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RESUMO 

 

Pesquisas na área de formação de professores de inglês como língua estrangeira (CELANI, 

2003, 2004, 2010; PAIVA, 2000, 2003, 2005; VIEIRA-ABRAHÃO, 2010) dimensionam a 

complexidade de contextos da sala de aula de formação inicial em aliar o ensino da língua 

com a prática social e profissional do futuro professor. Como forma de fornecer subsídios 

para a compreensão dessa relação, a presente pesquisa baseia-se em um corpus composto 

de entrevistas transcritas de 28 alunos de um Curso de Letras/Inglês (CLI) de uma 

universidade pública localizada no interior da Amazônia Ocidental e suas opiniões acerca 

da reformulação do currículo do curso. Os instrumentos de coleta de dados utilizados 

foram entrevistas e questionários para traçar o perfil dos alunos do CLI concentrados em 

Grupo 1, com os alunos do 1º e 3º períodos do currículo de 2009, e o Grupo 2, com os 

alunos do 5º e 7º períodos do currículo de 2006. Os objetivos propostos buscam identificar, 

caracterizar e analisar os tipos de pronomes, os papéis e os atores sociais representados nas 

opiniões dos alunos em relação ao currículo de sua formação inicial. O aporte teórico 

enfoca os desafios do percurso histórico e contemporâneo dos programas de formação 

inicial de professores de línguas (MAGALHÃES; LIBERALLI, 2009; PAVAN; SILVA, 

2010; ALVAREZ, 2010; VIANA, 2011; PAVAN, 2012). Para a perspectiva teórica e 

analítica, apoiamo-nos na Gramática Sistêmico-Funcional (GSF) de Halliday (1994), 

Halliday e Hasan (1989), Halliday e Matthiessen (2004), Eggins (1994; 2004) e Thompson 

(2004). Focamos no conceito da Interpessoalidade, especificamente acerca dos papéis 

abordados por Delu (1991), Thompson e Thetela (1995), e trabalhos em língua portuguesa 

como os de Ramos (1997), Silva (2006) e Cabral (2009). A Teoria da Representação dos 

Atores Sociais de van Leeuwen (1997; 2003) contempla a base teórica para identificarmos 

o caráter sociológico dos atores sociais representados no discurso dos alunos. Com este 

panorama, o percurso proposto para análise percorre três níveis principais: os pronomes 

(nível gramatical), os papéis (nível semântico) e os atores sociais (nível discursivo). Para a 

análise das marcas interpessoais presentes nas opiniões dos alunos, utilizamos o programa 

computacional WordSmith Tools (SCOTT, 2010), e suas ferramentas Wordlist (Lista de 

Palavras) e Concord (Concordanciador) para quantificar as ocorrências dos pronomes: Eu, 

Você e Eles, que permitam caracterizar os papéis e os atores sociais no corpus. Os 

resultados demonstram que os alunos atribuem a si mesmos os seguintes papéis: (i) 

aprendiz para expressar o processo inicial de seu aprendizado com o inglês; (ii)  

ingressante na licenciatura para expor suas escolhas em cursar Letras/Inglês; (iii) futuro 

professor para relacionar suas expectativas com a prática profissional. Para atribuir os 

papéis aos professores e o curso, os alunos utilizam a metáfora de modalidade, Eu acho 

que para marcar as relações da formação inicial como aluno e futuro professor. Destas 

evidências emergem os atores sociais representados pelos alunos em: (i) papéis ativos; (ii) 

papéis passivos e (iii) papéis personalizados. Esses atores sociais representados nas 

opiniões dos alunos refletem a inclusão dos papéis atribuídos para as ações expressas 

acerca das experiências e expectativas oriundas da sala de aula de sua formação. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Formação Inicial de Professores de Inglês; Gramática Sistêmico-

Funcional; Interpessoalidade; Pronomes; Papéis; Atores Sociais. 
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ABSTRACT 

 

Research in the area of teacher training in English as a Foreign Language (CELANI, 2003, 

2004, 2010; PAIVA, 2000, 2003, 2005; VIEIRA-ABRAHÃO, 2010) articulates the 

complexity of beginning teachers’ classroom contexts aligned with teaching language as a 

social and professional practice of the teacher in training. To better understand this 

relationship, the present study is based on a corpus of transcribed interviews and 

questionnaires applied to 28 undergraduate students majoring in Letters/English emphasis, 

at a public university located in the interior of the Western Amazon region, soliciting their 

opinions about the reforms made in the curriculum of this Major. Interviews and 

questionnaires were used as data collection instruments to trace a profile of the students 

organized in Group 1, with freshmen and sophomore undergraduates who are following the 

2009 curriculum, and Group 2, with junior and senior undergraduates who are following 

the 2006 curriculum. The objectives are to identify, to characterize and to analyze the types 

of pronouns, roles and social actors represented in the opinions of these students in relation 

to their teacher training curriculum. The theoretical support focuses on the challenge of 

historical and contemporary routes from English teachers initial education programs 

(MAGALHÃES; LIBERALLI, 2009; PAVAN; SILVA, 2010; ALVAREZ, 2010; VIANA, 

2011; PAVAN, 2012). Our theoretical perspective is based on the Systemic Functional 

Grammar of Halliday (1994), Halliday and Hasan (1989), Halliday and Matthiessen 

(2004), Eggins (1994; 2004) and Thompson (2004). We focus on the concept of the 

Interpersonal meaning, specifically regarding the roles articulated in the studies by Delu 

(1991), Thompson and Thetela (1995), and in the Portuguese language such as Ramos 

(1997), Silva (2006) and Cabral (2009). Moreover, we ascribe van Leeuwen’s (1997; 2003) 

theory of Representation of Social Actors as a theoretical framework in order to identify 

the sociological aspect of social actors represented in the students’ discourse. Within this 

scenario, the analysis unfolds on three levels: grammatical (pronouns), semantic (roles), 

and discursive (social actors).  For the analysis of interpersonal realizations present in the 

students’ opinions, we use the computational program WordSmith Tools (SCOTT, 2010) 

and its applications Wordlist and Concord to quantify the occurrences of the pronouns I, 

You and They, which characterize the roles and social actors of the corpus. The results 

show that the students assigned the following roles to themselves: (i) apprentice to express 

their initial process of English language learning; (ii) freshman to reveal their choice of 

Major in Letters/English emphasis; (iii) future teacher to relate their expectations towards a 

practicing professional. To assign the roles to professors in the major, the students used the 

metaphor of modality (I think) to indicate the relationship of teacher training, while they 

are in the role of a student and as a future teacher. From these evidences the representation 

of the students as social actors emerges in roles such as: (i) active roles; (ii) passive roles 

and (iii) personalized roles. The social actors represented in the opinions of the students 

reflect the inclusion of these roles assigned to the actions expressed about their experiences 

and expectations derived from their teacher training classroom. 

KEYWORDS: Initial English Language Teacher Education; Systemic Functional 

Grammar; Interpersonal Meanings; Pronouns; Roles; Social Actors.  
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[...] tem se tornado axiomático que a profissão de professor não 

se inicia quando licenciados ocupam pela primeira vez a sala de 

aula, sentando-se na cadeira de professor. Esse aprendizado, 

que começa desde que as crianças tomam contato com os papéis 

na sala de aula e se prolonga pelos cursos de formação, marca 

de modo significativo o modo como os alunos se transformam 

em professores. (GIMENEZ, 2004, p. 175). 
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INTRODUÇÃO  

 

 As motivações deste estudo decorrem de duas fases advindas de minhas 

experiências no cenário da formação inicial de professores de inglês em uma universidade 

pública do interior da Amazônia Ocidental. 

A primeira fase está relacionada à minha formação no Curso de Letras/Inglês 

(CLI), durante esse processo nutri expectativas como aluno e futuro professor ao 

questionar aspectos do currículo na formação de professores de inglês na cidade de 

Cruzeiro do Sul (CZS). Tais perspectivas contextuais representavam meus anseios como 

aluno em aprender a ensinar o inglês, bem como torná-lo objeto prático e funcional em 

questões relacionadas à readequação de metodologias, abordagens e práticas curriculares 

na sala de aula da formação inicial e do ensino básico. Nesse percurso, as contradições 

relativas ao ensino de inglês no contexto de formação tornavam-se evidentes, além do 

descompasso com a teoria oferecida em sala de aula, aliada a uma prática social distante 

dos contextos locais de ensino da região do Vale do Juruá.   

Na segunda fase, vivenciei o papel de professor do CLI, pelo qual fui licenciado. 

Ingressei nesse programa de formação de professores com o intuito de buscar mudanças 

para o cenário experimentado como aluno. No decorrer de minha prática profissional, fui 

percebendo que as dimensões do ensino de inglês no curso permaneciam semelhantes. Era 

um cenário no qual os atores desempenhavam papéis dissociados de sua própria prática 

social. Esses atores podem ser representados pelos alunos do curso que ingressavam na 

licenciatura como um contexto desconhecido e incomum. Desse modo, as relações com o 

curso, os professores, o currículo do curso e a instituição como um todo eram permeadas 

por dúvidas sobre qual caminho seguir na futura prática profissional. 

Partindo desse contexto, esta investigação segue a discussão em torno da formação 

inicial de professores de inglês como Língua Estrangeira (LE) apontada por pesquisadores 

como Celani (2003, 2004, 2010); Paiva (2000, 2003, 2005); Vieira-Abrahão (2010); Pavan 

e Silva (2010) dentre outros, discutem questionamentos acerca dos programas de 

licenciatura, especialmente com o foco na formação de professores de inglês. Nessa área, 

alguns estudos retratam ainda a complexidade dos contextos da sala de aula da formação 

inicial em articular questões de ensino da língua com a prática profissional dos futuros 

professores.  



2 

 

A partir dessas impressões, pessoais e profissionais, direciono
1
 o olhar para a 

pesquisa do contexto da sala de aula da formação inicial de professores de inglês. Desse 

modo, na posição de professor-pesquisador, proponho, neste estudo, identificar, 

caracterizar e analisar os tipos de pronomes, papéis e atores sociais representados nas 

opiniões dos alunos do CLI acerca do currículo e daqueles que constituem seu contexto de 

formação inicial, como os professores e os colegas. Na identificação dessas entidades será 

possível estabelecer a análise das marcas linguísticas presentes nas opiniões desses alunos, 

que por sua vez, percorrerá três níveis: 

(1) Gramatical: representado pelos pronomes; 

(2) Semântico: representado pelos papéis; 

(3) Discursivo: representado pelos atores sociais. 

 Torna-se importante esclarecer que o termo ator, utilizado na presente pesquisa 

está relacionado ao tipo de arcabouço teórico elencado para a análise, e, portanto, 

apresentará nuances de significado na proposta analítica do nível gramatical, semântico e 

discursivo. No nível da gramática, de acordo com o proposto por Halliday (1994), o ator é 

classificado em diferentes tipos, a saber: o experienciador, o identificador, o atribuidor, 

dentre outros, que constroem suas ações no discurso oral e/ou escrito. Na representação dos 

papéis, que aqui denominamos de nível semântico, o ator é concebido como aquele que 

constitui e permeia os limites das relações sociais e interacionais de acordo com a 

expressão de suas experiências e histórias de vida em um determinado contexto. Partindo 

dos fundamentos teóricos apresentados por van Leeuwen (1997; 2003) na teoria da 

Representação dos Atores Sociais (RAS), estabelecemos o nível discurso, no qual o ator é 

representado como agente recontextualizador de suas próprias práticas sociais, uma vez 

que estão relacionadas às atitudes, experiências, e crenças em determinados contextos.  

  

 Sob esse prisma, a concepção de linguagem adotada para a presente pesquisa está 

fundamentada nas áreas da Linguística Aplicada (LA) e da Gramática Sistêmico-Funcional 

(GSF) teorizada por Halliday (1994). No que diz respeito à LA, esta pesquisa analisa o 

discurso dos alunos em formação inicial de uma universidade pública no Estado do Acre. 

Nesse sentido, conforme afirma Moita Lopes (2008) a agenda de investigação para a LA 

                                                           
1
 É válido salientar quanto ao uso da 1ª pessoa do singular e 1ª pessoa do plural em passagens da presente 

dissertação. O fato de utilizar a 1ª pessoa do singular retoma o diálogo com o objeto de pesquisa a partir de 

minhas experiências como professor-pesquisador. O uso da 1ª pessoa do plural está relacionado à articulação 

das discussões teóricas e analíticas apoiadas nos autores elencados para o desenvolvimento desta pesquisa.  
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envolve o processo de renarração ou redescrição da vida social. A afirmação desse autor 

reforça a preocupação com o campo da pesquisa em LA e principalmente abre 

questionamentos para que os pesquisadores inseridos nessa aréa possam produzir e 

contribuir para conhecimento científico respondendo à problemática contemporânea no 

mundo em que as práticas sociais estão ladeadas pelo discurso que atenda aos propósitos 

do homem. Portanto, fundamentado nos pressupostos teóricos da GSF, busco construir uma 

ponte para a compreensão da linguagem como um instrumento multifuncional, bem como 

dos anseios, julgamentos e opiniões realizados no discurso dos alunos do CLI.  

 

 Nesse sentido, o conceito de Interpessoalidade (THOMPSON; THETELA, 1995) 

complementa o aporte teórico para a discussão acerca dos papéis nas interações. Para a 

identificação dos atores sociais, estamos apoiados nos pressupostos da teoria da RAS em 

van Leeuwen (1997; 2003), que apresenta uma ampla categorização sóciossemântica, pela 

qual os atores sociais distribuírem seus papéis ao produzirem o discurso em torno de ações 

oriundas das relações com o contexto social e cultural.  

 

 Considerando as proposições apresentadas, este estudo é norteado pelas seguintes 

questões de pesquisa: 

1. Como estão representados os tipos de pronomes, papéis e atores sociais nas 

opiniões dos alunos do curso de Letras/Inglês (CLI) expressas acerca do 

currículo e daqueles que constituem seu contexto de formação inicial? 

2. Quais as características atribuídas pelos alunos do CLI ao representarem no seu 

discurso as realizações linguísticas dos tipos de pronomes, papéis e atores 

sociais? 

3. Quais marcas linguísticas caracterizam os pronomes, papéis e atores sociais 

representados nas opiniões dos alunos do CLI? 

O corpus deste estudo é composto por entrevistas de 28 alunos do CLI, organizados 

em dois grupos, respectivamente, com 14 alunos cada. A seleção dos participantes está 

relacionada à atuação do pesquisador como professor do curso e à necessidade de 

compreender melhor o contexto da formação inicial e de que maneira estamos formando os 

futuros professores de inglês na região. Os grupos estão organizados de acordo com os 

períodos cursados, cada um com 7 alunos. No Grupo 1 concentram-se os alunos do 1º e 3º 
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períodos que cursavam o currículo implementado em 2009 e no Grupo 2, os alunos do 5º e 

7º períodos que cursavam o currículo também implementado em 2006.     

Com a distribuição dos dois grupos, o corpus composto das 28 entrevistas 

posteriormente transcritas, foi organizado em formato eletrônico para facilitar a 

identificação das principais marcas linguísticas representadas nos papéis e atores sociais 

por parte dos alunos do CLI. Essas entrevistas foram cedidas pelos alunos do CLI em 

períodos semelhantes e obedeceram a disposição das duas reformulações no currículo. É 

válido ressaltar que os alunos permitiram a gravação das entrevistas após a assinatura de 

um Termo de Compromisso (Cf. Anexo) para o propósito desse estudo. 

Para a apresentação da presente pesquisa, esta dissertação está organizada da 

seguinte forma: 

 O Capítulo I, Fundamentação Teórica, está dividido em três partes. Na primeira 

é apresentado o panorama histórico e sociocultural dos programas de formação inicial de 

professores, como alguns desafios que decorrem da contemporaneidade na licenciatura de 

professores de inglês. Na segunda parte são abordados os pressupostos teóricos oriundos da 

GSF. Na sequência, o foco está no conceito de Interpessoalidade, no qual apresentamos a 

discussão em torno dos elementos pontuados na função interacional, assim citando seus 

desdobramentos com os papéis desempenhados e os papéis projetados. O terceiro aspecto 

aborda as acepções do inventário sóciosemântico sugerido por van Leeuwen (1997; 2003) 

para discutir o modo pelo qual os atores sociais representam suas práticas sociais. 

O Capítulo II, Metodologia da Pesquisa, está organizado em quatro pontos. O 

primeiro destina-se à abordagem qualiquantitativa adotada para esta pesquisa. No segundo 

ponto, são retomadas as perguntas e traçados os objetivos que norteiam o presente estudo. 

O terceiro item trata da descrição do locus, dos alunos participantes e do professor-

pesquisador. No quarto, apresentamos os procedimentos para a análise dos dados.  

O Capítulo III, Análise e Discussão dos Dados, centra-se na análise quantitativa 

das marcas linguísticas identificadas nas opiniões dos alunos do CLI, por meio dos 

recursos Wordlist
2
 e Concord

3
 disponíveis no WordSmith Tools (WST) 5.0 (SCOTT, 

                                                           
2
 Wordlist (Lista de Palavras) é um utilitário que compõe a ferramenta WordSmith Tools 5.0. Esta função 

identifica as palavras mais comuns de dado gênero, e ainda compara a frequência de palavras e cognatos em 

diferentes textos. 
3
 Concord (Concordanciador) é um recurso disponível na ferramenta computacional WST (SCOTT, 2010) 

que realiza concordâncias ou listagens de uma palavra específica. 
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2010). Para a abordagem qualitativa, apoiamo-nos na teoria da GSF e nos conceitos de 

Interpessoaldiade e da RAS. Por fim, alinhamos a análise com os comentários e as 

respostas identificadas em torno das perguntas de pesquisa.  

Nas Considerações Finais, são retomados os principais propósitos em que se 

baseia a pesquisa, bem como os princípios teóricos, abordagem metodológica e aspectos da 

análise. Serão discutidas, também, as contribuições para o ensino de inglês na formação 

inicial de professores no contexto da pesquisa.  
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CAPÍTULO I 

 

 

 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 Neste capítulo, serão tecidas considerações teóricas que fundamentam a presente 

pesquisa. Como mencionado na Introdução, o foco principal deste trabalho é identificar, 

caracterizar e analisar os tipos de pronomes, papéis e atores sociais representados nas 

opiniões dos alunos do CLI. A partir da identificação das principais marcas linguísticas 

presentes nessas opiniões, tentaremos relacionar os seguintes elementos propostos para três 

níveis de análise, a saber: gramatical (pronomes), semântico (papéis) e discursivo (atores 

sociais), que os alunos do CLI podem constituir acerca de si mesmos, dos professores e do 

curso.  

O construto teórico adotado para esta pesquisa fundamenta-se nas discussões de 

pesquisadores preocupados com a linguagem e seus desdobramentos nas práticas sociais. 

Os participantes, aqui representados por alunos em um curso de formação inicial, fazem 

uso de diferentes escolhas lexicais e estruturas oracionais, que, por sua vez, podem 

possibilitar a identificação de papéis sociais oriundas de suas relações com o contexto. 

Com relação a opção dessas escolhas linguísticas, os alunos engajados em expressar suas 

opiniões, julgamentos, avalições, crenças e representações, podem recorrer aos níveis da 

linguagem para reproduzir significados na representação de múltiplos papéis, assim como 

recontextualizar suas práticas como atores sociais.  

No que se refere ao aspecto da formação inicial de professores de inglês, 

abordaremos algumas considerações acerca do processo histórico e social perpassado na 

implantação dos programas de licenciatura no Brasil. Por conseguinte, descreveremos de 

forma breve um panorama da formação inicial de professores de línguas, aliado às 

modificações oriundas de leis do Conselho Nacional de Educação (CNE), das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).   

Inicialmente, buscaremos enfoque nos trabalhos de pesquisadores que discutem 

aspectos da formação inicial de professores no Brasil, dentre os quais destacamos: Celani 

(2001; 2004; 2010); Paiva (2000; 2003; 2004; 2005); Pereira (2006); Pavan e Silva (2010); 
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Vieira-Abrahão (2004; 2006; 2010); Alvarez (2010); Magalhães e Liberalli (2009); dentre 

outros. E, ainda, no panorama histórico dos cursos de formação de professores de línguas 

no Brasil documentadas por Fiorin (2006), e nos trabalhos produzidos em programas de 

pós-graduação por Viana (2011) e Pavan (2012). Na sequência, será traçada uma ponte 

teórica inspirada em alguns estudos no campo transdisciplinar da LA, os quais balizam 

experiências em contextos de formação inicial de professores em Língua Inglesa (LI) 

norteadas pela política de ensino de línguas aplicadas no contexto brasileiro.  

A teoria de linguagem que baseia essa pesquisa centra-se nos pressupostos da GSF, 

que alinha-se com a finalidade de buscar a identificação dos papéis sociais que os alunos 

do CLI representam ao expressar suas opiniões acerca do currículo e daqueles que 

constituem seu próprio contexto. Ademais, ainda estamos apoiados nas contribuições 

teóricas de Halliday (1994); Eggins (1994; 2004); Halliday e Matthiessen (2004); 

Thompson (2004), Ikeda e Vian Jr. (2006) e Figueiredo (2010) para traçar breves 

considerações acerca do construto teórico sistêmico-funcional.  

Para discutir o nível semântico, tratamos do conceito de Interpessoalidade, 

especificamente dos tipos de papéis definidos em determinadas interações sociais, tratadas 

por Thompson e Thetela (1995), e das relações desses papéis em Delu (1991). E, ainda, 

pesquisadores que corroboram com a perspectiva interpessoal nos estudos sobre papéis 

como Ramos (1997), Silva (2007) e Cabral (2009). No nível discursivo, abordaremos o 

caráter sociológico dos participantes do discurso à luz da Teoria da RAS desenvolvida por 

Theo van Leeuwen (1997; 2003) ao estabelecer uma ampla taxonomia de categorias que 

caracterizam os tipos de atores sociais.  

 

1.1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES NOS CURSOS DE LETRAS NO BRASIL 

 

A formação de professores no Brasil incorporou reflexos de uma sociedade 

historicamente marcada pela tradição de um ensino de LI mediado por metodologias 

mecânicas e personificadas na constituição do caráter de um profissional desprivilegiado 

em depreender as nuances de sua vivência em relação ao aprendizado de inglês e no seu 

futuro exercício como professor. A propagação de uma didática que projetava um 

profissional do ensino de línguas, especificamente preocupado em repassar o conteúdo 
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distante do contexto local do aluno, sem participar da vivência real dos indivíduos 

envolvidos nesse processo, tornou os cânones de licenciaturas em línguas estrangeiras um 

celeiro de formação moldado para o treinamento de um perfil desejado para o professor de 

línguas.  

A linha teórica traçada para esta pesquisa possibilita visualizar, em termos gerais, 

questões relacionadas à formação inicial de professores no Brasil. Nessa perspectiva, este 

escopo teórico auxilia na observação do movimento histórico, perpassado pelos programas 

de formação inicial de professores, bem como das contribuições científicas trazidas por 

pesquisadores em contextos diferenciados da sala de aula na licenciatura. Contudo, a 

exposição desses aspectos constitutivos dos Programas de Licenciatura em Línguas 

Estrangeiras (PLLE), principalmente os de LI, sendo este o foco desta pesquisa, serão 

orientadas a partir de uma breve discussão sobre: 

(1) As influências históricas, sociais e culturais inseridas nos eventos de ontem 

e hoje na formação de professores de línguas nos cursos de licenciatura, 

especificamente LI, no Brasil. 

(2) Perguntas que ainda circundam os grupos de pesquisadores no 

planejamento e organização política de programas de formação de 

professores que satisfaçam às necessidades das realidades locais. 

Desse modo, os itens (1) e (2) conduzem o escopo teórico discutido nas seções 

seguintes e que tornam possível compreender, em linhas gerais, os questionamentos que 

muitos especialistas no ensino de línguas no Brasil tratam acerca da formação de 

professores. Partindo dessas considerações, esta pesquisa, como já mencionado, aborda 

questões acerca das opiniões de alunos em formação inicial quando atribuem papéis sobre 

si mesmos em relação ao currículo e daqueles que constituem seu contexto (alunos e 

professores), em um campus universitário na Amazônia Ocidental.  

 

1.1.1 Um breve panorama histórico 
 

Para se compreender o caminho histórico institucionalizado nas leis para formação 

de professores no Brasil, é importante descrever, de forma sucinta, as mudanças geradas 

que influenciaram os moldes dos cursos de formação. Fiorin (2006) ressalta que os 

primeiros cursos de licenciatura em Letras foram instituídos nas antigas faculdades de 
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Filosofia, em 1930, e detinham a formação de docentes, especificamente, nas áreas de 

línguas clássicas e literaturas. De acordo com Fiorin (2006) e Pereira (2006), os cursos de 

licenciatura seguiam moldes originais do sistema de 3+1, ou seja, as licenciaturas tinham 

três anos de disciplinas especificas, sendo um ano restante de disciplinas pedagógicas.  

Outra vertente que imperava nos currículos de formação era o do tecnicismo, no 

qual o “treinamento” fazia parte da rápida obtenção de habilidades para o ensino de línguas 

aos profissionais que dominavam e tinham fluência em um idioma. Ademais, os primeiros 

cursos de formação de professores abarcavam línguas de prestígio cultural e social da 

época, tais como italiano, francês e inglês.  

Em consonância com essas transformações que partiram da adoção de um currículo 

baseado no sistema de 3+1, foi criado um crescente abismo entre a implementação de 

disciplinas específicas e pedagógicas que se deslocavam dos componentes teóricos e dos 

práticos necessários para a formação integral dos professores nos cursos de licenciatura no 

Brasil. Desse modo, os currículos dos cursos de formação eram anunciados como modelo 

único de propagação do ensino, sendo assim descontextualizados das necessidades locais.  

