociedade. 

A escola positivista baseava-se no rigor das ciências naturais, ou seja, 

somente através de dados mensuráveis poderíamos evidenciar certo fenômeno. As 

pesquisas eram desenvolvidas com animais e as conclusões eram consideradas 
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extensivas aos homens. Os sentimentos e pensamentos não serviam como ciências, 

logo, não eramconsiderados (WILLIAMS; BURDEN, 1997). 

O behaviorismo ou escola comportamentalista adota a perspectiva positivista 

e foi utilizada na área da educação, usando a técnica de condicionamento: um 

estímulo provoca uma resposta que é aprovada com um reforço imediato (estímulo, 

resposta e reforço). O fundador do behaviorismo moderno foi Skinner (SILVA, 2007). 

Nesta abordagem, o condicionamento ocupa lugar primordial, enquanto o sujeito é 

um ser passivo e controlável. 

O humanismo surge, então, com uma nova proposta de considerar o mundo 

interior do aluno, considerando pensamentos e emoções no desenvolvimento 

humano. Baseia-se no aluno como centro da aprendizagem e tem Carl Rogers, 

psicoterapeuta americano, como grande representante desta abordagem. No ensino 

humanista, a aprendizagem significativa, o autoconhecimento, a elevação da 

autoestima, a criatividade, a visão global do ser humano são utilizadas na produção 

do conhecimento. 

Nas décadas de 1970 e 1980, a afetividade no ensino de língua estrangeira 

foi foco de interesse, especialmente pelos representantes do ensino de língua 

através das teorias humanistas de Rogers. Essas teorias buscavam humanizar o 

ensino sem considerar apenas o lado cognitivo. Moscowitz (1978), entre outros, 

procurava encontrar meios para enriquecer o aprendizado de uma língua através da 

incorporação de aspectos afetivos ao ensino da língua. Segundo a autora, isto não 

significava substituir o ensino da língua por outras atividades, mas adicionar ao 

conteúdo linguístico algo que ensine os alunos a ter responsabilidade, habilidades 

de negociação, envolvimento, autoavaliação, enfim, tudo que possa contribuir para 

uma maior autoestima e conscientização de suas ações.  

A educação humanista está preocupada em educar o aluno no sentido amplo, 

tanto na dimensão intelectual quanto na emocional, para que ele se desenvolva 

integralmente: como um ser humano comporta tanto o lado racional quanto o 

emocional, tudo isso está presente na interação que ocorre na sala de aula. 

Wallon (1971, apud. ARANTES, 2003), filósofo, médico, psicólogo e político 

francês, dedicou grande parte de sua vida ao estudo da afetividade. Concluiu em 

seus estudos, sobre as manifestações afetivas do homem, que a afetividade 

representa um papel fundamental na constituição e no próprio funcionamento da 

inteligência, e determina tanto interesses quanto necessidades individuais.  Reporta-
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se a Charles Darwin para argumentar a origem do homem como um ser emocional: 

a prole humana é menor quando comparada a dos demais mamíferos, e o bebê 

permanece por um longo tempo com os pais, devido a sua total dependência, 

demonstrando, assim, a importância do outro para se desenvolver, por isso Wallon 

defende que a emoção é o vínculo primeiro e mais forte entre os seres humanos 

(OLIVEIRA; RENDA, 2007). 

Wallon partilha as ideias da educação humanista, pois propõe o estudo do ser 

humano integralmente, considerando o caráter cognitivo, afetivo e motor. Ele pontua 

que o desenvolvimento psicológico do ser humano depende do contexto 

sociocultural, por isso somente o desenvolvimento do sistema nervoso não é 

suficiente para o pleno desenvolvimento das habilidades cognitivas. Uma 

confirmação de sua teoria é a história verídica do menino lobo que foi encontrado 

em uma alcateia, nas florestas de Kaluga, província da Rússia, em dezembro de 

2007 (MONTEIRO, 2007). O menino locomovia-se com as pernas meio dobradas, 

não sabia falar, apenas rosnava e tentava morder como um lobo. Esta história 

parece repetir a de Victor, um menino encontrado nu nas florestas da França, em 

1799. Quando foi capturado, ele tinha aproximadamente 12 anos, era totalmente 

selvagem, não havia tido, supostamente, nenhum contato com humanos e não tinha 

qualquer forma de linguagem verbal articulada (LIGHTBROWN; SPADA, 2006). Isso 

também confirma as idéias de Vygotsky (1991), que concebe a aprendizagem de 

uma forma sociointeracionista, ou seja, a partir da presença do outro: “O 

pensamento verbal não é uma forma de comportamento natural e inata, mas é 

determinado por um processo histórico-cultural e tem propriedades que não podem 

ser encontradas nas formas naturais de pensamento e fala” (VYGOTSKY, 2000, p. 

44). 

Segundo Romero (2007), há três conceitos apresentados por Vygotsky, pelos 

quais percebemos a relação entre cognição e afetividade: a característica social do 

ser humano, a relevância da linguagem no desenvolvimento psicológico do homem, 

e a ideia de Zona de Desenvolvimento Proximal ou Potencial, (doravante ZDP). 

O afeto transforma a razão, tornando-a mais humana, provendo motivação, 

interesse e desejo de se relacionar com o outro na interação social, o que, por sua 

vez, permite que os homens aprendam, entendam a si mesmos e o mundo, ou seja, 

a cultura que cerca o homem é que o constrói historicamente e o ensina a pensar e 

a sentir: “Os processos cognitivos e afetivos, os modos de pensar e sentir são 
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carregados de conceitos, relações e práticas sociais que os constituem como 

fenômenos históricos e culturais”. (OLIVEIRA; REGO, 2003, apud ROMERO, 2007, 

p. 219). 

A linguagem expressa e organiza o pensamento, e é através dela que os 

conceitos são elaborados. O significado é realizado historicamente e permite que a 

palavra seja compreendida pelos integrantes de uma comunidade, e o sentido é 

mais individual, pois resulta da vivência edas experiências individuais. Sendo assim, 

os aspectos cognitivos e afetivos se mesclam no processo de significação de uma 

palavra. O afeto e a razão estão presentes na linguagem e sem eles não seria 

possível entender o pensamento e funcionamento psicológico do outro (ROMERO, 

2007).  

Para Vygotsky, a experiência emocional é o elo entre a experiência cognitiva 

e afetiva, e isto se refere à maneira como uma criança interpreta e se relaciona 

emocionalmente com os acontecimentos ao seu redor. Apesar dos estímulos e das 

possibilidades proporcionadas pelo ambiente, é a vivência emocional ou as 

experiências emocionais que promoverão o seu desenvolvimento psicológico 

(VYGOTSKY, 1989). 

Em relação à ZDP, o desenvolvimento ocorre a partir de conhecimentos 

prévios; os integrantes do processo de aprendizagem devem estar motivados e 

dispostos a aprenderem em conjunto. 

 

As condições básicas para que o desenvolvimento se dê são o engajamento 
de todos os participantes no processo e que a construção de conhecimento 
tenha como ponto de patrtida o que o aprendiz já sabe. Os participantes da 
negociação precisam estar motivados para o processo de ensino-
aprendizagem, e pré dispostos a aprenderem um com o outro (ROMERO, 
2007, p.220). 
 
 
 

O sócio-construtivismo concebe uma interação dialética entre afeto e 

cognição para explicar o ser psicológico integralmente (ROMERO, 2007).Baseados 

nas ideias de Vygotsky, nós, professores de inglês, em geral, prefirimos 

proporatividades em que os alunos possam interagir,atividades como exercícios em 

pares ou grupos, e atuar como mediadores nesse contexto de aprendizagem, já que 

acreditamos queo aluno não é apenas o sujeito da aprendizagem, mas aquele que 

aprende junto ao outro, o que seu grupo social produz, como valores, linguagem, 

ente outros. 
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Paulo Freire (1987), educador brasileiro, também enfatiza o interacionismo, 

pois considera que os homens se educam em conjunto e são mediados pelo mundo: 

“Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: 

os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1987, 

p.69). 

O autor enfatiza que também considera o aluno como parceiro, ou melhor 

dizendo, acredita que o professor assume um papel de “aluno entre alunos”. Isto não 

quer dizer igualdade, mas partilhar um relacionamento em que o professor 

reconhece que todos eles são aprendizes: “Quem ensina aprende ao ensinar e 

quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 2009, p.23). 

  Na linguagem da sala de aula, os alunos podem ser tratados como 

parceiros, quando são envolvidos nas decisões sobre as atividades a serem 

executadas, pela consulta sobre que tópicos são mais interessantes para eles, ou 

permitindo que escolham os livros paradidáticos para a leitura. Estes são exemplos 

de práticas da abordagem humanista, defendida por Carl Rogers (ARNOLD, 1999). 

Por que estudar afetividade no ensino de língua estrangeira?  

Arnold e Brown (1999) indicam no mínimo duas razões para estudar a 

influência deste elemento no ensino de línguas: através da percepção dos aspectos 

afetivos, o professor pode superar problemas decorrentes de emoções negativas, e 

criar emoções mais positivas, facilitadoras da aprendizagem. Emoções negativas 

como ansiedade, medo, estresse podem comprometer o potencial do aprendiz, 

prejudicando, inclusive, o funcionamento da memória. O outro motivo é que o 

professor de inglês também é um educador, e o ensino de uma língua visa também 

a interação entre aluno e professor e, para que isto ocorra, deve haver espaço para 

tratar de questões afetivas. 

A forma como vemos a nós mesmos, ou seja, as representações 

(MOSCOVICI, 2003) que temos de nós mesmos e dos professores podem facilitarou 

prejudicar o aprendizado, pois se temos uma representação negativa de nós 

mesmos, não acreditamos que somos capazes de aprender,e bloqueamos a 

aprendizagem. É o que veremos a seguir. 
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1.4.3 As representações e o sistema de crenças na aprendizagem 

 

 

As representações (MOSCOVICI, 2003) são imagens ou conceitos que 

idealizamos sobre o outro ou sobre algo, e no ambiente escolar, se pretendemos 

entender a maneira como interagem o professor e os alunos, seus comportamentos, 

precisamos observar as representações e percepções que existem entre eles.  A 

educação é uma atividade social que não pode estar à margem de algumas relações 

interpessoais estruturadas (COLL; MIRAS, 1990). 

Moscovici (2003) revela que as representações sociais surgem no cotidiano, 

seja na família, no trabalho ou em qualquer dimensão onde haja uma realidade a ser 

partilhada. Devido as suas relações com a ideologia, a linguagem, o imaginário 

social e seu papel na orientação de condutas e práticas sociais, estas 

representações se constituem elementos fundamentais na análise dos processos 

educativos, já que a função da representação está ligada à elaboração de condutas 

e comportamentos, e permite a comunicação nas interações sociais. 

A concepção recente das relações estabelecidas na aula entre os 

participantes (professor e aluno), que são integrantes de um sistema social interativo 

e que funciona referindo-se a um ambiente social bem mais amplo,tem conduzido ao 

estudo sobre as representações sociais dentro de um contexto pedagógico. Além 

das representações criadas no contexto escolar, que podem favorecer ou não a 

aprendizagem, temos também as representações sociais que estão presentes na 

sala de aula, como um reflexo da própria sociedade. 

As nossas reações diante dos fenômenos sociais e diante das outras pessoas 

são mediadas pela percepção e pela representação que temos delas, selecionamos 

também os estímulos que nos chegam por meio de nossa percepção e da 

compreensão que temos dos estímulos (COLL; MIRAS, 1990). Transportando este 

contexto para a aprendizagem, concluímos que a representação que o professor 

contrói sobre seus alunos pode funcionar como um filtro que o faz interpretar a 

maneira que os alunos agem, a valorizar as aprendizagens que realizam, a reagir 

diante de seus progressos e dificuldades e pode chegar até mesmo a modificar o 

comportamento dos alunos na direção das expectativas associadas àquelas 

representações. Isto também acontece com os alunos, as representações que eles 

constroem de seus professores, o que pensam e esperam deles, suas capacidades 
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e intenções que são atribuídas a eles condicionam a interpretação de tudo aquilo 

que fazem e dizem (COLL; MIRAS, 1990). 

Segundo Gilly (2001), após uma análise detalhada sobre resultados de 

pesquisas que buscavam respostas para as representações que os alunos 

constroem sobre professores,observou-seque os trabalhos coincidem em apontar a 

importância dos aspectos afetivos e relacionais do comportamento dos professores, 

o calor afetivo, a disponibilidade, a atitude positiva e o respeito na percepção dos 

alunos parecem desempenhar um papel articulador de primeira ordem, e em 

segundo lugar, os fatores como desempenho no papel de instrutor e mantenedor da 

ordem.  

Freire (2009) menciona que não se pode separar a prática da teoria, da 

mesma forma que não separamos a autoridade da liberdade, ou a ignorância do 

saber, e ele também fala sobre o respeito entre alunos e professores, afirmando que 

um não existe sem o outro. Todos estes aspectos parecem ser observados pelos 

alunos na sala de aula. 

Nesta pesquisa, buscaremos as marcas linguísticas que expressam as 

representações que os alunos constroem sobre a afetividade nas aulas de inglês de 

uma escola técnica no ensino médio. Desejamos ter acesso à forma como a 

afetividade é percebida nas aulas de inglês, construídas linguisticamente pela 

metafunção ideacional de Halliday (1994), que é realizada pelo sistema de 

transitividade, e possibilita analisarmos como as orações são utilizadas para 

representarem o mundo e as experiências vivenciadas nele. 

As crenças estão inseridas na dimensão afetiva. Damásio (1994) postula que 

a cognição incorpora muitos outros componentes da mente humana, como a 

capacidade simbólica, a vontade, o desejo, sinalizando que as emoções são 

fundamentais para o raciocínio lógico. As crenças são formas de pensamento, 

construções da realidade, formas de ver e perceber o mundo e seus fenômenos.  As 

representações, por sua vez, se constituem de crenças, ideias, explicações, 

conceitos que temos sobre alguém, ou algum evento. São resultantes da interação 

social e são comuns a um grupo de pessoas (MOSCOVICI, 2003). As 

representações na LSF se configuram nas orações por meio dos processos que 

ocorrem (HALLIDAY,1994), dos grupos nominais e operadores verbais que 

constituem a metafunção ideacional, demonstrando as experiências vivenciadas 

pelo falante ou usuário da língua. 
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Halliday (1994) afirma que a linguagem é essencial na construção de uma 

representação mental dos acontecimentos ou objetos da realidade para o 

entendimento ou compreensão de nossas experiências e acontecimentos internos e 

externos.  A LSF analisa a linguagem em uso pelas escolhas linguísticas feitas para 

representar aspirações, anseios, representações e crenças, por isso é utilizada 

neste trabalho, para o estudo destes aspectos no contexto escolar. 

Podemos ser professores eficientes se estiver claro em nossa mente o que 

entendemos por aprendizagem, porque somente depois disto temos noção de que 

tipo de produção queremos obter de nossos alunos, ou seja, a aprendizagem 

depende da concepção ou crença sobre o que é aprendizagem. Se nosso objetivo é 

ensinar itens suficientes para passar numa prova, isso terá implicações no modo 

como ensinamos. Se, por outro lado, vemos o aprendizado com implicações mais 

abrangentes, nos aspectos sociais, culturais e educacionais, então nossa forma de 

ensinar será diferente (WILLIAMS; BURDEN, 1997). 

Arnold (1999) pontua que professores e alunos interagem nas aulas e o modo 

como os professores agem e conduzem suas aulas reflete seus valores e crenças, 

assim como o modo como os alunos reagem nas aulas é afetado pelas suas 

características individuais dos alunos, seus estilos de aprendizagem, e pelos 

sentimentos que os professores transmitem nas aulas.  A educação nunca será livre 

de valores. Ela será definida por um conjunto de crenças sobre que tipo de 

sociedade tentamos construir e os tipos de mensagens explícitas e ímplicitas que 

melhor transmitem essas crenças. Tudo isso também se manifestará nas interações 

que ocorrem na sala de aula.  Puchta (1999) também nos relata que os alunos 

possuem uma série de crenças que são como filtros da realidade. Quando 

acreditamos em alguma ideia, nossas ações passam a acontecer como se aquilo 

fosse a verdade, independente da realidade. 

Os alunos podem estar aptos para desempenharem uma tarefa no contexto 

de aprendizagem de uma língua, mas se não acreditarem que são capazes de 

realizá-la, talvez não demonstrem suas habilidades, por isto o sistema de crenças 

está interligado à afetividade (WILLIAMS; BURDEN,1997). 

Se por uma questão de baixa autoestima, ou se os alunos apresentarem 

crenças negativas a respeito do aprendizado de inglês (ou de qualquer outra 

matéria), eles poderão criar um bloqueio que poderá dificultar muito a aprendizagem, 



48 
 

sendo fundamental a intervenção do outro, seja para melhorar a autoestima, seja 

para tentar desfazer estas crenças negativas. 

 

 

1.4.4 O letramento, a afetividade e a interação na aula de inglês do Ensino Médio 

 

 

Vivemos tempos de grandes agitações políticas locais, nacionais, 

internacionais, mundiais, porém, apesar deste contexto agitado, a apatia é 

comumente usada para descrever famílias, cidadãos, nações e muitas vezes as 

aulas nas escolas. 

O professor de língua estrangeira nas escolas tem sido descrito como aquele 

que promove uma interação na sala de aula, que é mecânica e automática, 

controladora demais e repetitiva.  É visto como um sargento dos exercícios e das 

repetições. Há, no entanto, uma outra representação do professor de inglês, em que 

ele é reconhecido por expandir os horizontes, aumentando a consciência de sua 

própria cultura e de outras, de outros povos, de outros mundos, promovendo o 

pluralismo cultural. Este é o professor que trabalha como agente de letramento, 

utilizando a língua como prática social (MOSCOWITZ, 1978). 

O agente de letramento que trabalha com a língua estrangeira, utilizando a 

língua como instrumento e objeto da aprendizagem, procura inseri-lanum contexto 

social e, com essa perspectiva,o professor pode procurar meios mais interessantes 

para alcançar e atingir seus alunos. 

A educação humanista ou afetiva visa mudar os estereótipos da aula de 

língua estrangeira e humanizá-la, tornando-a mais significativa e próxima da 

realidade dos alunos, de forma que as aulas não sejam apáticas, mas interessantes 

e agradáveis. Considerar a afetividade é também preocupar-se com as 

necessidades dos alunos, considerando seus anseios e tornando-os capazes de 

expressar suas opiniões, demonstrar seus posicionamentos nos acontecimentos 

sociais, utilizando a língua-alvo, como proceder para conseguir atingir alguns 

objetivos (promover um evento ou solicitar algo importante para a comunidade, por 

exemplo) e para isso é importante que o professor conheça o que é letramento, uma 

forma de ensinar a língua envolvendo o uso e a prática social . 
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No Brasil, letramento é utilizado a partir da palavra “literacy” da língua inglesa 

que, por sua vez, origina-se do latim “littera” (letra) + cy, que significa condição, 

estado ou fato de ser letrado.  Trata-se, assim, da condição que assume o indivíduo 

que aprende a ler ou escrever. Subentende-se que a escrita está imersa na vida 

social, cultural, política e econômica, dessa forma, letramento é a condição ou 

estado que adquire um grupo social ou indivíduo,ao dominar certas habilidades 

cognitivas quanto a práticas sociais de uso da escrita e ideologias relacionadas. 

O termo letramento já foi utilizado como sinônimo de alfabetismo, na década 

de 1980, porém,o termo alfabetismo tem um foco individual, ligado às capacidades e 

competências (cognitivas e linguísticas) escolares da leitura e escrita, enquanto 

letramento recobre os usos e práticas sociais de linguagem que envolve a escrita em 

diversos contextos sociais como família, igreja, escola, etc. (ROJO, 2009). 

A língua está imersa em lutas sociais, econômicas e políticas, e isto não pode 

ser deixado de fora de cena na sala de aula (PENNYCOOK, 1995).  Isto quer dizer 

que a língua é forjada na prática social, por isso esta prática não deve estar longe da 

escola.  

O ensino com foco no letramento relaciona-se com valores culturais sobre 

questões de identidade e relações de poder. As tarefas propostas não se restringem 

a habilidades técnicas, mas estão embuídas com relações de poder e ideologia. Há 

sempre um posicionamento ideológico, e como professores que somos devemos 

ajudar o aluno a fazer seus próprios questionamentos, a se posicionar em qualquer 

situação ou contexto para que ele construa sua própria identidade. A utilização de 

situações como solicitações, questionamentos importantes para o grupo, 

reinvidicações, planejamento de eventos podem ajudar os alunos na apropriação da 

língua, pois ela é o canal de comunicação para atingir estes objetivos e, também, 

para que possam nos posicionar mediante um fato social. Sabemos que nos níveis 

iniciais os aprendizes têm mais dificuldades, mas mesmo com os erros, que são 

naturais nesta fase, devem ser estimulados a participar destas atividades, pois a 

apropriação da língua estrangeira ocorre com a prática e com o tempo.   

A interação reflete o caráter comunicativo da sala de aula. Estas situações 

interativas devem estar integradas à configuração de aspectos sociais, em diversas 

atividades que desenvolvam o uso da leitura e escrita em práticas sociais, que é 

uma característica do letramento.  
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Soares (1998) propõe os modelos autônomo e ideológico de letramento. O 

modelo autônomo, ou versão fraca, considera o letramento como uso da escrita para 

atender às exigências sociais.  É o que se refere ao alfabetismo funcional, que 

supõe que o cidadão deva dominar as competências requeridas para funcionar em 

sociedade adequadamente. O modelo ideológico concebe as formas que as práticas 

de leitura e escrita assumem em contextos sociais diversos, formandoestruturas de 

poder em uma sociedade; desta forma, essas práticas aumentam a consciência 

dosindivíduos sobre suas decisões e vidas,conscientizando-os da realidade,para 

que possamtransformá-la. A prática do ensino de inglês, segundo a perspectiva do 

letramento,pode ajudar na formação de um indivíduo consciente e crítico, que utiliza 

a língua, ase posicionar e transformar a sociedade em que está inserido. 

A escolha de temas significativos para o ensino de inglês no Ensino Médio 

requer um diagnóstico da turma, para conhecer os anseios e necessidades dos 

alunos e, como consequência, promover maior interesse e interação nas aulas. 

O professor que orienta a sua prática como agente de letramento reconhece 

que a formação do cidadão está relacionada às práticas sociais, por isso conduz sua 

atividade ligada a um objetivo social. Para formar um cidadão flexível, podemos 

trazer para a escola as culturas locais e populares, os interesses dos alunos e 

professores, para que haja um diálogo entre o saber escolar e a cultura popular 

(ROJO, 2009). 

O entusiasmo, o otimismo, a credibilidade nas possibilidades dos alunos, o 

conhecimento do perfil dos alunos, além de estratégias eficientes baseadas neste 

perfil, promove um ambiente saudável, propício à aprendizagem: a imaginação 

emerge espontaneamente e atitudes construtivas tornam-se a tônica do 

comportamento da aula como grupo (MARQUES, 1977). 

O contrário também acontece: o professor autoritário, que não conhece seus 

alunos,nem seu potencial, que não associa o conhecimento a um contexto social, 

que se preocupa apenas com conteúdo e currículo, poderá exercer influência 

negativa sobre a classe, dificultando a aprendizagem. Os alunos abordarão os 

conteúdos de forma superficial apenas para cumprir os requisitos da tarefa, 

memorizando a informação para a prova ou exames. Trata-se do enfoque 

superficial, enquanto o verdadeiro objetivo do professor deveria ser que os alunos se 

envolvessem com o novo conhecimento, por meio de um enfoque profundo, com 

intenção de compreender o que aprendeu, que relacionasse as novas ideias com o 
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conhecimento anterior e que relacionasse também os conceitos com a experiência 

cotidiana e a prática (SOLÉ, 1998). 

É necessário um equilíbrio: despertar o interesse para que os alunos se 

sintam motivados e, assim, o professor possa atuar na ZDP (Zona de 

Desenvolvimento Proximal), que é a lacuna entre o conhecimento prévio que o aluno 

possui e o que está prestes a se aprender (VYGOTSKY, 1991), e juntos possam 

construir novos conhecimentos. 

Segundo os parâmetros curriculares do Ensino Médio, o ensino de línguas 

estrangeiras,voltado somente para o aspecto linguístico do idioma, não educa 

(BRASIL, 1998). É necessário contribuir para a formação de indivíduos que 

compreendam o conceito de cidadania.  A consideração dos aspectos emocionais e 

afetivos nos discursos do professor de inglês do Ensino Médio deve contemplar este 

aspecto social, ajudando a construir o senso de cidadania em seus alunos, além dos 

conhecimentos linguísticos. Uma boa forma de contemplar os objetivos dos 

parâmetros curriculares é utilizar práticas de letramento no ensino de inglês, como 

escrever uma carta à direção para fazer questionamentos, ou solicitações, 

organizações de eventos, etc. 

Alves (2004, p. 52) diz que “toda experiência de aprendizagem se inicia com 

uma experiência afetiva”, pois a educação deve estar impregnada de sensibilidade 

solidária, encarregada das formas de aprendizagem e do conhecimento. O educador 

deve ter sensibilidade e amorosidade com o educando e seu papel é provocar uma 

interação problematizadora entre os estudantes e o conhecimento, orientando-os e 

incentivando-os na (re) construção do conhecimento, ou seja, como um agente de 

letramento: além de propiciar o acesso ao conhecimento, é necessário questionar 

suas implicações tanto para aquele que aprende como para os interesses sociais e 

coletivos da própria sociedade. 

 

1.4.5 Fatores que interferem na aprendizagem 

 

A afetividade como elemento integrante da aula de inglês supõe que haja uma 

percepção do aluno como alguém que também contribui na aula com seu 

conhecimento e experiências, que possui anseios e necessidades, diferentes formas 

de aprender, que muitas vezes é prejudicado por fatores psicológicos como 
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nervosismo, inibição, ou baixa autoestima e por isso precisa ser motivado (ARNOLD, 

1999).  Consideraremos, a seguir, alguns fatores que interferem diretamente na 

aprendizagem.   

A ansiedade negativa é um fator afetivo que se torna um obstáculo na sala de 

aula. O medo e o nervosismo provocados pela ansiedade devem ser reduzidos ao 

mínimo pelo professor, através de atividades que promovam a descontração para 

que o aluno participe da aula.  

A inibição é constante ao aprender um idioma porque como os alunos não 

conhecem a língua, eles não falam, com receio de cometer erros. Um bom 

relacionamento na sala de aula cria uma atmosfera que demonstra que o erro faz 

parte da aprendizagem, e desta forma os alunos se arriscam mais. Segundo Brown 

(1999), as pesquisas sobre ensino de língua consideram a necessidade de criar 

situações nas quais a inibição e as barreiras do ego sejam diminuídas, para que a 

comunicação livre aconteça.  É necessário estabelecer um ambiente adequado para 

que os alunos se sintam confortáveis ao darem seus primeiros passos em direção 

ao mundo de uma nova língua. Para que isto ocorra, deve haver um clima de 

aceitação, estímulo e autoconfiança, para encorajar os participantes a experimentar 

e descobrir a língua-alvo, permitindo que eles se arrisquem sem sentir embaraço 

(DUFEU, 1994, apud BROWN, 1999). É importante também observar a melhor 

forma de corrigir os erros, em cada situação, para não aumentar a inibição. 

A autoestima refere-se às avaliações que o aluno faz de si mesmo. É um 

elemento importante para a aprendizagem e está relacionado com as próprias 

experiências e com o mundo externo. À medida que incorporamos crenças, atitudes, 

experiências, ideias e memórias, mudamos o conceito que temos de nós mesmos. 

Canfield e Wells (1994) sugerem no livro One hundred ways to enhance 

selfconcept que o mais importante que o professor pode fazer para ajudar os alunos, 

tanto emocional quanto intelectualmente, é criar um ambiente de apoio e cuidado 

mútuo na sala de aula. É primordial o sentimento de segurança e encorajamento na 

aula. Eles devem reconhecer que são valorizados, respeitados e que recebem afeto 

e apoio. 

Quando aprendemos, não aprendemos só o conteúdo, mas aprendemos que 

podemos aprender e isto promove uma imagem positiva de nós mesmos. A 

autoestima influencia a forma de enfrentar a situação de aprendizagem, a maneira 

como nos comportamos, interagimos ou nos posicionamos no mundo. De uma forma 
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geral, os alunos, com um alto nível de autoestima, obtêm melhores resultados, por 

isso o professor é fundamental no processo de valorização do aluno, pois as 

interações que ocorrem na aula podem ajudar a elevar a autoestima da mesma 

forma que podem diminuí-la. Outro elemento que pode ajudar o aluno a aprender é a 

motivação. 

O conceito de motivação é composto de diversos fatores, como interesse, 

curiosidade ou desejo de conseguir algo. Esses fatores,por sua vez,se diferenciam 

em circunstâncias e situações diferentes, e também se sujeitam a várias influências 

externas, como pais, professores, exames, entre outros. 

Uma definição de motivação essencialmente cognitiva, mas que se enquadra 

na concepção social e construtivista,considera a motivação como um despertar de 

um estado cognitivo e emocional que conduz o aluno a uma decisão de agir e que 

produz nele um período contínuo de esforço intelectual e/ou físico para conseguir 

atingir metas estabelecidas anteriormente (WILLIAMS; BURDEN,1999). 

Nossas mentes processam informações de formas diferentes de tudo o que 

nos cerca: vendo, ouvindo e fazendo. Depois, nosso cérebro processa a informação 

recebida, organiza-a e faz conexões. Este processo pode ser feito de diferentes 

modos, por isso, quando tentamos aprender algo, devemos observar como o 

cérebro organiza as informações. Há alunos que lutam com a informação escrita, 

mas entendem imediatamente as ilustrações. Outros podem ter problemas com as 

gravuras, mas não com textos, por isso, o professor que utiliza vários recursos e 

diferentes procedimentos pode contemplar uma grande diversidade de estilos de 

aprendizagem presentes na sala de aula.  

Segundo Richards (2005), os psicólogos identificaram sete estilos básicos de 

aprendizagem: 

1) Linguístico - Aprende pela utilização da língua: leitura, escrita, fala, 

compreensão auditiva. 

2) Lógico - Aprende mais facilmente fórmulas e princípios científicos. 

3) Visual - Aprende quando a informação é apresentada por atividades que 

trabalhem a escrita. 

4) Cinestésico - Movimentos e atividades físicas ajudam este aluno a aprender. 

5) Intrapessoal - Aprende melhor quando associa a nova informação 

diretamente com suas próprias experiências. 
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6) Interpessoal - Aprende melhor quando trabalha com outros alunos e trocam 

ideias.  

7) Musical - Aprende mais pela oralidade. Aprecia músicas e trabalhos que 

pratiquem a oralidade. 

 

Em cada sala de aula, há uma diversidade de alunos com estilos de 

aprendizagem diferentes, por isso a utilização de recursos diversificados na aula de 

inglês, como jogos, simulações, músicas, filmes, leituras, atividades escritas, 

atividades de compreensão oral motivarão os alunos, já que cada estilo de 

aprendizagem será contemplado com uma atividade. Todos estes fatores 

associados à aula significativa para os alunos, focada em suas necessidades, são 

indicativos de estratégias afetivas, já que demonstram a preocupação e a 

consideração com estes alunos.Se nas narrativas encontrarmos grande variedade 

de atividades, teremos indicativos de que o professorreconhece essa diversidade de 

estilos, e procura contemplá-los, utilizando, assim, uma estratégia afetiva. 

No próximo capítulo detalharemos a metodologia, o instrumento utilizado, o 

ambiente de pesquisa e seus participantes. 
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2METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos a metodologia utilizada na pesquisa, 

mencionando a contextualização do ambiente onde se desenvolveu a pesquisa e os 

participantes, a geração e organização dos dados e os instrumentos utilizados. 

Esta é uma pesquisa quali-quantitativa, ou seja, apresenta dados 

quantificáveis quanto à caracterização dos alunos (idade e procedência escolar), e a 

ocorrência de certos elementos da oração que ajudarão na análise dos dados, e 

também utiliza os dados e técnicas de interpretação baseadas na LSF de Halliday 

(1994), para desvendar os elementos de um sistema complexo de significados, 

tentando expressar o sentido dos fenômenos sociais dentro daquele contexto 

(MYNAYO, 1994). Os elementos da oração que serão observados ajudarão na 

análise dos dados, por isso tem uma característica quantitativa observada na 

escolha léxico-gramatical que possibilitará uma análise qualitativa, baseada na 

interpretação dos dados. 

O instrumento de pesquisa foi a narrativaescrita de uma aula de inglês que o 

aluno gostou, e outra que não gostou. Utilizamos narrativas de aprendizagem dos 

alunos para a obtenção de textos que foram submetidos ao programa Wordsmith 

Tools. Estas narrativas possibilitam a compreensão de significados no contexto da 

aprendizagem, segundo a perspectiva dos alunos, já que eles narram o que 

consideram uma boa aula, e em que tipo de aula acreditam que aprendem. 

Essas narrativas escritas não tinham tamanho específico, já que não 

determinamos números de palavras ou linhas, foram solicitadas na sala de aula, 

mas algumas foram feitas em casa, por solicitação dos alunos, e não houve critério 

para a escolha dos cursos. Fizemos uma interpretação apoiada na Linguística 

Sistêmico-Funcional para elucidar as funções dos processos que ocorrem nas 

narrativas destes alunos, as avaliações, as representações, as relações entre os 

participantes, os itens lexicais mais utilizados, de acordo com as informações 

obtidas pelo programa Wordsmith Tools (SCOTT, 2009), que possibilitaram uma 

análise linguística qualitativa sobre o tema da afetividade no ensino de inglês de 

nível médio de algumas turmas de uma escola técnica. Analisamos as narrativas 

primeiramente no nível léxico-gramatical, por meio dos processos e metafunções 
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(HALLIDAY, 1994), e em seguida analisamos o nível semântico-discursivo pelo 

Sistema de Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005). 

A seguir, faremos um breve relato sobre a história da escola onde se realizou 

a pesquisa, bem como apresentaremos dados demográficos sobre os participantes 

deste estudo. 

 

 

2.1 O AMBIENTE DA PESQUISA E SEUS PARTICIPANTES 

 

 

Este trabalho foi realizado em uma escola técnica. A história do ensino 

profissional nessa escola iniciou-se em 1909, quando o Presidente da República 

assinou um decreto criando 19 escolas de aprendizes artífices no Brasil. 

O objetivo inicial era fornecer instrução primária e profissional aos filhos de 

trabalhadores carentes, e colocaram em atividade as oficinas de marcenaria, 

sapataria, alfaiataria, serralheria e funilaria. Três décadas depois recebeu a 

denominação de Escola industrial, e em 1959 foi autorizada a ministrar o ensino 

técnico. 

Pode-se dizer que a educação profissional no Brasil teve um talante 

instrumentalista, voltada para a empregabilidade do trabalhador. O ensino 

profissionalizante era destinado às classes menos favorecidas, enquanto o ensino 

propedêutico era destinado às elites dirigentes (SILVA; BARACHO, 2007). 