Durante muito tempo, a discussão relativa à necessidade de repensar o currículo, 

frente às adversidades contextuais, foi ignorada pelos responsáveis dos PLLE. Somente 

com as reformulações curriculares decorrentes da LDB é que foi possível redimensionar 

propostas para um ensino que contemplasse as especificidades locais e regionais. A esse 

respeito, Pereira (2006) e Alvarez (2010) informam que essas diretrizes da Lei Nº. 

9.934/96 estabelecem caminhos para repensar a viabilidade das orientações dispostas nos 

Art. 61 e 62 de maneira que: 

[...] a formação de profissionais da educação deverá ter como fundamentos a 

associação entre teorias e práticas, além do aproveitamento da formação e 

experiências anteriores em instituições de ensino, devendo, ainda, esta formação 

ocorrer em nível superior, em curso de licenciatura plena, em universidades e 

institutos superiores de educação (BRASIL, 1996). 

 

As condições estruturais que existiam nas Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES) no Brasil, como afirma Alvarez (2010, p. 236) nos faz atentarmos para as situações 

reais da vida prática do docente em formação, na tentativa de seguir as mudanças políticas, 

sociais e culturais da época. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) são exemplos de documentos que nasceram da 
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elaboração dessas propostas para tentar viabilizar o diálogo entre os sistemas de educação, 

os grupos de professores e alunos.  

Ainda conforme Alvarez (2010), as condições históricas que originaram os cursos 

de formação de professores na área de Letras abriram caminhos para a consolidação de um 

ensino abrangendo os três níveis: primário, secundário e superior. É a partir de 1931, 

época em que vigorou o Estatuto das Universidades Brasileiras, que a demanda de 

professores para o mercado de trabalho sucedeu em um aumento de importância maior do 

que outras áreas. Para tanto, as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras foram criadas 

por essa reforma, e na sua essência, não tinham a responsabilidade de formar professores, 

mas de unificar a universidade como um celeiro de produção de pesquisadores no Brasil. A 

Universidade de São Paulo e a Universidade do Brasil no Rio de Janeiro apresentavam 

objetivos de formação distintos, os cursos de bacharelado buscavam formar cientistas, 

enquanto que as licenciaturas eram de responsabilidade dos antigos Institutos de Educação.  

A formação de professores situada no palco histórico pelo conhecimento teórico, 

desvinculado da prática, foi reproduzida nos cursos de licenciatura das universidades 

brasileiras. Esse processo causou a propagação de cursos externos que ofereciam 

treinamento específico para atuação na sala de aula de Línguas Estrangeiras (LE). É o que 

podemos observar na seguinte fala de Vieira-Abrahão (2010, p. 226): 

[...] a universidade ainda oferecia uma base teórica aos futuros docentes, as 

escolas de línguas passaram simplesmente a “treinar seus professores”. Surgiu 

nessa época o tal do treinamento, entendido como a preparação do professor 

para atividades a serem desenvolvidas a curto prazo. Envolve conceitos, 

princípios, procedimentos e estratégias, elaborados por especialistas, que são 

introduzidos, de forma descendente e prescritiva aos professores, os quais 

devem segui-los ou implementá-los em suas práticas. 

Outro fator descrito pela autora refere-se ao ensino baseado em uma perspectiva 

behaviorista de aprendizagem, compreendida como aquisição, e o ensino como a formação; 

ambos, inspirados na constituição de um novo hábito. Por sua vez, os PLLE passaram a 

valorizar o “treinamento do professor” em detrimento da prática docente. Isso ocorreu 

graças à inclusão de disciplinas que permitiam a discussão ainda que embasada no 

conhecimento teórico perscrutado pelo futuro profissional de línguas.  

O processo de treinamento desse professor de LE, conforme aponta Vieira-Abrahão 

(2010) estava pautado na ampla construção do conhecimento linguístico em relação ao 

idioma a ser ensinado. Sendo assim, esses professores eram treinados em um período 
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reduzido de apenas uma semana. Os programas de treinamento possuíam uma perspectiva 

formativa behaviorista e distinguiam o professor como um técnico passivo 

(KUMARAVADIVELU, 2003) e detentor de conhecimentos que eram repassados 

mecanicamente aos alunos da sala de aula de línguas. Essa fase constituiu-se como um 

espaço propício para que se difundissem práticas docentes norteadas pelo método 

audiolingual em escolas privadas do Ensino Fundamental e Médio, enquanto que, em 

escolas da rede pública predominava o método da gramática e da tradução. Nesse sentido, 

o método audiolingual ultrapassou os limites dos cursos preparatórios para professores de 

línguas e imperou durante muito tempo nos cursos de licenciatura.     

Com a expansão dos programas de pós-graduação e a crescente publicação de 

artigos e períodicos de pesquisadores no Brasil, o interesse voltou-se para o embasamento 

teórico do professor. Assim, este professor saberia como reconhecer os procedimentos 

didáticos adequados para serem aplicados a partir das necessidades de seus alunos. A 

intensa influência na formação teórica do professor proporcionou aos cursos de licenciatura 

em Letras a difusão de teorias advindas da LA. 

  

A partir dessa breve exposição visualizamos o panorama histórico e social que 

instituiu corpo para que pesquisadores dessa aréa buscassem questionamentos das reais 

condições e princípios dos PLLE no Brasil. O contexto de formação de professores de LE, 

principalmente de LI, tornou-se pontual na medida em que representa o movimento das 

relações sociais que alunos de escolas públicas perfazem até ingressarem nos cursos de 

licenciatura, por exemplo. Assim, cumpre-nos apresentar a seguir, alguns aspectos que 

versam acerca dos desafios decorrentes das mudanças nos currículos dos cursos de 

formação inicial de professores. 

 

1.1.2 Os desafios da contemporaneidade 

 

É relevante observar que o ensino de uma LE, mas especificamente de LI, ainda 

representa sinônimo de prestígio social e crescimento profissional, social, político e 

intelectual de indivíduos que pretendem ingressar no círculo das relações sociais do mundo 

contemporâneo. Contudo, os desafios para possibilitar a inclusão de um ensino de LI, 

comprometido com uma visão emancipadora, desencadeia nos centros de pesquisas de 

cursos de formação inicial de professores uma constante preocupação.  
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Os efeitos deste descompasso nos modelos de programas de formação inicial de 

professores torna fundamental a luta pela reorganização de cursos que privilegiem a 

prática, a pesquisa e a teoria. A existência de problemas é visível ao nosso ofício enquanto 

professores e responsáveis pela formação desses professores de LE, porém, existe a 

necessidade de expor aquilo que está registrado em documentos e que ao mesmo tempo 

destoa da realidade social. Sobre esta problemática Celani (2010, p. 61) afirma que: 

Os resultados da formação inicial são decepcionantes por várias razões, dentre 

elas a possibilidade de obtenção de licenciatura dupla, isto é, de a língua 

estrangeira estar sempre acoplada a uma licenciatura também em Português. Por 

razões que não cabe aqui aprofundar, isso faz com que a preparação do (a) futuro 

(a) professor (a) de língua estrangeira acabe sendo prejudicada, tanto no que diz 

respeito à formação geral, particularmente em relação ao desenvolvimento de 

proficiência linguística na língua estrangeira, quanto ao que se refere à discussão 

de questões teóricas fundamentais e às próprias de observação e regência. 

As razões tratadas pela autora entrecruzam características que se repetem no 

condicionamento atual que vivenciam os programas de formação e decretam a proliferação 

de professores formados com um mínimo de domínio básico na LE. A combinação dos 

conhecimentos relacionados à língua, e que deveriam incorporar a prática local direcionada 

para uma educação linguística coerente, destoa do compromisso de proporcionar a esse 

professor, em sua formação inicial, abrindo-lhes a oportunidade de refletir acerca do que é 

ensinar uma LE. Segundo, ainda, o que afirma a presente autora, a situação dos cursos de 

formação de professores de línguas é inadequada e insuficiente.   

Para Alvarez (2010, p. 244), as pesquisas demonstraram o despreparo de 

professores de LE diante da diversidade e complexidade nos contextos reais de atuação. 

Para essa autora, os modelos de ensino estão sendo substituídos por moldes de uma 

formação reflexiva para que possibilite ao docente aprimorar sua prática por meio de ações 

e pesquisas.  

A respeito dessa questão, a referida autora, ainda apresenta dimensões que 

envolvem o desenvolvimento desse futuro profissional do ensino de LE, que acredito sejam 

próximas da realidade necessária para os currículos dos cursos de formação inicial:  

(a) O desenvolvimento pedagógico;  

(b) O conhecimento e compreensão de si mesmo (autorealização),  

(c) Desenvolvimento cognitivo (aquisição de conhecimentos e aperfeiçoamento 

de estratégias de processamento de informação por parte dos professores);  
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(d) Desenvolvimento teórico (reflexão do professor sobre a sua prática docente).  

As dimensões apresentadas por Alvarez (2010) estão de acordo com o que partilho 

para continuar realizando um trabalho docente preocupado com a formação dos professores 

de LI em CZS. Desse modo, as experiências descritas por muitos pesquisadores da área de 

formação de professores, assemelham-se com a problemática vivenciada por mim durante a 

formação universitária até assumir o papel como professor de um curso de licenciatura em 

LI.  

Portanto, pesquisadores como Celani (2010), Alvarez (2010), Pavan e Silva (2010) 

direcionam a preocupação para a construção de currículos que oportunizem a formação de 

um profissional do ensino de LE preparado para as exigências da sociedade 

contemporânea, uma vez que seja favorável harmonizar a teoria aprendida no âmbito 

acadêmico com a prática oriunda da realidade. É nesse ciclo que os cursos de formação de 

professores pautam-se para a construção de professores de LE capazes de refletir, criticar e 

otimizar sobre os processos de ensinar e aprender no contexto em que estão inseridos.   

Outra dificuldade que parte dos cursos de formação de professores no Brasil, 

conforme informa Alvarez (2010, p. 245), diz respeito à dissociação com as carências e 

demandas das escolas da rede pública e à enorme preocupação desses cursos em 

desenvolver competências linguísticas em detrimento de uma teoria restrita às 

metodologias e práticas de ensino, importadas de outras realidades além daquela 

vivenciada pelo futuro professor de LE.  

É importante também, aqui, assinalar a função das universidades brasileiras e dos 

documentos legais e pareceres que regulam a formatação dessas licenciaturas, tais como a 

LDB nos Art. 61 e 62; as DCNs e as resoluções do CNE. Esses documentos estabelecem a 

regulamentação obrigatória nos currículos dos cursos de Letras, de forma que desenvolvam 

as competências e habilidades desse profissional para a futura mediação com os aspectos 

teóricos que abordem a linguagem e a sua prática social.  

Tendo em vista as proposições dispostas nos documentos legais, a Universidade, 

que é o celeiro da formação, capaz de transformar este futuro professor de LE, tem como 

objetivos:  

[...] proporcionar aos futuros professores uma boa formação teórica e prática, 

pois a sociedade espera que esses profissionais desempenhem sua função da 

melhor forma e produzam os melhores resultados possíveis, e se tal preparo não 
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foi suficiente ou possível durante a graduação, que seja a posteriori, o que não 

deve acontecer é a formação de uma cadeia de deficiências onde um 

responsabiliza o outro, e as consequências vão se tornando irreparáveis 

(ALVAREZ, 2010, p. 246). 

Estamos conscientes das mudanças que permeiam os cursos de licenciatura em LE 

no Brasil, porém, ao mesmo tempo nos permite reconstruir a ideia de que podemos agir nos 

espaços de formação em que são oferecidos. Os entraves burocráticos que vivenciamos em 

todo processo de transformação se devem ao fato de muitos professores dos cursos de 

licenciatura em LE não atentarem para a realidade que os circunda.  Com isso, pode-se 

observar que os resultados produziram profissionais incompletos para assumirem seu papel 

de professor de línguas. A insuficiência de recursos estruturais das universidades, dos 

projetos de pesquisa e dos currículos são exemplos representativos dessa problemática 

enfrentada nos dias de hoje (CELANI, 2010; PAVAN E SILVA, 2010).  

Para tanto, este estudo busca identificar no discurso tecido pelos alunos em 

formação inicial do CLI os tipos de papéis sociais atribuídos para si mesmos ao 

relacionarem-se com os outros (professores e colegas) que partilham de seu contexto. Por 

essa razão, torna-se necessário compreender com a discussão aqui delineada, a qual está de 

acordo com os propósitos de reformulaçao de currículos, da carga horária das disciplinas e 

das atividades curriculares preocupados com a formação do futuro professor.  

Nesse sentido, Pavan e Silva (2010, p.194) afirmam que grande parte dos egressos 

das universidades não tem conhecimento linguístico suficiente para exercer seu ofício 

profissional. Ainda de acordo com esses autores, apesar da falta de fiscalização do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), muitas IFES brasileiras não buscam dinamizar a 

qualidade de seus cursos, e isso recai na oferta de um currículo com baixa carga horária. 

Por este motivo, estes cursos banalizam o ensino de LE em nosso país, pois promovem 

condições insuficientes de formação profissional que estão em desacordo com as leis 

regulamentadores (Federação e os Estados), as universidades, os programas de formação 

inicial de professores de LE, os professores e alunos.       

Partilho da mesma preocupação, pois os fatores citados no decorrer deste texto 

retomam passagens que vivenciei no CLI durante minha formação profissional. No atual 

panorama, apesar dos investimentos e reformas promovidas pelo Governo Federal nas 

IFES em nosso país, ainda não senti diferença ao assumir a função de professor. Portanto, 

os desafios podem ocorrer da falta de comprometimento institucional e profissional de 
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muitos professores em aproximar as ações do ensino e da pesquisa na vida de nossos 

alunos.   

Outra visão distorcida que reflete o nível de formação a partir do oferecimento de 

currículos engessados aos nossos alunos nos cursos de licenciatura em LI recai na crença 

de que é possível finalizar o curso como um profissional proficiente no Inglês, e capaz de 

redimensionar a teoria em conhecimento prático e socializado. Nesse sentido, Paiva (2003) 

alerta que a real condição dos cursos de formação de professores de inglês, não foca em 

pontos que podem tornar a língua funcional para este aluno, no aspecto da expressão oral e 

das pretensões futuras em ensiná-la. A autora supracitada ainda enfatiza que a carga horária 

dedicada ao ensino de Inglês nas licenciaturas é insuficiente para atender uma formação 

pautada na construção de currículos que articulem conteúdos e atividades práticas. 

A consciência crítica alicerçada nas teorias direcionadas para a formação do 

profissional de línguas no Brasil figura como um aspecto impulsionador de debates em 

torno da sistematização dos cursos de licenciatura instalados nas universidades. É uma 

constante nos textos e nas palavras de pesquisadores a atenção para inclusão de elementos 

concretos na formação de professores, a saber: a prática, a reflexão, a compreensão do 

papel dos professores de LE em contextos diferenciados e a apropriação da autonomia na 

(re) significação da atitude docente.  

Contudo, repensar os modelos dos currículos dos cursos de Letras, possibilita 

aberturas no diálogo entre os níveis formalizados das IFES, e, por conseguinte, revitaliza 

antigos modelos assumidos. A postulação de Celani (2004, p. 56) caracteriza essa realidade 

ainda perene nos cursos de Letras: “[...] o propósito da formação docente não é reduzir a 

incerteza mediante as rotas que os velhos mapas nos indicam, mas sim propiciar uma 

atitude de busca também fora dos mapas, para que seja possível encontrar os lugares 

procurados”.  

Os desafios surgem no decorrer das experiências oriundas da formação, e são 

decorrentes, sobretudo, de ações desvinculadas da realidade ao tentar incorporar o ensino 

real de uma LE, seja na metrópole, na pequena comunidade ou no bairro de uma cidade. 

Por sua vez, é essa busca que nos torna capazes de “encontrar os lugares procurados”, 

como a autora propõe. Aglomerar esses fatores na formação de professores reflexivos e 

críticos transforma-se em um desafio fundamental à questões relacionadas aos cursos de 
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Letras, ao currículo, ao professor, ao aluno e a sala de aula, que despertam inquietações e 

servem de parâmetros para o desenvolvimento desse estudo.   

Desse modo, as condições da formação de professores de LI e a democratização do 

ensino de línguas refletem a necessidade de se abrir espaços de discussão por parte de 

professores, alunos e instâncias superiores para que possamos compreender o nosso papel 

nos programas de formação, bem como as escolhas que fazemos ao almejarmos os “lugares 

procurados” (CELANI, 2004) que intermediam a realidade de contextos de programas de 

licenciatura em LE. Nessa perspectiva, a GSF circundada pelos conceitos de 

Interpessoalidade e da teoria de RAS, apresentadas a seguir, possibilitarão analisar as 

escolhas linguísticas reproduzidas no discurso dos alunos do CLI acerca dos elementos que 

compõem seu processo de formação inicial.       

Para finalizar esta seção, é relevante apresentar um esboço de estudos cujo foco 

direciona-se para questões, que envolvem a formaçao inicial de professores de inglês em 

diferentes contextos. Tais estudos, como a tese de Daniel (2009), com o título A formação 

inicial do professor de Língua Inglesa: teoria e prática em questão, abordam pontos acerca 

da cultura de ensinar e aprender inglês na escola pública, que influenciam diretamente os 

programas de formação incial de professores atrelados a modelos previamente definidos e 

descontextualizados da realidade local.    

Outro trabalho de doutorado que busca responder aos questionamentos que 

permeiam a formação de professores de inglês é o de Mello (2004), titulado Histórias de 

subversão do currículo, conflitos e resistências: buscando espaços para a formação do 

professor na aula de Língua Inglesa do Curso de Letras. Em sua tese, a autora aborda 

criticamente a implementação de uma proposta curricular que possa provocar a automomia 

e reflexão na formação de professores de inglês. Em aspectos semelhantes, a pesquisa de 

mestrado de Costa (2004) sobre A formação de professores de inglês: um estudo 

comparativo de currículos universitários, discute de maneira comparativa a reformulação 

de três currículos de cursos de licenciatura em LI, bem como as lacunas de disciplinas 

voltadas para LA e que envolvam o caráter prático da formação do futuro professores de 

línguas.       

O estudo de Viana (2011) com o título de Baseado em fatos reais: papéis do 

formador na (trans)formação inicial de professores de Língua Inglesa, trata do 

reconhecimento do papel do formador, do formando, da realidade da formação inicial 



17 

 

observada e das propostas das diretrizes curriculares no que tange à formação dos 

profissionais do ensino de inglês. Seguindo o mesmo percurso investigativo, Pavan (2012) 

apresenta na dissertação Por inteiro e por extenso: O processo real de formação inicial de 

professores de línguas, um estudo etnográfico das várias dimensões de um curso de 

formação de professores, além de traçar características que incluem as expectativas, as 

crenças e as tradições no ensino de línguas do contexto pesquisado. 

Dos estudos que abarcam conhecimentos provenientes da GSF preocupados em 

analisar o discurso de professores em formação inicial, podemos destacar o de Santos 

(2011), denominado O portifólio na formação inicial do professor reflexivo de inglês como 

Língua Estrangeira: uma análise Sistêmico-Funcional, que confere destaque ao portifólio 

como um instrumento apresentado para implementar a ação reflexiva dos alunos, uma vez 

que as marcas linguísticas evidenciadas no corpus permitiram observar o desenvolvimento 

do processo reflexivo em uma disciplina aplicada na graduação. A partir desta breve 

abordagem é possível obsrervar as crescentes contribuições na pesquisa sobre o contexto 

da formação de professores no Brasil.  

Na sequência, discutiremos a teoria de linguagem em que se ancora este estudo.  

 

1.2.      GRAMÁTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL 

 

 Inicialmente, cumpre salientar que a nossa preocupação volta-se para os 

significados interpessoais que os alunos do CLI constroem, a partir de escolhas linguísticas 

para representarem seus papéis enquanto atores sociais de sua aprendizagem na formação 

inicial. Destarte, a teoria de linguagem adequada para que compreendamos essas relações 

sociais tem suas origens na GSF.  

É importante esclarecer que a opção por uma visão funcionalista para analisar as 

opiniões dos alunos do CLI, deve-se ao fato de que partilhamos da proposta de Halliday 

(1994), Halliday e Hasan (1989), Halliday e Matthiessen (2004), Eggins (1994; 2004) e 

Thompson (2004) de que a linguagem, em termos gerais, é fruto das interações envolvidas 

em um universo no qual estão combinados contexto, forma e função.    

A GSF é uma abordagem que defende dois princípios orientadores para a 

compreensão dos usos que os participantes fazem da linguagem com a finalidade de 

satisfazer propósitos de ordem social e cultural. Uma vez que, as bases dessa gramática 
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correspondem aos princípios – sistêmico e funcional. Para Halliday (1994), a gramática é 

de ordem sistêmica, pois a linguagem é compreendida como um sistema de escolhas do 

qual o falante dispõe para produzir significados nos contextos de comunicação. A GSF, 

ainda é definida como funcional, pois parte do princípio de que a linguagem é produto 

concreto das interações entre os participantes. E, ainda, de acordo com Eggins (2004), a 

linguagem pelo prisma sistêmico-funcional é vista como:  

 

(1) funcional, ao ser utilizada pelo homem para satisfazer fins comunicativos na 

interação; 

(2) elemento fértil para a realização de diferentes significados; 

(3) influenciada pelo contexto social e cultural no qual os significados são 

trocados; 

(4) processo de construir os significados a partir de escolhas. 

 

Destes quatros pontos definidos por Eggins (2004, p.3), consideramos que a 

abordagem da GSF tem como propósito ver a linguagem no aspecto funcional, semântico, 

contextual e semiótico. Partindo de uma perspectiva sociosemiótica, a GSF define a 

linguagem como um potencial de significados que se relacionam simultaneamente, e por 

sua vez, busca investigar como os indivíduos usam e estruturam a linguagem em diferentes 

contextos. Portanto, os objetos de estudo da GSF partem da produção do discurso oral e 

escrito, independente da origem e do gênero.   

As dimensões de produção dos gêneros, sejam eles textuais ou discursivos, sofrem 

impacto da influência mútua que os participantes das práticas sociais apresentam com a 

finalidade de delimitar questões de ordem social, política e cultural. Desse modo, nos 

preceitos teóricos da GSF, a linguagem está imbricada em um processo de trocas 

relacionais com o contexto e o texto. Por conseguinte, Halliday e Hasan (1989, p. 4) 

também preocupam-se com o relacionamento instituído entre a linguagem e o social, uma 

vez que, consideram a linguagem como parte de um complexo sistema social. Dessa 

relação que se processa numa realidade concreta da língua, o contexto precede o texto 

(HALLIDAY; HASAN, 1989), no qual se inserem os domínios do contexto de cultura e do 

contexto de situação.     
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A noção de contexto de cultura introduzida pelo antropólogo Malinowski (1923; 

1935) e tomada por Halliday e Hasan (1989) refere-se às interações, nas quais a linguagem 

é utilizada para concretizar objetivos definidos no plano cultural. Nessas interações é que 

os elementos linguísticos escolhidos pelos falantes de uma cultura, em específico, realizam 

por meio do discurso os significados de uma ideologia que carregam consigo, a partir de 

suas próprias visões de mundo. Assim, o contexto de cultura é definido pelo gênero.  

A noção de contexto de situação, também cunhada por Malinowski, é desenvolvida 

por Halliday e Hasan (1989) por considerar o texto produto das interações, que, por sua 

vez, é determinado nas trocas sociais de significados enquanto os seres humanos fazem uso 

da língua. O contexto de situação, portanto, implica em uma relação dialógica significativa 

na qual o contexto e o texto compõem um corpo coerente, manifestado por elementos 

linguísticos importantes que os constituem. Assim, podemos definir que o contexto de 

situação corresponde ao registro deste todo significativo.      

As escolhas dos itens linguísticos apropriados para a realização dos significados na 

expressão das experiências, representações e ações humanas são marcadas tanto no texto 

como no discurso, e, por sua vez, caracterizam o registro do qual surgem as configurações 

do sistema da linguagem. As configurações compreendem três variáveis de registro, assim 

definidas por Halliday e Hasan (1989, p. 12) como: 

 

(1) Campo – a natureza da ação social sobre o que é falado ou escrito nos 

eventos em que os participantes estão engajados; 

(2) Relações – a natureza dos participantes, ou seja, engloba as características 

individuais e relacionais de um evento no qual cada um assume ou 

desempenha papéis sociais; 

(3) Modo – a natureza simbólica e retórica da construção da mensagem falado 

ou escrito no intuito de atingir finalidades específicas. 

 

Cabe ressaltar que cada uma das variáveis de registro é realizada por significados 

(EGGINS, 2004, p. 11-13) que ocorrem simultaneamente no plano das relações humanas, 

por conseguinte, denominadas de metafunção, sendo: 
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(1) Ideacional (Campo) – referente às representações de mundo refletidas e 

caracterizadas no discurso e estabelecidas no Sistema de Transitividade; 

(2) Interpessoal (Relações) – referente  à maneira pela qual os participantes 

escolhem as marcas linguísticas que os definem como participantes nas trocas 

e relações, sendo estabelecida no Sistema de Modo; 

(3) Textual (Modo) – referente ao fluxo e à organização da mensagem, que é 

estabelecida no Sistema de Tema. 

As discussões podem ser melhor sintetizadas no Quadro 1 adaptado de Santos 

(2011, p. 40) com base teórica em Halliday (1994), a seguir: 

 

Contexto de Situação 

(Registro) 
Nível Semântico-discursivo Nível Léxico-gramatical 

Variáveis Componentes semântico-funcionais Sistemas 

Campo Ideacional Transitividade 

Relações Interpessoal Modo 

Modo Textual Tema 
 

Quadro  1 – Níveis de Realização do Registro.                                                                                                    

Fonte: Adaptado de Santos (2011, p. 40) com base em Halliday (1994).  

 

O Quadro 1 sintetiza as relações do contexto de situação (Registro), do nível 

semântico-discursivo e léxico-gramatical. Podemos visualizar que a variável Campo 

relaciona-se com a Metafunção Ideacional, por sua vez sistematizada na Transitividade. 