Nas últimas décadas, grandes mudanças têm ocorrido em vários setores: 

social, político e econômico, devido ao avanço tecnológico e à globalização da 

economia.  A sociedade moderna exige não somente um profissional que saiba o 

seu trabalho específico, mas que tenha uma formação geral e humana em sua 

totalidade, integrando ciência, cultura, comportamento, entre outros aspectos. 

A função social da escola passa a ser a de promover uma educação 

científico-tecnológico-humanística capaz de formar profissionais capazes de atuar 

nesse novo cenário. 

Nessa escola, o nível médio é realizado em quatro anos. Nos primeiros três 

anos, predomina o ensino propedêutico, com o ensino de todas as matérias da 

grade curricular do nível médio e, no quarto ano, há uma formação mais específica, 
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ligada ao curso técnico escolhido (Geologia e Mineração, Controle Ambiental, 

Turismo, Informática, Eletrotécnica , Mecânica e Edificações). 

A função social desta escola é a de promover uma educação científico-

tecnológico-humanística.  Visa à formação integral do profissional, desenvolvendo 

um pensamento crítico e reflexivo, com o objetivo de capacitar o aluno com essas 

competências, para que seja um profissional competente e um cidadão capaz de se 

posicionar socialmente (SILVA; BARACHO, 2007). 

Nessa instituição, há uma proposta de desenvolver um estudo tecnológico, 

mas sem deixar de lado o aspecto humano, pois visa à formação integral do aluno. 

Isso é uma tendência da modernidade, já que 

 

 

Os postos de trabalho de agora em diante exigirão que as pessoas pensem, 
criem, se inspirem, se emocionem, raciocinem, opinem, discordem, se 
apaixonem, detestem, enfim, tenham trabalho verdadeiramente humano, 
que só podem ser concebidos pelos que possuem mentes e corações, 
cognição e sentimentos (SILVA, 2009, p.12). 
 

 

O ingresso nesta escola ocorre por meio de um exame de seleção, em que há 

alunos do ensino público e privado. Há uma cota de 50% de vagas para os alunos 

da rede pública, e 50% para escolas públicas e privadas.  

As aulas de idiomas nesta escola técnica ocorrem em salas com 

equipamentos de som, DVD, quadro branco, computador e carteiras dispostas em 

formato de ferradura ou de “U”, o que indica uma disposição para a concepção 

moderna de aprendizagem, uma disposição para interação, comunicação, o que me 

despertou o interesse em estudar a percepção da afetividade no ensino de inglês no 

Ensino Médio desta escola técnica, sob a perspectiva dos alunos. 

A língua inglesa faz parte do conjunto de matérias que compõem o núcleo 

comum, isto é, comum a todos os cursos técnicos, porém, além do conteúdo da 

grade curricular de Ensino Médio, desde o primeiro ano procura-se relacionar a 

língua a contextos relacionados ao curso estudado, sempre que possível. Nas aulas 

para os alunos de Turismo, por exemplo, desde o primeiro ano são trabalhadas 

habilidades necessárias para esta área, com situações específicas neste setor. 

 A escola é aparelhada para trabalhar o ensino de línguas da seguinte forma: 

há uma biblioteca, laboratório de informática e de idiomas,entre outros. Também há 
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uma sala com livros em inglês, francês e espanhol e um aluno habilitado em inglês, 

que é chamado de monitor, para ajudar aqueles que precisam de orientação. Esta 

sala é denominada de Self-Study Center.  Além deste serviço, os alunos ainda 

dispõem de professores disponíveis de todas as matérias, inclusive inglês, para 

esclarecerem dúvidas. Todos os professores possuem, em suas escalas de 

trabalho, horários reservados para este atendimento, denominadoCAP, ou Centro de 

Aprendizagem. Cada turma regular tem, aproximadamente, 40 alunos. Nesta 

pesquisa participaram 21 alunos do segundo ano do curso de Geologia e Mineração, 

do turno da manhã, 22 alunos do segundo ano do curso de Controle Ambiental, do 

turno da manhã, e 25 alunos do terceiro ano do curso de Turismo, do turno 

vespertino. Como não era algo compulsório, só responderam o questionário e 

entregaram as narrativas cerca de 50% dos alunos de cada turma. 

Os alunos participantes da pesquisa, do curso de Turismo do terceiro ano do 

ensino integrado estão numa faixa etária entre 16 e 20 anos, sendo a idade de 16 

anos correspondente a 10% dos pesquisados, a idade de 17 anos corresponde a 

30%, a de 18 anos corresponde a 20% e a de 19 anos a 30% e 20 anos 

corresponde a 10% dos pesquisados, como ilustra a Figura 7.  São provenientes de 

escolas públicas (70%), privadas (30%) e pertencem à classe média.

 
Figura 7: Idade dos participantes da turma de Turismo 

 

16 anos - 10%

17 anos - 30%

18 anos - 20%

19 anos - 30%

20 anos - 10%
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Os alunos que participaram da pesquisa do curso de Geologia estão numa 

faixa etária entre 15 e 19 anos, sendo a idade de 15 anos correspondente a 20% 

dos pesquisados, a idade de 16 anos corresponde a 25%, a idade de 17 anos 

corresponde a 40%, a idade de 18 anos corresponde a 10% e a de 19 anos 

corresponde a 5% dos pesquisados. São jovens de classe média e 55% deles são 

provenientes de escolas privadas, enquanto 45% vêm de escolas públicas. Esses 

dados são ilustrados na Figura 8. 

É importante para o pesquisador conhecer os participantes de sua pesquisa, 

para que possa entender por que eles dizem o que dizem. Para uma melhor 

compreensão da leitura das narrativas, a faixa etária dos estudantes, o ambiente em 

que estão inseridos, o contexto, o curso escolhido podem ajudar no momento de 

realizar a análise. 

 

 
Figura 8: Idade dos participantes da turma de Geologia e Mineração 

 

No curso de Controle Ambiental, ilustrado na Figura 9, os jovens que 

participaram da pesquisa estão numa faixa etária entre 15 e 19 anos, sendo a idade 

de 15 anos correspondente a 30% dos pesquisados, 16 anos correspondente a 

50%, a idade de 17 anos correspondente a 15% e a idade de 19 anos 

correspondente a 15% dos pesquisados. São jovens de classe média e 65% destes 

15 anos - 20%

16 anos - 25%

17 anos - 40%

18 anos - 10%

20 anos - 5%
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jovens são provenientes de escolas privadas, enquanto 35% vêm de escolas 

públicas. 

 

 
Figura 9: Idade dos participantes da turma de Controle Ambiental 

 

 

A pesquisa qualitativa se caracteriza pela interpretação dos dados gerados a 

partir das narrativas de aprendizagens desses alunos, enquanto o aspecto 

quantitativo representa tanto os dados dos participantes quanto os dados gerados 

pelos itens lexicais escolhidos. 

A seguir, apresentaremos como os dados foram gerados e organizados, de 

forma que possibilitasse realizar esta análise. 

 

 

2.2 ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

 

 

Essa pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso.  Este é um tipo de 

pesquisa qualitativa que tem conquistado aceitação crescente na área da educação. 

Busca investigar uma situação específica para descobrir o que há de essencial e 

característico nas representações. Como pesquisadora, procurei não intervir na 

situação, mas demonstrá-la da forma como surge. O estudo de caso enfatiza a 

15 anos - 30%

16 anos - 50%

17 anos - 15%

19 anos - 5%
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interpretação do contexto, a relação entre ações, comportamento e interações entre 

os participantes da pesquisa para alcançar a compreensão de um problema 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Foi realizado um recorte temporal-espacial de um fenômeno, no caso desta 

pesquisa, foram três turmas de Ensino Médio, de cursos distintos, escolhidos 

aleatoreamente: Geologia, Controle Ambiental e Turismo, no ano de 2009, para ser 

explorado pela pesquisadora. A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, aspirações, crenças, valores, atitudes, e do subjetivismo, característicos 

da pesquisa qualitativa (MINAYO, 1994). Esse tipo de pesquisa é ideal para o 

trabalho de investigação sobre as representações em relação à afetividade, pois 

como trabalhei nesta escola técnica, pude fazer este recorte para buscar uma 

interpretação contextualizada do ensino de inglês naquelas referidas turmas.  

Para fins de manuseio dos dados e rápido acesso a eles, as turmas foram 

nomeadas a partir da abreviação dos nomes de cada curso: Geo para Geologia, 

ConAmb  para o curso de Controle Ambiental  e Tur  para o curso de Turismo. Além 

disso, foi também agregado o turno de cada curso, para os quais utilizamos M para 

o turno Matutino e V para o Vespertino, de modo que as turmas ficassem assim 

configuradas: 

 

CURSO TURNO ABREVIAÇÃO 
USADA 

Geologia Matutino GeoM 
Controle Ambiental Matutino ConAmbM 
Turismo Vespertino TurV 

Quadro 1: Quadrode turmas, turnos e abreviaturas 

 

A pesquisa aconteceu em duas turmas de segundo ano do turno da manhâ, 

uma de Geologia, agora designada Geo M, uma de controle ambiental, agora 

denominada ConAmb M, e uma turma de terceiro ano do turno vespertino, 

designada Tur V. 

Procuramos identificar as marcas linguísticas encontradas nas narrativas dos 

alunos para descobrir de que forma os aspectos afetivos são percebidos por eles e 

compreender como são construídas linguisticamenteestas representações sobre 

afetividade. 

Os dados foram gerados por meiode um questionário para obter informações 

demográficas sobre os alunos, como idade e procedência escolar, e narrativas de 
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aprendizagem (BARCELOS, 2006), nas quaisos alunos narraram o que eles 

consideravam uma boa aula, e uma aula ruim, incluindo o ambiente, a interação com 

o professor, a reação dos alunos, os instrumentos didáticos utilizados. Eles também 

teriam que narrar em que tipo de aula eles acreditavam que conseguiam aprender, e 

que tipo de aula não funcionava para eles. 

Utilizamos um questionário que continha perguntas para traçar um perfil deste 

aluno de Ensino Médio, como idade, a escola anterior onde concluíram o ensino 

fundamental e sexo.Solicitamos que narrassem dois tipos de aula de inglês que eles 

já tivessem participado na escola. Os alunos não precisavam se identificar, e 

estavam cientes de que suas narrativas seriam utilizadas numa pesquisa de 

mestrado. Não foi estipulado número de palavras ou linhas. Eles se sentiram bem à 

vontade para escrever o quê e quanto quisessem. Alguns deles escreveram as 

narrativas durante a aula, e outros preferiram fazê-lasem casa. 

Participaram da pesquisa 68 alunos, sendo 21 da turma de Geologia, 22 da 

turma de Controle Ambiental e 25 da turma de Turismo. Conformevemos a seguir: 

 

TURMA ABREVIAÇÃO  NÚMERO DE 
ALUNOS 

Geologia Geo M 21 
Controle ambiental ConAmb M 22 
Turismo Tur V 25 
TOTAL  68 

Quadro2: Número dos participantes da pesquisa 

 

A organização dos dados é muito importante para a eficiência da pesquisa, 

por isso os alunos receberam números cardinais para serem identificados, pois 

desta forma, as identidades seriam preservadas, garantindo a ética na pesquisa. 

Para isso, cada aluno recebeu a inicial A, de Aluno, e um número sequencial de 1 ao 

total de alunos na turma, assim teremos: A1 Geo M, que significa aluno 1 da turma 

de Geologia do turno da Manhã, onde A corresponde ao aluno, em seguida o curso 

(Geo, ConAmb ou Tur) e o turno (M, para Manhã e V para Vespertino). Não houve 

critério específico para a escolha numérica dos alunos, sendo feita de forma 

aleatória. 

Os itens lexicais analisados nas narrativas dos alunos que se dispuseram a 

participar desta pesquisa não foram escolhidos aleatoriamente. O programa 

computacional WordSmith Tools disponibilizou a lista de palavras encontradas nas 
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narrativas destes alunos. Observamos as palavras mais utilizadas e passíveis de 

análise, excetuando-se preposições, artigos e outras palavras estruturais. Utilizamos 

a ferramenta Concord para a identificação dos colocados, ou seja, as palavras que 

ocorrem com o item de análise, encontradas no Wordsmith Tools. Desta forma, 

temos acesso ao contexto, ou situação em que o léxico foi utilizado. 

Apresentaremos a seguir o metodologia de pesquisa, um detalhamento sobre 

o programa computacional WordSmith Tools (SCOTT, 2009) e uma contextualização 

sobre o ambiente e os participantes da pesquisa.  

  

 

2.3 A LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL COMO MÉTODO DE PESQUISA. 

 

 

Utilizando a LSF nesta pesquisa, partimos do nível léxico-gramatical para o 

nível semântico-discursivo. Trata-se de uma teoria que trata da linguagem como 

processo social e, ao mesmo tempo, é uma metodologia analítica que possibilita a 

descrição sistemática e detalhada dos padrões de linguagem (EGGINS, 1994).  

As narrativas dos alunos foram submetidas ao programa Wordsmith Tools, 

que forneceu o número de ocorrência das palavras, em ordem decrescente. 

Na descrição da língua, começamos pelos aspectos mais gerais, progredindo 

no intuito de se tornar mais específico.  Partimos da observação dos itens lexicais 

mais utilizados pelos alunos, para estabelecer as categorias de estudo analisadas 

pela metafunção ideacional, que relata a forma que percebemos o mundo, e 

expressamos nossos sentimentos e representações, e pela metafunção 

interpessoal, que retrata as relações com outras pessoas e atitudes em relação a 

elas (IKEDA; VIAN JR. 2006). 

Essa teoria sistêmica parte do princípio que para realizar um significado o 

usuário da língua realizará escolhas.  A partir deste sistema semiótico constituído 

por estas escolhas é que a LSF possibilita uma interpretação, por meio das 

metafunções, as redes de opções interligadas. 

Halliday (1995) intitula a LSF como uma “gramática natural”, já que tudo nela 

se explica na forma que ela é utilizada. É uma abordagem que estuda o modo como 

os usuários utilizam a língua em contextos diversos. 
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Para termos acesso aos itens lexicais mais utilizados nas narrativas, usamos 

o programa Wordsmith Tools (SCOTT, 2009) que será detalhado a seguir. 

 

2.3.1 O programa Wordsmith Tools  

 

O WordSmith Tools  (SCOTT, 2009) é um programa utilizado pela linguística 

de corpus. Trata-se de um conjunto de programas que se destina a manusear uma 

grande quantidade de textos, com diversas funções, como contagem de palavras, 

que auxilia na realização das análises linguísticas, entre diversas outras 

possibilidades.  É comparado ao microscópio com lentes poderosas nas análises de 

biologia, segundo Berber Sardinha (2004), já que permite a visualização, em 

segundos, das palavras mais utilizadas nos textos, A partir daí, o pesquisador pode 

interpretar os dados gerados por ele. 

Esse programa possui três ferramentas: Wordlist, Keywords e Concord , e 

também quatro utilitários (Renamer, Text Converter, Splitter e Viewer). Seguem 

abaixo as ferramentas que serão utilizadas na pesquisa para encontrar as marcas 

linguísticas que sinalizam as metafunções ideacional e interpessoal, e a utilidade de 

cada ferramenta. 

O Wordlist  é capaz de produzir listas das palavras dos textos ou arquivos 

disponibilizados para análise, demonstrando o percentual de utilização das palavras 

mencionadas, em ordem decrescente. Cada uma dessas listas é apresentada em 

uma janela diferente, e junto a cada janela, a lista alfabética (A), a frequência (F) e 

estatística (S) referente aos dados. 
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Figura 10: Exemplo de janela de Wordlist com os dados utilizados nesta pesquisa. 

 

A ferramenta Concord , disponibilizada pelo programa WordSmith Tools, 

proporciona a realização de concordâncias, ou listagens de uma palavra específica, 

denominada search word, ou node word, que significa a palavra que está sendo 

procurada no texto. Também mostra em que parte do texto a palavra ocorreu. 

Disponibiliza ainda uma lista de colocados, ou seja, de palavras que ocorreram perto 

da palavra pesquisada, ou search word, como pode ser visualizado na Figura 11  os 

nódulos da palavra “não ”. 

 

Figura 11: Exemplo de janela do Concord com os nódulos da palavra “não” 
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Essa ferramenta foi utilizada para observar a concordância das outras 

palavras com o ítem lexical analisado. Se pesquisarmos um operador verbal, 

conseguimos, por meio doConcord,  saber as palavras que estavam antes e depois 

do ítem pesquisado. Isso facilita muito o trabalho do pesquisador, pois uma palavra 

só faz sentido dentro de um contexto, e não de forma isolada, e, assim, poupamos 

tempo. 

A seguir, apresentaremos a análise dos dados encontrados nas narrativas 

destes alunos. A análise se apóia na LSF para entender as opções lexicais 

escolhidas por eles, que podem ser consideradas representações da afetividade nas 

aulas de inglês. Observaremos os processos mais utilizados, a avaliação dos alunos 

sobre as aulas e professores e procuraremos perceber se a afetividade é importante 

e observada nas aulas pelos alunos. 

Informamos que não podemos fazer generalizações. Esse estudo diz respeito 

apenas aos alunos que participaram da pesquisa, por isso o resultado desse 

trabalho não pode ser considerado como uma forma de pensar e agir das turmas ou 

de toda a escola, mas apenas daqueles que se dispuseram a participar desta 

pesquisa. 
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3APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E ANÁLISE E DOS DADOS 

 

 

Os 68 alunos de Ensino Médio de três cursos diferentes de uma escola 

técnica de Natal relataram uma aula de inglês de que gostaram e outra aula de que 

não gostaram. As narrativas constituem o corpus de nosso trabalho, que procura 

ocorrências lexicais que possibilitem responder as nossas perguntas de pesquisa. 