Em seguida, tem-se a variável Relações, refletida nas escolhas linguísticas pela 

Metafunção Interpessoal, assim sistematizada no Modo. E, por fim, a variável Modo, 

referente à organização da mensagem pela Metafunção Textual, que é sistematizada no 

Tema. 

De acordo com Vian Jr (2001, p. 157), a visão sociossemiótica da linguagem é vista 

pelo viés da GSF como uma inter-relação do contexto de cultura (gênero), contexto de 

situação (registro) e a linguagem. Ademais, o autor ainda afirma, na perspectiva da GSF, 

que os elementos – gênero e registro são conceitos abstratos materializados pela língua. 

Portanto, o texto reflete os tipos de escolhas gramaticais, lexicais e semânticas que são 

inerentes ao contexto de situação (registro) e ao contexto de cultura (gênero), (VIAN JR., 

2001, p. 157).  
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A Figura 1 adaptada de Vian Jr. (2001, p. 157) ilustra claramente a inter-relação 

entre o gênero, o registro e a língua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme esclarece Vian Jr. (2001) na Figura 1, os três níveis do sistema 

linguístico – o gênero, o registro e a língua constituem um todo significativo para que 

possamos compreender o uso da linguagem em dadas práticas sociais. O contexto de 

cultura (gênero) situa-se no escopo mais amplo do sistema, ao passo que está relacionado 

diretamente com as variáveis do contexto de situação (registro). Nesse sentido, a variável 

Campo está associada ao nível linguístico e constitui-se como a Metafunção Ideacional. A 

variável Relações, também relacionada à língua, realiza o significado pela Metafunção 

Interpessoal, e, respectivamente, o Modo é associado à Metafunção Textual.    

Cabe ressaltar que o objeto de nossa pesquisa está inter-relacionado à variável 

Relações, por sua vez associado à Metafunção Interpessoal. Sendo assim, intencionamos 

direcionar o foco para as relações que os alunos do CLI estabelecem com seu contexto de 

formação inicial, definidas por meio de escolhas lexicais (os pronomes) ao representarem 

múltiplos papéis na recontextualização de suas práticas discursivas enquanto atores sociais. 

Observa-se que o panorama de discussão da GSF é válido para aplicarmos a análise das 

 

GÊNERO 

REGISTRO 

LÍNGUA 

Campo 

Relações Modo 

Interpessoal 

Ideacional 

Textual 

Contexto de Cultura 
O Gênero acima e além 
das metafunções.  

Contexto de Situação 
O Registro organizado 
nas variáveis. 

Língua  
Organizada pelas nas 
metafunções. 

Figura 1 – Inter-relação entre Gênero, Registro e Língua       Fonte: Adaptado de Vian Jr. (2001, p. 157). 
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opiniões dos alunos do CLI nas relações que podem representar inúmeras tomadas de 

posição de ideias, sejam estas pautadas em julgamentos e anseios acerca do currículo, do 

curso, dos professores, dos colegas e de si mesmos. 

No prisma da GSF desenvolvida por Halliday (1994), as línguas estão organizadas 

no sistema de troca de significados. Esses componentes serão explicitados nas subseções 

seguintes. Para tanto, a discussão centrará na Metafunção Interpessoal, uma vez que possui 

subsídios teóricos suficientes para o processo de análise no nível léxico-gramatical 

(pronomes), no nível semântico (papéis) e no nível do discurso (atores sociais). Neste viés 

identificaremos os tipos de escolhas lexicais que conduzem os alunos do CLI ao 

representarem seus papéis na posição de atores sociais.  

 

1.2.1   As Metafunções  

 

Thompson (2004, p. 30) baseando-se nos estudos sistêmico-funcionais de Halliday 

(1994) afirma que usamos a língua para expressar três tipos de significados: 

 

 para falar de nossas experiências de mundo e dos mundos de nossa mente, no 

intuito de descrever eventos e as ações dos participantes envolvidos; 

 para interagir com outras pessoas, assim estabelecendo e mantendo relações; 

 para organizar nossas mensagens de forma que possam servir à propósitos 

independentes da situação, em que estamos falando ou escrevendo. 

 

 

Na abordagem funcional, Halliday e Hasan (1989, p. 23), ainda pontuam que os 

significados da língua não podem ser vistos como formas separáveis, no sentido de que os 

segmentos de uma oração constituintes do texto em particular não podem ser dissociados. 

A partir dessa abordagem, é possível entender a densa relação dos significados como um 

todo, que funciona simultaneamente partindo de vários ângulos. Nessa perspectiva, os 

autores definem a língua como multifuncional. 
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(a) Metafunção Ideacional 

 

Segundo Eggins (2004, p. 206), o significado ideacional é expresso no sistema de 

Transitividade. Na configuração desse processo estão envolvidos os participantes que 

realizam as representações de ideias e experiências. A representação dessas experiências 

está relacionada ao uso da língua como conteúdo e a lógica das ideias. No limite micro da 

realização do componente das experiências, a representação presente nas orações abarca o 

processo dos sentidos de fazer, sentir ou ser.  

O fluxo de eventos na configuração da oração é modelado pelo construto 

denominado figura (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 170) que consiste dos 

seguintes elementos: 

 

 processos desenrolados no tempo (realizado por grupos verbais marcados no 

“presente” contrastando com o “passado” e o “futuro”) 

 participantes envolvidos no processo de significação (realizado por grupos 

nominais) 

 circunstâncias associadas com os processos (realizado por grupos nominais ou 

proposicionais, sendo opcionais na oração) 

 

O processo de significação da representação experiencial das ideias constitui 

diferentes tipos de processo situados na oração. Halliday e Matthiessen (2004, p. 170-171) 

descrevem seis tipos de processos: Material, Comportamental, Mental, Verbal, Relacional 

e Existencial. Os processos são representados por verbos ou grupos verbais correspondes 

às ações dos participantes. Os autores ainda informam que na oração, o processo ocupa a 

posição central, circundada pelos participantes responsáveis por ações que os afetam. Os 

elementos circunstanciais acrescentam informações periféricas, em contrapartida, não estão 

envolvidas diretamente no processo.          

O Quadro 2 adaptado e traduzido por Santos (2011, p. 48), baseado no original de 

Halliday e Matthiessen (2004, p. 260), sintetiza a fusão contínua de ações e sentidos 

realizados na oração pelo falante ao se apropriar da língua: 
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Tipo de Processo Categoria de Significado 

Participantes 

Envolvidos 

diretamente 

Envolvidos 

indiretamente 

Material 

ação 

evento 

Fazer 

fazer 

acontecer 

Ator, Meta 
Extensão, 

Beneficiário 

Comportamental  Comportar-se Comportante Extensão 

Mental 

perceptivo 

cognitivo 

desiderativo 

afetivo 

Sentir 

ver 

pensar 

querer 

sentir 

Experienciador, 

Fenômeno 

 

Verbal Dizer Dizente, Alvo 
Receptor, 

Verbiagem 

Relacional 

atributivo 

identificativo 

Ser 

atribuir 

identificar 

Identificado, 

Identificador, 

Atributo, Valor 

Atributo, 

Beneficiário, 

Designador 

Existencial  Existir  Existente  
 
 

Quadro  2 – Tipos de Processos, Significados e Participantes                                                                           

 Fonte: Adaptado por Santos (2011, p. 48) a paritr de Halliday e Matthiessen (2004, p. 260). 

 
 

Os exemplos a seguir ilustram a realização de alguns tipos de processos localizados 

no discurso dos alunos do CLI quando atribuem múltiplas representações para os seus 

papéis. Os elementos de Transitividade serão aqui especificados apenas considerando a 

orientação teórica do presente capítulo. 

No exemplo (1), do aluno 3PA8
4
 temos a realização de um Processo Material: 

 

(1)   

Eu faço porque tem que ter  no currículo 

Ator Processo Material Circunstância Extensão 

 

No corpus identificamos a utilização também de processos mentais, uma vez que os 

alunos expressam opiniões acerca de si mesmos, do curso e dos professores, circundados 

pelo contexto de aplicação do currículo de uma formação inicial. Vejamos o exemplo (2): 

(2)  
Eu gostei muito das matérias de conversação...  

Experienciador Processo Mental Afetivo Fenômeno 

 

                                                           
4
 Nesta pesquisa, os participantes serão identificados da seguinte maneira: 3PA8. O algarismo 3, refere-se o 

nível do período cursado pelo aluno no CLI. A letra P representa o respectivo período e a letra A está 

relacinado a palavra aluno. E, por útlimo, o algarismo 8 demonstra a ordem sequencial de transcrição das 

entrevistas que seguem em anexo a esta dissertação. Essas informações estão detalhadas na seção 2.3 do 

Capítulo II (Metodologia da Pesquisa).  
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O processo utilizado por 7PA23, no exemplo (2) pode ser denominado como 

mental afetivo, por relacionar as preferências positivas sobre o aprendizado do inglês 

encaminhado na disciplina de conversação do currículo. Ao contrário do exemplo (3), no 

qual o 5PA20 realiza um processo mental cognitivo que se refere à compreensão de sua 

prática profissional: 

(3)  
Eu pensei assim na formação dos alunos... 

Experienciador Processo Mental Cognitivo Fenômeno 

 

O processo mental desiderativo representado no exemplo (4) é utilizado por 3PA13 

para expressar a vontade de ser professor de inglês: 

(4)  
Eu quero muito ser professora... 

Experienciador Processo Mental Desiderativo Fenômeno 

 

Outro subtipo de processo mental é o perceptivo. No exemplo (5) temos a 

expectativa de 3PA10 referente às situações da futura prática de procedimentos para dirigir 

uma aula: 

(5)  

Eu vi 
que é muito plano que a gente tem que 

fazer... 

Experienciador Processo Mental Perceptivo Fenômeno 

 

 Após essa breve exemplificação, abordaremos, na subseção seguinte, considerações 

em torno da Metafunção Textual. 

 

(b)  Metafunção Textual 

 

 A Metafunção Textual é responsável pela organização das dimensões dos 

significados ideacionais e experienciais. Consoante Eggins (2004, p. 298), este “é o nível 

de organização da oração que permite que esta seja condicionada em formas, pelas quais, 

seja possível transmitir a mensagem dada a sua finalidade e o seu contexto.” 
5
 Para 

Halliday e Matthiessen (2004, p. 64), a metafunção textual permite discernir a oração como 

                                                           
5
 Tradução livre do original de Eggins (2004, p. 298), “This is the level of organization of the clause which 

enables the clause to be packaged in ways which make it effective given its purpose and its context.” 
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uma mensagem, que estrutura os significados de representação do mundo e das trocas 

relacionais nas relações sociais entre falante/ouvinte e escritor/leitor. Esta organização dos 

significados concede um caráter coeso e coerente para que o texto seja constituído. Sendo 

assim, a metafunção textual é organizada a partir das escolhas linguísticas disponíveis para 

a construção do texto. Dessa forma, a estrutura temática dessa metafunção contribui para 

que o fluxo de informação seja mantindo no texto. 
  

 

 Segundo esses autores, a estrutura temática da oração como mensagem é 

organizada em duas partes principais: 

(1) Tema – elemento que serve como ponto de partida da mensagem; 

(2) Rema – elemento no qual é desenvolvida a mensagem responsável pelo 

acréscimo de uma informação nova. 

Esses elementos caracterizam a oração como mensagem e são responsáveis pela 

coesão e coerência textuais. No Tema, ao falarmos ou escrevermos uma mensagem 

estamos sinalizando que um componente temático é posicionado na parte inicial da oração. 

O Rema é parte complementar para que o Tema constitua espaço na realização da 

construção da mensagem no nível oracional. Cumpre-nos apresentar no exemplo (6), do 

aluno 5PA21, a oração está representada por meio do sistema temático de Tema e Rema. 

Essas exemplificações foram extraídas do corpus.  
 

(6)  
A disciplina  que nós estamos tendo agora é a base né pra quem que ser um professor... 

Tema Rema 

 

 Na última subseção do item que aborda conceitos gerais da GSF, apresentaremos o 

foco teórico inicial da pesquisa, que está direcionada para a Metafunção Interpessoal. 

Neste significado, estamos identificando os papéis que os alunos do CLI representam ao 

expressarem suas opiniões sobre o currículo. 

 Os conceitos concernentes às interações de um dado evento comunicativo, a saber:            

a Interpessoalidade (THOMPSON; THETELA, 1995), os papéis sociais (DELU, 1991) e a 

representação dos atores sociais (VAN LEEUWEN, 1997; 2003) serão essenciais para 

abarcar os objetivos deste estudo.  
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(c)  Metafunção Interpessoal  

 

 Como já mencionado anteriormente, no sistema da língua, a oração abarca os 

significados da representação das experiências de mundo dos falantes, da relevância do 

contexto na organização da mensagem e das trocas dialógicas entre os falante/ouvinte e 

escritor/leitor no evento comunicativo. Este último significado é denominado de 

metafunção interpessoal. Conforme Halliday e Matthiessen (2004, p. 106), na Metafunção 

Interpessoal “[...] os participantes que adotam para si um papel de fala particular no 

discurso, ao passo que atribuem para o outro (ouvinte/leitor) um papel de fala 

complementar que ele quer que este adote.” 
6
  

A Metafunção Interpessoal é vinculada à variável de registro Relações. Nesta 

dimensão, os participantes materializam as trocas dialógicas nas interações sociais com a 

finalidade de propagar opiniões e julgamentos acerca de uma informação dada ou pedida. 

Para que as trocas interacionais ocorram, os participantes, consoante Halliday e 

Matthiessen (2004, p. 107) fazem uso de papéis de fala (speech roles). Os tipos 

fundamentais de papéis de fala nas trocas são: (i) dar e (ii) pedir, os quais estão baseados 

na natureza do que se está sendo dado ou pedido. Para o primeiro tipo de fala assumida na 

interação por parte do falante, temos as seguintes categorias: 

(a) prover bens e serviços;  

(b) prover informações. 

Nessas categorias existem duas funções principais nas trocas de bens e serviços: a 

oferta e a ordem. O segundo tipo de troca de fala apropriado pelo falante apresenta outras 

duas categorias, a saber: 

      (c) pedir bens e serviços; 

      (d) pedir informações. 

 Destas categorias emergem duas funções da linguagem fundamentais definidas para 

afirmar e interrogar alguma informação dada no contexto de interação.  

                                                           
6
 Tradução livre do original de Halliday e Matthiessen (2004, p. 106), “[...] the speaker adopts to himself a 

particular speech role, and in so doing assigns to the listener a complementary speech role which he wishes 

him to adopt in his turn.” 
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Quando o objeto da interação implica em bens e serviços, os participantes usam a 

língua com instrumento para influenciar ou atingir um objeto em específico. Nas trocas de 

bens e serviços, a oferta limita o locutor em aceitá-la ou rejeitá-la, enquanto que na função 

de uma ordem, o locutor pode obedecê-la ou recusá-la.       

Nas trocas de informação, os participantes utilizam a língua como próprio 

instrumento das ações ao desempenharem o papel verbal – para afirmar, negar ou fornecer 

uma informação (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 110). Sendo assim, as funções 

que surgem das trocas de informação são essencialmente informar e interrogar.    

A seguir, o Quadro 3 adaptado e traduzido de Halliday e Matthiessen (2004, p. 107) 

sintetiza como a oração está sistematiza nas trocas interacionais: 

 

Papéis de fala na interação 
Os tipos de troca 

Bens e serviços Informação 

(i) Dar Ofertar Afirmar 

(ii) Pedir Ordenar Interrogar 
 

Quadro  3 – Dar ou Receber, Bens e Serviços ou Informação                                                                                

Fonte: Adaptado e traduzido de Halliday e Matthiessen (2004, p. 107).  

 

O Quadro 3 distingue basicamente os atos de fala como interações que permeiam a 

função discursiva de dar ou receber, sugerem as trocas de bens e serviços e informações. 

Sendo assim, quando a língua é usada para trocar informações, a oração assumirá a função 

semântica de proposição. Para a permuta de bens e serviços, a oração terá a função 

semântica de proposta.  

Na abordagem funcional, Halliday (1994) define que a metafunção interpessoal 

estabelece os papéis de fala, ao passo que envolve as relações sociais relativas à função da 

oração no diálogo. Os papéis de fala são generalizáveis em nosso cotidano, e, portanto, 

criam um espaço fundamental ocorram. O falante estabelece uma relação dialógica com o 

seu ouvinte. Sendo assim, essas trocas distinguem-se naturalmente pela dualidade que 

exercem na produção do discurso e, dessa forma moldam as informações e bens e serviços 

presentes nas relações sociais.  

É válido considerar que a linguagem quando usada para trocar informações assume 

a forma de uma proposição, ou seja, a oração apresenta-se como uma afirmação ou uma 
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pergunta. Vejamos o exemplo (7), um tipo de afirmação representando a troca de 

informação retirada do corpus da presente pesquisa: 

(7) ... até o presente momento eu tenho gostado das experiências que eu tive tanto 

que já fui pra sala de aula, participei de todos os Estágios. (7PA25) 

 

A linguagem pode ainda configurar a troca de bens e serviços, ou seja, apresenta a 

forma de uma proposta que podendo ser uma ordem ou uma oferta. Destacamos o exemplo 

(8), que apresenta a opinião de 1PA7 acerca de sua relação com a professora: 

(8) Eu acho na questão da professora é porque ela passa mais não dá explicação das 

regras. Gente essa é regra assim e assim, agora façam o exercício, não ela fala: 

“Está aqui o exercício, resolvam!”. (1PA7) 
 

 

Nesse exemplo notamos que o aluno apresenta uma ordem, conforme o trecho em 

destaque, Está aqui o exercício, resolvam!, que aqui é expressa pelo professor da 

disciplina.  

Observando, então, a organização da variável Relações, a Metafunção 

Interpessoal é operacionalizada no nível léxico-gramatical da língua pelo sistema de 

Modo.         

Serão discutidos também o sistema de Modo, a Modalidade e a Metáfora Modal, 

na qual estão operacionalizadas a Metafunção Interpessoal. Na seção seguinte 

abordaremos o conceito de Interpessoalidade destacado por Halliday (1994), que é 

posteriormente ampliado por Thompson e Thetela (1995).  

 

(c.1)    O Sistema de Modo: O Modo Oracional e o Resíduo 

 

 

  O Sistema de Modo compreende quatro tipos de orações diferentes: declaração que 

pode ser afirmativa e negativa, interrogativa, imperativa e exclamativa, e está constituído 

na oração como Modo oracional e Resíduo.      

Halliday e Matthiessen (2004, p. 111) informam que o elemento Modo consiste de 

duas partes: (i) Sujeito – relativo ao grupo nominal e (ii) Finito – pertencente ao grupo 

verbal. 
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O Sujeito é parte constituinte do Modo oracional que carrega o significado 

interpessoal da oração. Nele é sustentada a validade da proposição, dependendo da maneira 

como o autor se posiciona na interação ao expressar a mensagem (THOMPSON, 2004). 

O operador Finito tem a função de encerrar e validar a ideia expressa na 

proposição. Três tipos básicos de significados podem ser expressos em termos de 

polaridade, tempo e modalidade. Esses elementos básicos oferecem ao participante do 

discurso o estabelecimento do domínio argumentativo na oração para assim relacioná-lo 

com o contexto do evento comunicativo.   

O Modo oracional está associado internamente ao Resíduo. Esse sistema possui os 

elementos funcionais como: o Predicador, o Complemento e os Adjuntos. Segundo 

Halliday e Matthiessen (2004, p. 121), o Predicador está presente na maioria das orações e 

é realizado pelos grupos verbais. O Complemento é considerado parte interna do Resíduo, 

sendo realizado lexicalmente pelo grupo nominal. E, por fim, os Adjuntos, que são 

realizados por sintagmas preposicionais ou grupos adverbiais que contribuem para 

completar o argumento da oração. 

O exemplo (9) extraído da entrevista de 7PA27 serve apenas como ilustração da 

ocorrência da Metafunção Interpessoal: 

(9)  
...a professora deles não podia fazer isso todos os dias... 

Sujeito Finito Predicador Complemento Adjunto 

MODO RESÍDUO 

 

Apresentaremos na próxima subseção apontamentos acerca da Modalidade com o 

intuito de discutir, especificamente, a realização na oração do significado interpessoal da 

Metáfora Modal.  

 

(c.2) A Modalidade 

 

O sistema de Modalidade é parte constituinte do Finito na oração. A modalidade 

está relacionada à maneira como o falante produz a mensagem para exprimir significados 

de probabilidade, credibilidade, certeza etc. Os elementos linguísticos que caracterizam a 

modalidade são os modais, adjuntos modais e expressões modais. Tais expressões 

permitem ao falante, dependendo da situação, tornar o significado da mensagem explícito 
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ou implícito. Dessa forma, os falantes podem atribuir com graus variados seu compromisso 

e responsabilidade ao construírem a mensagem acerca do contexto.    

 Para esse sistema, temos dois tipos de modalidade denominadas de modalização e 

modulação. A modalização realizada por meio de uma proposição (informação) expressa 

graus de probabilidade (possivelmente, provavelmente, certamente) e de frequência 

(normalmente, sempre). A realização da proposta (bens e serviços) é estruturada no sistema 

de modulação que expressa graus de obrigação (tem que fazer, precisa fazer, deve fazer) e 

inclinação (querer fazer, estar determinado a fazer). Nesse sistema, o falante também pode 

expressar uma opinião ou fazer uma solicitação, utilizando na oração sinais de modalização 

e modulação em três tipos de grau: alto, médio e baixo.        

O próximo item aborda os principais aspectos da Metáfora Modal expandida no 

Sistema de Modalidade. 

 

(c.3)    A Metáfora Modal 

  

 A Metáfora Modal é expressa na oração quando o locutor constrói seus 

julgamentos, avaliações e opiniões pessoais de possibilidade explícitos na realização de 

estruturas oracionais acompanhadas por processos mentais, tais como: acho, acredito, 

imagino, creio. Esse tipo de realização interpessoal está fortemente marcado no exemplo 

(10) extraído do corpus: 

(10) ... eu acredito que deveria haver mais disciplinas que focassem o Inglês... (5PA15) 

Neste exemplo, notemos que o aluno apresenta sua opinião sobre as disciplinas do 

currículo que deveriam focar na língua-alvo, no caso, o inglês. Halliday e Matthiessen 

(2004, p. 614) afirmam que a Metáfora Modal tem uma forma congruente no significado 

da oração, e desse modo, podemos denominar dois tipos de metáfora: a Metáfora de 

Modalidade realizada por uma oração com projeção mental, e as proposições modalizadas 

que projetam a ideia na oração. A forma congruente definida pelos autores pode ser 

realizada pelo item lexical, provavelmente e que corresponde à variante metafórica eu 

acho que. Vejamos o exemplo (11), extraído do corpus: 

(11)   Eu acho que a Universidade poderia oferecer um curso extra de Inglês. (1PA3) 
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Na ocorrência, observamos a realização de uma metáfora de modalidade, no qual o 

aluno expressa uma possibilidade que a universidade poderia acatar, oferecendo cursos 

extracurrilares de inglês. Este exemplo apresenta claramente um tipo de projeção mental 

realizada pelo aluno, ao informar sua opinião, que, por sua vez, é reproduzida na metáfora 

de modalidade Eu acho que.   

Halliday e Matthiessen (2004, p. 626) informam que a construção metafórica da 

oração corresponde a dois tipos: as metáforas de modo (de projeção interpessoal) e as 

metáforas de transitividade (de projeção ideacional). O primeiro tipo, denominado de 

metáfora interpessoal, é realizado na modalidade e no modo da mensagem expressa na 

oração. A metáfora de modalidade é realizada a partir das escolhas linguísticas do 

falante/escritor que são baseadas na relação semântica de projeção.  

As metáforas de modo apresentam um significado interpessoal e ainda codificam a 

interação entre as pessoas. Nesse aspecto, as pessoas podem falar sobre suas experiências e 

opiniões, além de expressar questionamentos ou fazer um oferecimento. Assim, a 

linguagem nos permite realizar a troca de informações e bens e serviços. Esse tipo de 

metáfora pode ser uma (i) expressão de modo, baseada no uso de uma função de fala e (b) 

expressão de modalidade, baseada na relação semântica de projeção. Observemos o 

exemplo (12) extraído do corpus temos uma forma metafórica realizada por uma projeção 

do tipo mental, aqui destacada pela estrutura Eu creio que: 

(12) Eu creio que o professor estaria mais preparado se ele tivesse mais oportunidade 

não só de observar uma aula, mas de ele está ali inserido naquele espaço, então 

sair da faculdade já sabendo o que ele vai encontrar pela frente... (5PA17) 
 

As metáforas de transitividade representam os significados relativos ao conteúdo ou 

a experiência. Os componentes dessa estrutura são realizados de forma direta nos estratos 

da léxicogramática e da semântica. Essa relação envolve componentens e categorias 

semânticas tais como: processos e verbos, participantes e substantivos, qualidades e 

adjetivos, relações lógicas e conjunções. Conforme Thompson (2004, p. 226), esse tipo de 

metáfora é fundamental, pois realinha os outros elementos da mensagem aqui denominados 

como processos, participantes e circunstâncias. Para ilustrar a metáfora de transitividade 

vejamos o exemplo (13), em destaque temos a nominalização, o Inglês está estruturada 

como participante do processo relacional atributivo, seria:  
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(13) A grade curricular deveria ser maior de Inglês bem maior no primeiro período e 

eu acho que no decorrer dos outros períodos porque na minha opinião, o Inglês 

pra mim seria cinco anos porque é pouco tempo para se aprender uma Língua 

Estrangeira. 
 

É importante esclarecer que o foco desse trabalho centra-se na identificação dos 

papéis sociais representados nas opiniões dos alunos do CLI, portanto essas acepções 

contribuem para a discussão do enfoque teórico da GSF.   
 

 

Dentre as metáforas mais comuns podemos destacar as que realizam o significado 

de probabilidade: 

(i) metáfora subjetiva: possui as formas explícitas (Eu penso, Eu estou certo) e 

implícita (Ela deve ser) 

(ii) metáfora objetiva: possui as formas explícitas (É certo, É provável) e 

implícita (provavelmente, certamente) 

Em um processo de interação, o falante/escritor tem a liberdade de escolher o tipo 

de oração que expressará na proposição. As informações podem ser de significados 

afirmativos e negativos ou com uso da modalização. No interior da oração, a modalização 

pode ser realizada pelo operador finito modal ou por adjuntos, e no exterior, pelo 

complemento de metáfora gramatical, podendo ser objetiva e subjetiva.   

 

(c.4)    A Interpessoalidade  

 
 

A base teórica para um novo desenho de como as interações entre os participantes 

acontecem recebeu redimensionamento nos conceitos de Thompson e Thetela (1995) que 

ampliaram a partir de um levantamento linguístico os estudos dentro dos significados 

interpessoais desenvolvidos por Halliday na GSF. Esses pressupostos teóricos oferecem 

subsídios para a fundamentação de nossa análise, pois focaremos na identificação dos 

modos pelos quais os alunos do CLI atribuem seus papéis em relação ao que dizem sobre o 

currículo. Os trabalhos de pesquisa de Ramos (1997) e Cabral (2009) servem de base para 

reforçar o diálogo teórico e analítico desta pesquisa.       

Segundo Cabral (2009) inspirada em Thompson e Thetela (1995), as interações 

envolvem a capacidade intrínseca dos participantes de um discurso definido ao exprimirem 

seus pensamentos, avaliações, juízos de valor, representações e outros elementos do 
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discurso que caracterizam essas atitudes. Os indícios presentes na teia dessas interações 

materializam-se nas dimensões verbais e não verbais. E ainda revelam escolhas lexicais 

refletidas no sistema gramatical de um enunciado proferido pelos participantes do evento 

discursivo explorado.  

Halliday (1994) afirma que o mecanismo das trocas interacionais entre 

falante/ouvinte, escritor/leitor, e as atitudes e comportamentos do autor do discurso em 

relação ao assunto abordado, estão descritas na metafunção interpessoal. O autor ainda 

aponta que as pessoas utilizam a língua para instaurar relações comunicativas de ordem 

pessoal e social. Para tanto, Ramos (1997, p. 18) baseada em Halliday e Hasan (1976) 

afirma que os papéis assumidos nessas trocas são essenciais para definir os papéis de fala. 

Desse modo, as pessoas interagem para exprimir significados que exercem papéis de fala 

em eventos comunicativos distintos, dependendo, por sua vez, da necessidade de oferecer, 

perguntar ou responder acerca de uma dada informação.  

De acordo com Eggins (1994, p.149), os papéis de fala podem ser interpretados 

como o de dar/oferecer ou demandar/requerer informações ou bens e serviços. Assim, a 

metafunção interpessoal desvela a maneira como os participantes de uma interação 

comunicativa desenvolvem suas relações sociais por meio da linguagem.  

 

Funções de fala inicial Funções de fala de resposta 

Dar bens e serviços  Oferta Aceitação Rejeição 

Pedir bens e serviços  Comando Conformidade Recusa 

Dar informações Declaração Concordância  Contradição 

Pedir informações  Pergunta Resposta Rejeição 
 

 

Quadro 4 – Os papéis de fala                                                                                                                                        

Fonte: Traduzido de Eggins, 2004, p.156. 

 

 

O quadro 4 ampliado pela autora supracitada, representa a configuração dos turnos 

de fala do evento comunicativo. Como já discutido, os papéis de fala são fundamentais 

para constituir a essência das trocas de bens e serviços e informações. Podemos notar no 

presente quadro, que esses papéis de fala coexistem nas funções de fala inicial e na fala de 

resposta.  
 

Na fala inicial quando trata-se de dar bens e serviços temos uma oferta e para pedir 

temos um comando ou ordem. Dessas duas categorias discursivas apresentam-se as funções 

de resposta, ou seja, para dar bens e serviços, o falante pode aceitar ou rejeitar a oferta. No 
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caso de pedir bens e serviços, o falante pode responder em conformidade ao ordenado, ao 

passo que também poderá recusar. 
 

Para dar e pedir informações, o falante na função de fala inicial poderá declarar ou 

perguntar e, por conseguinte, na função de fala de resposta, as trocas possuem um caráter 

declarativo que podem significar uma concordância ou uma contradição. Quando o falante 

pergunta alguma informação, podem emergir duas outras funções: a resposta e a rejeição.   
 

Conforme Cabral (2009, p.1), as interações instituídas pelos papéis de fala dos 

participantes estão representadas em uma das três funções explicitadas na GSF, ou seja, na 

função interpessoal. Essa função desvela marcas lexicogramaticalmente visíveis nas trocas 

interacionais construídas pelos participantes ao atribuírem papéis distintos a si mesmos.  

 

(c.4.1)  A Função Interpessoal  

 

De acordo com Ramos (1997, p.8-9) sob o prisma sistêmico-funcional, a Função 

Interpessoal se realiza por meio da língua, pois nas interações e nas trocas de significados 

entre os participantes são abertas possibilidades para que se possam assumir diferentes 

papéis, seguindo o turno ou posição social que cada um ocupa no discurso. Em seu artigo, 

Thompson e Thetela (1995, p. 4, tradução nossa), ao citarem Halliday e Hasan (1976, p. 

26-27) definem que a Função Interpessoal está preocupada com as funções social, 

expressiva e conativa da linguagem e, por sua vez, expressam o ângulo do falante: as 

atitudes e julgamentos, a codificação das relações e os papéis na situação, e também sua 

motivação em dizer alguma coisa.
7
 Os autores também afirmam que tal interação está 

intrinsicamente relacionada à possibilidade de escolhas no sistema linguístico disponíveis 

para este participante, as quais dependerão e sofrerão variações de acordo com o meio ou 

contexto em que ocorra o evento comunicativo.   

Segundo Cabral (1995, p.1), dentre as funções da linguagem discutidas por 

Halliday (1989, 1994), Thompson e Thetela (1995) ampliam os estudos da Função 

Interpessoal, e ainda complementam com outras duas abordagens, a saber: (i) a Função 

Interacional e (ii) a Função Pessoal. A Função Interacional diz respeito aos papéis 

                                                           
7
 Tradução do original de (HALLIDAY; HANSAN, 1976) referenciado por Thompson e Thetela (1995, p. 4), 

“is concerned with the social, expressive and conative functions of language with expressing the speaker’s 

‘angle’: his attitudes and judgments, his enconding of the role relationships in the situation, and his motive in 

saying anything at all”. 
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FUNÇÃO 

INTERPESSOAL 

FUNÇÃO  

PESSOAL 

MODALIDADE 

AVALIAÇÃO 

FUNÇÃO 

INTERACIONAL 

PAPÉIS 

DESEMPENHADOS 

PAPÉIS  

PROJETADOS   

desempenhados e aos papéis projetados pelos participantes da interação comunicativa, que 

podem ser apresentados direta ou indiretamente por meio de modos verbais. Enquanto que 

a Função Pessoal está relacionada à avaliação e à modalidade, por sua vez expressa por 

lexemas ou sintagmas avaliativos.  

O nível de responsabilidade do falante/escritor pode ser apresentado como real ou 

de forma disfarçada, sendo esta explícita ou não. Baseada nas experiências investigativas 

de Thompson e Thetela (1995) a Figura 2, adaptada por Cabral (2009, p.3) ilustra a função 

interpessoal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a Figura 2, os quatro aspectos explorados por Thompson e Thetela 

(1995), papéis desempenhados, papéis projetados, modalidade e avaliação apresentam-se 

como categorias significativas para a análise das marcas linguísticas que expressem 

interpessoalmente as relações estabelecidas nas práticas sociais dos participantes de um 

determinado contexto discursivo. Conforme Ramos (1997) e Cabral (2009), as escolhas do 

falante/escritor constroem a interação entre autor/leitor do texto e os participantes da 

oração. A seguir, focaremos a discussão na abordagem da função interacional, pois esta 

garante um aparato teórico-analítico adequado às condições de análise do corpus coletado. 

Figura 2 – Função Interpessoal                                                                                                                      

Fonte: Cabral, 2009, p. 3.  

 



37 

 

Nas subseções seguintes, abordaremos a função interacional, especificamente nos papéis 

desempenhados e papéis projetados.  

 

(c.4.2) Os Papéis Desempenhados  

 

Os participantes desempenham papéis como fornecedor/solicitador de informação 

ou de bens e serviços. Thompson e Thetela (1995, p. 9) definem os papéis desempenhados 

como: 

[...] aqueles que são exercidos pelo próprio ato de falar/escrever. Eles são 

essencialmente os papéis de fala de Halliday (1985, p.86). As escolhas 

principalmente (mas não exclusivamente) do elemento Modo da oração servem 

para assinalar certos papéis para as duas pessoas diretamente envolvidas no 

evento de linguagem: o falante/escritor, ao escolher o modo declarativo ou o 

interrogativo, por exemplo, atua no papel de oferecedor ou solicitador da 

informação com o ouvinte/leitor no papel complementar de aceitador ou 

provedor (potencial) 
8
. 

 

Segundo esses autores, ao se analisar os papéis desempenhados no texto, é 

importante determinar a quem é atribuído o papel na interação, como isso ocorre e quais 

são os efeitos para cada tipo de interação. Com relação aos textos falados, a interação será 

em geral, direta e instantânea. Por outro lado, ao leitor são atribuídas as ações de prover e 

aceitar informação, o que pode tornar o papel desempenhando na interação mimetizado. Os 

papéis desempenhados podem ser classificados em dois tipos: diretos e indiretos.  

 Segundo Halliday (1994), os papéis de fala podem assumir representações que 

formatam o contexto das trocas de fala realizadas pelo falante em relação a sua visão de 

mundo. Para tanto, os papéis desempenhados são percebidos claramente em textos escritos, 

ao pedir informações nas etapas de perguntar ou responder acerca de uma informação. A 

este respeito Eggins (1994, p. 153) identifica, conforme quadro abaixo, formas típicas e 

não típicas da função da fala: 

 

 

                                                           
8
 Tradução do original de Thompson e Thetela (1995, p. 9), “Enacted roles are those which are performed by 

the act of speaking/writing itself: they are essentially Halliday’s ‘speech roles’ (1985, p.68). Choices chiefly 

(though not exclusively) within the Mood element of the clause act to assign certain roles to the two people 

directly involved in the language event: the speaker/writer, by choosing declarative or interrogative for 

example, acts out the role of giver or demander of information with the listener/reader in the complementary 

role of (potential) accepter or provider.  
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Função da Fala Modo oracional típico Modo oracional não típico 

Comando Imperativa Declarativa interrogativa modulada 

Oferta Interrogativa modulada Declarativa imperativa 

Declaração Declarativa Declarativa com pedido de informação 

Pergunta Interrogativa Declarativa modulada 

 

 

 

Com intuito de esclarecer como as funções de fala e suas formas típicas e não 

típicas são realizadas discursivamente apresentaremos alguns exemplos a seguir, que por 

sua vez, foram identificados no corpus do presente estudo. Vejamos o caso do exemplo 

(14): 

(14) É aquilo que eu falei, explicar o conteúdo e depois você cobra, não chegar e dizer 

– “Está aí o exercício!” e aí como é que você vai fazer? No caso da Fonética, 

como é que você vai falar? A pronúncia é assim e o símbolo linguístico é esse, a 

gente não estudou Fonética ainda, só estou dando um exemplo. Como que você vai 

ver o símbolo lá e dizer agora “se vira”, pronuncia e acabou? Tem que explicar! 

(1PA1) 
 

Este exemplo apresenta quatro tipos de funções da fala. O aluno estabelece uma 

relação dialógica com o professor-pesquisador, ao passo que questiona o processo de 

organização das aulas na disciplina de Fonética. Desse modo, temos um exemplo do modo 

oracional típico e três exemplos do modo oracional não típico. Os outros tipos de modo 

oracional não foram identificados no corpus desse estudo. Passemos para os seguintes 

exemplos: 

 Está ai o exercício! [modo oracional imperativo] 

 e aí como é que você vai fazer? [declarativa imperativa] 

 No caso da Fonética, como é que você vai falar? [declarativa com pedido 

de informação] 

 Como que você vai ver o símbolo lá e dizer agora “se vira”, pronuncia e 

acabou? [declarativa modulada] 

De acordo com Thompson e Thetela (1995), em muitos casos no discurso escrito ou 

falado, a resposta esperada para uma afirmação é mais bem expressa em termos negativos, 

pois permite ao falante/escritor continuar o discurso sem denotar contradição ou perda de 

atenção por parte ouvinte/leitor. Nos últimos anos, o interesse pela pesquisa sobre o 

Quadro 5 – Função da fala e formas típicas e não típicas                                                                           

Fonte: (Adaptado de Ferreira, 2006, p. 50 e Eggins, 1994, p. 153) 
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discurso escrito a respeito de como, quando e o que envolve o processo de interação está 

aumentando. Por essa razão, ao explorar a Função Interpessoal nos efeitos dos papéis 

desempenhados no corpus de 93 propagandas locais da Inglaterra, esses autores 

reconhecem a função básica de dar e pedir informações concentradas em perguntas e 

comandos na forma imperativa.  

Halliday (1994) considera que as trocas de significados entre os participantes, seja 

um escritor, leitor, falante ou ouvinte de um evento de linguagem em específico, podem 

desvelar os papéis incorporados dependendo da posição ou do turno que ocupam no 

discurso. No sistema interpessoal, os papéis desempenhados constroem posições 

complementares nas quais os falantes assumem para si um papel em particular, e atribuem 

aos seus leitores papéis complementares. Em relação ao aspecto escrito, a performance de 

ambos os papéis é efetuada pelo escritor, e em muitos casos, o modelo inicial dos dois 

participantes constrói a base do desempenho na interação.    

Com exemplos extraídos do corpus desta pesquisa, podemos reconhecer como os 

alunos do CLI desempenham seu papel de informantes acerca de suas opiniões sobre o 

currículo do curso. A seguir, observemos inicialmente, trechos da entrevista: 

(15) Professor-Pesquisador: Assim, conta pra mim como é que foi cursar as 

disciplinas? 

            3PA3: Foi boa, apesar de algumas disciplinas a gente ter mais dificuldade [...] 

 
 

 

No exemplo (15), observamos que Professor-Pesquisador e 3PA3 realiza a função 

de fala básica, ou seja, de dar informações. Por sua vez, essa função de fala apresenta-se 

como turno de fala inicial, que, neste caso, é complementada por uma pergunta realizada 

pelo Professor-Pesquisador, enquanto que o 3PA3 assume a função de responder a 

proposição concedida para assim desenvolverem a interação. Sendo assim, os papéis 

desempenhados pelo Professor-pesquisador é o de questionar o aluno acerca de sua 

opinião após cursar as disciplinas do curso. Consequentemente, 3PA3 está sendo 

representado como informante do contexto que experiencia no papel de aluno do curso.  

É importante ressaltar que a breve descrição aqui é das interações de 

falante/ouvinte, neste caso, o professor-pesquisador e o aluno. Percebemos, também, que o 

grau de envolvimento afetivo afirmado por Eggins (1994, p. 64) pode servir de 

determinante para a condição da resposta dada às perguntas expressas no momento da 

entrevista, como visto acima. Com a distância de conhecimento recriada na entrevista entre 
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3PA3 foi possível identificar em parte as opiniões que estão representadas sobre o 

currículo.  

 

(c.4.3)  Os Papéis Projetados  

 

Outro aspecto relevante para a formulação do conceito de Interpessoalidade 

desenvolvido por Thompson e Thetela (1995), trata-se do processo de projeção dos papéis 

que os participantes constroem em um contexto comunicativo. A arquitetura dessa 

interação é representada pela função interpessoal, especificamente reconhecida pelos 

papéis projetados. Para tanto, Thompson e Thetela (1995, p. 9-10) definem os papéis 

projetados como: 

[...] aqueles atribuídos pelo falante/escritor por meio do conteúdo apresentado 

acerca dos dois participantes envolvidos no evento de linguagem. O conteúdo é 

realizado pela escolha dos termos usados para endereçar ou nomear os dois 

participantes e pelos papéis atribuídos a eles nos processos referidos na oração. Os 

papéis projetados dependem da referência explícita no texto aos dois participantes: 

o falante/escritor pode, portanto, escolher não projetar papéis (enquanto ele não 

pode escolher não desempenhar papéis) 
9
. 

 

Retomando a definição dos autores, os papéis projetados pelos participantes (que 

recaí nos dois participantes) podem ser reconhecidos pela escolha de termos lexicais e 

referenciais, a partir do conteúdo que, por sua vez, estão explícitos ou implícitos pelo 

falante/escritor na opção de não projetar (ou não desempenhar) determinados papéis 

expressos no discurso oral e materializados no texto. Portanto, é nesse aspecto que o 

componente interpessoal se sobrepõe com o ideacional, uma vez que, se o escritor projeta 

Dessa forma, o falante/escritor projeta papéis simultaneamente para a pessoa a qual é 

atribuída uma função dentro do evento linguístico e por um participante de uma oração. 

 

Thompson e Thetela (1995, p. 11) afirmam que é importante distinguir os tipos de 

papéis dos dois participantes: no evento do discurso e na transitividade da oração. A opção 

de designar escolhas, seja na primeira, segunda e terceira formas pessoais (no caso de 

referentes pronominais), pode contribuir para que o falante/escritor conduza a interação 

                                                           
9
 Tradução do original de Thompson e Thetela (1995, p. 9-10), “Projected roles are those which are assigned 

by the speaker/writer by means of the overt labelling of the two participants involved in the language event. 

The labelling is done by the choice of terms used to address or name the two participants and by the roles 

ascribed to them in the processes referred to in the clause. Projected roles depend on explicit reference in the 

text to the two participants: the speaker/writer can therefore choose not to project roles (whereas she cannot 

choose not to enact roles).”  
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parcialmente à projeção de papéis sobre si e os outros interactantes. Segundo os autores, a 

sobreposição entre o componente interpessoal e o ideacional evidencia os papéis projetados 

pela presença clara de pronomes como (Eu, Tu, Nós), de vocativos como (Senhor..., 

Amigo...) e ainda, pela nomeação (Os alunos, Os professores, A universidade).   

 

Os papéis projetados são atribuídos pelos falantes e podem ser representados por 

dois tipos: os nomeados ou atribuídos (THOMPSON; THETELA, 1995). Os papéis 

projetados por nomeação realizam-se quando os dois participantes envolvidos na interação 

são diretamente referenciados. Um exemplo desse tipo de realização interpessoal pode ser 

observado no uso dos referentes pronominais Eu e Você. Para ilustrar temos o exemplo 

(16): 

(16) ... eu acho que a Universidade deveria oferecer um curso mais amplo, que desse 

para você ter aquele contato mesmo com a Língua Estrangeira... (1PA3) 
 

O referente pronominal Eu nomeia o entrevistado e Você o aprendiz na formação 

inicial. 

Os projetados por atribuição referem-se aos modos pelos os quais os participantes 

da interação implicam para si diferentes tipos de papéis. Por sua vez, esses papéis 

atribuídos são realizados na oração pelo uso de processos. O sistema que oferece 

possibilidades de realização linguística para a atribuição desses papéis é a transitividade. 

Destarte, os participantes podem atribuir para suas ações os papéis de atores, 

experienciadores, dizentes, atribuidores, dentre outros. Tomemos o exemplo (17), a seguir: 

 

(17) Eu penso assim que deveria ser trabalhado aquilo que a gente tem mais 

dificuldade né. Por exemplo, a minha maior dificuldade é a oralidade, mas pra 

muitos a dificuldade é a escrita. (5PA20)  
 

A projeção mental destacado em Eu penso representa o aluno como experienciador 

do aprendizado na sala de aula do CLI.  

Com base nesta assertiva, os referidos autores pontuam que os papéis projetados 

podem apresentam-se no texto com maior ou menor visibilidade e sendo assim podem está 

baseados em propósitos interacionais ou pessoais. O exemplo (11), na sequência, 

demonstra o 5PA5 falando acerca de sua experiência com as disciplinas do CLI.  

(18) ... eu acho que ele deveria ter mais matérias em Inglês... (5PA5) 
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Podemos perceber que o aluno 5PA5 apresenta sua percepção atual sobre curso e as 

disciplinas que está cursando naquele currículo. Na oração, eu acho que ele deveria, 

observemos a estrutura da metáfora de modalidade, no qual, o pronome eu pode 

representar diretamente o papel de aprendiz em relação ao papel que é atribuído para si 

mesmo em relação ao curso, que aqui está representado pelo referente pronominal ele. 
 

 

Discutiremos, na sequência, os princípios teóricos apresentados na Teoria da RAS 

(VAN LEEUWEN, 1997; 2003), que por sua vez, concedem suporte nessa pesquisa para os 

procedimentos de análise dos atores sociais (nível discursivo).  

 

1.3       A REPRESENTAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS 

 

 A RAS proposta por Theo van Leeuwen (1997; 2003) serve de base teórica e 

analítica para a identificação dos atores sociais representados no discurso dos alunos do 

CLI. O referido autor descreve a representação da ação social partindo da análise do texto 

em inglês Nossa Odisséia da Raça (Our Race Odyssey). Dessa aplicação analítica 

emergem categorias críticas e sóciosemânticas, que estão acompanhadas de realizações 

gramaticais e retóricas no discurso. A teoria hallidayana, especificamente o sistema de 

transitividade é útil para iniciar a identificação das representações no discurso dos atores 

sociais na medida em que recontextualizam suas práticas sociais. O suporte na teoria 

sistêmico-funcional possibilita ao autor alinhar dois princípios fundamentais da atividade 

humana instituídas no contexto social e cultural. 

 Nessas relações a teoria da RAS busca identificar as diversas formas de 

representação do mundo social e das diferentes semióticas realizadas verbal e visualmente 

por indivíduos ou grupos sociais que podem se incluir ou se excluir a partir de realizações 

linguísticas presentes no discurso verbal e visual (VAN LEEUWEN, 1997, p. 171). No 

entanto, a questão primordial em torno das representações dos atores sociais é identificar 

como: 

[...] as práticas sociais se transformam em discursos acerca dessas mesmas práticas 

sociais – e isto, quer no sentido de que temos meios para o fazer quer no sentido 

de como é que nós, na realidade, o fazemos em contextos institucionais 

específicos que tem relações específicas com as práticas sociais e das quais 

produzem representações. (VAN LEEUWEN, 1997, p. 172) 
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Retomando a citação, o autor reafirma que as práticas sociais são flexíveis e 

moldáveis para satisfazer os anseios dos atores sociais que instituem relações sociais e de 

poder na finalidade de firmar-se como indivíduo dotado de ações representativas do seu 

contexto. É por essa razão que a teoria da RAS corrobora com o propósito de análise desta 

pesquisa, ao passo que buscamos identificar no contexto específico (a sala de aula da 

formação inicial) como os alunos representam suas relações e práticas sociais para com os 

professores, os colegas e o curso.  

Os atores sociais com seus respectivos papéis e identidades apresentam-se como 

aspectos basilares das práticas sociais, pois distribuem suas relações no espaço, no tempo, 

nas ações e nos estilos de performance em contextos socioculturais específicos. No que 

tange à recontextualização do discurso, esses elementos estão relacionados ao modelo de 

discurso produzido pelo ator/agente da ação. Desse modo, ao discurso é atribuída a função 

de excluir, legitimar e transformar as relações temporais e de espaço almejadas para firmar 

a identidade como atores das ações sociais.  

Dessas práticas comuns a cada contexto pesquisado, van Leeuwen (1997; 2003) 

propõe uma ampla categorização para explorar os modos pelos quais o discurso pode 

representar aspectos de práticas sociais, além de outros elementos como avaliações, 

julgamentos e legitimações. A complexa rede de sistemas simultâneos parte de escolhas 

alternativas desenvolvidas em duas categorias principais: Exclusão e Inclusão. Essas 

categorias dependem da intenção/propósito do produtor (autor) do texto em relação ao seu 

leitor.  

Na Figura 3 da página 57, adaptada e traduzida a partir de van Leeuwen (2003, p. 

66), ilustramos as a rede de sistemas que categoriza a representação dos atores sociais. Em 

destaque nas cores vermelho (inclusão), verde (ativação), azul (passivação) e laranja 

(personalização) apresentamos as categorias propostas para a análise dos elementos 

linguísticos no nível discursivo: 
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Figura 3 – Categorias de Representação dos Atores Sociais
1011

                                                                                                   

Fonte: Traduzido e Adaptado de van Leeuwen (2003, p. 66). 

 

Na sequência, serão apresentadas as categorias principais do inventário 

sociossemântico de van Leeuwen (1997; 2003). Ademais, destacaremos a categoria de 

inclusão como forma de esclarecer as respectivas subcategorias elencadas para a proposta 

de análise deste estudo. 

 

1.3.1   Exclusão 

 

Na categoria de exclusão, os atores sociais excluem suas ações no discurso e não 

deixam marcas nas representações. Segundo van Leeuwen (1997, p. 180) as exclusões no 

discurso ocorrem quando os atores sociais não desempenham seu papel social nas práticas 

de um contexto em específico. É importante esclarecer que a fonte para identificar tais 

atores sociais emerge do discurso escrito e oral. Para compreender tais representações 

excludentes pela maneira como os atores sociais distribuem os seus papéis, van Leeuwen 

                                                           
10

 Cumpre-nos esclarecer dúvidas quanto a terminologia das categorias desenvolvidas por van Leeuwen 

(1997; 2003) para evitar futuras confusões teóricas. A informação refere-se ao termo, Destitulação, que no 

original em inglês de van Leeuwen (2003), da figura 3.1 na página 66, o termo está como Destitulation. No 

texto traduzido para o português em van Leeuwen (1997) da figura 1 página 219, a tradução do termo está 

apresentada como Destilação. É válido ressaltar que estamos usando uma adaptação do texto de 2003.  