Elas consistem em saber as marcas linguísticas que expressam a afetividade nestas 

aulas de inglês, bem como os processos verbais utilizados para realizar estas 

representações, e que lugar ocupa a afetividade nas representações dos alunos. 

Neste capítulo apresentaremos, analisaremos e interpretaremos as 

ocorrências lexicais mais frequentes, nas narrativas dos alunos, encontradas no 

programa Wordsmith Tools (SCOTT, 2009), através da ferramenta Wordlist, e 

observaremos a concordância destas palavras, disponibilizadas pela ferramenta 

Concord.  

Ao processarmos os dados e submetê-los ao programa computacional para 

verificação do número e da frequência das palavras no corpus, obtivemos os itens 

lexicais mais freqüentes nas narrativas e que possuem relevância para a análise.  

Os itens lexicais como artigos, preposições, conjunções são mais recorrentes nos 

textos, porém, não são relevantes para nenhum tipo de análise. Em seguida 

analisaremos as narrativas no nível semântico-discursivo, por meio do Sistema de 

Avaliatividade.  

A análise dos dados, desse modo, está organizada com esses itens e, além 

deles, apresentaremos, no item 3.7, aspectos relacionados ao sistema de 

avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005), pelo fato de ter sido encontrado nos textos 

vocabulário avaliativo, cuja intenção era avaliar aulas e professores. 

O grupo nominal “a aula” não foi consideradonas ocorrências mais frequentes 

encontradas nas narrativas, porque fazia parte do comando inicial que os alunos 

receberam para narrarem sobre uma aula boa de inglês, e outra aula que 

consideraram ruim, por isso não seria algo natural em seus textos, mas sim 

resultado de uma sugestão.  
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Quadro3: ocorrências analisadas nas três turmas. 

 

 

3.1 POLARIDADE NEGATIVA: NÃO 

 

 

Oitem lexical nãoé um elemento do grupo verbal que indica a polaridade 

negativa, pois afirma que algo não é , e como estamos estudando as representações 

sobre afetividade, devemos observar o que os alunos queriam dizer utilizando esta 

palavra. A metafunção que se ocupa da polaridade negativa é a metafunção 

interpessoal, como já vimos anteriormente no item 1.3 sobre a LSF. 

A polaridade, que é a escolha entre o sim e o não, pode ser positiva ou 

negativa. É importante mencionar que a polaridade negativa não significa que 

sempre haja uma denotação negativa.  Pode haver um significado positivo; o que 

determina é o contexto, ou seja, o que está sendo negado pode representar algo 

positivo dentro de um determinado contexto. 

 

Ex: A professora interagiu, dizendo as palavras que não conhecíamos. (A 
15 ConAmb M). 

     

     

Item analisado  
Turismo  Geologia  Controle  Total das 

ocorrências 

Polaridade 
negativa: “não”  

51 49 74 174 

Grupo 
nominal“o/a 
professor/a/”  

50 40 50 140 

Adjunto de 
intensidade: 
“muito ” 

22 26 27 75 

Processo mental: 
“gostar ” 

40 17 23 80 

Processo 
relacional: “ser ” 

72 87 85 244 

Processo 
relacional “estar”  

9 12 12 33 
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Quando trocamos informações, a oração assume a forma de proposição. Na 

troca de informações, discutimos se algo é ou não é alguma coisa. A informação 

pode se utilizar da polaridade positiva, negativa ou se utilizar de diferentes escolhas 

com graus de certeza, ou de frequência, que compõem o sistema de modalidade. 

O adjunto de polaridade não apareceu 51 vezes nas narrativas dos alunos de 

Turismo, 49 vezes na turma de Geologia, e 74 vezes na turma de Controle 

Ambiental.  Esta palavra representa polaridade negativa na metafunção interpessoal, 

pois indica claramente que algo é ou não é de uma determinada forma. A 

contextualização é que mostrará seu significado na oração. Nessa análise, 

observamos que esse item lexical obteve representação negativa em 30 ocorrências 

na turma de Turismo, 20 ocorrências na turma de Geologia, e 17 ocorrências na 

turma de Controle Ambiental, ou seja, 38,5% de sua utilização geral. A metafunção 

interpessoal é realizada gramaticalmente pelo sistema de Modo , que consiste do 

Sujeito (grupo nominal) e do operador Finito (grupo verbal) que pode ser positivo ou 

negativo.  A escolha entre esses dois polos é designada Polaridade , utilizada para 

análise deste item lexical, e se concretiza gramaticalmente pelos sistemas de modo 

e modalidade. As relações entre os participantes são estabelecidas no sistema de 

modo, e no sistema de modalidade encontramos a avaliação do escritor sobre a 

verdade de sua mensagem, bem como seu grau de responsabilidade sobre ela 

(HALLIDAY, 1994). 

 
Gráfico 1: índice de polaridade negativa nas Turmas de Tur, Geo e ConAmb. 
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Nas narrativas analisadas dos alunos de Tur, 21 ocorrências (41%) se 

referiam ao comportamento e reação dos alunos nas aulas, e 30 ocorrências (59%) 

mencionaram autoritarismo por parte de um professor, como podemos observar na 

Figura 12: 

 
Figura 12: Utilização do item “não” em turismo. 

 

Ex.1: A aula que nãogostei  foi uma prova oral em que o professor ficou 
muito mal humorado (A 16 Tur V). 
 
Ex.2: Ele acabou se alterando, e falando coisas e palavras baixas que 
realmente nãocabiam  numa sala de aula (A25 Tur V). 
 

A predominância da polaridade negativa demonstra uma posição racional dos 

alunos, ou julgamento sobre o tipo de aula de que não gostaram, ou comportamento 

do professor que não aprovaram. Neste caso, as representações são negativas. 

Na turma de Tur, a polaridade negativa estava associada a processos 

relacionais e mentais, em sua maioria, pois os alunos desejaram emitir julgamentos 

sobre a atitude do professor, e expressar a desaprovação de condutas ou de certos 

tipos de aulas. 

 

Comportamento e reação dos 
alunos nas aulas (41%)

Autoritarismo de um professor 
(59%)
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Figura 13: Utilização do item “não” em Geo. 

 

 

Como podemos observar na Figura 13, na turma de Geo, 29 ocorrências 

(60%) se referiam ao comportamento dos alunos e 20 ocorrências (40%) criticavam 

aulas muito presas ao livro e à gramática, utilizando não  associado a processos 

mentais e relacionais. 

 

Ex 3: A pior aula não é  necessariamente uma aula ruim, mas eu nãogosto  
muito é quando estudamos gramática separadamente (A13 Geo M). 

 
Ex.4: O professor fala, os alunos ouvem como “robozinhos”.  Não lembro  
de um aula específica, mas garanto que já participei de aulas assim (A8 
Geo M). 

 
 

Já na turma de ConAmb, das 74 ocorrências do item lexical não + operador 

verbal, 38 ocorrências (51%) relataram o comportamento e dificuldades dos alunos, 

17 occorrências (23%) mencionaram  críticas às aulas muito teóricas e 19  

ocorrências  (26%) expressaram satisfação quando o professor atuava na zona de 

desenvolvimento proximal,  explicando o que eles não entendiam. Houve o 

predomínio dos processos mentais associados à polaridade negativa. Nestes 

exemplos, o item lexical não possui uma denotação positiva, como observamos nos 

exemplos a seguir: 

 

Comportamento dos 
alunos(60%)

Crítica às aulas muito presas ao 
livro e à gramática (40%)
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Ex. 5: E com a ajuda da professora, quando não  se entendia  a pronúncia 
da gravação, facilitou o aprendizado (A4 ConAmb M). 
 
Ex.6: A professora interagiu dizendo as palavras que não conhecíamos (A 
21 ConAmb M). 
 
Ex.7: A professora assistiu conosco e esta explicava ou passava de novo a 
parte do filme que nãoentendíamos  (A2 ConAmb M). 
 

 

A Figura 14 expõe a utilização da polaridade negativa associada ao operador 

verbal na turma de ConAmb,  como podemos observar a seguir: 

 

 

 

Figura 14: Utilização do item “não” em ConAmb. 

 

 

A partir da análise dos dados, percebe-se que a polaridade negativa foi 

utilizada para duas funções específicas: 

a) Demonstrar o comportamento dos alunos diante da conduta do professor e 

das aulas; 

b) Retratar a dificuldade dos alunos; 

 

Em relação ao comportamento dos alunos diante da conduta do professor e 

das aulas: 

 

Comportamento e dificuldade 
dos alunos (51%)

Críticas às  aulas nuito teóricas 
(23%)

Satisfação quando o professor 
atuava na ZDP (26%)
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Ex. 8: A aula que nãogostei  foi quando tinha um teste oral. O professor 
chegou estressado, descontando sua raiva na turma. A reação da sala foi 
de revolta, pois não  tínhamos nada a ver com os problemas dele (A9 TurV).  
 
Ex. 9: Uma aula que não gostei  foi uma em que iríamos fazer o listening da 
prova e o professor havia perdido o cd. Quando perguntado, ele falou 
barbaridades (A3 Tur V). 
 
Ex10: Uma aula que nãogostei , foi quando a professora mandou ler um 
livro, e fazer   seminários ( A 6Tur V). 
 
Ex.11: Uma aula que não gostei , foi quando o professor pediu para a 
turma ficar traduzindo uns textos, porque eu acho que assim não  
praticamos tanto o inglês (A23 Tur V). 

 
Ex.12: E com a ajuda da professora, quando não  se entendia a pronúncia 
da gravação, facilitou o aprendizado (A 4 Geo M). 
 
Ex.13: Uma brincadeira, etc., nãodeixa  a aula com “cara” de aula mesmo, e 
deixa o aluno mais a vontade (A 11 Geo M). 
 
Ex. 14: O professor nãopassava  filmes de graça, ele cobrava análises do 
filme, através de resumos (A 3 Geo M). 
 
Ex.15: A professora sempre parava e explicava as partes que não 
sabíamos  (A 15 ConAmb M). 
 
Ex.17: A professora interagiu dizendo as palavras que não conhecíamos 
(A 21 ConAmb M). 

 
Ex.18: Ela explicou as partes que nãoentendemos  do filme e depois 
passou uma atividade (A 20 ConAmb M). 
 

 
 

 Nos exemplos 8, 9, 10, 11 e 12, percebemos que este item lexical denota 

algo negativo, criando assim representações negativas, enquanto nos exemplos 13, 

14, 15, 16, 17 e 18 há um sentido positivo, que cria representações positivas. Nas 

representações que os alunos constroem sobre seus professores, nas narrativas 

produzidas, o comportamento e o respeito são elementos fundamentais observados 

pelos alunos (GILLY, 2001), e a conduta de um professor da turma de Turismo não 

foi uma representação positiva para os alunos desta turma.  A forma de expressar 

este acontecimento gramaticalmente foi a utilização de orações sem modalizadores, 

para expressar a convicção de ideias, com polaridade negativa, demonstrando 

avaliações racionais e categóricas sobre uma conduta considerada inadequada do 

professor.   

Os alunos utilizaram a polaridade negativa para expressarem atitudes que 

não são apreciadas na aula. Utilizaram operador verbal (mandar) de alto grau de 
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modalização, indicando obrigação ou ordem, retratando uma posição autoritária do 

professor, que não foi aprovada pelos alunos. 

 

Ex: Uma aula que nãogostei , foi quando a professora mandou ler um livro, 
e fazer   seminários ( A 6Tur V). 

 
 

 Paulo Freire (1985) condena a forma imperativa de transmissão de 

conhecimento, típica do modelo tradicional que, segundo ele, reforça a dominação 

cultural e política, e impede a conscientização dos homens.  É claro que devemos 

ter em mente, também, que por vezes essa rejeição refere-se a algo de que o aluno 

não gosta, mas que é necessário à sua formação, já que o ensino não pode ser 

pautado apenas em elementos dos quais os alunos gostem, pois muitos dos 

aspectos de que podem não apreciar não são compreendidos por eles como parte 

importante do processo de ensino-aprendizagem. 

Quando o aluno (A 23Tur V) utilizou o verbo pedir,  escolheu um operador 

verbal com baixo grau de obrigação,  já que se tratava de uma solicitação, porém a 

polaridade negativa demonstra que, apesar de não ter sido uma determinação, ou 

do professor não ter sido autoritário ao  solicitar a tarefa, o tipo de  atividade não foi 

apreciada pelo aluno. A tradução de textos foi considerada algo mecânico, típico da 

educação bancária e tradicional, mas que, por outro lado, pode estar associado a 

um todo maior, no qual a tradução representava apenas uma parte da sequência 

didática da aula. 

 

Em relação ao comportamento e dificuldade dos alunos nas aulas: 

 

Ex.19: Nãoéramos  abusados (A 12 GeoM). 
 
Ex.20: Sentei na frente para escutar melhor, pois a turma não gosta muito 
quando a luz apaga, eles fazem muito barulho (A 14 Geo M). 
 
Ex.21: Nãoconsegui  me concentrar na aula com o nervosismo (A 11 
GeoM). 
 
Ex. 22: Os colegas pareciam agir da mesma forma que eu, e também ouvir 
cada palavra pela professora.  Nãousamos  material nesse dia, estávamos 
só nos apresentando uns aos outros. (A 10 ConAmb M). 
 
Ex.23: O filme foi tão interessante que conseguiu prender  minha atenção 
todo o tempo, nãosó a minha atenção mas a de todos os colegas.  A sala 
foi organizada em círculo (A 15  ComAmb M). 
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Ex.24: Nós ficamos muito alegres porque é uma série de comédia onde 
podemos rir bastante. Toda sala se comportou muito bem para não perder  
nenhuma parte do seriado. O material foi audiovisual, nós estávamos 
organizados em forma de ferradura. No final a teacher fez perguntas (A8 
ConAmb M). 

 
 

As aulassignificativas, que são relacionadas com os interesses e 

necessidades dos alunos, despertam a atenção deles. Eles ficam atentos e 

respondem aos estímulos dos professores, mas quando só há a intenção de 

transmitir conhecimentos e de conteúdos no estilo da educação bancária, (FREIRE, 

1987), não há esforços dos alunos para prosseguir na aprendizagem. 

Os alunos utilizaram a polaridade negativa para demonstrar o comportamento 

da turma e mencionaram que um fator emocional como nervosismo ou insegurança 

prejudicam a concentração e a aprendizagem. Segundo Arnold e Brown (1999), 

emoções negativas como medo, ansiedade, estresse, podem comprometer o 

potencial do aluno, prejudicando até mesmo o funcionamento da memória. 

 

 

3.2 GRUPO NOMINAL:O(A) PROFESSOR(A) 

 

 

O grupo nominal o(a)professor(a)  ocorreu 50  vezes nas narrativas dos 

alunos de Turismo, 40 vezes na turma de Geologia, e 50 vezes na turma de Controle 

Ambiental, sendo que na turma de Tur  foram citadas representações positivas sobre 

o professor em 28 ocorrências (56%), como na turma de Geo em 31 ocorrências 

(77,5%), e 31 vezes na turma de ConAmb (62%). 

Na metafunção interpessoal, o elemento modo oracional é composto pelo 

sujeito (grupo nominal) e pelo operador verbal (Finito). No sistema de modo 

oracional ocorrem as relações entre os participantes. Os alunos utilizaram este 

elemento oracional composto pelo grupo nominal (o sujeito) e pelo operador verbal 

para: 

a) Demonstrar aprovação na forma como o(a) professor(a) se relacionava com 

os alunos e conduzia suas aulas: 

b) Retratar procedimentos e comportamentos que podem tornar a aula mecânica 

e sem estímulos. 
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Gráfico 2: Ìndice de utilização e representações positivas do grupo nominal o(a) 

professor nas três turmas. 
 

 

  Como podemos observar no gráfico 2, as representações sobre os 

professores são, em sua maioria, positivas, o que parece demonstrar aprovação na 

forma como o(a) professor(a) se relacionava com os alunos e conduzia as aulas. 

Essa inferência não é possível ser feita observando apenas o grupo nominal e o 

operador verbal, mas sim, analisando o contexto em que estes itens estão inseridos.  

Os processos materiais foram os mais utilizados, juntamente ao grupo nominal o(a) 

professor(a), para relatar os procedimentos e materiais adotados na aula, a forma 

que conduzia  a turma,  conforme podemos ver nos exemplos abaixo: 

 

Ex. 25: O professor levava  jogos em que a turma toda interagia, fazia 
umas gincanas e todos cantavam músicas. A gente aprendia inglês 
brincando. (A 2 Tur V). 
 
Ex.26: O professor fez  com que todos falássemos a vontade, mesmo com 
erros. (A 25 Tur V).  
 
Ex. 27: O professor  nos recebeu  de uma forma agradável, onde não 
tememos falar (A 17 Tur V). 
 
Ex. 28: Meu professorrealizou  uma aula tão divertida, que tentei me 
familiarizar com esta matéria (A 7 Geo M). 
 
Ex. 29: O nosso professor exibia  filmes bem legais (A 5 Geo M). 

 
Ex.30: Tivemos muitas aulas legais, em que o professor apresentou  
alguns vídeos (A 20 Geo M). 
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Ex.31: O professorpediu  a nossa interpretação do filme. Eu gostei muito (A 
18 Geo M). 
 
Ex.32: A interação com a professora  aconteceu de forma harmoniosa e 
concluímos a tarefa (A 6 ConAmb M). 
 
Ex.33: A professora trabalhou  conosco a música de um filme que ela tinha 
passado em outra aula. Todos gostaram da música, cantaram várias vezes 
(A 17 ConAmb M). 
 
Ex.34: Para compreensão total, o professorfazia intervenções no decorrer 
do filme para explicar certas expressões. (A 13 ConAmb M). 
 

 
 

Os alunos utilizaram gramaticalmente o elemento de modo oracional 

composto pelo grupo nominalo(a) professor(a)  juntamente com o operador verbal,  

para demonstrar a relação que ocorria entre os participantes, ele e os alunos, em 

que havia interação e a utilização de diversos recursos como filmes, testes,  jogos, 

atividades que estimulavam diversos estilos de aprendizagem (RICHARDS, 2005), 

criando um ambiente favorável à aprendizagem. Na turma de Tur, os alunos 

relataram perfil de um professor autoritário e agressivo, conduta que foi reprovada 

pelos alunos. Essa representação negativa está relacionada ao episódio relatado 

pelos alunos dessa turma sobre uma situação em que um professor se descontrolou 

emocionalmente por ter se esquecido de um CD e foi agressivo com os alunos. 

 

Ex.35: Uma aula que não gostei foi quando o professor chegou  estressado 
porque perdeu um cd e acabou sendo  muito grosseiro. (A 11 Tur V). 
 
EX.36: Foi um dia da prova oral, quando o professor  chegou  atrasado, e 
ao fazermos uma pergunta a ele, ele nos respondeu mal (A 19 Tur V). 

 
 

Na turma de Geo, em 31 das 40 ocorrências com o elemento de modo 

oracional (77,5%)o(a) professor(a),   juntamente com o operador verbal,  indicam a 

postura de um(a) professor(a) que tem uma concepção de educação sócio-

interacionista, que promove a interação e é por isso muito elogiado pelos alunos. Os 

alunos também mencionam que não apreciam aulas sem interação, nas quais eles 

não participam e só recebem passivamente conhecimentos, porém não citam que 

tenham tido alguma aula deste tipo. 

 

Ex.37: A turma toda ficava descontraída e relaxada, e o mais interessante é 
que todos ficavam em silêncio! Mas o professor  não passava  filmes “de 
graça”, ele cobrava análises do filme (A 3 Geo M). 
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Ex. 38: As piores aulas são aquelas em que o professor  apenas lê o 
conteúdo e responde as atividades sem nenhuma participação (A 21 Geo 
M). 

 
 

Apesar do operador verbal “cobrar” (Ex. 37) expressar imposição, o aluno se 

sentiu satisfeito ao perceber que a atividade do filme não era apenas para diversão, 

ou simplesmente para passar o tempo, mas tinha uma finalidade de aprendizagem 

e, assim, o professor poderia “cobrar” uma atividade da turma, pois havia um acordo 

entre a turma e ele e, dessa forma, não era mais uma imposição, mas uma tarefa 

relacionada ao filme, e negociada com a turma. 

Na turma de ConAmb, observamos 50 ocorrências com o grupo nominal o(a) 

professor(a) , das quais 31 delas  (62%) foram positivas, enfatizando a interação e 

atuação do professor, e 19 utilizações (38%) deste grupo nominal retrataram críticas 

a professores, mas não necessariamente a professores de inglês desta escola. 

 

Ex.39: A interação com o professor  aconteceu de forma harmoniosa e 
concluímos a tarefa (A 6 ConAmb M). 

 

Ex.40: A aula que eu não gostei foi uma aula de filosofia onde o professor  
não utilizou nada de diferente, só fez falar , e nem todos participaram (A 22 
ConAmb M). 
 
Ex.41: O professor do cursonão fazia  nem ensinava  nada além do que 
havia na apostila (A 17 ConAmb M). 

 
 

A Figura 15 retrata a finalidade da utilização do grupo nominal o(a) 
professor(a) em ConAmb: 

 

 
 

Figura 15: Utilização do grupo nominal “o(a) professor(a)” na turma de ConAmb. 

Ênfase na interação e 
atuação do professor 
(62%)
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Também utilizaramo elemento de Modo oracional,composto pelo sujeito (o 

grupo nominal o(a) professor(a)  e o operador verbal), para retratar procedimentos 

que podem tornar a aula mecânica e sem estímulos, quando o professor se prende 

muito ao livro didático, ou não interage com aluno, e fala a maior parte do tempo: 

 

Ex.42: Aula ruim é aquela em que o professor  simplesmente pass a o 
conteúdo, como se o aluno fosse um gravador (A 1 Tur V). 
 
Ex.43: Tudo parecia muito mecânico, e preso ao livro didático, e oprofessor 
se punha a falar  português (A 20 Tur V). 
 
Ex.44: As piores aulas são aquelas em que o professor  apenas lê 
oconteúdo e responde  as atividades sem nenhuma participação (A 21 Geo 
M) 

 
 

A aula em que o(a) professor(a) transmite conhecimentos, considerando os 

alunos como tábulas rasas, é característica da “educação bancária”, descrita por 

Paulo Freire (1987), como pura transferência de conteúdos, como se o aluno fosse 

um gravador. A aula presa ao livro didático e mecânica também se inclui na 

educação bancária. Há necessidade do aspecto dialógico, ou interacional, na aula. 

Como vimos nas ocorrências anteriores, os alunos apreciam aulas em que o 

professor promove a interação e utiliza recursos variados no processo de ensino. 

 

3.3 ADJUNTO DE INTENSIDADE: MUITO 

  

Os adjuntos também são elementos que constituem o sistema de Modo, na 

função interpessoal (HALLIDAY, 1994). Eles contribuem para adicionar informações 

nas orações, o modo, a intensidade, a probabilidade, entre outros. 

Pode ser usado para intensificar um operador verbal, ou para intensificar um 

predicativo. 

Exemplo de operador verbal + intensificador: Acho que todos se divertiram muito,  

pois todos sairam felizes da aula (A 21 Tur V). 

Exemplo de intensificador + predicativo:Todos ficaram muito  empolgados com a 
música e queriam cantar bem alto A 3 ConAmb M)  
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Os alunos da turma de Turismo utilizaram o adjunto de intensidademuito em 

22 ocorrências,sendo 13 ocorrências positivas (59%), e 9 delas negativas   (41%); 

os de Geologia utilizaram esse item lexical 26 vezes, sendo 16 referências positivas 

(61,5%) e 10 negativas (38,5%), e nas narrativas dos alunos de Controle Ambiental 

houve 27 ocorrências, sendo 17 positivas ( 63%) e 10 negativas (37%), conforme 

observamos no gráfico 3: 

 
Gráfico 3: índice de representações do adjunto de intensidade “muito” nas três turmas 

 

O adjunto de intensidade muito foi utilizado para valorizar aulas dinâmicas e 

significativas e para criticar a educação bancária, adotada por alguns professores. 

Em relação às aulas que apreciaram, os alunos utilizaram o intensificador 

muito + predicativo: 

 

Ex. 45: O professor x levou a gente para o shopping e deu uma aula no 
local. Foi muito proveitoso  e muito legal  (A 7 TurV). 

 
Ex. 46: Para que ele adivinhasse em inglês. Foi muito bom  porque nós 
pudemos praticar a oralidade (A 11 TurV). 

 
Ex.47: A sala estava muito calma , pois o filme atraiu toda a turma (A 21 
Geo M). 
 
Ex.48: Gostei muito e também fiquei muito interessado e entusiasmado  
com a atividade (A 18 Geo M). 
 
Ex. 49: Todos ficaram muito empolgados  com a música e queriam cantar 
bem alto (A 3 ConAmb M). 
 

0 5 10 15 20

ConAmb (59%/41%)

Geo (61,5% / 38,5%)

Tur (63% / 37%)

Representações negativas

Representações positivas



81 
 

Ex.50: Ela e nós da turma assistimos um filme (Juno) e foi muito boaa 
interação da turma (A 20 ConAmb M). 
 

 
Também utilizaram o adjunto de intensidade muito como intensificador de um 

operador verbal: 

 

Ex.51: Acho que todos se divertiram muito,  pois todos sairam felizes da 
aula (A 21 Tur V). 
 
Ex.52: Nós gostamos muito  da aula em que a professora passou os 
episódios da série Friends (A 8 ConAmb M). 
 

 
O uso do adjunto de intensidade sugere a valorização das aulas dinâmicas, 

interessantes e significativas para eles, como visitas ao shopping, onde aprendem a 

utilização do idioma numa situação de compras, ou no supermercado, lanchonetes, 

e outros lugares. Apesar de não serem situações reais porque não estamos em um 

país onde a língua inglesa é falada, há um estímulo para praticar a oralidade numa 

situação fictícia, pois a língua inglesa não é trabalhada oralmente todos os dias na 

sala de aula.  Aulas com músicas, em que todos cantam e interagem, e outros tipos 

de aulas em que os alunos são estimulados a participar e interagir reforçam as 

ideias de Vygotsky (1991), quando afirma que a aprendizagem se dá na interação 

com o outro. 

A aprendizagem significativa é muito proveitosa e apreciada pelos alunos, e é 

uma característica do letramento, que preconiza a aquisição de um idioma por meio 

do aspecto social, das ações do cotidiano, em que se aprende a língua em situações 

reais de uso, no seu entorno social. 

Em relação às aulas que não apreciaram: 

 

Ex.53: Isto foi muito ruim  porque ele era considerado um bom professor, até 
o momento (A 5 Tur V). 
 
Ex.54: As aulas que menos gosto são as menos dinâmicas, as expositivas, 
muito sérias . Na minha opinião, o inglês é uma língua, que dá p/ aprender 
brincando  (A 8 Geo M). 
 
Ex.55: O professor só falou do assunto, não foi uma aula muito 
interessante , porque foi muito parada, e ninguém prestou muita atenção (A 
9 Geo M). 
 
Ex.56: As aulas muito presas ao livro, deixando a aula não muito 
interessante  A 2 ConAmb M). 
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Ex.57: A professora chamou os alunos pela lista de chamada, para 
responderem a questões dos exercícios, deixando-nos muito nervosos  
principalmente aqueles que não pronunciam inglês muito bem (A 2 ConAmb 
M). 
 

 
Os alunos também utilizaram o adjunto de intensidade junto a um predicativo 

para expressar, com ênfase, as aulas que apreciam ou não. Analisando os contextos 

em que encontramos este item lexical, percebemos criticas à educação bancária,  

mencionada por Paulo Freire,  em que os saberes dos alunos não são considerados.  

Não há interação, somente transmissão de informação. 

 A conduta de um professor que teve uma postura agressiva em uma 

determinada aula foi muito criticada pelos alunos na turma de Turismo. Isso parece 

confirmar os estudos de Gilly (2001), que afirma que em relação às representações 

que os alunos têm de seus professores, em primeiro lugar estão os aspectos 

afetivos e relacionais do comportamento dos professores: o calor afetivo, a 

disponibilidade, a atitude positiva e o respeito são conteúdos representacionais que 

desempenham um papel articulador de primeira ordem. 

Observamos também a utilização do adjunto intensificador muito  pelos 

alunos para enfatizar que não gostam de aulas muito sérias, expositivas, que 

trabalham apenas a gramática. 

 

Ex: Hoje, nas escolas se trabalhe muito a gramática e dê mais ênfase a 
isso, eu acho muito importante a pronúncia (A 4 Geo M). 

 

 

Segundo Goleman (1995), diante de emoções negativas como ansiedade, 

medo, nervosismo, nosso potencial de aprendizagem pode ser comprometido. As 

técnicas mais inovadoras, e os recursos mais atraentes podem se tornar 

inadequados ou inúteis, por isso devemos estar atentos para combater ou diminuir 

ao máximo estas emoções negativas nas aulas. 

 

3.4 O PROCESSO MENTAL: GOSTAR 

 

Na metafunção ideacional, em que a oração é elaborada para representar as 

suas vivências de mundo, os alunos utilizaram o processo mental expresso pelo 
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operador verbal gostar , para mencionar seus gostos, sentimentos, suas 

experiências nas aulas.  

Os processos utilizam os operadores verbais para representar a ação que 

está inserida na oração (HALLIDAY, 2004). 

Os processos mentais  estão relacionados ao “pensar” e ao “sentir”, e ligados 

a três classes: afeição, percepção e cognição. 

 A classe de afeição envolve verbos que expressam gostos e medos, como 

gostar, por exemplo.  O operador verbal gosta r, nas narrativas de aprendizagem,é 

empregado pararepresentar afeição, como os alunos se sentem na aula de inglês, o 

que apreciam ou não nas aulas. A turma de Tur utilizou este operador verbal em 20 

ocorrências (50%) para relatar as aulas de que gostaram e em outras 20 (50%) para 

narrar o que não apreciaram. Na turma de Geo utilizaram o verbo gostar 13 vezes 

(76%) para expressar satisfação com as aulas, e 4 vezes (24%) para expressar 

insatisfação, enquanto na turma de ConAmb, em 13 ocorrências (57%) os alunos 

relataram o que apreciaram nas aulas e em 10 ocorrências (43%) o que não 

apreciaram. 

Os participantes da pesquisa gostam de aulas dinâmicas, com jogos, filmes e 

outros recursos. Os dados sugerem que o professor procura utilizar diversas 

estratégias para tornar a aula de inglês interativa, inclusive levando os alunos ao 

shopping.  Isto proporciona uma aula com situações fictícias, porém mais próximas 

da realidade, como solicitar algo no restaurante, ou efetuar compras numa loja, por 

exemplo. Muda um pouco a rotina de sala de aula e os alunos apreciam muito.  Esse 

é o propósito da aprendizagem significativa que procura trabalhar com situações 

mais reais e, ao mesmo tempo, promove uma interação maior. É o que propõe 

Vygotsky (1987), quando enfatiza o lado social como elemento externo que 

desempenha a responsabilidade maior no desenvolvimento humano, como podemos 

observar nos exemplos a seguir: 

 

Ex. 58: A aula que mais gostei , foi quando o professor passou um filme 
para nós. A sala estava disposta para assistir, e mantivemos nossa atenção 
o tempo todo no filme (A 9 Tur V). 
 
Ex.59: Uma aula que gostei,  foi quando o professor levou a sala para o 
shopping, e deu aula no local (A 6 Tur V). 
 
Ex.60: Eu gostei muito e também muito interessado e entusiasmado com a 
realização da gincana (A 18 Geo M). 
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Ex.61: As aulas que mais gostei  foram aulas nas quais, nós, alunos, 
interagíamos além da leitura e escrita (A 17 Geo M). 
 
Ex.62: Gostei de uma aula interativa com um filme (A 10 Geo M). 
 
Ex.63: Uma aula que gostei  de inglês foi ano passado (2008) com a 
professora X. Na aula, foi apresentado o filme Juno em inglês (A 2 ConAmb 
M). 

 
Ex.64: Em uma aula que gostei , a professora trabalhou conosco a música 
de um filme que ela tinha passado em outra aula (A 17 ConAmb M). 

 
Ex.65: A aula de inglês que gostei,  aconteceu no ano de 2009, 
quandoocorreu a exibição de uma música, ondetoda turma participou ( A 14 
ConAmb M). 
 
 

Ao estudar os dados, podemos inferir as representações negativas e positivas 

que os alunos criam de seus professores e das aulas, como vemos a seguir: 

 
Gráfico 4: Índice de representações do operador verbal “gostar” nas três turmas 

 

 

Segundo Arnold e Brown (1999), o professor deve considerar a afetividade no 

ensino de um idioma porque, por meio da percepção dos aspectos afetivos, 

podemos superar problemas decorrentes de emoções negativas, como ansiedade, 

medo, insegurança, que prejudicam o potencial do aluno, construindo 

representações negativas que dificultam o aprendizado. Nestas citações, os alunos 

demonstram insegurança, medo e inibição, fatores que devem ser percebidos pelo 

professor e transformados em sentimentos positivos, por meio do reforço da 

autoestima e de um relacionamento onde haja confiança, estímulos e respeito entre 

professor e alunos. 
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Os alunos parecem não apreciar aulas que se preocupam apenas em 

transmitir conteúdos. Mais uma vez reforçam a teoria da aprendizagem sendo 

construída por meio da interação, como propõe Vygotsky (1991), e demonstram 

desconforto nas aulas que seguem a educação bancária, combatida por Paulo Freire 

(1983), como podemos observar nos seguintes exemplos: 

 

Ex.66: A aula que eu menosgostei  foi uma em que tive bastante 
dificuldade, e não conseguia falar nada, eu não sabia muito também. (A 24 
Tur V). 

 
Ex.67: A aula que nãogostei foi uma aula em que a professora fazia testes 
orais na frente de toda turma. (A 13 Tur V). 

 
Ex.68: Uma aula que nãogostei foi quando o professor perguntou quem era 
filho único na turma,e eu respondi que sim, então ele ficou me fazendo 
perguntas. Não gostei pelo fato de sentir medo de falar. Todos ficaram 
olhando para mim (A 8 Tur V).  
 
Ex.69: Não gosto  de aulas onde não é admitido nenhuma atividade extra, e 
também só é ministrado o conteúdo (A 11 Geo M). 
 
Ex.70: A aula que eu nãogostei  foi uma aula de filosofia onde o professor 
não utilizou nada de diferente (A 22 ConAmb M). 
 
Ex. 71: Nãogostei : as aulas teóricas em geral, pois são monótonas, os 
alunos não se concentram e acaba por perder o interesse (A 13 ComAmb 
M). 

 

 

Dependendo do estímulo recebido, o cérebro determina se deve continuar a 

realizar um esforço para prosseguir na situação de aprendizagem ou não 

(SCHUMAN, 1997). Mesmo nas aulas teóricas, há necessidade de interação e 

estímulos positivos para que os alunos interajam, continuem interessados na aula e, 

assim, o cérebro envia um comando para se manter atento, e continuar o processo 

de aprendizagem. 