 
11 No texto de van Leeuwen (2003), da figura 3.1 na página 66, o termo Destilação é apresentado como 

Distillation e no texto de 1997, a figura 1 da página 219 é apresentado como Destilação.   
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(1997) aplicou em textos escritos suas categorizações para averiguar os modos de 

representações dos indivíduos ao abordarem temas polêmicos ou que dizem respeito à fatos 

do cotidiano, por exemplo, a análise textual de uma narrativa sobre a representação da vida 

escolar. 

A respeito da categoria de exclusão, o referido autor define que: 

Algumas exclusões poderão ser “inocentes”, pormenores que se assume que os 

leitores já conhecem, ou que são considerados irrelevantes por eles, outros estão 

diretamente relacionados com a estratégia de propaganda [...]. A exclusão tem 

sido um aspecto importante da análise crítica do discurso [...]. Algumas exclusões 

não deixam marcas na representação, podendo ser resgatadas unicamente pela 

comparação crítica de diferentes representações da mesma prática social” (VAN 

LEEUWEN, 1997, p. 180) 

 

Van Leeuwen (1997, p. 173) esclarece que existem inúmeras possibilidades de 

análise textual a partir da aplicação da extensa categorização criada. No entanto, os textos 

analisados podem não fornecer exemplos de todas as categorias dispostas na proposta da 

RAS. Seguindo esta assertiva, foram selecionadas algumas subcategorias mais presentes no 

discurso dos alunos do CLI, com a finalidade de identificar de que maneiras estão 

representados os atores sociais. Os subsistemas que emergem da categoria de exclusão são 

a supressão e o encobrimento. 

A subcategoria de supressão ocorre quando não é possível identificar no discurso 

qualquer referência aos atores sociais. Desse modo, existe um apagamento radical sem 

deixar pistas no texto. A supressão é realizada por meio do apagamento do agente da 

passiva; por orações infinitivas que o tornam um participante gramatical na oração; por 

apagamento dos beneficiários; por nominalizações e nomes processuais e por adjetivos. 

Observemos o caso do exemplo (19): 

(19) Pois é como as meninas estavam falando que está discriminando o Inglês, mas eu 

como aluna, muitas pessoas chegaram pra mim e me falaram que muitos queriam 

tá no meu lugar... (3PA10)  

 

 Nos trechos em destaque, muitas pessoas chegaram e me falaram que, não é 

possível distinguir o agente da ação semiótica material e verbal ao qual o aluno está se 

referindo. Assim, ocorre um apagamento de alguns atores sociais, que, por sua vez, foram 

suprimidos da oração. As marcas linguísticas que realizam esse fenômeno estão presentes 

por meio da nominalização, muitas pessoas chegaram, e pelo uso da terceira pessoa 

indefinida, me falaram que. No primeiro fragmento, notamos a realização do processo 
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material expresso por um ator social indefinido. No segundo trecho, 3PA10 não define 

quem é o dizente da afirmação retomada no seu discurso.  

 No encobrimento, segundo van Leeuwen (2003), os atores sociais são 

representados indiretamente a partir de uma determinada ação, no entanto, podem 

reaparecer em outro momento no texto. Considerando as intenções do falante/escritor, os 

atores sociais podem ser excluídos do discurso quase que parcialmente. Isso é possível 

quando no texto são deixados traços que permitem ao ouvinte/leitor criar conexões acerca 

do contexto em que os atores sociais estão mencionados. Conforme ilustrado no exemplo 

(20): 

(20) Vai me ensinar sim, até porque eu me espelho muito nos meus professores, assim 

são matérias que são... como que a gente diz... elas modificam não ficam só 

naquilo, então você tem prazer de vir pra aula. (3PA12). 

  

 Neste exemplo, percebemos que a menção realizada por 3PA12 é refletida na 

representação do professor do aluno, em seguida, é referenciada a figura das disciplinas 

responsáveis pela suposta mudança de 3PA12. Assim, o foco no discurso de 3PA12 está na 

contribuição das disciplinas do curso para seu aprendizado. Ademais, o aluno representa a 

influência do professor em primeiro plano e das “matérias” do curso em segundo plano.   

 A representação dos atores sociais por exclusão foi identificada em menor 

evidência no corpus, por essa razão o foco da análise do nível discursivo dos papéis sociais 

representados pelos alunos do CLI serão guiado por algumas subcategorias presentes no 

eixo de Inclusão. É importante ressaltar que as realizações linguísticas das formas desse 

respectivo eixo foram identificadas com o auxílio da ferramenta computacional WST 

(SCOTT, 2010) na versão 5.0.  

 

1.3.2   Inclusão  

 

Na categoria de inclusão, a representação dos atores sociais sofre uma distribuição 

de papéis que, por sua vez, podem refletir as relações das práticas sociais de mundo e do 

contexto sociocultural aos quais esses atores estão inseridos. Conforme van Leeuwen 

(1997, p. 185), as representações dos atores sociais podem redistribuir os papéis e 

organizar as relações sociais estabelecidas pelos participantes do discurso. Isso implica, 

afirmar que a inserção desses atores sociais na recontextualização de práticas sociais pode 
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definí-los como agente (ator) e paciente (meta) de uma determinada representação refletida 

no discurso.  Essa representação constitui-se como uma questão importante a ser debatida, 

“uma vez que não é necessário que haja congruência entre os papéis que os atores sociais 

desempenham, de fato, em práticas sociais e os papéis gramaticais que lhes são atribuídos 

nos textos.” 
12

 (VAN LEEUWEN, 2003, p. 43).  

Desse modo, conforme o autor, as representações devem ser concebidas como 

práticas sociais que envolvem um conjunto de atores sociais. E, por conseguinte, cada ator 

social desenvolve um papel especifico na prática social, entretanto, nem todos os atores são 

representados no texto. Os modos pelos quais os atores sociais podem se representados nos 

textos, não estão vinculados às formas linguísticas, mas relacionam-se às configurações 

semânticas que envolvem o discurso na ação de práticas legitimadas no plano social, 

cultural e histórico.            

E, ainda de acordo com o autor, deve-se observar que “As representações podem 

redistribuir papéis e organizar as relações sociais entre os participantes.” (VAN 

LEEUWEN, 1997, p. 186). Tal assertiva enquadra-se nas intenções propostas para analisar 

como os alunos representam seus papéis como atores sociais da própria prática social. E 

ainda, por meio desse aparato analítico, poderemos identificar os tipos de escolhas lexicais 

realizadas pelos alunos do CLI para realizarem suas representações como atores sociais. O 

inventário sociosemântico leeuweniano apresenta-se como uma ampla rede de sistemas que 

oferecem subsídios analíticos importantes para a identificação dos papéis dos atores sociais 

nas opiniões dos alunos do CLI. Para tanto, recorremos à ferramenta WST, por meio da 

qual foi possível reconhecer no corpus exemplo dos seguintes subsistemas: (i) Ativação; 

(ii) Passivação e (iii) Personalização. 

Desses três principais surgem outros dependentes das alternâncias linguísticas que 

os alunos do CLI perfazem no seu discurso. Exemplificaremos detalhadamente essas 

subcategorias no Capítulo III de Análise e Discussão dos Dados.  

As representações podem refletir atores nos papéis ativos e nos papéis passivos. No 

subsistema de ativação, os atores sociais têm papéis ativos e são representados como 

forças ativas e dinâmicas em uma atividade. Conforme van Leeuwen (1997, p. 187), os 

                                                           
12

 Tradução do original de van Leeuwen (2003, p. 43), “[...] for the need not be congruence between the roles 

that social actors actually play in social practices and the grammatical roles they are given in texts.”  
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atores sociais nos papéis ativos são realizados linguisticamente por participantes 

gramaticais, por estruturas de transitividade no qual os atores denominam-se como Ator 

(Processos Materiais), Comportante (Processos Comportamentais), Experienciador 

(Processos Mentais), Dizente (Processos Verbais) ou Atribuidor (Processos Relacionais).  

A ativação pode ser realizada por meio de participação, de circunstanciação, ou de 

possessivação. A ativação por meio do uso de processos mentais é a mais recorrente no 

corpus. No exemplo (21), temos uma ativação por participação: 

(21) Eu quero muito ser professora, mas o que me desanima muito apesar da minha 

opinião é se é a profissão mais importante porque se não houver quem ensine, não 

há quem aprenda... (3PA13) 

 

Neste exemplo é realizado por 3PA13 um processo mental desiderativo, no qual o 

ator social atribui para si mesmo o desejo de ser professor. A ativação pode ainda ser 

realizada com outras formas linguísticas, por exemplo, as nominalizações e substantivos. 

Na sequência, notemos um exemplo de ativação por possessivação: 

(22) ...quando eu entrei no curso de Inglês, como a maioria dos meus colegas lá na 

minha sala, eu achei que era somente Língua Inglesa. (5PA17) 

 

Neste caso, temos um Ator representado por meio de um processo material, eu 

entrei, por sua vez, utilizado para expressar sua ação de ingresso no CLI. Em consonância, 

a ação material, a meta do 5PA17 é complementada pela possessivação, realizada pelas 

nominalizações em destaque, meus colegas e minha sala. O aluno expressa os possíveis 

motivos que o levaram a cursar Letras/Inglês, ao passo que demonstra que sua assertiva é 

semelhante aos de seus colegas da sala de aula da formação inicial.  

A passivação, segundo van Leeuwen (1997; 2003) é realizada quando os atores 

sociais são submetidos à ação executada no contexto. O ator social pode ser passivo por 

sujeição (tratados como objetos na representação) e por beneficiação (agentes e terceiros 

que se beneficiam positiva ou negativamente da ação). A passivação também pode ocorrer 

por participação, circunstanciação e possessivação, bem como nas realizações 

linguísticas por meio do uso de processos. Esse tipo de subsistema é apresentado no 

exemplo (23): 

(23)  ...eu melhorei o meu Inglês a partir das conversações... (7PA23) 
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Neste exemplo, temos uma passivação por beneficiação. O experienciador 

representa o seu desenvolvimento como aluno, que por sua vez foi beneficiado pelas 

disciplinas da área específica, no caso, a conversação em inglês.  

No seguinte exemplo, observamos a realização de uma passivação por sujeição 

por meio de participação: 

(24) ...diferentemente dos meus colegas que se não interessavam pela Língua 

Inglesa e hoje se interessam por lecionar, o meu foi diferente, me interessei 

primeiro por lecionar e agora vou me esforçar e ser para meus alunos uma 

professora melhor. (5PA17)  

 

A passivação por sujeição é representada no trecho diferentemente dos meus 

colegas, em que os colegas são tratados como objetos da ação de se interessarem por 

ensinar o inglês. A passivação por sujeição por meio de uma participação é expressa 

pelo seguinte fragmento: meus alunos uma professora melhor. Em ambos os casos, o 

5PA17 permeia sua representação como ator social nos papéis passivos quando expressa 

sua opiniões ao incluir no discurso os outros atores de seu contexto, por exemplo, os 

colegas. Além disso, o Ator projeta suas metas por meio de dois processos: um material, 

(Eu) vou me esforçar, e um relacional, (Eu) vou ser. Tais projeções refletem as 

expectativas de 5PA17 com o futuro profissional.   

Outras subcategorias da rede de sistemas representam também os atores sociais por 

referência genérica ou específica. Dessa forma, os atores sociais representados por 

referência genérica são apresentados como classes, enquanto que os atores sociais são 

representados por referência específica apresentam-se como indivíduos específicos e 

identificáveis. Dessas acepções surgem dois subsistemas: generalização e especificação. 

Na generalização, os atores sociais são representados como classes de indivíduos 

dominantes nas relações de poder, por exemplo, a classe média. (VAN LEEUWEN, 1997, 

p. 191). As formas linguísticas pelas quais podemos identificar os papéis dos atores sociais 

na referência genérica são realizadas com o plural sem artigo, ilustrado no exemplo, a 

seguir: 

(25) Então, nós vamos ser formados professores dentro de uma Língua Estrangeira, 

mas na realidade o foco é a Licenciatura né... (5PA15)  
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E também por meio do singular com um artigo definido ou indefinido, notadamente 

nos exemplos (26) e (27): 

(26) Agora em relação ao curso mesmo assim, Inglês como nosso colega falou, eu 

achei no início aqui que a gente ia sair fluente mesmo falando Inglês perfeito. 

(7PA23) [singular com um artigo definido] 

 

(27) Eu não imaginei que teria todo um currículo preparado pra formar um professor 

de Língua Inglesa. (5PA17) [singular com um artigo indefinido] 

 

Na especificação, os atores sociais são referenciados como indivíduos pertencentes 

ao um grupo em específico, por exemplo, pessoas comuns. (VAN LEEUWEN, 1997, 

p.191). Conforme Van Leeuwen (1997 apud BORTOLUZZI, 2010, p. 526), existem dois 

tipos de especificação: individualização e assimilação. A especificação por 

individualização ocorre quando estão representados como indivíduos, e a especificação 

por assimilação é realizada quando os atores sociais são representados como grupos. A 

assimilação desdobra-se em outras duas: a coletivização e a agregação. Quanto aos 

aspectos linguísticos, a assimilação pode ser realizada por meio de um substantivo 

contável ou que denote um grupo de pessoas. A coletivização realiza-se por pronomes e 

substantivos que indicam coletividade e a agregação por meio de quantificadores definidos 

e indefinidos. Serão ilustrados apenas alguns exemplos destas subcategorias, uma vez que 

foram evidenciadas poucas ocorrências no corpus: 

(28) ...eu acho que faltou assim uma base maior, uma explicação, isso aqui é assim por 

causa disso e disso, porque muita gente pensa que é como no Ensino Médio... 

(1PA6) [agregação] 

 

(29) ...eu estou vendo que esse número de professores tá começando a diminuir, não 

sei se é falta de incentivo, mas cabe nós alunos começar a se conscientizar que a 

pessoa ser professor é um papel muito importante pra nossa sociedade. (3PA10) 

[agregação, coletivização, coletivização]  

 

Nos exemplos (28) e (29), podemos observar que ocorrem quatro tipos de 

assimilação. No caso do primeiro exemplo, ocorre uma assimilação por agregação, em 

que a marca linguítica, muita gente, pode representar os alunos, os professores ou até 

mesmo aqueles com um olhar externo ao contexto de formação de professores. Nos trechos 

em destaque do exemplo (29), esse número de professores, temos a representação do ator 

social por meio de uma assimilação por agregação, sendo realizado linguisticamente pelo 

quantificador indefinido, esse número acompanhado do substantivo, professores para 
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indicar um grupo em específico, que pode ser os professores do contexto de ensino do 

aluno. Na sequência, os trechos nós alunos e nossa sociedade representam os atore sociais 

por meio de coletivização.  

A representação dos atores sociais em grupos consiste em outros dois subsistemas: 

a associação e a dissociação. Na associação, os atores sociais referidos genericamente ou 

individualmente não são classificados no texto e podem ser representadas como uma 

circunstância de acompanhamento. A dissociação é realizada pelo processo inverso, ou 

seja, nos textos as associações fazem e desfazem de acordo com a intenção do 

falante/escritor. No corpus não foram identificados exemplos dessa subcategoria. 

Os atores sociais ainda são representados como grupos ou indivíduos não 

especificados ou anônimos, portanto, essa subcategoria é denominada de indeterminação. 

O contrário ocorre na determinação, quando a identidade dos grupos de atores sociais é 

especificada. Os pronomes indefinidos referenciam a realização dos casos de 

indeterminação. Passemos para o exemplo a seguir: 

(30) Eu acho muito difícil porque eu sou muito tímida, quando eu encontro alguém eu 

procuro me comunicar do meu jeito... (5PA20)  

O ator social é representado por indeterminação no discurso de 5PA20 por meio do 

uso de um pronome indefinido, alguém. Nesse caso, não fica claro a identidade e a 

referência atribuída pelo aluno na oração. Desse modo, é indistinto o ator social que possa 

estabelecer a prática da conversação com 5PA20.   

A diferenciação é o subsistema de representação dos atores sociais que diferencia 

os grupos sociais de outros semelhantes, por sua vez, são criadas diferenças como nos 

pronomes, nós/eles. A indiferenciação não é exemplificada na análise discursiva de van 

Leeuwen (1997; 2003), no entanto, pode-se interpretá-la como a realização do processo 

inverso da diferenciação. A seguir, vejamos um exemplo da representação do ator social 

por diferenciação: 

(31) E quando a gente chega na Universidade, o professor tem que pegar ali a partir do 

zero para todos chegarem ao mesmo nível dos alunos de primeiro período, porque 

tem uns que absorvem melhor porque tiveram professores mais capacitados e 

outros não. (1PA7) 
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Outras representações disponíveis no inventário sociosemântico são a nomeação e 

a categorização. A nomeação é realizada quando os atores sociais são nomeados por uma 

única identidade, enquanto que na categorização, os atores sociais são rotulados em 

termos de identidades e funções partilhadas. As realizações linguísticas da nomeação são 

feitas com o uso dos nomes próprios, a qual segundo van Leeuwen (1997, p. 200) pode ser 

formal, semiformal, informal, titulada com honorificação (adição de títulos) ou 

afiliação (termos de relação pessoal ou de parentesco). No seguinte exemplo, temos a 

categorização de um ator social rotulado a partir da função, o professor, exercida 

socialmente: 

(32) E uma das matérias que me marcou assim foi a Linguística Aplicada porque lá eu 

descobri uma coisa que eu não sabia que atualmente o professor não é mais visto 

como aquele único dono do conhecimento... (5PA16) 

 

Van Leeuwen (1997, p. 202) define dois outros subsistemas denominados de 

funcionalização e identificação. Na funcionalização, os atores sociais são representados 

em termos de atividade, ocupação ou função, dependendo do que eles fazem. As formas de 

realização linguística são reconhecidas por:  

(a) um substantivo formado a partir de um verbo;  

(b) um substantivo que denota local ou instrumento associado a uma atividade; 

(c) pela composição de substantivos relacionados a atividades e categorizações 

(alunos, professores, pessoas etc.)  
 

 

Vejamos a seguir alguns exemplos de funcionalização: 

(33) ... pra mim ser uma professora de Inglês, eu vou ter que aprender a falar pelo 

menos o correto, porque ao contrário de meus professores do passado, eu aprendi 

de uma forma e hoje eu vejo que a realidade não é de qualquer jeito... (3PA10) 

 

No primeiro trecho em destaque, ser uma professora de Inglês, notamos que 

ocorre uma funcionalização possessivada com o uso de um substantivo, que relaciona a 

categoria do papel exercido pelo ator social. No segundo, meus professores do passado, 

são realizados os papeis dos atores sociais representados por uma funcionalização 

possessivada, ao passo que pode denotar um tipo de sujeição. 
 

A identificação está relacionada ao que os atores sociais são, ou seja, sua 

identidade. Van Leeuwen (1997, p. 202) distingue três tipos de identificação: 
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(i) classificação – os atores sociais são referenciados por meio de categorias 

que os diferenciam em uma dada sociedade, instituição ou classes sociais. 

Tais categorias podem ser de idade, raça, sexo, origem, religião, classe 

social, orientação sexual, etc. 

 

(ii) identificação relacional – representa os atores sociais a partir de suas 

relações pessoais, de parentesco ou trabalho. Os substantivos que denotam 

essas relações são amigo, colega, irmão etc. 

 

(iii) identificação física – representa os atores sociais por meio de atribuições 

físicas que identificam um dado contexto, por exemplo, loiro, moreno, alto, 

baixo etc. O autor (1997, p. 206) ressalva que esse tipo de subcategoria é 

muito comum nas narrativas, pois proporciona aos atores sociais 

relacionarem suas identidades únicas como forma de chamar a atenção do 

ouvinte/leitor.  
 

 
 

 Para a identificação, ilustramos o seguinte exemplo: 

(34) Eu acho que o professor da Universidade do primeiro período principalmente o de 

Inglês ele tem que esperar o aluno do Ensino Médio, ele tem que saber que a base 

do Ensino Médio não é aquela esperada... (1PA7)  
 

 Os trechos o professor da Universidade, do primeiro período, o de Inglês, 

indicam o ator social representado em uma identificação por classificação, que categoriza 

a instituição e o grupo ao qual pertence o professor de 1PA7. O trecho o aluno do Ensino 

Médio denota que o ator social está também representado por uma identificação por 

classificação. Nesse caso, 1PA7 relaciona sua identidade instituída no processo de 

aprendizagem, com a finalidade de reforçar as relações que estabelece com o professor da 

formação inicial, ao mesmo tempo esse aluno ainda é classificado como um aluno do 

Ensino Médio. Dessa maneira, o ator social reconstitui temporalmente experiências do 

aprender inglês que são refletidas no contexto de sua futura formação como professor. 
 

 Van Leeuwen (1997, p. 208) apresenta a personalização e a impersonalização 

como representações de atores sociais com características humanas. O primeiro é realizado 

por pronomes pessoais ou possessivos, nomes próprios, substantivos ou adjetivos. A 

personalização possui ainda outras formas alternativas, tais como: personalização por 

determinação e personalização por generalização. 
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A seguir, apresentamos um exemplo de personalização por generalização: 

(35) É muito difícil esquecer o que a gente aprendeu errado pra poder colocar o certo 

no lugar. (5PA18) 
 

Neste exemplo, observamos a realização de uma personalização por 

generalização. Na oração, a nominalização a gente representa a personalização dos alunos 

e generaliza o grupo como detentor das mesmas características.      

A impersonalização representa os atores por características de ordem abstrata, que 

não caracterizam semanticamente o “humano”. Esta subcategoria distingue-se em dois 

tipos: abstração e objetivação. A abstração “ocorre quando os atores sociais são 

representados por meio de uma qualidade atribuída pela representação.” 
13

 (VAN 

LEEUWEN, 2003, p. 59). O segundo tipo “ocorre quando os atores sociais são 

representados pela referência a um local ou coisa associada à pessoa ou com a atividade na 

qual estão envolvidos.” 
14

 (VAN LEEUWEN, 2003, p. 59). A objetivação realiza-se por 

meio de uma referência metonímica. Para este subsistema são comuns quatro tipos: 

(i) espacialização – os atores sociais são representados por meio de uma 

referência a um local ao qual estão associados. (VAN LEEUWEN, 2003, p. 

209) 
 

(ii) automatização do enunciado – os atores sociais são representados por 

meio de referência aos seus enunciados.  
 

(iii) instrumentalização – os atores sociais são representados por uma 

referência ao instrumento com o qual realizam e associam suas atividades. 
 

(iv) somatização – os atores sociais são representados pela menção a uma parte 

do corpo e podem ser pré-modificados por um possessivo ou gerúndio que 

indiquem seu possuidor. 
  

Notemos um exemplo de objetivação por espacialização: 

                                                           
13

 Tradução do original de van Leeuwen (2003, p. 59), “[...] occurs when social actors are represented by 

means of a quality assigned to them by the representation.”  

 
14

 Tradução do original de van Leeuwen (2003, p. 59), “[...] occurs when social actors are represented by 

means of reference to a place or thing closely associated either with their person or with the activity they are 

represented as being engaged in.”  



55 

 

(36) O aluno da Universidade só se ele buscar por fora um curso alternativo uma coisa 

assim que o currículo lá da Universidade não proporciona essas coisas, mais é 

Literatura, um pouco da historia do Inglês, até hoje é assim. (7PA27) 
 

O 7PA27 faz referência ao aluno para representar o espaço em que está inserido o 

ator, ou seja, na universidade. E, assim, afirma que esse aluno da Universidade deve 

buscar cursos alternativos que desenvolvam as competências em LI. A outra relação 

existente na representação do ator social impersonalizado por objetivação configura-se 

no currículo da Universidade. Neste caso, as referências para este ator social enquadram-

se em três pontos: o aluno, o currículo e a universidade. Esses aspectos podem demonstrar 

que 7PA27 tem consciência de que a formação do futuro professor de inglês deva ser 

contínua. 

Conforme informa van Leeuwen (1997, p. 210), a impersonalização pode encobrir 

a identidade/papel dos atores sociais, além de fornecer autoridade impessoal ou força a 

uma atividade ou qualidade de um ator social. Acrescenta-se ainda, as conotações 

negativas ou positivas a uma atividade ou enunciado de um ator social.  

Para finalizar, apresentamos o subsistema de sobredeterminação, que ocorre 

quando os atores sociais são representados em mais de uma prática social simultânea. Para 

van Leeuwen (1997, p. 211), a sobredeterminação distingue-se em quatro categorias: 

(i) inversão – é a forma na qual os atores sociais estão ligados a duas práticas 

que se opõem, como por exemplo, a representação dos Flintstones
15

 

(atividades + e – contemporâneas) em van Leeuwen (1997, p. 212). 
  

(ii) simbolização – ocorre quando o ator social e grupos de atores sociais 

(ficcionais) representam outros atores em práticas sociais não ficcionais. 
 

(iii) conotação – ocorre quando uma única determinação, nomeação ou 

identificação física, corresponde a uma classificação ou funcionalização. As 

qualidades associadas a essa identificação, nomeação são partilhadas 

culturalmente, sendo projetadas ou transferidas ao ator social.  
 

                                                           
15

 De acordo com van Leeuwen (1997, p. 212), o desenho animando Flinstones representa a inversão de 

atividades típicas de uma família norte-americana do século XX. Assim, observamos a realização de uma 

sobredeterminação, considerando o fato de que os Flinstones fazem coisas semelhantes às famílias do século 

XX. No entanto, eles são apresentados e designados fisicamente como homens da caverna Pré-histórica. Ou 

seja, a representação dos Flinstones versa de + contemporânea para – contemporânea, embora estejam 

envolvidos em práticas sociais atuais.  
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(iv) destilação – é realizada por meio da combinação de uma generalização com 

uma abstração. Esta subcategoria é uma maneira de ligar os atores sociais a 

várias práticas sociais, abstraindo assim suas características.  
 