 

3.5 O PROCESSO RELACIONAL: SER 

 

Outro processo muito utilizado nas narrativas dos alunos foi o processo 

relacional expresso pelos verbos ser e estar  

Na metafunção ideacional, a oração é utilizada como representação das 

experiências sobre o mundo. É a forma como relatamos os acontecimentos, as 

experiências, as qualidades, pensamentos e sentimentos. Os processos relacionais 
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se referem a uma relação entre entidades, para classificá-las, identificá-las ou defini-

las. O verbo ser é utilizado para identificaçãoou atribuição de uma qualidade, ou 

avaliação de algo ou alguém (HALLIDAY, 1994). 

Os processos relacionais com o verbo ser  tiveram 72 ocorrências nas 

narrativas dos alunos da Turma de Tur, sendo 40 representações positivas (56%) e 

32 negativas (44%), 87 ocorrências na turma de Geo, sendo 67 representações 

positivas (77%) e 20 negativas (23%), e 85 ocorrências na turma de ConAmb, sendo 

52 representações positivas (61%)  e 33 negativas (39%). 

Esse operador verbal utilizado para atribuir qualidades forma, então, os 

processos denominados atributivos, que ainda podem ser circuntanciais, se 

especificarem em que circunstâncias ocorrem esses processos. Podemos também 

utilizar o verbo ser com a intenção de identificar algo. É o que chamamos de 

processo identificativo.  Podemos observar as representações positivas e negativas, 

a partir da utilização do operador verbal ser  nas turmas de Tur, Geo e ConAmb  no 

gráfico abaixo: 

  

 

Gráfico 5: índice de representações do operador verbal “ser” nas três turmas 
 

 

Os participantes da pesquisa utilizaram processos denominados 

atributivospara atribuir qualidades ou críticas às aulas ou ao professor, ilustrados 

nos seguintes exemplos: 
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Ex.72: Uma aula assim é boa  porque muda a rotina (A 9 Tur V). 
 
Ex.73: A classe toda manteve a atenção no filme porque ele é 
beminteressante,  cantávamos juntos com o professor as músicas do filme 
(A 4 Tur V). 
 
Ex.74: Para a aula de inglês ser agradável e proveitosa é necessário  que 
o professor interaja mais com o aluno, de forma a combater o receio e o 
medo que o aluno tem de errar, quando é feito alguma pergunta a ele (A 1 
Tur V.) 
Ex. 75: A nova professora é muito boa (A20 Geo M). 
 
Ex.76: Também é interessante atividades como filmes, aulas fora da sala e 
etc. (A11 Geo M). 
 
Ex.77: A aula foi ótima, pois fez a sala interagir com o professor e todos os 
alunos entre si (A 16 Geo M). 
 
Ex.78: A matéria dada era muito difícil (A 12 ConAmb M). 
 
 Ex.79: Esta aula foi interessante porque além do filme ser bom ele 
contribuiu para o meu aprendizado em Inglês (A 15 ConAmb M). 
 
 
 

Os processos atributivos realizados gramaticalmente pela marca linguística do 

operador verbal ser  em diversos tempos demonstraram que os alunos elogiam aulas 

interativas, divertidas, com a utilização de recursos variados, que não se destinem 

apenas ao ensino da gramática, que haja um bom relacionamento com o professor e 

que, se possível, as aulas aconteçam em outros ambientes que não sejam apenas a 

sala de aula.  

Todos esses elementos são características de um ensino humanístico, como 

propõe Moscowitz (1978), no qual se busca humanizar o ensino, sem considerar 

apenas o lado cognitivo, preocupando-se com o desenvolvimento integral do aluno, 

ou seja, tanto o lado racional quanto o emocional devem estar presentes na aula. 

Assim como os alunos da turma de Turismo, os alunos do curso de Geologia 

também criticam as aulas muito preocupadas em ensinar somente a gramática. 

Os processos atributivos circunstanciais nos exemplos a seguir apontam em 

que situações as aulas apreciadas ou criticadas aconteceram: 

 

Ex.81: Uma das aulas que eu mais gostei foi quando  o professor passou 
um filme sobre as canções dos Beatles (A 18 Tur V). 

 
Ex.82: Prefiro quando o teste oral é feito durante as aulas, pois nos 
sentimos menos pressionados (A 7 Tur V). 
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Ex.83: A aula de inglês que eu mais gosteifoi quando  o professor levava 
jogos em que a turma toda interagia, fazia umas gincanas,e todos cantavam 
algumas músicas. A gente aprendia brincando (A 2 Tur V). 
 
Ex.84: A pior aula foi  quando o professor pediu para eu ler um fragmento de 
um texto em inglês e eu li muito mal (A 12 GeoM). 
 
Ex.85: Um detalhe é que, com a música, acaba que os alunos fixam o 
vocabulário (A 8 Geo M). 
 
Ex.86: Não gosto muito é quando estudamos gramática separadamente 
(A13 Geo M). 
 
Ex.87: A aula que nós não gostamos: A aula em que a salafoi dividida  em 
dois grupos: um para perguntar e outro para responder (A 9 ConAmb M). 
 
Ex.88: A pior aula de inglês foi no dia em que eu estava com muita dor de 
cabeça (A 12 ConAmb M). 
 
Ex.89: A apresentação do filme foi acompanhada de alguns trabalhos com 
relação ao contexto do filme (A1 ConAmb M). 
 
 

 
Os alunos atribuíram qualidades às aulas de inglês, demonstrando uma boa 

interação com o professor, além do reconhecimento de que certas atividades que 

podem não ser tão apreciadas como realização de composições ou dissertações, 

para aprimoramento da escrita, mas necessárias para a aprendizagem: “tal atividade 

(dissertação) foi cansativa mais necessária [sic] (A 1 ConAmb M). 

Nos processos atributivos circunstanciais, observamos que as atividades 

propostas com filmes são acompanhadas de trabalhos referentes ao assunto 

proposto relacionado com o filme. Deve sempre haver um propósito de 

aprendizagem relacionado ao recurso utilizado, caso contrário, não há sentido na 

realização da atividade. Os próprios alunos percebem se a apresentação de um 

filme está relacionada ao contexto de aprendizagem, ou se não. Há fatores internos 

que também interferem na aprendizagem, como estado de saúde, por exemplo. 

Percebemos que as aulas geralmente ocorrem com propósito interativo, já 

que a disposição da sala em formato de “U” pressupõe a intenção de criar uma aula 

interativa, como propõe Freire (1987), com sua abordagem sociointeracionista, e 

junto a isso, as aulas parecem acontecer com a participação dos alunos e com 

recursos que eles apreciam.   

Os processos identificativos nas narrativas dos alunos ilustrados nos 

exemplos de 90 a 98 têm como objetivo identificar, especificar algo: 
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 Ex.90: Sempre me animo quando o assunto é inglês (A 24 Tur V). 
 

Ex.91: O professor perguntou quem era filho único na turma, e eu respondi 
que sim, então ele ficou me fazendo perguntas (A 8 Tur V). 
 
Ex.92: A aula de inglês que gostei foi uma dinâmica feita pelo professor que 
tinha o objetivo de nos fazer descrever coisas (A 7 TurV). 
 
Ex.93: A música era “From this moment” (A 5 Geo M). 
 
Ex.94: Uma dessas era que o nosso antigo professor exibia filmes, bem 
legais por sinal (A 3 Geo M). 
 
Ex.95: O material utilizado foi a televisão e o filme (A 2 Geo M). 
 
Ex.96: Inglês é uma língua estrangeira, aqui no Brasil, muito importante, 
principalmente nas relações comerciais (A 7 ConAmb M). 
 
 Ex.97: A aula dinâmica fo i a apresentação de um filme chamado Juno (A 1 
ConAmb M). 
 
Ex.98: O material usado foi apenas o livro, deixando a aula não muito 
interessante (A 2  ConAmb M). 
 
 

Os processos identificativos utilizados pelos alunos de Geologia 

demonstraram a variedade de recursos utilizados pelo professor durante a aula de 

inglês. Richards (2005) pontua que há diferentes estilos de aprendizagem, e para 

que as aulas contemplem os estilos tão variados que ocorrem dentro de uma mesma 

sala, é importante utilizar o maior número possível de recursos, como filmes, 

músicas, dinâmicas, atividades escritas e orais, etc. Isto ocorreu nas aulas de inglês, 

de acordo com o relato destes alunos.  

O processo identificativo foi utilizado para representar o reconhecimento do 

idioma como algo importante e útil, fator positivo para despertar o interesse pela 

aprendizagem da língua. Segundo Arnold (1999) este interesse é mantido quando 

há estímulos que propiciem a aprendizagem e, ao mesmo tempo, quando se tem em 

foco as necessidades dos alunos, o que realmente precisam aprender, e como estão 

avançando no processo de aprendizagem. A utilização de músicas e filmes são 

recursos muito apreciados tanto pelos professores quanto pelos alunos, como vimos 

em todos os relatos dos alunos, mas é necessário que tenham como objetivo 

satisfazer às necessidades de aprendizagem e que sejam instrumentos que 

propiciem o avanço neste processo. 
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3.6 O PROCESSO RELACIONAL: ESTAR 

 

 

O operador verbal estar teve 9 ocorrências na turma de Tur V, 12 ocorrências 

na turma de Geo M, e 12 na turma de ConAmb M. Ele demonstra o comportamento 

do escritor/falante diante de uma situação,  por isso, dizemos que se trata do 

processo relacional, assim como o operador verbal ser.  Nesta pesquisa, este 

operador foi utilizado principalmente para: 

 

a) Fazer referência ao comportamento dos alunos nas aulas: 

 

Ex. 99: A aula que eu mais gostei foi uma em que eu estava super animada 
para falar, o professor estava nos ajudando (A 24 Tur M). 
 
Ex. 100: Eu sempre penso que não vou conseguir ler... Minha turma na hora 
estava toda olhando para mim e tive vergonha (A 12 Tur M). 
 
Ex.101: Estávamos  aprendendo a cantar inglês. Seria legal que tal 
momento se repetisse (A 5 Geo M). 
 
Ex.102: Eu sempre penso que não vou conseguir ler... Minha turma na hora 
estava toda olhando para mim e tive vergonha (A 12 Geo M). 
 
Ex.103: Foi numa aula de filosofia onde o professor não utilizou nada de 
diferente, só fez falar, e nem todos participaram pois a aula estava  se 
tornando bastante cansativa, estavam  todos sentados com as cadeiras 
organizadas de forma  tradicional, e parecia que o tempo não passava.( A 
22 Conamb M). 
 
 

b) Fazer referência ao comportamento do(a) professor(a): 

 

Ex.104: A professora não estava tão disposta a nos ajudar, e o assunto não 
foi bem exposto (A 24 TurM). 
 
Ex.105: A professora estava  do mesmo jeito: empolgada e feliz (A5 Geo M). 

 

 

c) Fazer referência à disposição da sala: 

 

Ex.106: A sala estava disposta em ferradura, facilitando a interação dos 
alunos com a professora (A3 ConAmb M). 
 
Ex 107: O único material foi o livro e a sala estava organizada em fileiras. 
Não houve muita interação (A 8ConAmb M). 
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Ex 107: O material utilizado foi o quadro e o livro. A sala de aula estava  
desorganizada e não havia participação dos alunos com o professor (A 15 
ConAmb M). 
 
  

Os alunos utilizaram este operador verbal para relatar como eles reagiram 

diante de determinadas circunstâncias e, por sua vez, estas reações indicam as 

suas representações. As representações dos alunos são positivas nas 

aulasestimulantes e dinâmicas, em que a interação é incentivada, porém são 

negativas quando percebem emoções como mau humor ou indisponibilidade por 

parte do professor.  Podemos observar as representações dos alunos no gráfico 6: 

 

 
 

Gráfico 6: Índice de utilização e de representações  do operador verbal “estar”, nas turmas de Tur, 

Geo e ConAmb. 

 

 
Observamos também os sentimentos de inibição e vergonha mencionados 

pelo aluno: “Minha turma na hora estava toda olhando para mim e tive vergonha” (A 

12 Geo M). Sentir Inibição e vergonha é muito comum nas aulas de idiomas e estas 

emoções devem ser bem trabalhadas pelos professores, caso contrário, o potencial 

de aprendizagem pode ser comprometido.  Segundo Arnold (1999), há vários fatores 

que interferem na aprendizagem de um idioma, como ansiedade e inibição, já que os 

alunos têm medo de cometer erros. Um bom relacionamento entre alunos e 
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professores cria uma atmosfera que demonstra que o erro faz parte da 

aprendizagem.  

O professor que adota uma abordagem humanística no processo de 

aprendizagem considera os aspectos afetivos durante a aula e procura superar 

problemas decorrentes de emoções negativas, tentando criar emoções positivas, 

facilitadoras da aprendizagem.  As emoções negativas como inibição, medo, 

estresse podem comprometer o potencial do aluno, inclusive para a memória 

(ARNOLD e BROWN, 1999). 

Em algumas aulas, os alunos observaram que a sala estava organizada de 

forma tradicional e que o professor também se comportava de forma tradicional, 

“despejando” conteúdo: o professor falava, nem todos participaram da aula, 

tornando a aula chata e cansativa.  Os alunos não aceitam com satisfação esse tipo 

de aula, e eles próprios já a rotulam como tradicional, sem interação.  

 

3.7 A AFETIVIDADE NO SISTEMA DE AVALIATIVIDADE 

 

Quando escolhemos o léxico para expressarmos uma avaliação, partimos de 

sistemas semânticos que se realizam na léxico-gramática, permitindo a ampliação, o 

reforço ou a redução do que avaliamos, por isso dizemos que o Sistema de 

Avaliatividade é um sistema interpessoal no nível semântico-discursivo (MARTIN; 

WHITE, 2005). Um texto reflete as escolhas gramaticais, lexicais e semânticas 

inerentes ao contexto em que é produzido, então, um texto avaliativo apresenta itens 

lexicais que procuram realizar este propósito nas orações. 

Observando os significados interpessoais nas narrativas, percebemos a 

utilização de processos verbais e adjetivos, com finalidade de realizar diferentes 

tipos de avaliações, além de advérbios de intensidade para graduar ou intensificar 

suas proposições. 

O Sistema de avaliatividade aponta as atitudes em relação ao que 

expressamos nos textos orais ou escritos (VIAN JR., 2009 b), e essas atitudes 

podem ser divididas em três categorias: 

a) Afeto  – expressa sentimentos, empatia ou suspense nas estórias e 

narrativas; 

b) Julgamento  – avaliação do comportamento ou caráter; 
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c) Apreciação - atribuição de valor a algo. 

 

É possível ainda intensificar ou graduar as avaliações feitas (DROGA; 

HUMPFREY, 2005), por meio de adjuntos intensificadores.  A apreciação sobre as 

atitudes expressa um valor positivo ou negativo sobre os textos orais ou escritos. 

Analisaremos,a seguir, por meio do Sistema de Avaliatividade, amostras de atitudes 

encontradas nas narrativas dos participantes dessa pesquisa nas turmas de Tur, 

Geo e ConAmb. 

 

3.7.1 A turma de Turismo 

 

 

Utilizando o Sistema de Avaliatividade, que expressa as atitudes em relação 

ao que é dito nas narrativas, podemos perceber os julgamentos e avaliações que os 

alunos fazem das aulas e de seus professores.  

A análise de textos utilizando o Sistema de Avaliatividade leva em 

consideração o elemento avaliado, o item lexical que possibilitou emitir um 

julgamento, ou expressar uma atitude de afeto, o tipo de atitude expressa definida 

no item categoria, que pode ser a emissão de julgamento ou expressão de afeto, 

além de uma possível gradação, expressa por adjuntos de intensidade, e a 

apreciação, que aponta um valor positivo, ou negativo, como podemos observar na 

Tabela 10:  

 

Gradação Elemento lexical Elemento avaliado Categoria  Valor 

 falou  barbaridades Ele (o professor) julgamento Negativo 

 chegou estressado Ele (o professor) julgamento Negativo 

Muito gostamos Aula afeto Positivo 

Muito Gostei Aula afeto Positivo 

Muito mecânica Aula julgamento Positivo 

Muito interessante Aula julgamento Positivo 

 dinâmicas Aulas julgamento Positivo 

 interativas Aulas julgamento Positivo 

Muito divertidas Aulas julgamento Positivo 

 abordando bem O professor julgamento Positivo 

Muito Ruim Aula julgamento Negativo 

 Gostei Aula afeto Positivo 

 Gostei Aula afeto Positivo 
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 Gostei Aula afeto Positivo 

Muito Gostei Aula afeto Positivo 

 Gostei Aula afeto Positivo 

 não gostei Aula afeto Negativo 

 não gostei Aula afeto Negativo 

 foi grosso O professor julgamento Negativo 

Muito mal humorado O professor julgamento Negativo 

 constrangeu O professor julgamento Negativo 

 não gostei Aula afeto Negativo 

 fiquei interessado Aluno afeto Positivo 

Super estava  animada Aluno afeto Positivo 

 estava ajudando o professor julgamento Positivo 

 não foi bem 
exposta Aula julgamento Negativo 

 não estava 
disposto a ajudar O professor julgamento Negativo 

 

Quadro 4: Avaliação dos alunos da turma de Turismo (adaptação de DROGA; HUMPFREY, 2005). 