 

 

 Temos duas formas de inversão abordadas por van Leeuwen (1997, p. 214) 

denominadas de anacronismo e desvio. O primeiro é usado para dizer coisas que não se 

podem dizer diretamente, por exemplo, as críticas sociais e políticas em circunstâncias em 

que são proibidas. No segundo, os atores sociais envolvidos em determinadas práticas são 

representados pela referência a atores não qualificados para desempenhar essas atividades. 

No corpus não foram evidenciados exemplos desse tipo de representação.  
 

Como notamos, existem muitas possibilidades de realização linguística na 

representação dos atores sociais. No que tange à inclusão dos atores sociais, as 

representações podem ser por meio de escolhas semânticas evidenciadas ou relegadas ao 

segundo plano. Na exclusão, os atores sociais são quase que apagados no texto, seguindo o 

jogo de interesses do falante/escritor, em relação ao seu ouvinte/leitor. Van Leeuwen, ainda 

(1997, p. 216) acrescenta que a rede de sistemas da RAS:  

[...] envolve uma série de sistemas linguísticos distintos, tanto a nível léxico-

gramatical como a nível do discurso, da transitividade, da referência, do grupo 

nominal, das figuras retóricas, etc. porque todos estes sistemas estão envolvidos 

na realização das representações dos atores sociais. 

 

 

Buscamos suporte teórico no autor quando este sugere que somente é possível 

abarcar uma análise seja textual ou discursiva, a partir dos diversos elementos linguísticos 

que emergem das interações nas quais os atores sociais estão envolvidos. Sendo assim, os 

atores sociais representados nas opiniões dos alunos do CLI podem caracterizar as práticas 

sociais da sala de aula de uma formação inicial de professores. Com esse viés, poderemos 

identificar as relações que os papéis sociais estabelecem com o contexto.  

 As contribuições teóricas do presente capítulo estão fundamentadas no âmbito das 

pesquisas sobre a formação inicial de professores. Nessa perspectiva, consideramos 

retomar o discurso de especialistas na área, bem como traçar um breve histórico da 

constituição de programas e currículos na formação de professores. Dentre tais estudiosos, 

destacamos Fiorin (2006); Celani (2010); Vieira-Abrahão (2010); Pavan e Silva (2010) 

dentre outros. Após a construção desse arcabouço, a teoria de linguagem ofereceu 

subsídios teóricos coerentes para compreendermos como as opiniões dos alunos do CLI 
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estão representadas a partir de escolhas linguísticas distintas. Dessas escolhas podem 

emergir múltiplos papéis sociais singulares ao contexto de formação inicial de professores 

de inglês em uma universidade pública localizada no interior do Acre.    

 Tendo em vista a complexa interação, na qual estão envolvidos os alunos e 

professores de uma formação inicial, o presente estudo partilha da proposta teórica da GSF 

apresentada por Halliday (1994); Halliday e Matthiessen (2004); Eggins (1994; 2004) e 

outros. E, alinhado a essa perspectiva, a pesquisa também fundamenta-se nos conceitos da 

Interpessoalidade (THOMPSON; THETELA, 1995) e da teoria da RAS (VAN 

LEEUWEN, 1997; 2003).  

 Com o referencial teórico elaborado, cumpre-nos apresentar o Capítulo II, 

Metodologia da Pesquisa, que descreve a composição do corpus e a natureza 

qualiquantitativa adotada para esta pesquisa. 
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CAPÍTULO II 

 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

O presente capítulo versará sobre os aspectos metodológicos escolhidos para a 

execução deste estudo. Com o intuito de compreender os fenômenos sociais imbricados nas 

relações discursivas dentro do contexto educacional, esta pesquisa está situada no campo 

transdisciplinar da LA. A metodologia escolhida para esta pesquisa é de ordem 

qualiquantitativa e se propõe identificar os tipos de pronomes, papéis e atores sociais 

representados nas opiniões dos alunos do CLI acerca de reformulações ocorridas nos 

currículos de 2006 e 2009. 

Este capítulo está organizado em torno de quatro aspectos: 

 

(i) a natureza qualiquantitativa desta pesquisa, bem como as perguntas e os 

objetivos propostos para seu desenvolvimento; 
 

(ii) os instrumentais utilizados para gerar os dados de pesquisa; 
 

(iii) a descrição do contexto e os participantes envolvidos; 
 

(iv) os procedimentos para a análise dos dados.  
 

 

 

O aporte teórico-metodológico está fundamentado em Nunan (1992), que discute 

metodologias direcionadas para a área de ensino e aprendizagem de línguas; na relevância 

da pesquisa qualitativa proposta por Flick (2004), Bauer e Gaskell (2008) e Dörnyei 

(2007); nos princípios da abordagem qualitativa para educação apresentado por Oliveira 

(2008) e nos postulados epistemológicos da LA apresentados por Moita Lopes (1996).  

 

 

 

 

2.1 A NATUREZA QUALIQUANTITATIVA DA PESQUISA, AS PERGUNTAS E 

SEUS OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como um trabalho de natureza qualiquantitativa pelo 

fato de adotar tanto os preceitos do paradigma qualitativo, quando o olhar do professor-
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pesquisador é direcionado para as opiniões dos alunos acerca do currículo de sua formação 

inicial, quanto do paradigma quantitativo, quando o professor-pesquisador busca 

quantificar as marcas lexicais decorrentes das opiniões que expressem os juízos de valor, 

crenças, experiências e expectativas representadas nos papéis sociais atribuídos pelos 

alunos em relação a si mesmos, ao curso, aos professores e ao currículo do CLI.  

Dörnyei (2007, p. 24) distingue a pesquisa qualiquantitativa a partir de três fontes 

básicas: o contraste ideológico; o contraste na categorização e o contraste na percepção da 

diversidade individual. Outros autores como Bauer e Gaskell (2008, p. 24) defendem que a 

completude de uma pesquisa se produz com a quantificação e, por conseguinte, a 

interpretação dos dados categorizados.  

Nessa perspectiva, a adoção de uma combinação entre os dados quantitativos (o 

questionário para delinear o universo de participantes) e qualitativos (entrevista e 

transcrição) proporcionam credibilidade e validade às questões e objetivos propostos para 

este trabalho (OLIVEIRA, 2008, p. 39). Assim, para analisar as marcas lexicais oriundas 

das opiniões dos alunos em formação inicial, busca-se aporte teórico na GSF postulada por 

Halliday (1994), especificamente nas acepções de Interpessoalidade (THOMPSON; 

THETELA, 1995). E, ainda, por envolver a produção do discurso no contexto social da 

formação inicial em que os alunos concebem ideologicamente suas opiniões representadas 

nos papéis sociais atribuídos para si mesmos, em relação aos professores, ao curso e ao 

currículo.  

Bortoni-Ricardo (2008, p. 46) propõe que o professor-pesquisador deve assumir a 

prática da pesquisa como alternativa para produzir conhecimentos, e possibilitar melhorias 

acerca da prática profissional. Ainda conforme a autora, o professor-pesquisador se 

distingue dos demais por assumir, a partir do processo de pesquisa, a responsabilidade em 

refletir sobre a própria prática, para assim reforçar e desenvolver artifícios para superar 

suas próprias deficiências. Tais assertivas corroboram com a escolha metodológica 

destinada para esta pesquisa, pois direcionam as reflexões do professor-pesquisador para 

uma visão micro do locus (a sala de aula da formação inicial) aliada às opiniões dos alunos 

ao representarem no processo de ensino e aprendizagem papéis que os definem como 

atores da sua prática social.  

A contínua necessidade de compreender o contexto da formação inicial de 

professores de LI direciona nosso olhar para a complexa relação que os alunos do curso de 
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Letras em CZS produzem em seus discursos acerca do processo de aprendizagem. Ao 

coletar a opinião desses alunos, será possível identificar os papéis sociais representados no 

discurso de sua formação inicial que, posteriormente, servirão de base para compreender a 

postura desses professores frente sua formação concebida a partir de três dimensões 

distintas: o curso, o currículo e seus professores. Acredito que os resultados oriundos desta 

pesquisa contribuirão para a compreensão da nossa prática como professor, direcionando 

assim o olhar para o aluno em formação inicial.  

De acordo com Flick (2004, p. 64), as questões de uma pesquisa, em muitos casos, 

partem do envolvimento que o pesquisador intermedeia entre o seu conhecimento pessoal e 

contextual, e devem manifestar a legitimidade do objeto proposto para a pesquisa. A partir 

dessas considerações, emergem as seguintes perguntas de pesquisa:  

 

1. Como estão representados os tipos de pronomes, papéis e atores sociais nas 

opiniões dos alunos do Curso de Letras Inglês (CLI) expressas acerca do 

currículo e daqueles que constituem seu contexto de formação inicial? 

2. Quais as características atribuídas pelos alunos do CLI ao representarem no 

seu discurso as realizações linguísticas dos tipos de pronomes, papéis e atores 

sociais? 

3. Quais marcas linguísticas caracterizam os pronomes, papéis e atores sociais 

representados nas opiniões dos alunos do CLI? 
 

 

Portanto, concordamos com Vieira-Abrahão (2010, p. 228) quando afirma que a 

aprendizagem docente caracteriza-se como uma atividade cognitiva complexa focalizada 

nas crenças e no pensamento do futuro professor envolvido no processo de sua formação. 

Com base nessas proposições, foram elaborados os seguintes objetivos da pesquisa: 

 

1. Identificar os tipos de pronomes, papéis e atores sociais representados nas 

opiniões dos alunos do CLI em relação ao currículo e daqueles que 

constituem o contexto de sua formação inicial. 

2. Caracterizar os tipos de pronomes, papéis e atores sociais representados nas 

opiniões dos alunos do CLI. 
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3. Analisar as marcas lexicais representadas nos papéis e nos atores sociais 

pelos alunos do CLI sob a ótica Sistêmico-Funcional. 

 

Para abarcar objetivos indicados para a realização deste estudo, utilizamos 

diferentes instrumentos de pesquisa que serão explicitados no item a seguir. 

 

 
 

2.2      OS INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 
 

De acordo com Nunan (1992), a combinação dos instrumentos para a coleta de 

dados produzem um corpo analítico apropriado e seguro na estruturação da pesquisa. 

Partilhando com esse propósito, realizamos entrevistas no final do primeiro semestre de 

2011 com 28 alunos de períodos distintos do CLI, os quais cursavam sua formação inicial. 

Os instrumentais utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa foram (1) questionário e 

(2) entrevistas gravadas em áudio, seguida das transcrições. Os instrumentais desta 

pesquisa estão ilustrados no Quadro 6, a seguir: 

 

Questionário – Perfil dos Alunos 

1. Idade: 

2. Sexo:  

3. Período que cursa: 

4. Você estudou em algum curso livre de idiomas? 

5. Em caso afirmativo, indique os níveis cursados. 

6. Você tem alguma experiência com o ensino de inglês? 

7. Em caso afirmativo, descreva os ciclos/séries/anos trabalhados por você.  

Entrevista 

Fale sobre o currículo de seu curso. 
 

Quadro 6 – Questionário do Perfil dos Alunos e Entrevista                                                                                       

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

De acordo com o Quadro 6, podemos observar o questionário elaborado para 

delinear um breve perfil dos alunos participantes dessa pesquisa. Como já discutido na 

seção 2.3.2, as perguntas versavam sob dois aspectos: o primeiro – acerca da identificação 

dos alunos, e o segundo – sobre o conhecimento de inglês e de experiências profissionais 

dos alunos em contextos da sala de aula.  
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Em seguida, temos a questão que serviu como norteadora para o início da entrevista 

com os alunos. Essa questão representou o tópico de discussão para que outros pontos 

emergissem durante a entrevista. Das questões discutidas surgiram algumas das quais 

podemos destacar: E assim como relação aos professores das disciplinas e os colegas, 

assim tem uma troca? Você conversa pra dizer o que tá bom, no que precisa ser 

melhorado?; Assim, fala pra mim como é que foi cursar essas disciplinas?; E as 

disciplinas específicas do inglês, elas te ajudaram?; dentre outras.   

Para a entrevista, foi elaborada uma única questão para auxiliar no processo de 

desenvolvimento da interação entre o professor-pesquisador e o aluno. Na subseção a 

seguir, serão detalhados cada um dos instrumentos desta pesquisa. 

 

2.2.1    O questionário  

 

O questionário foi escolhido como uma das ferramentas para coletar os dados, pois 

materializa respostas observáveis e possíveis de análise preliminar para questões 

relacionadas à caracterização do perfil do universo pesquisado, que na presente pesquisa 

centra-se nas opiniões dos alunos do CLI. Para Dörnyei (2007), os questionários tornaram-

se, dentro do advento da pesquisa quantitativa, um dos instrumentos mais populares nas 

ciências sociais, uma vez que visam a elucidar, de maneira sistemática e estruturada, 

repostas para as questões de uma determinada pesquisa.   

Ainda, conforme Dörnyei (2007, p. 102), os questionários produzem três tipos de 

corpora em relação ao participante que são de orientação factual, que, no caso desta 

pesquisa, busca obter informações gerais como idade, sexo, nível educacional, histórico no 

aprendizado de línguas etc.; também questões de ordem comportamental que expõem 

hábitos e estilos de vida, entre outros; e, por fim, questões atitudinais que revelam as 

atitudes, opiniões, crenças, interesses. Destarte, o questionário elaborado para o plano desta 

pesquisa enquadra-se nas questões factuais, sugeridas por Dörnyei (2007, p. 102), 

direcionadas para aspectos de amostragem geral do contexto do estudo.  

A aplicação do questionário ocorreu com 28 alunos que cursavam os anos iniciais e 

finais do curso correspondentes: ao 1º e 3º períodos; e, ao 5º e 7º períodos. O questionário 

para os alunos compõe-se de sete questões e abarcavam os seguintes tópicos:  
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(1) identificação do aluno (idade, sexo e período em que cursava 

Letras/Inglês na ocasião da coleta dos dados);  
 

 

(2) histórico do aprendizado de inglês em cursos de idiomas e histórico de 

experiência profissional com o ensino de inglês. 
 

Como parte complementar a esse instrumento, realizamos uma entrevista gravada 

que será detalhada na subseção seguinte. 

 

2.2.2    Entrevista 

 

 A entrevista foi outra ferramenta que auxiliou na geração do corpus dessa pesquisa. 

De acordo com Dörnyei (2007, p. 134), o gênero entrevista com convenções e frases 

linguísticas compartilha do conhecimento cultural, é por essa razão que este se mostra 

como um instrumento de pesquisa versátil e o mais usado em investigações qualitativas. O 

corpus oriundo da posterior transcrição das entrevistas com os alunos do curso de CLI em 

formação inicial é o objeto principal que compõe a produção de uma análise consistente, 

visto que podemos identificar as marcas interpessoais que representam os papéis e os 

atores sociais no discurso desses alunos.   

As entrevistas foram gravadas em local e horário pré-definidos de acordo com a 

disponibilidade dos alunos participantes da pesquisa.  Os pontos de discussão foram 

elaborados para que fosse possível colher o máximo de dados que identificassem as marcas 

interpessoais representadas nas opiniões dos alunos acerca do currículo e dos que fazem 

parte do contexto de sua formação inicial, como os colegas, os professores e o curso.  

Na próxima seção, com base nos instrumentos aqui descritos, exponho os 

procedimentos para análise dos dados. 

 

2.3      O CONTEXTO DA PESQUISA E OS PARTICIPANTES  

 

Para definir o escopo deste estudo, apresento a descrição do CLI: o panorama do 

curso no campus; da quantidade de egressos; dos professores e do currículo, focalizando as 
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reformulações dos anos de 2006 e 2009
16

. Descrevo também os 28 alunos participantes 

desta pesquisa divididos em dois grupos: no Grupo 1, concentram-se os alunos do 1º e 3º 

períodos (reformulação do currículo de 2009) e o Grupo 2 concentram-se os alunos do 5º e 

7º períodos (reformulação do currículo de 2006)
17

 e ainda caracterizo aqui o professor-

pesquisador.  

 

2.3.1   O curso de Letras/Inglês 

O Vale do Juruá é uma região circundada pela densa Amazônia Ocidental onde 

coabita uma população rica em expressão cultural, porém ainda carente de projetos 

políticos que contemplem a formação de professores conscientes de sua participação social 

e educacional na vida de seus alunos e no posicionamento crítico de agentes que possam 

transformar o processo de ensino e aprendizagem, principalmente de uma LE nesta região.  

Nesse contexto, o campus de CZS oferece dois tipos de formação: a licenciatura e 

o bacharelado. Na licenciatura se destacam os 5 cursos que aperfeiçoam profissionais em 

Letras/Português, Letras/Inglês, Letras/Espanhol, Pedagogia e Biologia. Quanto ao 

bacharelado, o campus possui 4 cursos distribuídos nas subáreas de Biologia, Enfermagem, 

Engenharia Florestal e Agronomia.  

Dentre os cursos enumerados, o curso de Letras com licenciatura em LI e 

respectivas literaturas é o locus no qual atuo como professor, e que, neste estudo, se 

configura como a base principal para a coleta dos dados. Para tanto, ilustro abaixo os 

principais aspectos significativos para o desenvolvimento desta dissertação acerca da 

história e das duas reformulações no currículo do CLI.  

O primeiro curso de Letras tem 23 anos de serviços prestados para a formação de 

profissionais da educação no ensino de línguas na região da Amazônica Ocidental, tendo 

sido implantado em 1989. Nesse contexto, o CLI atendia a um público de 20 a 30 alunos de 

acordo com as exigências promulgadas por leis dos órgãos competentes do MEC. Com as 

                                                           
16

 O foco nas reformulações de 2006 e 2009 do currículo se deve ao fato de que os alunos entrevistados para 

esta pesquisa vivenciaram tais mudanças que os dividiu em dois universos. Os alunos que cursavam o 1º, 3º e 

5º período na época da coleta estavam no currículo de 2009 e, consecutivamente, os do 7º no currículo de 

2006. 

 
17

 Esse número refere-se a quantidade de alunos do CLI entrevistados nesta pesquisa que cursavam o 1º, 3º, 

5º e 7º período do 1º semestre de 2011. 
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novas reformas nos programas de ensino superior implantadas pelo plano de expansão das 

universidades federais no Brasil orientado pelo MEC no REUNI (Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais)
18

, o CLI promove a seleção para entrada de 50 

vagas oferecidas à clientela da região.  

É importante também mencionar que a universidade responsável pela administração 

deste curso aderiu ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), permitindo assim, o 

acesso de um público misto oriundo de outros estados do Brasil, além de regiões do 

interior do Acre. Após essa breve contextualização, o CLI apresenta o principal objetivo 

registrado no excerto do Projeto Político-Pedagógico (PPP) acerca da formação local dos 

professores de inglês que:  

[...] deverá produzir conhecimentos capazes de gerar a compreensão sobre 

diferentes realidades e também da própria realidade amazônica – distinta em 

muitos aspectos das demais localidades regionais de nosso país, pois aqui se 

convive com múltiplas expressões culturais que desafiam ainda a nossa 

capacidade secular de integração e tolerância em relação ao diferente (PPP, 2009, 

p. 5).  

Conforme esta citação, o PPP define as características esperadas para a formação 

inicial de professores, mas que estão apenas no plano documental, ou seja, reproduzem 

acepções e desejos do corpo docente e administrativo em tornar o curso capaz de abarcar as 

medidas que propiciem e condicionem a construção do conhecimento embasado em 

particularidades regionais e locais.  

Atualmente, o CLI funciona no turno matutino e tem o tempo mínimo de 4 anos 

consecutivos subdivididos em 8 semestres letivos, e no prazo máximo de 7 anos, ou seja, 

14 semestres a serem cursados pelo acadêmico, em consonância com disciplinas do núcleo 

comum, específico e pedagógico dispostas no currículo.  

Com relação aos alunos ingressantes, a grande maioria se desloca de municípios 

vizinhos à cidade de CZS, como Mâncio Lima, Rodrigues Alves, e de outros que 

circundam o estado do Amazonas, mas que estão nos limites próximos como Guajará e 

Ipixuna. Apesar da distância que existe entre esses alunos e os grandes centros urbanos, e 

ainda devido à localização geográfica de CZS perfazer fronteiras com países falantes de 

Língua Espanhola, o curso de CLI auxilia não somente na capacitação profissional, mas 

                                                           
18

 O decreto no. 6.096/2007 de 24 de abril de 2007 instituiu o REUNI e demais ações colaborativas do 

governo federal para reformas no ensino superior. Fonte: 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/diretrizesreuni.pdf (site REUNI/MEC).  
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também pode favorecer ao crescimento pessoal por meio da trajetória de sua vida 

acadêmica.   

Os 5 professores do curso têm formação acadêmica em LI e respectivas literaturas, 

incluindo este professor-pesquisador. Desse total, somente um professor possui formação 

universitária em outra instituição de ensino fora do estado, e todos os professores tiveram 

experiência profissional no ensino de inglês antes de se efetivarem como membros do 

corpo do docente. Dos 5 professores, 2 possuem titulação de mestre em Letras, sendo que 

um está com os estudos de doutorado em andamento, 2 estão em processo para obtenção 

do título de mestre também em Letras, porém cursados em instituições fora do campus. 

Apenas um possui título de graduado com especialização.  

Apesar de este estudo estar sendo desenvolvido no curso, decidi focar nos alunos 

em formação inicial, já que o tempo para execução e análise do corpus está distribuído em 

2 anos de curso de mestrado. A outra surge de meus desafios como professor do curso, 

preocupado em direcionar o olhar para a sala de aula no processo de formação inicial 

desses alunos. É importante ressaltar que, com as opiniões colhidas nas entrevistas, 

buscaremos identificar os papéis sociais atribuídos pelos alunos, na tentativa de 

compreender uma das configurações do ensino de inglês na região.   

       

2.3.1.1  O currículo  

 

 

O currículo do CLI passou por duas reformulações dentre os anos de 2006 e 2009. 

Nos anos anteriores, o currículo ainda não possuía uma identidade regional e nem 

partilhava dos anseios do corpo docente do campus de CZS. Somente em 05 de dezembro 

de 1991, a partir da instauração do parecer nº. 719/91
19

, seguida da resolução nº. 03, de 07 

de abril de 1989
20

, é que foram estabelecidas condições para o desenvolvimento do 

primeiro PPP independente para o CLI. As disciplinas e a carga horária seguiram 

                                                           
19

 O parecer no. 719/91, de 05 de dezembro de 1991 do Conselho Federal de Educação, concede dispositivos 

legais para extensão de cursos ministrados fora da sede.  

 
20

 A Resolução no. 03 de 07 de abril de 1989 concede autorização legal para a implantação e funcionamento 

do curso em Cruzeiro do Sul/Acre. 
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parâmetros legais das orientações gerais do MEC constantes na Resolução CNE/CES 18, 

de 13 de março de 2002
21

.  

O PPP de 2006 totalizava a carga horária de 3.615 horas e, de acordo com a política 

do curso, as disciplinas estavam distribuídas nos componentes de cunho geral e especifico 

da área de LI e Literaturas com 2.670 horas; as disciplinas de prática de ensino com 330 

horas; o Estágio Supervisionado com 450 horas; e as atividades científico-culturais, com 

210 horas.  

Por se tratar de uma licenciatura em LI e respectivas Literaturas, o currículo dessa 

fase exibia características semelhantes ao curso de Letras/Português devido a uma série de 

fatores, tais como: a falta de um corpo docente qualificado; uma estrutura organizacional 

de laboratórios e salas de aula; e também, um aparato bibliográfico rico e específico da 

área de ensino e aprendizagem em LI.  

Outro aspecto pouco focalizado, mas que estava documentado naquele PPP de 

2006, referia-se à articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. As atividades de 

pesquisa sobre as questões de ensino envolvendo a sala de aula de LI incluídas nas 

disciplinas do currículo estabeleciam pouco contato com os alunos, mesmo quando 

cursavam aulas de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado. As disciplinas do currículo 

de 2006 estão ilustradas no Quadro 7 da página, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 A Resolução CNE/CES 18, de 13 de março de 2002, homologada pelo Ministério da Educação (MEC) 

estabelece diretrizes curriculares que devem constar nos  PPPs dos cursos de Letras.  
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Componente 

Curricular 
Período/Semestre Disciplinas 

Carga 

Horária 

 

 

 

 

 

 

Formação 

 Geral 

 

1º 

Língua Portuguesa I 60 h 

Linguística I 45 h 

Introdução aos Estudos Literários 45 h 

 

 

2º 

Língua Portuguesa II 60 h 

Linguística II 45 h 

Latim I 45 h 

Panorama da Literatura Brasileira 60 h 

3º Teoria da Literatura I 60 h  

Latim II 45 h 

4º Teoria da Literatura II 60 h  

5º Cultura Brasileira e Inclusão Social 45 h 

8º Linguagem Verbal e de Sinais  60 h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação 

Específica  

1º Língua Inglesa I 75 h 

Fonética Corretiva  45 h 

2º Língua Inglesa II 75 h 

Cultura Inglesa  45 h 

3º Língua Inglesa III 75 h  

Fonética e Fonologia da Língua Inglesa I 45 h 

Morfologia da Língua Inglesa I 45 h 

4º Língua Inglesa IV  75 h 

Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Inglesa 45 h 

Panorama da Literatura Inglesa 45 h 

Redação em Língua Inglesa I 45 h 

 

 

5º 

Língua Inglesa V 75 h 

Redação em Língua Inglesa II 45 h 

Literatura Inglesa I 60 h 

Conversação Básica 45 h 

 

6º 

Língua Inglesa VI 75 h 

Literatura Inglesa I 60 h 

Conversação Intermediária  45 h 

 

 

7º 

Língua Inglesa VII 75 h 

Literatura Norte-Americana I 60 h 

Morfossintaxe da Língua Inglesa I 45 h 

Conversação Avançada 45 h 

Semântica e Tradução I 45 h 

 

8º  

Literatura Norte-Americana II 60h 

Seminário de Literatura Inglesa I 45 h 

Semântica e Tradução II 45 h 

 

 

 

 

 

Formação 

Didática e 

Pedagógica 

1º Educação e Sociedade 60 h  

Prática de Ensino I 60 h  

2º Organização da Educação Básica e Legislação do Ensino 60 h 

Prática de Ensino II 60 h  

3º Psicologia da Educação  60 h 

Prática de Ensino III 60 h 

4º Gestão Escolar  60 h  

Prática de Ensino IV  60 h  

5º Didática Aplicada  90 h 

Prática de Ensino V 60 h  

6º Teoria do Currículo  75 h 

Estágio Supervisionado I 135 h 

7º  Estágio Supervisionado II 135 h 

8º  Estágio Supervisionado III 135 h 

  

Quadro 7 – Os componentes curriculares, as disciplinas e carga horária do PPP de                  

Letras/Inglês/Reformulação 2006.                                                                                                                                                                       

Fonte: Dados da Pesquisa  
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A segunda reformulação do PPP, em 2009, possibilitou ao CLI integrar, de um 

modo geral, disciplinas com temática interdisciplinar. Esse currículo, por sua vez, está 

balizado pelas resoluções do REUNI e tem a carga horária total de 3.030 horas. Os 

componentes curriculares propõem uma formação humanística e geral, com disciplinas da 

área comum para todas as licenciaturas em Letras do campus de CZS e da formação 

integral e específica norteada pelos parâmetros teóricos e didáticos para o ensino e 

aprendizagem de LI. Esse PPP integraliza 1.800 horas de disciplinas específicas com eixo 

conteudístico do núcleo comum e da área de inglês. As disciplinas pedagógicas 

contemplam 615 horas, e o Estágio Supervisionado, com 405 horas. A teoria é a base forte 

deste currículo, pois compõe-se de 123 créditos, sendo que em relação aos práticos e ao 

estágio, estão condicionados em apenas 35 créditos.  