 

 

No nível do discurso, os alunos utilizaram itens lexicais como adjetivos, verbos 

e advérbios para expressarem suas avaliações, o que é realizado pelo sistema de 

avaliatividade, que, por meio das escolhas lexicais, permitem observar o elemento 

avaliado, bem como a atitude do escritor/falante em relação ao que foi avaliado (afeto, 

julgamento e apreciação) e a intensidade pelo recurso da gradação. 

Na turma de Tur, os alunos julgaram o professor e as aulas em 15 ocorrências, 

sendo 9 de forma negativa (60%) e e 6 ocorrências (40%) de forma positiva. Os 

julgamentos negativos estavam relacionados com a forma como o professor tratava 

os alunos e a disponibilidade em ajudá-los. Em relação às aulas, os julgamentos 

negativos se referem às aulas mecânicas, enquanto as aulas interessantes, divertidas 

e dinâmicas receberam julgamento positivo, criando representações positivas sobre 

esse tipo de aula, expressos na Figura 16: 
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Figura 16: Julgamento e Afeto na Turma de Tur. 

 

 

Em relação ao afeto, nas 12 ocorrências de afeto, ou expressões que indicam 

sentimentos, os alunos expressaram sentimentos positivos em relação às aulas em 9 

ocorrências (75%) e em 3 ocorrências (25%) relataram sentimentos negativos. Os 

alunos apreciam aulas interativas, com filmes, músicas, jogos, e recursos variados, 

como vimos anteriormente no ítem 1.4 (processo mental gostar), e não gostam de 

aulas teóricas, sem atividades extras e muito presas ao livro didático. 

 

3.7.2 A turma de Geologia 

  

A análise das narrativas dos participantes da pesquisa da turma de Geo 

aponta avaliações sobre o professor e sobre as aulas, como estão ilustradas no 

Quadro 5: 

Gradação  Ítem lexical  Ítem avaliado  Categoria  Valor  
 Gostei Aula Afeto Positivo 
 gostei Aula Afeto positivo 
 gostei Aula Afeto positivo 
 gostei Aula Afeto positivo 

Muito gostei Aula Afeto positivo 
 gostei Aula Afeto positivo 
 gostei Aula Afeto positivo 
 boa interação O professor Julgamento positivo 
 empolgado O professor Julgamento positivo 
 feliz O professor Julgamento positivo 
 divertida Aula Julgamento positivo 
 não gostei Aula Afeto negativo 

60%

40%

Julgamento na 

turma de Tur

Rep. positiva

Rep. 
negativa 75%
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positivas
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 não gostei Aula Afeto negativo 
 é bom o professor julgamento positivo 
 interativa Aula julgamento positivo 
 ótima Aula julgamento positivo 
 gostei Aula Afeto positivo 

Bastante empolgada A turma julgamento positivo 
 

Quadro 5: Avaliação doss alunos da turma de Geologia (adaptação de DROGA; HUMPFREY, 2005) 

 

 

Na turma de Geo, os alunos fizeram 7 julgamentos positivos sobre o professor 

e as aulas, enfatizando a interação com o professor e a empolgação nas aulas. Em 

relação ao afeto, emitiram 8 representações de afeto positivas e duas negativas. Os 

alunos não apreciam aulas voltadas somente para o ensino de gramática e aulas em 

que eles apenas ouvem como robôs e só o professor fala (A 8 Geo M): “tem 

professores que acham que os alunos só aprendem no método tradicional, no qual o 

professor fala, os alunos ouvem como “robozinhos”. Preferem aulas participativas. A 

interação foi observada em relação ao procedimento do professor com a turma, 

sendo considerada uma característica de uma boa aula. 

 

3.7.3 A turma de Controle Ambiental 

 

Em relação às narrativas dos alunos de ConAmb, podemos observar que 

realizaram as seguintes avaliações:   

  

Gradação  Item lexical  Item avaliado  Categoria  Valor 

Muito gostamos Aula Afeto Positivo 
 gostei Aula Afeto Positivo 
 gostei Aula Afeto Positivo 
 gostei Aula Afeto Positivo 
 gostei Aula Afeto Positivo 
 não gostei Aula Afeto Negativo 
 não gostei Aula Afeto Negativo 
 interessante Aula julgamento Positivo 
 divertida Aula julgamento Positivo 
 dinâmica Aula julgamento Positivo 

Quadro 6: Avaliação dos alunos da turma de Controle Ambiental (adaptação de DROGA; HUMPFREY, 2005). 

 

As amostras coletadas das narrativas dos alunos (cinco representações 

positivas e duas negativas sobre as aulas, e três julgamentos positivos sobre as 

aulas) nos permitem ter uma visão sobre as atitudes de julgamento e de afeto para 

expressar sentimentos, ou empatia em relação às aulas ou ao professor, da mesma 
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forma que nas outras turmas. Os alunos desta turma mencionaram que os 

professores de inglês sempre faziam intervenções para checar a compreensão da 

turma e prosseguir com as atividades de aprendizagem. Isto é a atuação do 

professor na Zona de Desenvolvimento Proximal, como propõe Vygotsky (1991). 

Esse fato foi muito observado pelos alunos: a disponibilidade em ajudar, além da 

atuação do professor como mediador, com a finalidade de promover nos alunos a 

autonomia na apropriação do conhecimento. 

A maior parte das orações analisadas em relação ao afeto aponta para a 

satisfação dos alunos nas aulas, embora mencionem também aulas que não os 

satisfazem, quando são muito teóricas. Um dos alunos reconheceu que algumas 

vezes estas aulas, apesar de cansativas, são necessárias (A 1 ConAmb M): [sic] “tal 

atividade foi cansativa mais necessária.” 

Observamos que a afetividade,expressa pelo comportamento do professor na 

sala de aula, bem como a disponibilidade em ajudar, são os aspectos mais 

retratados pelos alunos de todas as turmas, bem como a preferência pelas aulas em 

que eles podem interagir e participar. 

 

 

3.8 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

As marcas linguísticas evidenciadas pelas ocorrências no Wordsmith Tools 

que expressaram afetividade nas narrativas dos alunos foram o item lexical não, os 

processos mentais (verbo gosta r), os processos relacionais (verbo ser, estar ) e o 

grupo nominal o(a) professor(a)  + operador verbal para expressar um processo 

relacional ou material. O grupo nominal a aula  não foi analisado, em virtude de ter 

sido sugerido pela pesquisadora no momento de solicitar as narrativas de 

aprendizagem. 

Observamos que o item lexical não foi utilizado com muita frequência nas três 

turmas. Na turma de Tur, os alunos utilizaram a polaridade negativa 21 vezes (41%) 

para se referirem ao comportamento ou reação dos alunos durante as aulas, ou a 

procedimentos utilizados pelo professor que não os deixavam com medo de falar, 

porém em 30 ocorrências (59%), os alunos desta turma expressaram, por meio da 

polaridade negativa, que reprovam a conduta agressiva e autoritária do professor. 
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Estes alunos criaram uma representação negativa sobre o comportamento de 

um professor que foi considerado inadequado devido a uma conduta agressiva com 

a turma. Segundo Halliday (1994), o envolvimento afetivo também influencia na 

utilização da língua, pois quanto menor o envolvimento afetivo,mais formal será a 

utilização da língua,pois os usuários não se sentem tão à vontade para expressarem 

suas ideias. Isto parece sugerir que a afetividade é um fator de primeira ordem nas 

representações destes alunos.   

Na turma de Geo, os alunos utilizaram a polaridade negativaem 29 

ocorrências(60%) para falar de suas dificuldades,do comportamento dos alunos, de 

suas reações nas aulas. Nas outras 20 ocorrências (40%), mencionaram o que não 

apreciavam no estudo de inglês, como aulas de gramática, por exemplo. 

A turma de Geo obteve quase o mesmo número de ocorrências do item 

lexical não que a turma de Tur, porém sua utilização teve como objetivo retratar o 

comportamento e dificuldades dos alunos nas aulas, e avaliar os procedimentos dos 

professores, que foram muito elogiados. A representação sobre a afetividade foi 

muito positiva devido à interação e ao relacionamento estabelecidos entre o 

professor e os alunos 

 Na turma de  ConAmb,  a polaridade negativa foi utilizada 74 vezes. Em 38 

ocorrências (51%), eles se referiram aos alunos, em 17 ocorrências (24%), 

mencionaram algumas situações em que tiveram aulas muito teóricas e expositivas, 

e isto não os agradou, e também deram ênfase ao fato de o professor explicar as 

construções que os alunos não entendiam, trabalhando na ZDP em 19 ocorrências 

(25%). Nestas aulas, os alunos se sentiam mais motivados a aprender, e não tinham 

medo de perguntar sobre as dúvidas. 

A polaridade negativa representada pelo item lexical “não ” estava associado, 

na maioria das vezes, a processos relacionais e mentais. 

Ao utilizar o grupo nominal o(a) professor(a)  e o operador verbal, os alunos 

da turma de Turismo retrataram, em 28 ocorrências (56%), que  de uma forma geral 

os professores de inglês se relacionam bem com a turma e aprovam a condução das 

aulas. Também mencionaram,em 22 ocorrências (44%), procedimentos que tornam 

a aula mecânica, algumas vezes. Já a turma de Geologia utilizou esse mesmo 

elemento para tecer elogios aos professores (31ocorrências – 77,5%) devido a sua 

forma interativa e aulas dinâmicas, e mencionaram em 9 ocorrências (22,5%) que as 

piores aulas são aquelas em que o professor apenas lê o conteúdo e nâo passa 
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nenhum outro tipo de atividade. A turma de ConAmb, além de relatar um bom 

relacionamento com os professores, mencionou também a diversidade de recursos 

utilizados por eles em 31 ocorrências (62%). Em 19 ocorrências (36%), falaram do 

que não apreciam, mas deram como exemplo outras aulas, como de filosofia ou de 

outra matéria. Também não apreciam aulas muito expositivas ou muito teóricas. 

O grupo nominal o(a) professor(a)  estava associado a processos materiais 

para descrever os procedimentos adotados pelo professor, ou a processos 

relacionais, com o propósito de emitir julgamentos, avaliações ou expressar afeto. 

O adjunto de intensidade muito , dependendo da palavra que modificava, foi 

utilizado pela turma de Tur para criticar uma conduta agressiva de um professor, ou 

para elogiar certas aulas em que os professores interagiam, e os alunos apreciavam 

quando isso acontecia.  O intensificador muito modificava adjetivos (Ex.Foi muito boa a 

interação da turma - A 20 ConAmb M), ou operadores verbais ( Ex. Todos se divertiram muito- A 

21 Tur V). Nas turmas de Geologia e Controle Ambiental, enfatizaram aulas que eram 

consideradas estimulantes e interessantes, com recursos variados, mas também 

descreveram aulas que se prendiam muito à gramática, e foram criticadas por isso. 

O operador verbal gostar  foi utilizado pelos alunos de Geologia para 

expressar um bom relacionamento com os professores, enquanto nas turmas de 

Turismo e Controle Ambiental, os alunos relataram aquilo que despertou interesse 

nas aulas de inglês, como os recursos e as estratégias.  Também mencionaram o 

tipo de aula que não apreciam. 

O operador verbal ser , que indica um processo relacional, cuja função é 

identificar algo, caracterizar ou atribuir valor dentro da metafunção ideacional, que 

utiliza a oração como representação do mundo em que vive, foi utilizado na turma de 

Turismo para identificar as aulas de que estes alunos gostam ou não, para 

demonstrar em que circunstâncias estas aulas ocorreram e para julgar o 

comportamento dos professores. 

A turma de Geologia foi a que mais utilizou o operador verbal ser,  com o 

intuito de atribuir elogios às aulas interativas e ao professor e para identificar as 

aulas de que gostaram, como elas ocorreram e para identificar as aulas que não 

aprovam;  as aulas que só trabalham a gramática. 

A turma de Controle Ambiental utilizou o operador verbal ser  da mesma forma 

que as outras turmas, porém poucas foram as representações negativas. 

Identificaram as aulas boas, elogiaram a interação com o professor, mencionaram 
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também em que circunstâncias apreciam as aulas ou não, e relataram os recursos 

utilizados.  

As três turmas apresentam muitas semelhanças, como vimos nesta análise. 

Podemos dizer que todas consideram a afetividade como elemento integrante de 

primeira ordem no processo de aprendizagem, sendo representada nas orações por 

meio dos processos, das circunstâncias mencionadas, dos grupos nominais 

juntamente com os operadores verbais. Isto possibilita uma análise linguística 

utilizando a Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 1994) como metodologia 

de análise que interpreta as representações construídas, analisando as narrativas de 

aprendizagem destes alunos, que relatam suas experiências vivenciadas nas aulas 

de inglês de Ensino Médio.  

O Sistema de Avaliatividade (MARTIN;WHITE, 2005), que expressa a atitude 

do escritor/falante em relação ao que se diz nos textos, mostra as avaliações que os 

alunos fazem das aulas e dos professores. Estes alunos se preocupam em relatar 

fatos sobre o comportamento dos professores e sobre os próprios alunos nas aulas 

de inglês, ou seja, sempre mencionam de alguma forma a afetividade, seja na forma 

como o professor se relaciona com os alunos, na disponibilidade em ajudar,seja na 

interação que ocorre nas aulas. Utilizam, como recursos linguísticos, grupos 

nominais, operadores verbais, adjetivos, advérbios para a concretização desse 

Sistema. 

Observamos ainda que a turma de Turismo, que pertence à área das Ciências 

Humanas, e cujos alunos são de uma faixa etária mais elevada que os alunos das 

outras duas turmas, considerou mais a importância da afetividade nas aulas de 

inglês do que o conhecimento do professor, reforçando as pesquisas de Gilly (2001), 

que já naquela época apontava a afetividade como um elemento articulador de 

primeira ordem nas representações dos alunos sobre os professores, ficando em 

segundo lugar a competência como conhecedor da área que leciona e em seguida o 

papel de mantenedor da disciplina.  

A conclusão a que chegamos é que tanto os professores quanto os alunos 

parecem perceber que a cognição e a afetividade podem e devem estar juntas no 

processo de aprendizagem, porque somos humanos, e a afetividade faz parte do ser 

humano. Ela acontece nas aulas de inglês quando as aulas são interativas,e os 

alunos se sentem motivados a participar e a externar seus desejos, como as 

músicas que gostariam de ouvir, os filmes que gostariam de assistir, os textos que 
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gostariam de ler e, ao mesmo tempo, o professor trabalha na motivação destes 

alunos,permite que eles participem de decisões, considera as suas necessidadese 

os trata como parceiros no processo de aprendizagem, e não somente receptores de 

conteúdo. (WILLIAMS; BURDEN,1997). 

A escola cumpre sua proposta de educação humanista, já que há uma 

preocupação dos professores em tornar as aulas mais significativas, mais próximas 

da realidade dos alunos, considerando suas necessidades e anseios, permitindo que 

os alunos expressem e demonstrem suas opiniões (ALVES, 2004). 

Os alunos mencionaram relatos de aulas significativas para eles, algumas 

realizadas até mesmo fora da sala de aula, possibilitando colocar em prática os 

conhecimentos, unindo a teoria à prática, como propõe Paulo Freire, porém também 

relataram aulas muito presas ao livro didático e à gramática, e quando isto acontece, 

eles não gostam, já que relatam sentirem-se como robôs. 

Na primeira pergunta de pesquisa: que marcas linguísticas caracterizam as 

representações dos alunos sobre a afetividade? Buscávamos conhecer as marcas 

linguísticas que representavam a afetividade, e encontramos itens lexicais que se 

repetiram, e que chamaram a nossa atenção, possibilitando uma interpretação do 

contexto em que estes itens estavam inseridos: o adjunto de polaridadenão , o grupo 

nominal o(a) professor(a) e o operador verbal, o adjunto de intensidade muito . 

Esses itens dentro de um contexto, refletiam como os alunos percebiam a 

afetividade nas aulas, como eles se relacionavam com os professores e como se 

comportavam nas aulas. 

Também procuramos conhecer os processos usados pelos alunos, sob a 

perspectiva da Linguística Sistêmico-Funcional, que utilizaram para expressar a 

afetividade, e percebemos, pelo número de ocorrências nas narrativas, que eles 

escolheram os processos relacionais, por meio dos operadores verbais ser , estar, 

para identificar, atribuir qualidades ou emitir avaliações às aulas e ao professor. 

A última pergunta de pesquisa foi em relação ao papel que a afetividade 

ocupa nas representações destes alunos, e percebemos que eles a consideram um 

elemento articulador de primeira ordem, antes mesmo da competência ou do 

conhecimento do professor, já que em nenhm momento eles mencionaram algo 

sobre a capacidade do professor, ou do conteúdo que aprendiam. Todas estas 

interpretações se apóiam nas escolhas linguísticas feitas pelos alunos, que não 

escolheram estes itens lexicais aleatoriamente, mas com um propósito: narrar 
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asexperiências vividas nas aulas de inglês e representar o que acontecia ou não 

nestas aulas. Partindo deste ponto, buscamos as representações sobre a 

afetividade, e tivemos condições de realizar esta pesquisa, com intenção de 

contribuir para uma educação holística, que associe o conhecimento (nosso lado 

racional) à afetividade (nosso lado emocional), pois todos nós somos feitos de razão 

e emoção, e esta realidade também pode acontecer na sala de aula. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa buscou demonstrar as representações sobre afetividade nas 

aulas de inglês do Ensino Médio de três turmas de uma escola técnica da cidade de 

Natal. É importante destacar que esse é um pequeno recorte desta escola, e 

demonstra o que ocorre nas aulas de inglês com alguns alunos destas turmas, sem 

generalizações que possam ser feitas às demais turmas.  

Buscamos interpretar os itens lexicais mais frequentesnas narrativas, bem 

como os acontecimentos realizados pelos operadores verbais, o que chamamos 

deprocessos, segundo o que propõe Halliday (1994) em sua Gramática Sistêmica 

Funcional. 