A estrutura desse PPP é semelhante ao de 2006, os componentes curriculares 

distribuídos em disciplinas obrigatórias, específicas e as didáticas foram renomeadas e 

realocadas nos semestres subsequentes do curso. As disciplinas optativas possuem eixo 

teórico pautado em ampliar o conhecimento de questões da sala de aula de línguas.  

Também é perceptível observar que disciplinas como Prática de Ensino foram 

extintas e incluídas em outras como, por exemplo, a Metodologia do Ensino de LI. Ao 

passo que as disciplinas assumem caráter teórico e prático em simultaneidade no decorrer 

do processo de formação do aluno, e por sua vez, adotam as recomendações das resoluções 

do CNE e REUNI/MEC, e na tentativa de propor redimensionamentos pontuais acerca de 

aspectos culturais da região acreana de onde surge a clientela dos cursos.  

O Quadro 8 detalha a organização do currículo de 2009 apresentado conforme a 

página seguinte: 
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Componente 

Curricular 
Período/Semestre Disciplinas 

Carga 

Horária 

 

 

 

 

 

Formação 

 Geral 

 

1º 

Leitura e Produção de Texto 60 h 

Introdução aos Estudos da Linguagem I 60 h 

Introdução aos Estudos Literários I 45 h 

Panorama das Literaturas Lusófonas 60 h 

 

2º 

Organização do Trabalho Acadêmico  60 h 

Introdução aos Estudos da Linguagem II 60 h 

Teoria da Literatura I 60 h 

Língua Latina I 60 h 

3º Teoria da Literatura I 60 h  

4º Língua Brasileira de Sinais  60 h  

6º Cultura Brasileira e Inclusão Social  45 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação 

Específica  

1º Língua Inglesa I 60 h 

2º Língua Inglesa II 60 h 

Fonética e Fonologia da Língua Inglesa I 45 h 

3º Língua Inglesa III 60 h  

Fonética e Fonologia da Língua Inglesa II 45 h 

Morfossintaxe da Língua Inglesa I 45 h 

 

4º 

Língua Inglesa IV 60 h 

Morfossintaxe da Língua Inglesa II 45 h 

Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Inglesa 45 h 

 

5º 

Língua Inglesa V 60 h 

Literatura Inglesa I 60 h 

Produção Textual em Língua Inglesa I 45 h 

Expressão Oral em Língua Inglesa I 30 h 

6º Língua Inglesa VI 60 h 

Literatura Inglesa II 60 h 

Produção Textual em Língua Inglesa II 45 h 

 

7º 

Língua Inglesa VII 60 h 

Expressão Oral em Língua Inglesa II 45 h 

 Literatura Norte-Americana I 60 h 

8º Literatura Norte-Americana II 60h 

 

 

 

 

 

 

Formação 

Didática e 

Pedagógica 

1º Psicologia da Educação  60 h  

2º Educação e Sociedade 60 h 

3º Didática Geral  90 h 

Teoria do Currículo 60 h 

4º Organização da Educação Básica e Legislação do Ensino 60 h  

Gestão Escolar  60 h  

5º Metodologia do Ensino de Inglês como Língua Estrangeira 75 h 

Metodologia do Ensino de Literatura  75 h  

6º Estágio Supervisionado I 135 h  

7º Metodologia do Ensino de Leitura e Escrita em Língua Inglesa 75 h 

Estágio Supervisionado II 135 h 

8º Estágio Supervisionado III 135 h 

 

Quadro 8 – Os componentes curriculares, as disciplinas e carga da reformulação PPP de                                   

2009 a partir do PPP de 2006.                                                                                                                                        

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em decorrência das reformulações, foi organizado um plano de equivalências com 

as disciplinas do currículo de 2006 e o de 2009, com a finalidade de orientar os alunos que 

cursavam os períodos do curso no ano de 2006 e que estavam em transição para os anos 

seguintes, em 2007 e 2008. Desta forma, as disciplinas do currículo de 2006 receberam 

redução na carga horária e mudança na nomenclatura, assim como na reelaboração da 

ementa e referencial bibliográfico.  
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No Quadro 9, apresento as disciplinas com respectivas correspondências, 

componentes curriculares e carga horária relacionada a cada PPP reformulado dos anos de 

2006 e 2009. 

 

Componente 

Curricular 

Período 

Semestre 

PPP/2006 
Período 

Semestre 

PPP/2009 

Disciplinas 
Carga 

Horária 
Disciplinas 

Carga 

Horária 

 

 

Formação 

Geral 

1º 

Língua Portuguesa I 60 h 

1º 

Leitura e Produção de Texto 60 h 

Linguística I 45 h 
Introdução aos Estudos da 

Linguagem I 
45 h 

2º Latim I 45 h 2º Língua Latina I 45 h 

8º Linguagem Verbal e de Sinais 60 h 4º Língua Brasileira de Sinais 60 h 

Formação 

Específica 

1º 
Língua Inglesa I 75 h 1º Língua Inglesa I 60 h 

Fonética Corretiva 45 h 2º Fonética e Fonologia da L. I. I 45 h 

2º Língua Inglesa II 75 h 2º Língua Inglesa II 60 h 

3º 

Língua Inglesa III 75 h 

3º 

Língua Inglesa III 60 h 

Fonética e Fonologia da L.I. I 45 h Fonética e Fonologia da L.I. II 45 h 

Morfologia da L.I. I 45 h Morfossintaxe da L.I. I 45 h 

4º 
Língua Inglesa IV 75 h 

4º 
Língua Inglesa IV 60 h 

Redação em L.I. I 45 h Produção Textual em L.I. I 45 h 

5º 

Língua Inglesa V 75 h 

5º 

Língua Inglesa V 60 h 

Redação em L.I. II 45 h Produção Textual em L.I. II 45 h 

Conversação Básica 45 h Expressão Oral em L.I. I 30 h 

6º 
Língua Inglesa VI 75 h 6º Língua Inglesa VI 60 h 

Conversação Intermediária 45 h 7º Expressão Oral em L.I. II 30 h 

7º 
Língua Inglesa VII 75 h 7º Língua Inglesa VII 60 h 

Morfossintaxe da L.I. I 45 h 4º Morfossintaxe da L.I. II 45 h 

Formação 

Didática e 

Pedagógica 

5º Didática Aplicada 90 h 3º Didática Geral 60 h 

6º Teoria do Currículo 75 h 3º Teoria do Currículo 60 h 

 

Quadro 9 – Equivalências de disciplinas do curso dos PPPs de 2006 e 2009.                                                                      

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Considerando os aspectos discutidos, na próxima seção apresento os 28 

participantes (alunos)
22

 organizados em seus respectivos períodos e também descrevo o 

perfil do professor-pesquisador. 

 

2.3.2    Os alunos 

 

 Os alunos que participam da formação inicial no CLI são provenientes de diversas 

localidades do Vale do Juruá, e de outras cidades vizinhas do interior do Amazonas, 

                                                           
22

 Esse número refere-se a quantidade de alunos do CLI entrevistados nesta pesquisa, o qual cursavam o 1º, 

3º, 5º e 7º período do 1º semestre de 2011.  
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próximas a Cruzeiro do Sul, como Guajará, Ipixuna e Eirunepé, motivados pela 

proximidade que o campus tem com a  divisa do Estado do Amazonas. Esses alunos, em 

sua maioria, migram da parte rural e urbana dessas pequenas cidades em busca de 

oportunidades para cursar o ensino superior, e simultaneamente a isso, garantir espaço no 

mercado de trabalho privado ou público dessas cidades.   

No segundo semestre de 2011, o curso possuía 190 alunos matriculados em 

períodos distintos, de acordo com o disposto no PPP de 2009. No período da coleta de 

dados para este estudo, o universo total de alunos que cursavam o CLI estavam dispostos 

nos seguintes períodos:  

 

 o 1º período com 50 alunos, a partir da ampliação de vagas oriundas do 

REUNI;  

 o 3º período com 49 alunos;  

 o 5º período com 46 alunos;  

 o 7º período com 45 alunos.  
 

 

A fim de definir um recorte apropriado para abarcar um corpus com substância 

significativa, foram selecionamos o total de 28 alunos que cederam entrevistas após a 

assinatura do termo de compromisso (Em anexo). Ressaltamos que os dados foram 

coletados nos meses de julho e agosto de 2011. Como já mencionado, partiremos da 

análise das entrevistas de dois grupos principais:  

(1) Grupo 1 – 14 alunos com sete alunos distribuídos no 1º e 3º períodos; 

(2) Grupo 2 – 14 alunos, seguindo quantidade semelhante de distribuição do 

Grupo 1, no 5º e 7º períodos. 

Na sequência, o Quadro 8 apresenta características do perfil geral dos alunos 

entrevistados no Grupo 1. Notemos também que cada participante está indicado por uma 

abreviação. No que refere-se à letra P, estamos indicando o período cursado; e para a letra 

A, identificamos o aluno. No Grupo 1, os alunos foram agrupados na ordem de sequência 

dos respectivos períodos cursados durante a coleta das entrevistas.  

Desse modo, ordenamos os alunos do Grupo 1 que cursavam o 1º período (1P), 

iniciando a partir do 1PA1 até o 1PA7. Os alunos que cursavam o 3º período (3P) foram 

agrupados em ordem semelhante, sendo indicados por 3PA8 até 3PA14. 
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Quadro 10 – Perfil geral dos alunos do Grupo 1.                                                                                                          

Fonte: Dados da pesquisa 

  

 Como pode ser visualizado no Quadro 10, os dados foram coletados de um 

questionário básico solicitado para os alunos antes da entrevista. As questões iniciais 

versavam sobre dados gerais dos participantes como sexo, idade e o período cursado. 

Dessas questões, como podemos observar, os alunos do 1P possuem entre 19 e 31 anos de 

idade, enquanto os alunos do 3P abrangem a faixa etária dos 20 aos 25 anos.  

A maioria dos alunos são do sexo feminino, somente e 2 alunos do sexo masculino 

que estão agrupados no 1P aceitaram participar da entrevista. Os últimos pontos do 

questionário versavam sobre a experiência dos alunos em participar de algum curso livre 

de idiomas, na área do inglês, e acerca de alguma experiência na posição de professor com 

o ensino de inglês. No caso de resposta afirmativa, em cada um desses pontos, a questão 

solicitava que o aluno descrevesse em poucas palavras a experiência no contexto do curso 

livre de idiomas e na sala de aula de línguas. Em relação a esses pontos, somente um aluno, 

aqui identificado como 1PA2 afirmou participar de um curso livre de idiomas. No segundo 

aspecto, a 3PA10 afirmou possuir experiência com o ensino de inglês para crianças em 

uma escola particular da região.  

Para o Grupo 2, a organização dos participantes para o processo de coleta de dados 

e posterior análise seguiu critério semelhante ao agrupamento dos alunos do Grupo 1. 

  Participantes 

 

Idade 

 

Sexo 

Estudou em 

curso de 

idiomas 

Tem experiência 

com o ensino de 

inglês 

Sim Não Sim Não 

1º 

Período 

1PA1 20 anos Feminino  X  X 

1PA2 31 anos Feminino X   X 

1PA3 19 anos Feminino  X  X 

1PA4 22 anos Feminino  X  X 

1PA5 20 anos Feminino  X  X 

1PA6 25 anos Masculino  X  X 

1PA7 26 anos Masculino  X  X 

3º 

Período 

3PA8 22 anos Feminino  X  X 

3PA9 20 anos Feminino  X  X 

3PA10 22 anos Feminino  X X  

3PA11 25 anos Feminino  X  X 

3PA12 23 anos Feminino  X  X 

3PA13 22 anos Feminino  X  X 

3PA14 20 anos Feminino  X  X 
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Sendo assim, os alunos do 5º período (5P) foram ordenados a partir do 5PA15 ao 5PA21, e 

os alunos do 7º período (7P) estão indicados como 7PA22 até 7PA28. Os dados desse 

grupo estão detalhados no Quadro 11, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 11 – Perfil geral dos alunos do Grupo 2.                                                                                                            

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

No Grupo 2, os alunos agrupados no 5P têm entre 20 e 35 anos. No 7P, os alunos 

têm entre 22 e 30 anos de idade. Semelhante ao Grupo 1, a maioria dos alunos 

entrevistados do Grupo 2 são do sexo feminino.  2 alunos do sexo masculino foram 

entrevistados e estão agrupados no 5P. No 7P temos 3 alunos do sexo masculino que 

participaram da entrevista.  

As questões acerca dos aspectos abordados anteriormente foram diferenciadas nas 

respostas de 5PA21, que afirmou ter ministrado aulas no Ensino de Jovens e Adultos (EJA) 

e com disciplinas de Português e Matemática. Os alunos do 7P apresentaram uma 

evidência maior ao afirmarem ter experiências com o ensino. O 7PA23 afirma que 

ministrou aulas de inglês em uma escola de Ensino Fundamental por um período curto de 

atuação em sala de aula. No caso de 7PA24, a experiência ocorreu nos ciclos do 5º ao 9º 

ano do ensino básico, ministrando aulas na disciplina de inglês. A experiência com o 

ensino foi relacionada também por 7PA25, 7PA26 e 7PA27, com as disciplinas de Estágio 

Supervisionado cursadas nos anos finais da graduação.  

  Participantes 

 

Idade 

 

Sexo 

Estudou em 

curso de 

idiomas 

Tem experiência 

com o ensino de 

inglês 

Sim Não Sim Não 

5º 

Período 

5PA15 25 anos Feminino  X  X 

5PA16 35 anos Masculino  X  X 

5PA17 20 anos Feminino  X  X 

5PA18 21 anos Feminino  X  X 

5PA19 30 anos Feminino  X  X 

5PA20 24 anos Masculino  X  X 

5PA21 22 anos Feminino  X X  

7º 

Período 

7PA22 22 anos Masculino  X  X 

7PA23 25 anos Masculino  X X  

7PA24 28 anos Feminino  X X  

7PA25 25 anos Feminino  X X  

7PA26 25 anos Feminino  X X  

7PA27 28 anos Masculino  X  X 

7PA28 30 anos Feminino  X X  
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2.3.3    O professor-pesquisador 

 

Narro, aqui, de forma breve, a trajetória de minha formação, como aluno e 

professor na graduação. Na graduação, no ano de 2002, ingressei como aluno do curso de 

licenciatura em Letras/Inglês na cidade de CZS, pela Universidade Federal do Acre 

(UFAC) no qual nutri minhas perspectivas profissionais em relação à construção de 

diálogo entre o contexto local e a realidade da sala de aula de LI. No curso, vivenciei 

transformações que mudaram a minha acepção de identidade acerca do ser e fazer do 

professor de LI em sala de aula, principalmente no cenário ao qual estava inserido. Ao 

longo da minha formação, arquitetei pontes de relação com o aprendizado do inglês que 

despertaram o desejo de continuar atuando no campo do ensino e aprendizagem de LI na 

região do Vale do Juruá.  

Por essa razão, o processo de reflexão durante a graduação me conduziu a 

preocupar-se com questões relativas à minha prática que, atualmente, envolve o 

planejamento de uma política para o ensino e aprendizado de inglês nas escolas públicas da 

região e principalmente, da formação de professores de LI conscientes da necessidade de 

formular questionamentos pertinentes em torno da sua realidade global e local. O currículo 

de minha formação foi importado do campus sede, no qual as disciplinas eram ministradas 

em conjunto com o curso de Letras/Português.  

Considero que a minha formação foi desvinculada da formação para a construção 

do pensamento mediado pela ação e reflexão frente às dificuldades encontradas no ensino 

público de CZS. O quadro de professores e os recursos institucionais para viabilizar o 

desenvolvimento da pesquisa ligada ao ensino na graduação foram limitados, e o campus 

ainda detinha uma bibliografia específica insuficiente, laboratórios de prática de ensino e 

de línguas, dentre outros aspectos que insistiam em desmotivar meus anseios como futuro 

professor de LI.    

No ano de 2005, concluí a graduação e logo iniciei minhas funções de professor de 

inglês em uma escola de Ensino Fundamental. Em 2006, integrei o corpo docente de 

professores do CLI por meio de concurso público para professor substituto. Lecionava no 

curso no período matutino, e no período vespertino trabalhava como professor de inglês em 

uma escola particular de idiomas. No final de 2008, em uma viagem de estudos, conheci a 

cidade de Seattle, Washington nos Estados Unidos, onde participei de cursos voltados para 
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a metodologia do ensino de línguas, bem como desenvolvi minha autoconfiança ao 

mobilizar o aprendizado e a postura na sala de aula.  

Após trabalhar durante dois anos como substituto, ingressei em 2009 como 

professor efetivo para continuar as atividades curriculares na graduação. Nas atividades de 

orientação acadêmica, fui membro do Conselho de Reformulação do PPP de 2006. 

Vivenciei experiências no cargo de coordenação do curso por um curto período, e também 

de assessoria pedagógica no Programa de Formação de Professores para Educação Básica 

promovido pela universidade e o governo do estado.  

 

 

2.4      OS PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Esta seção tem por intuito apresentar os procedimentos de análise eleitos para 

analisar o corpus destinado à implementação desta pesquisa.  

Nas palavras de Oliveira (2008, p. 97), os instrumentais de pesquisa produzem um 

corpo de informações valiosas para a organização de categorias adequadas e claras para 

fins analíticos, visto que, após a sistematização dos dados, no caso as opiniões dos alunos 

do CLI derivam de unidades futuras de análise que irão compor os parâmetros desta 

pesquisa.  

Para segmentar a análise dos dados, todas as entrevistas em áudio foram salvas em 

arquivos no computador, sendo estas separadas em pastas específicas que indicavam: o 

Grupo 1 dos alunos do 1º e 3º períodos, e o Grupo 2 dos alunos do 5º e 7º períodos. O 

passo seguinte foi a transcrição das entrevistas, posteriormente salvas em formato com 

extensão em txt
23

. Esse tipo de arquivo é específico para o uso em programas de 

quantificação lexical, como o WST desenvolvido por Scott (2010).  

Desse programa computacional, utilizamos duas principais ferramentas: o Concord 

(Concordanciador) e o Wordlist (Lista de Palavras). O uso dessas duas ferramentas 

possibilitou a identificação das marcas lexicais oriundas das opiniões dos alunos do CLI, 

que poderiam representar os tipos de pronomes, os papéis e os atores sociais. O primeiro 

passo quantificará, por meio do Wordlist, os itens lexicais das 28 entrevistas transcritas que 

                                                           
23

 É um tipo de formato em texto puro, ou seja, sem qualquer recurso de formatação como negrito, itálico e 

sublinhado. Este tipo de arquivo pode ser aberto em diferentes tipos de editor de texto.  
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compõem o corpus. Com este recurso, localizaremos todos os itens comuns e os vocábulos 

diferentes que ocorreram no corpus.  

O segundo passo localizará os itens lexicais acompanhados de outros elementos, 

tais como nominalizações ou modalizações, por exemplo. O reconhecimento dos itens 

lexicais relacionados à nominalizações e as modalizações representam indícios de marcas 

interpessoais que possivelmente serão identificadas na opinião dos alunos, a partir da busca 

pelas respostas das questões propostas para desenvolver esta pesquisa.  

A Figura 4 apresenta o exemplo de utilização do recurso Wordlist, demonstrando a 

frequência do pronome Eu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Frequência do Pronome Eu no corpus.                                                                                                             

Fonte: Dados da Pesquisa 

  

 A Figura 4 é apresentada para ilustrar os procedimentos iniciais de análise para a 

identificação de itens lexicais de mais ocorrência no corpus. Essa função computacional 

localizará inicialmente os tipos de pronomes com maior frequência nas opiniões dos 

alunos, já que trata-se de um estudo com base sistêmico-funcional. Os tipos de pronomes 

localizados nas opiniões dos alunos, como por exemplo, o pronome Eu que servirá de 

parâmetro para a identificação dos possíveis papéis e atores sociais atribuídos em relação a 

si mesmos e aos que partilham de seu contexto.       
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 Neste capítulo, apresentamos a natureza metodológica que emoldura a combinação 

do paradigma qualiquantitativo desta pesquisa acerca do ensino e aprendizagem de inglês 

na formação inicial de professores do CLI de uma universidade pública localizada na 

Amazônia Ocidental. Foram abordados os aspectos principais da constituição do objeto de 

pesquisa, do contexto e do professor-pesquisador e dos alunos. E, ainda, os instrumentais 

utilizados para gerar o corpus e os procedimentos de análise, no qual utilizamos os 

recursos: Concord e Wordlist disponíveis na ferramenta WST.  

No próximo capítulo, apresentaremos o percurso de análise que versa três níveis 

principais:  

 

(i) o primeiro nível está relacionado ao gramatical, no qual analisamos os 

referentes pronominais; 

(ii) o segundo nível percorre o aspecto semântico, no qual identificaremos os 

tipos de papéis atribuídos e nomeados pelos alunos do CLI; 

(iii) por útlimo, o nível discursivo, que aborda a recontextualização que os 

alunos do CLI constroem acerca dos papéis como atores sociais de sua 

formação inicial.  
 

 

 Partindo desses pontos, estabeleceremos um vínculo de discussão dos dados da 

pesquisa com a identificação dos papéis sociais dos alunos envolvidos na construção de 

suas opiniões acerca do currículo e daqueles que estão envolvidos no contexto de sua 

formação inicial.           
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CAPÍTULO III 

 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

Este capítulo tem como finalidade apresentar a análise do corpus que compõe esta 

pesquisa, gerado a partir de 28 entrevistas com alunos em formação inicial do CLI em uma 

Universidade Federal localizada no interior da região amazônica. 

Os textos transcritos dessas entrevistas auxiliam na tarefa de explorar 

linguisticamente como as opiniões dos alunos dos respectivos períodos refletem 

características marcantes de seus papéis como participantes do evento interativo em relação 

às reformulações do currículo e daqueles que fazem parte do contexto de formação. Os 

alunos estão divididos em dois grupos: (1) alunos do 1º e 3º períodos, que cursam os anos 

iniciais do currículo novo instaurado em 2009, que aqui denominamos Grupo 1, e (2) 

alunos do 5º e 7º períodos, que cursaram o currículo antigo, descontinuado a partir de 

2006, denominados aqui de Grupo 2. É importante ressaltar que os alunos que cursavam o 

5º período estavam com a grade curricular transitória, portanto, participaram também de 

um plano com disciplinas equivalentes para que o currículo de 2009 fosse totalmente 

implantado. Somente os alunos do 7º período cursaram totalmente o currículo antigo.  

Com o apoio da ferramenta computacional WST (SCOTT, 2010), procederemos à 

análise quantitativa dos dados desta pesquisa e, inicialmente apresentamos, no Quadro 12, 

a visualização relacionada ao número de itens lexicais (Tokens) e das formas ou vocábulos 

diferentes (Types) que ocorreram no corpus do presente estudo: 
 

 

ITENS 

LEXICAIS 

GRUPO 1 GRUPO 2 

1P 3P 5P 7P 

TOKENS 3.739 5.729 8.799 5.576 

TYPES 716 948 1.252 940 
 

Quadro 12 – Total de Tokens e Types do corpus 

 

Como pode ser verificado, a maior frequência corresponde aos alunos do 5P (Grupo 

2) com 8.799 de itens lexicais. As formas diferenciadas nesse mesmo subgrupo 

representaram 1.252 ocorrências, o que demonstra a extensa construção discursiva 
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produzida pelos alunos do 5P na expressão de suas opiniões acerca da adequação ao 

currículo de 2009, a partir da equivalência das disciplinas aplicadas ao currículo de 2006, 

anterior à reformulação recente.  

Os Tokens localizados pela função Wordlist listaram 5.729 palavras correntes no 

discurso dos alunos do 3P e para os vocábulos diferentes o número de 948. No subgrupo 

dos alunos do 7P, foram listadas 5.576 formas lexicais, enquanto que as outras palavras 

totalizaram 940 ocorrências. O subgrupo dos alunos do 1P apresentou 3.739 palavras 

recorrentes nas transcrições e para os Types o total de 716 itens. A visualização 

quantitativa dos dados é o princípio para a delimitação específica das categorias que 

nascem no viés léxico-gramatical, por meio da identificação dos papéis que estão 

distribuídos socialmente.  