A pesquisa mostra, a partir dos operadores verbais mais recorrentes nos 

textos, que os processos relacionais são predominantes em todos os textos. Isso 

ocorre devido ao fato de que os textos têm como função principal estabelecer 

referências para identificar ou classificar os acontecimentos ou participantes da 

pesquisa ou da própria aula. Em seguida, estão os processos mentais relacionados 

à afetividade, para expressar os sentimentos em relação aos participantes da 

pesquisa, no caso o professor ou os alunos, ou à situação da pesquisa, que é a aula 

de inglês. 

Os processos materiais foram utilizados para transmitir informações sobre as 

aulas, sobre os procedimentos dos professores e os recursos utilizados, em geral, 

estavam associados ao grupo nominal o(a) professor(a) e o comportamento dos 

alunos  estavam associados a processos relacionais. Analisamos os textos com foco 

nas metafunções ideacional e interpessoal. 

A metafunção ideacional está relacionada à variável de registro de campo, ou 

seja, ao tópico da situação, e tem como função expressar a realidade, as 

experiências vividas pelos alunos durante as aulas de inglês.  Nesta pesquisa, que 

se propõe a interpretar a forma como a afetividade é representada nas orações, o 

processo mental que expressa afeição pelo operador verbal gostar  foi utilizado na 

maioria das ocorrências (46 ocorrências – 57,5%) com este operador para elogiar as 

aulas, consideradas interativas, dinâmicas e interessantes, e em 34 ocorrências 

(42,5%) para relatar a insatisfação com aulas muito teóricas, ou comportamento que 

não apreciam no professor. 



104 
 

A metafunção interpessoal retrata a atitude do falante /escritor em relação ao 

assunto discutido, ou seja, ao professor e às aulas de inglês. Está ligada ao registro 

de relações, e demonsta os papéis, bem como as atitudes dos participantes de uma 

interação. O operador verbal ser foi utilizado em diversos tempos verbais para 

identificar, atribuir qualidades e classificar as aulas como boas, participativas em 40 

ocorrências (55%) na turma de Tur, 67 ocorrências (77%) na turma de Geo e 52 

vezes (61%) na turma de ConAmb. Isso representa um índice geral de 66% de 

representações positivas sobre as aulas das turmas pesquisadas. 

Nesses textos, os alunos fornecem informações por meio de suas narrativas.  

Essas informações são proposições que acontecem no sistema de modalidade, com 

o objetivo de argumentar algo, informar. 

O elemento de modo oracionalé composto pelo sujeitoe pelo operador verbal 

(finito) e o contexto no qual estavam inseridos. Analisamos o elemento de modo 

oracional composto pelo grupo nominal o(a) professor(a)  e pelo operador verbal 

que acompanhava o grupo nominal.  Este grupo nominal apareceu em todas as 

turmas e, nas proposições dos alunos, foi usado com a intenção de informar o tipo 

de interação que ocorre na sala de aula, bem como as atividades propostas. 

Pelos relatos dos alunos, muitos professores de inglês destas turmas (Tur, 

Geo, ConAmb) utilizam várias atividades como músicas, jogos, filmes, trabalhos 

orais e escritos que contemplam diferentes  estilos de aprendizagem, conforme os 

estudos de Richards (2005), e consideram o processo de aprendizagem como 

produto de interação com o outro, como propõe Vygotsky (1987), trabalhando, 

assim, a afetividade na interação. 

Na turma de Tur, as representações sobre afetividade são realizadas pelos 

processos relacionais e mentais, pela metafunção ideacional, na qual a afetividade 

parece ser um elemento sugerido presente nas interações ocorridas nas aulas. A 

afetividade presente nas aulas de inglês desta turma é representada positivamente 

pelos alunos, porém,ao analisarmos a modalidade e o adjunto de intensidade, dentro 

da metafunção interpessoal, observamos que ainda há uma postura autoritária do 

professor de inglês, ocasionando representações negativas sobre a afetividade nas 

aulas deste professor. 

Um episódio que aconteceu coma turma de Tur foi reportado por alguns 

alunos: um determinado professor de inglêsnão levou o CDque deveria utilizar na 

prova de compreensão oral e por isto foi agressivo comos alunos. Isto fez com que 
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os alunos desta turma criassem uma representação negativa sobre a afetividade nas 

aulas deste professor, devido a sua conduta agressiva e autoritária. No entanto, 

observamos que nenhum outro episódio agressivo ou autoritário deste mesmo 

professor foi retratado por eles, por isso não podemos afirmar que essa seja a sua 

prática docente, ou a sua forma habitual de agir, inclusive porque um aluno (A5 Tur 

M) afirmou que ele era considerado um bom professor, até então. Como a 

agressividade, o comportamento e o respeito são elementos fundamentais 

observadospelos alunos, no que diz respeito à conduta do professor, esse 

acontecimento, que julgamos ter sido um fato isolado, ou um descontrole emocional, 

ocasionou esta representação negativa. 

 Esta pesquisa confirmou as pesquisas anteriores de Gilly (2001) sobre os 

fatores afetivos como respeito, disponibilidade em ajudar, atitude positiva do 

professor como elementos representacionais de primeira ordem na observação dos 

alunos. Outro aspecto importante é a percepção da proposta humanista que 

observamos nos relatos dos alunos, quando mencionaram aulas significativas, que 

consideravam as necessidades dos alunos, promovendo, assim, uma educação 

científico-tecnológica, mas de cunho humanístico, já que visa à formação integral do 

aluno, e não tecnicista, que se preocupa apenas com a racionalidade, a eficiência e 

eficácia da produtividade, em que o aluno é visto como espectador da realidade 

objetiva. 

As aulas são consideradas dinâmicas, interessantes, com recursos variados. 

Os alunos expressaram estas ideias por meio da metafunção interpessoal, que se 

baseou no grupo nominal (o(a) professor(a)), e  seu respectivo operador verbal, 

inseridos no contexto.  

A metafunção ideacional utilizada para analisar os processos mentais e 

relacionais, parece sugerir que os alunos gostam das aulas dinâmicas e são 

incentivados pelos professores de inglês, confirmando mais uma vez a 

representação positiva em relação à afetividade. Isto foi observado pela utilização do 

operador verbal gostar, que exprime um processo mental que retrata a afetividade, e 

do verbo ser, que é utilizado para identificar ou atribuir qualidades ou julgamentos ao 

tema em questão. 

No sistema de Modo, na metafunção interpessoal, o adjunto de intensidade 

muito  teve como função intensificar as informações e, ao mesmo tempo, tornar um 
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assunto mais explícito. Observamos a existência ainda de algumas aulas mecânicas 

e presas ao livro didático, embora tenham sido poucos os relatos. 

O elemento de Modo oracional, representado pelo grupo nominal e pelo 

operador verbal, indica, na turma de Geologia, a postura de um professor que tem 

concepção de educação sociointeracionista (VYGOTSKY, 1991), e é por isto muito 

elogiado pelos alunos. 

Em relação à turma de Controle Ambiental, a utilização do adjunto de 

polaridade negativa teve como objetivo relatar procedimentos de professores que 

procuraram criar interação na aula e que trabalharam como mediador na zona de 

desenvolvimento proximal do aluno (VYGOTSKY, 1991). Porém, ainda há relatos de 

postura autoritária do professor, expressos linguisticamente pelos operadores 

verbais que expressam imposição. 

O relacionamento com o professor foi realizado na oração pelo elemento de 

Modo oracional, na função interpessoal, que revelou um bom relacionamento e 

utilização de recursos variados na aula, além de aulas significativas, que buscam 

vivenciar a utilização da língua em sua função social. 

O adjunto de intensidade muito, na metafunção interpessoal, foi utilizado para 

expressar o interesse por aulas interativas e algumas emoções negativas que 

surgem na sala de aula e que são combatidos ou diminuídos, para que o potencial 

de aprendizagem não seja comprometido (GOLEMAN, 1995). 

O processo mental realizado por meio de o operador verbal gostar exprimiu a 

satisfaçãodos alunos em relação às aulas de inglês, por trabalharem com diversos 

recursos e, ao mencionarem as aulas de que não gostaram, os alunosrelataram que 

não apreciam aulas teóricas em geral, não mencionando especificamente as de 

inglês, mas as de todas as matérias. 

O processo relacional mais uma vez foi utilizado pelos alunos para relatar a 

interação e a presença de estímulos constantes para despertar a motivação. 

Pelo resultado das análises, podemos interpretar que nestas turmas 

investigadas as representações dos alunos sobre afetividade são positivas e 

revelam que esses professores de inglês, que trabalharam com essas turmas, 

procuravam promover a interação, trabalhavam na Zona de Desenvolvimento 

Proximal.  Os alunos mencionaram que os professores procuravam o feedback do 

que eles já sabiam para prosseguir com a matéria, utilizaram vários recursos como 

jogos, filmes, músicas, relatados em todas as turmas,  para tornar  as aulas mais 
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estimulantes e promover a motivação, além de proporcionarem aulas significativas 

até mesmo fora do ambiente escolar.  

Todos esses procedimentos são característicos de uma educação 

humanística, na qual a afetividade é elemento integrante e constituinte da prática 

pedagógica, que visa não somente à aquisição de conhecimentos, mas a formação 

integral dos alunos, considerando aspectos emocionais, sociais e históricos, para 

que eles sejam capazes de agir, tomar decisões e refletir sobre os acontecimentos e 

sobre suas ações. Poderão agir e intervir de forma consciente na sociedade em que 

vivem. 

Os procedimentos dos professores relatados pelos alunos das três turmas 

parecem indicar uma postura moderna de educação, que procura superar a 

dicotomia razão x emoção, e busca agregar outros elementos que possam ampliar a 

atuação do homem.  Preocupam-se não somente com o treinamento do intelecto, 

aquisição de conhecimento, ou habilidades específicas, mas com uma visão mais 

ampla que reconhece que a razão e a emoção se integram para educar e 

potencializar os sujeitos que agora, nesta concepção moderna ou pós-moderna, são 

percebidos como sujeitos históricos, capazes de refletir e não apenas serem meros 

repetidores. 

As narrativas analisadas parecem apontar quea afetividade está presente nos 

procedimentos didáticos, e ao mesmo tempo também encontramos características 

da educação tradicional, na qual o que prevalece é a razão,e a afetividade é algo à 

parte da construção do conhecimento. Este panorama apresentado nas narrativas 

supõe que estamos caminhando em direção a uma mudança de paradigma.  Somos 

frutos da velha educação cartesiana, que logicizava e intelectualizava o 

comportamento (VYGOTSKY, 2004). Esta educação racional nos acostumou a 

sermos treinados para desempenhar tarefas como robôs, e os professores eram os 

nossos instrutores. A mudança de postura desta educação dicotômica, fruto do 

positivismo, que segrega e desvincula as partes do todo, para a concepção 

moderna, humanista, que visa desenvolver a formação crítica e reflexiva para que o 

aluno seja um profissional competente e um cidadão que seja capaz de se 

posicionar socialmente e refletir sobre suas ações e sobre o que lhe é imposto, leva 

tempo.  A proposta da educação moderna do século XXI é a educação pela 

afetividade (MOSQUERA; STOBÄUS, 2009). 
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A visão dicotômica razão x emoção esteve durante séculos presente na 

filosofia, na educação, na sociedade, em nossas mentes, como o próprio cronista 

Pedro J Bondaczuck nos relatou em seu perfil psicológico no início desta pesquisa. 

Mas há indícios desta mudança na pesquisa científica, com a valorização da 

pesquisa qualitativa, e na educação, quando percebemos a concepção sócio-

interacionista dos professores, que já demonstram uma visão monista em que a 

razão e emoção se unem em favor do cognitivo. 

O resultado da pesquisa aponta que, apesar de algumas posturas típicas da 

educação cartesiana e tradicional, nas turmas pesquisadas, há a predominância da 

concepção humanística, oposta à abordagem tecnicista, e considera a afetividade 

como elemento integrante do cognitivo, na verdade indissociável, demonstrando que 

estamos diante de um quadro de mudança de paradigma; de uma visão dicotômica 

para uma visão monista, tendo em vista a educação integral dos alunos.   

Sabemos que o ideal é a mistura da razão com a emoção, pois muitos de nós 

aprendemos no ensino tradicional e ele funcionou. Por isso, não podemos 

desmerecê-lo, e sempre haverá momentos em que ensinaremos algo que os alunos 

podem não apreciar, mas que é indispensável ao aprendizado da língua.  Podemos 

e devemos adicionar elementos que possam contribuir para facilitar o processo de 

ensino/aprendizagem, e a consideração dos aspectos afetivos no aprendizado da 

língua inglesa é um grande aliado do professor no processo de aprendizagem. 

Considerar os anseios, as necessidades dos alunos, permitir que eles 

participem das decisões sobre as aulas, como que tipo de livro seria mais apreciado 

pela turma, ou com que músicas gostariam de trabalhar, promover aulas 

significativas, condizentes com as necessidadesdos alunos, unir a teoria à pratica 

são algumas características da presença da afetividade nas aulas e muitas delas 

foram relatadas pelos participantes da pesquisa. 

 Outro aspecto que pode ser acrescentado, para tornar a aula mais 

significativa e funcional, é o ensino de inglês com enfoque no letramento, no qual a 

língua é aprendida e utilizada com uma função social, como organizar um evento ou 

redigir uma carta à direção para solicitar algo, pois desta forma atribui-se um 

propósito social ao aprendizado da língua.  O professor que orienta a sua prática 

como agente de letramento conduz sua atividade ligada a um objetivo social, 

podendo trazer para escola elementos da cultura local e internacional, compará-los, 
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proporcionar um diálogo entre as diferentes culturas, para que os alunos sejam 

capazes de refletir, interagir e posicionar-se em relação a sua realidade. 

Segundo Mosquera e Stobäus (2009), para uma educação mais aberta e 

crítica precisamos lembrar que, além do ambiente que nos rodeia e da parte 

cognitiva, existe um mundo emocional entre os participantes da interação na sala de 

aula.  Atualmente tendemos a confirmar que razão e sentimentos estão interligados, 

de tal forma que um leva ao outro. Neste novo século XXI será o do entendimento 

das emoções e afetos.  

A ligação entre o processo cognitivo e a afetividade permite que cada um 

desenvolva suas capacidades afetivas esuas potencialidades, para que nos leve a 

um desenvolvimento mais contínuo que nos ajudará a melhorar como seres 

humanos, protagonistas de nossa própria história, estimulados por outros seres 

humanos nos processos sociais e históricos (MOSQUERA; STABÄUS, 2009). 

Descobrir o potencial de cada um é um processo de construção, já que 

pressupõe uma sequência ininterrupta de produção e transmissão de práticas 

cognitivas que acontecem ao longo da vida, assim como uma troca afetiva de 

experiências, interações, aprendizagens e relações do ser com as suas 

circunstâncias. (SILVA, 2007). 

A finalidade da educação é o desenvolvimento holístico da personalidade 

humana, incluindo aspectos cognitivos e emocional-afetivos. O papel do docente no 

século XXI é de um educador que conheça e oriente a aprendizagem discente, 

através de apoio emocional e afetivo. Concentrar-se apenas em avaliar capacidades 

linguísticas e lógicas durante a escolaridade formal pode levar a um fracasso do 

sistema educativo, por isso, desenvolver competências afetivas pode ser mais 

necessário do que experimentar somente desenvolvimento cognitivo (CUBERO, 

apud MOSQUERA et al., 2009). 

A educação humanista valoriza os aspectos afetivos, sem esquecer o lado 

cognitivo. O elemento afetivo diminui a tensão que ocorre no espaço da sala de aula, 

diminui a relação de poder, e isto aproxima os alunos dos professores, pois os 

alunos se sentem mais à vontade para participarem das aulas, tornando as aulas 

mais interativas e interessantes. 

 

O sentimento sem entendimento é cego, e o entendimento sem sentimento 
é vazio. Essa é a mensagem tanto para os educadores em exercício quanto 
para os educadores em um futuro não muito distante. Acreditamos que a 
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sensibilidade humana expressa através das emoções, dos sentimentos e 
das paixões a melhor forma de colorir a natureza de nossa vida inteira e a 
melhor expressão de nossa vida interior. Educar para a afetividade é uma 
nova maneira de ser um educador consciente e crítico, pois um universo 
sem emoções é um universo depressivo e vazio. (MOSQUERA; STOBÄUS, 
2009, p.59). 
 
 

A afetividade no ensino da língua inglesa não é, pois, ideologia que se aceita 

por acreditá-la simpática ou que se rejeita por achá-la sem fundamentos.  

Representa resultado de intenso estudo, certeza construída nos pilares de uma nova 

educação pensada por Piaget, Vygotsky, Freire, entre outros. 

Essa pesquisa se baseou nas narrativas de alguns alunos de três turmas 

distintas de Ensino Médio, por isso não pode representar o que acontece no 

universo de todas as turmas dessa escola, mas,apesar de suas limitações, como a 

própria subjetividade do tema, esse estudo de caso parece indicar uma postura 

humanista ou afetiva por parte dos professores de inglês das turmas pesquisadas, 

pois as aulas são interativas e há uma preocupação com anseios e necessidades 

dos alunos, e pode ser uma referência para outros estudos futuros que venham 

discutir a temática da afetividade no ensino de línguas,de representações na área de 

educação,e da utilização da LSF para análise de textos, partindo das escolhas 

léxico-gramaticais para a interpretação do contexto em que a pesquisa está inserida. 
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ANEXO: 
 
CD com as narrativas dos alunos. 
 
 

 

 