As questões da pesquisa apresentadas na Introdução e no Capítulo de Metodologia 

serão retomadas no presente capítulo, como modo de orientação para as etapas da produção 

desta análise, e compreendem: 

 

1. Como estão representados os tipos de pronomes, papéis e atores sociais nas 

opiniões dos alunos do Curso de Letras Inglês (CLI) expressas acerca do 

currículo e daqueles que constituem seu contexto de formação inicial? 

2. Quais as características atribuídas pelos alunos do CLI ao representarem no 

seu discurso as realizações linguísticas dos tipos de pronomes, papéis e 

atores sociais? 

3. Quais marcas linguísticas caracterizam os pronomes, papéis e atores sociais 

representados nas opiniões dos alunos do CLI? 

 

 A fim de responder essas questões, como informado anteriormente, seguiremos o 

viés teórico proposto pela GSF, cunhado nos postulados de Halliday (1994) ao 

entendermos que a gramática é um sistema configurado por uma série de significados 

circundados pelo envolvimento social, cultural e político a partir das escolhas linguísticas 

que os alunos (participantes) realizam no contexto de sua formação inicial ao expressarem 

suas opiniões sobre o currículo.  

O respaldo teórico alinha-se ainda aos conceitos de Thompson e Thetela (1995) 

sobre a Interpessoalidade, especificamente da Função Interacional dos possíveis papéis 
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desempenhados e projetados durante a troca de significados no discurso. Nos papéis 

atribuídos pelos alunos buscaremos respaldo, ainda, nas categorias de Inclusão propostas 

na Teoria da RAS em van Leeuwen (1997; 2003).  

Para definir a análise, reconhecemos nas opiniões dos alunos três categorias 

principais acerca de: (i) si mesmos, (ii) seu curso, (iii) seus professores. 

Essas três grandes categorias objetivam identificar a ocorrência dos pronomes que 

fornecerão subsídios para encaminhar a análise dos papéis constituídos por esses alunos ao 

exporem suas opiniões e ao se posicionarem como atores sociais diante de seu próprio 

contexto de formação inicial. Assim, representamos na Figura 5, a ordem de relação entre 

os elementos escolhidos para a análise: Pronomes, Papéis e Atores Sociais. Na primeira 

etapa, discutiremos os papéis por meio da identificação dos pronomes realizados no nível 

léxico-gramatical.  

Em seguida, exploraremos no corpus conduzido pelos referentes pronominais o 

modo pelo o qual os alunos do CLI se definem por meio da função interpessoal 

(THOMPSON; THETELA, 1995) nos papéis desempenhados e projetados.  

Por fim, na aplicação do inventário sóciossemântico sugerido por van Leeuwen 

(1997; 2003), caracterizaremos como os papéis dos alunos estão representados nas práticas 

sociais estabelecidas por esses alunos em um curso de formação inicial para professores de 

inglês, conforme ilustrado na página 95, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 5 – Elementos de Análise                                                                                              

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Na primeira etapa dessa análise, recorremos à ferramenta computacional WST. Para 

tanto, a função Wordlist buscou quantificar a ocorrência dos referentes pronominais que 

identificam os papéis. Dessa maneira, procuramos relacionar os pronomes com as 

categorias maiores elencadas para análise inicial. Seguiremos o percurso de acordo com o 

ilustrado na Figura 5, no qual o primeiro elemento analisado refere-se aos pronomes 

localizados no nível gramatical. Na abordagem da GSF, concentramos a análise no aspecto 

micro da oração, cujas realizações linguísticas indicaram nuances dos tipos de pronomes 

que os alunos escolhem para definir seus papéis nas relações sociais.     

O escopo da análise abrange elementos léxico-gramaticais, dos quais os 

participantes fazem uso nos eventos discursivos determinados em práticas instituídas, 

como no mundo social. E, por sua vez, estão intrinsecamente relacionadas ao contexto no 

qual os alunos do CLI estão inseridos.         

Após expormos o número de ocorrências dos pronomes aproveitando o recurso do 

Worldlist, o Concord
 

será empregado para identificar como os pronomes de maior 

frequência estão acompanhados no corpus. Os dois recursos oferecem pistas que podem 

substanciar, inicialmente, a análise dos tipos de papéis que são atribuídos ou nomeados 

pelos alunos do CLI, por conseguinte, discutidos no nível léxico-gramatical da realização 

dos principais referentes pronominais. 

 

3.1 OS PRONOMES 

  

 

 De acordo com Martin (1992, p. 95), e conforme retomado por Ramos (1997, p.43), 

a identificação dos participantes é um mecanismo relacionado às estratégias usadas para se 

incluir as pessoas, lugares e coisas em um texto. Os autores ainda afirmam que recursos 

linguísticos como grupos nominais, nomes próprios e pronomes pessoais são utilizados 

para sinalizar a identidade dos participantes. Ramos (1997, p. 63) apoiada em Halliday 

(1994, p. 189) aponta ainda que os referentes para nomes próprios existem no plano da 

experiência, e os pronomes pessoais simbolizam o mundo a partir do ponto de vista do 

falante inserido em trocas de fala, por sua vez referendados interpessoalmente.    

Para Halliday (1994, p.189), é possível distinguir que os pronomes na Língua 

Inglesa realizam os papéis de fala da primeira e segunda pessoas I, you e da terceira pessoa 
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he, she, it, they. Desse modo, os pronomes são denominados como dêiticos
24

 e referenciais. 

É importante atentar que os conceitos em torno de grupos nominais, nomes próprios e 

pronomes pessoais surgem de pesquisas incluídas no sistema linguístico do inglês, no 

entanto, estamos nos apoiando nessas teorias e em conjunto com trabalhos de 

pesquisadores brasileiros como Ramos (1997), Silva (2007) e Cabral (2009) para 

compreender esse fenômeno e como ocorre no corpus.     

Esta etapa da análise preocupa-se com a presença dos aspectos de referência que 

sinalizam os pronomes pessoais na expressão da opinião dos alunos do CLI acerca do 

currículo e daqueles que participam do seu contexto de formação. Em seu trabalho, Ramos 

(1997, p. 62), embasada em Pennycook (1994, p. 75), aborda os pronomes como um 

sistema que abrange uma porção da linguagem muito complexa, sendo assim constituída na 

relação simples com outras coisas. Esses pronomes nomeiam pessoas e grupos e denotam 

questões políticas e intensas relações de poder. Devido à representação política que 

exercem, os pronomes nunca podem ser separados do processo de nomear self (si mesmo), 

selves (si mesmos) e os outros. Nessa perspectiva, os autores enfatizam a importância de 

investigar os modos pelos quais os pronomes influenciam os usos da linguagem e do 

discurso como reflexos das relações sociais sejam comunitários, autoritários ou sobre si 

mesmos e os outros. 

Com base na teoria adotada, a quantificação desses referentes pode servir para 

identificar com maior clareza o maneira pela qual os alunos do CLI utilizam nas escolhas 

lexicais os tipos de pronomes como produtores do seu discurso acerca do currículo e dos 

outros no contexto de sua formação. Para tanto, listamos as ocorrências dos pronomes Eu, 

Você e Ele e a respectiva frequência percentual representada no Quadro 13, na página a 

seguir: 

 

 

 

                                                           
24

 Ramos (1997, p. 18) afirma, com base em Levinson (1983, p. 51), que os papéis de fala dêiticos dizem 

respeito à codificação do papel dos participantes no evento da fala no qual o enunciado é realizado. A autora 

(RAMOS, 1997, p. 51) acrescenta ainda que, conforme Lyons (1977, p. 574), os papéis dêiticos originam-se 

das relações nas quais o falante remete seu enunciado a outra(s) pessoa(s) presentes nas situações de fala ou 

não e que se referem a si mesmo, ao destinatário, aos outros e lugares. Tais manifestações são realizadas por 

meio de um pronome demonstrativo ou pessoal determinado pelo participante no momento de evento da 

língua.  
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Ramos (1997, p. 45) afirma que as categorias de pessoa: os pronomes pessoais, 

possessivos e nomes próprios oferecem pistas das opções semânticas, das formas 

linguísticas que utilizamos ao distribuir nossos papéis como participantes e pessoas nas 

tomadas de função de fala no discurso. Para construir o corpus da análise inicial dos itens 

léxico-gramaticalmente presentes no discurso dos alunos do CLI, optamos por identificar 

os pronomes Eu, Você, e Ele. Nesse sentido, os alunos são vistos como participantes que 

falam, expressam e relatam os sentidos do mundo da sua formação como futuros 

professores de Inglês. Conforme o Quadro 1, a frequência total dos pronomes foi de 1.055  

ocorrências no corpus. No conjunto dos dois grupos, observamos que o pronome Eu 

ocorreu 661 vezes (2,77%), Você com 270 (1,13%) e na sequência, Ele apresentou 124 

ocorrências (0,52%).      

A ocorrência mais frequente do pronome Eu equivale ao 5P com a utilização de 

257 vezes (2,92%), presentes no repertório linguístico de alunos na faixa etária de 20 a 35 

anos. O segundo uso mais frequente de pronomes é ocupado pelos alunos do 3P, que 

usaram 208 vezes (3,63%) as marcas interpessoais do Eu. Os alunos do 3P são jovens, com 

a idade de 20 a 25 anos, sendo que o ingresso na graduação ocorreu cedo. Os alunos do 7P 

fizeram uso 123 vezes (2,21%) do pronome Eu. São alunos jovens entre 20 e 30 anos que 

estão na fase final da formação. Esses alunos atribuíram interpessoalmente questões 

relativas à sua formação e a futura prática profissional. Por fim, os alunos do 1P empregam 

o pronome Eu 73 vezes (1,95%). São alunos com faixa etária entre 19 e 31 anos, 

semelhante aos outros participantes. Os alunos do 1P representam suas expectativas e as 

relacionam, sobretudo, com a história de aprendizagem que trazem do ensino básico.    

O pronome Você foi o segundo em ordem de frequência no corpus, sendo 

empregado 91 vezes (1,03%) pelos alunos do 5P. Ao passo que os alunos do 7P utilizaram 

 

PRONOMES 

 

GRUPO 1 GRUPO 2 
TOTAL 

1P 3P 5P 7P 

EU 73 1,95% 208 3,63% 257 2,92% 123 2,21% 661 2,77% 

VOCÊ 27 0,72% 63 1,10% 91 1.03% 89 1,60% 270 1,13% 

ELE 17 0,45% 14 0,24% 61 0,69% 32 0,57% 124 0,52% 

TOTAL 117 100 285 100 409 100 244 100 1.055 100 

Quadro 13 – Frequência das ocorrências dos Pronomes: Eu, Você e Ele                                                             

Fonte: Dados da Pesquisa 
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89 vezes (1,60%) o mesmo tipo de pronome. Os alunos do CLI utilizam o pronome Você 

para representar subjetivamente sua reflexão em torno das descobertas decorrentes da 

formação. Esta subjetividade está relacionando para si mesmo o papel de aprendiz no curso 

a partir do vivenciado no contexto da formação inicial. Por conseguinte, essa subjetividade 

é representada de maneira mais especifíca e refere-se ao aluno do CLI atribuindo os papéis 

do Você como aluno e como futuro professor. 

A construção dos papéis representados pelo pronome Você pode significar o aluno 

no seu processo de novas experiências no curso e o aluno expressando suas expectativas do 

agir e fazer do futuro professor de inglês. Portanto, esse pronome No Grupo 1, os alunos do 

3P utilizaram 63 vezes (1,10%) e para os do 1P a ocorrência foi menor: 27 vezes (0,72%). 

O pronome Você no evento de fala retoma as funções de nomeação e endereçamento que 

os alunos referendam de maneira explícita ou implícita. As formas pronominais, Você e Eu 

são escolhas linguísticas que combinam informações dos participantes do discurso que 

delineiam os tipos de papéis sobrepostos nas orações.       

Em terceiro plano, o pronome Ele é utilizado 61 vezes (0,69%) pelos alunos do 5P. 

A metade dessa proporção quantitativa é vista no discurso dos alunos do 7P com a 

indicação de 32 vezes (0,57%). O uso de quantidades menores é de 17 vezes (0,45%) no 1P 

e, por fim, o 3P com 14 ocorrências (0,24%). A posição ocupada pelo pronome Ele designa 

significados não generalizáveis, mas que são importantes para compor o processo de 

análise dos papéis. Esse referente é designado para estabelecer projeções por meio de 

nominalizações, dentre elas: o professor, o aluno, o curso, a disciplina.     

A análise no nível léxico-gramatical dos três pronomes marca a distribuição dos 

papéis atribuídos pelos alunos do CLI, por meio de significados que representam suas 

relações com o contexto. Assim, é relevante apresentar o nível quantitativo do fenômeno 

interpessoal empregado pelos alunos do CLI durante a utilização dos pronomes ao 

exporem suas opiniões em torno da reformulação do currículo. Portanto, o aspecto léxico-

gramatical representado aqui pelos pronomes pode indicar que tais alunos assumem papéis 

ao se referirem a si mesmos, ao curso e aos professores. Os pronomes, aqui, serão tratados 

como respostas da relação individual e coletiva no âmbito de sua formação inicial como 

professores de inglês. Destarte, apresentaremos cada pronome relacionando-os às 

categorias eleitas para a primeira parte da análise. 
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3.1.1 O Pronome Eu e os Papéis Atribuídos  

  

 O corpus desta pesquisa é formado por textos de entrevistas com os alunos 

posteriormente transcritas. Por essa razão, a quantificação dos pronomes pode variar de 

acordo com a extensão lexical dos dados nos Grupos 1 e 2. O Gráfico 1, a seguir 

apresentado na página 100, representa em valores percentuais a frequência do pronome Eu 

utilizado pelos alunos de cada um dos períodos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halliday e Hasan (1976) afirmam que os pronomes compõem os significados das 

funções de fala, neste caso o pronome Eu é caracterizado por condições situacionais do 

falante/ouvinte e do escritor/leitor. No corpus sob análise, o pronome Eu pode indicar os 

papéis que os alunos atribuem para si mesmos em relação ao que expressam de seu 

processo de aprendizagem. Como aponta o Gráfico 1, o pronome Eu ocorreu em uma 

frequência de 39% no discurso dos alunos do 5P e com 31% no discurso dos alunos do 3P. 

Esses alunos estão inseridos em grupos diferentes, uma vez que os alunos do 3P falam do 

currículo novo e os do 5P do currículo antigo. Os menores índices de frequência foram 

localizados nos alunos do 7P com 19%, e os alunos do 1P na frequência de 11%.    

As opiniões dos alunos do Grupo 1 apontaram para três tipos de papéis mais 

frequentes acerca de: (i) sua história de aprendizagem no ensino básico, que denominamos 

como o papel do aprendiz; (ii) suas expectativas antes de ingressar na licenciatura, 

1P 
11% 

3P 
31% 

5P 
39% 

7P 
19% 

Gráfico 1 – Representação Percentual da Frequência do Pronome Eu                                       

Fonte: Dados da Pesquisa 
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denominado como o papel de ingressante na licenciatura e (iii) seus anseios em aprender a 

falar inglês durante a sua formação, no qual denominamos como papel de falante do inglês. 

Esses três tipos de papéis serão representados de forma quantitativa, e, por sua vez, 

discutidos no decurso da análise dos exemplos desta subseção.  

O Gráfico 2, a seguir, representa a distribuição nos papéis atribuídos pelos alunos a 

si mesmos como  “aprendiz”, como “ingressante na licenciatura” e como “falante do 

inglês”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O propósito aqui não é abordar questões estatísticas da realização linguística dos 

papéis no nível léxico-gramatical. É importante identificar os papéis atribuídos pelos 

alunos do CLI na frequência em que podem modificar, de acordo com a opinião expressa 

nos períodos de transformação dos dois currículos. Podemos notar que os papéis 

designados com maior frequência, em relação ao todo dos dados, referem-se ao referente 

pronominal Eu, no qual os alunos nomeiam si mesmos para representarem o papel de 

aprendiz.     

Nesta subseção, apresentaremos o primeiro tipo de papel identificado no corpus, 

por sua vez realizado lexicalmente pelo referente pronominal Eu. Para atribuir o papel de 

aprendiz, os alunos referem sua participação na trajetória de aprendizagem do inglês em 

duas fases distintas: a primeira vivida no ensino básico/médio e a segunda, na graduação. 

A primeira fase se entrecruza com fatos do passado no aprendizado desses alunos com o 

 Aprendiz  Ingressante na
Licenciatura

Falante do Inglês

27 
17 

5 

121 

54 

13 

1P 3P

Gráfico 2 – Total de ocorrências dos papéis atribuídos para Si Mesmos (Grupo 1)                                                              

Fonte: Dados da Pesquisa 
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inglês. Assim, identificamos o primeiro tipo de papel relacionado ao aprendiz. De acordo 

com o Gráfico 2, o papel de aprendiz representou  121 ocorrências por parte dos alunos do 

3P, e os alunos do 1P com 27 atribuições.        

Segundo Alvarez (2010, p. 245), os cursos de formação de professores formam 

profissionais incapazes de reverter as demandas sociais crescentes do ensino público. Os 

cursos pautam-se em desenvolver as competências linguísticas restritas às metodologias e 

práticas de ensino tradicionais. Observa-se, portanto, que as carências dessa 

contextualização causam a construção de um aprendiz que ainda não exerce autonomia 

sobre seu próprio processo de formação inicial. Como no exemplo (37): 

 

(37) Então, o Inglês eu tive menos do que o básico, assim porque eu não tive 

professores capacitados, assim formados para me dar aquela disciplina... (1PA1)  

 

O 1PA1 atribui o papel de um aprendiz que recebeu um ensino de inglês 

insuficiente para enfrentar a realidade da sua formação inicial. Isso demonstra, em geral, a 

condição das escolas regulares e dos programas de ensino adotados para o ensino de inglês. 

Esses aspectos relativos à formação do aluno refletem a discutível qualidade dos cursos de 

licenciatura no Brasil (PAVAN; SILVA, 2010, p. 186). Verificamos, portanto, que 1PA4, 

no exemplo (38) nomeia o papel de aprendiz cujo primeiro contato com prática de leitura 

pode motivá-la na continuação do curso. 

(38) Daí as outras matérias também estou gostando muito como Literatura, eu me 

surpreendi muito, estou até lendo mais por causa das aulas do professor... (1PA4) 

 

A surpresa também demonstra a mudança de 1PA4 frente ao vivenciado no seu 

histórico de aprendizagem. A razão disso está implícita nas aulas de disciplinas como 

Literatura citadas aqui por 1PA4, que está refletido na expressão do seguinte fragmento, eu 

me surpreendi muito. Notamos então a representação do papel do aprendiz 

experienciador, no qual o processo contato com as disciplinas e as aulas ministradas pelo 

professor promovem o aprimoramento de suas competências como a leitura, por exemplo. 

O segundo tipo de papel atribuído pelos alunos é o do ingressante na licenciatura. 

Os alunos expõem suas escolhas que em geral são determinadas por diversos tipos de 

experiências da vida pessoal e escolar que os conduzem a definirem a escolha em cursar o 
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CLI. Das ocorrências para essa nomeação, 54 referem-se ao 3P e 17 ao 1P. Notemos o 

exemplo (39): 

(39) Realmente a faculdade não foi, como eu no começo fiz a faculdade de Inglês, 

primeiro por medo de não passar em outra e se eu fizesse eu tinha passado, 

segundo porque eu gosto de Inglês, gosto de aprender línguas e eu queria falar 

fluentemente... (3PA8) 
 

No fragmento, eu no começo fiz a faculdade de inglês pode representar os 

motivos que levaram 3PA8 a optar por cursar a licenciatura em Letras. Dessa forma, o 

referente pronominal eu nomeia a justifica da escolha do aluno pautada na crença geral de 

que os cursos de licenciatura são pouco concorridos e mais fáceis do que outras 

graduações. Outros pontos que impulsionam 3PA8 para ingressar nesse curso é a 

proporção da importância do gosto pelo aprendizado do inglês e outras línguas. Esse caso 

pode ser observado nos fragamentos seguintes, eu gosto de  Inglês; gosto de aprender 

línguas. O segundo aspecto versa acerca da fluência, um dos princípios que conduz esse 

aluno a cursar Letras/Inglês. Isso pode ser notado no trecho, eu queria falar 

fluentemente.    

Verificamos que os alunos do CLI atribuem para si a idealização do falante em 

inglês. Para este significado, notamos baixa ocorrência em ambos os períodos: os do 1P 

com 5 nomeações em relação aos do 3P com 13. Os alunos assumiram pouco o papel de 

aluno falante do inglês devido à inclusão de novas disciplinas, tais como Expressão Oral, 

voltada para o desenvolvimento da conversação e Laboratório de Pronúncia, com o intuito 

de propiciar oficinas para elaboração de material didático com foco na oralidade. Notemos 

os exemplos (40) e (41): 

 

(40) ... eu cheguei na Universidade, eu pensei que ia sair daqui falando Inglês ... 

(1PA5) 

(41) ... eu não estou na Universidade pra falar Inglês fluentemente. (3PA9) 

 

No exemplo (40), 1PA5 se utiliza da estrutura linguística eu cheguei para 

relacionar seu ingresso no curso. É a nomeação de ação direta de 1PA5 que percebe a real 

condição e dos princípios de formação curricular propostos no PPP do CLI. A projeção 

mental que 1PA5 refaz de seu passado para nomear seu papel de falante do inglês é 

anunciada pela forma lexical eu pensei. O ato de pensar permite à 1PA5 que reflita acerca 

de seus objetivos na prática futura profissional.        
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Direções contrárias também nomeiam o papel do aluno fluente em inglês. Na 

oração, eu não estou na Universidade do exemplo (36), 3PA9 aponta que não iniciou a 

licenciatura na universidade especificamente para aprender a falar o inglês. Desse modo, o 

trecho, eu não estou denota para 3PA9 que o CLI poderá contribuir para a reconstrução de 

sua consciência crítica e da formação de outras dimensões (ALVAREZ, 2010) do 

desenvolvimento pedagógico, da autorealização, da aquisição de conhecimentos e da 

reflexão do professor frente sua prática docente.    

De acordo com Paiva (2005, p. 351-352), o aluno de inglês em formação inicial 

deverá compor o domínio mínimo dos conteúdos básicos, dos métodos e técnicas 

pedagógicas, e por fim, da capacidade autônoma para resolver problemas. O mesmo perfil 

é traçado por Pavan e Silva (2010, p. 199), que tratam de um aluno “emancipado” na 

articulação da pesquisa na formação e na área profissional. A experiência com os 

componentes curriculares do curso é um exemplo da direção tomada pelo aluno na 

formação inicial:  

(42) ... eu tive poucas experiências, principalmente na área de Linguística ... 

(1PA5) 

 

(43) ... eu sou péssimo em interpretações de textos ... (1PA5) 

 

Conforme observamos, os alunos do CLI ao se nomearem também incluem 

significados de julgamento e avaliação diante do currículo de sua formação inicial. Na 

oração do exemplo (42), eu tive poucas experiências, 1PA5 relaciona suas experiências 

adquiridas anteriormente no ensino básico, mas que se inter-relacionam com a descoberta 

de novas teorias. Do mesmo modo, no exemplo (43), na ocorrência, eu sou péssimo, é 

identificada a limitação que traduz a autonegativação de 1PA5 em cursar as novas 

disciplinas do currículo e respectivamente, as atividades como a interpretação de textos, 

por exemplo.  

Nas transcrições que compõem o corpus dos alunos do Grupo 2, reconhecemos 

atribuições que abordam questões do processo do aprendiz em intervalos da vida escolar no 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio, do aprendiz consciente das condições locais de 

ensino e da própria formação e da construção inicial do futuro professor. As marcas 

linguísticas acompanhadas do referente pronominal Eu serão analisadas a partir do que 

ilustra o Gráfico 3: 
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Gráfico 3 – Total de ocorrências dos papéis atribuídos para Si Mesmos (Grupo 2)                                             

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Os alunos do Grupo 2 cursavam o 5P e o 7P na época da geração dos dados para 

esta pesquisa. As opiniões desse grupo atribuem três tipos de papéis mais comuns no 

corpus, que identificam o entrecruzamento das relações interpessoais dos alunos. No caso 

do primeiro tipo de papel identificamos que os alunos assumem a postura de aprendizes 

que reconstroem o processo de aprendizagem partindo dos desafios da formação inicial. As 

memórias do aprender inglês no ensino básico estão presentes em 30 ocorrências no 

discurso dos alunos do 5P. Os alunos do 7P retomam 11 vezes para esse tipo de atribuição. 

Conforme o Gráfico 3, a maior referência do processo de aprendizagem é dada pelo 5P, ou 

seja, podemos considerar o limiar da formação desse futuro professor, conforme 

exemplificam as ocorrências (44) e (45): 

(44) ... eu percebi que aquilo que eu tinha aprendido no Ensino Médio era quase 

nada... (5PA15) 

(45) ... eu tinha bastante curiosidade de fazer Inglês né. Então, eu comecei a ver isso, 

e perceber as dificuldades que tinham tanto no Ensino Médio como no Ensino 

Fundamental. (5PA20) 
 

 

No exemplo (44), as orações eu percebi e eu tinha aprendido são recursos 

lexicais que, designados pelo referente Eu e tipos de processos modulados por um fato 

ocorrido no processo anterior de aprendizagem de 5PA15, nomeiam um aprendiz marcado 

pela pouco contato com o inglês. O currículo e os eventos acadêmicos no CLI despertaram, 

de certo modo, a percepção crítica de 5PA15. No caso do exemplo (45), o aluno aqui 

 Aprendiz Aprendiz Consciente Futuro Professor

30 

43 

27 

11 12 13 

5P 7P
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denominado de 5PA20 expressa sua opinião sobre a curiosidade em aprender o inglês, e ao 

mesmo tempo apresenta as dificuldades do ensino de línguas enfrentadas nos níveis do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. Como forma de exemplificar esse posicionamento, 

observemos os fragmentos em destaque, eu tinha bastante curiosidade de fazer Inglês e 

eu comecei a ver, descrevem acontecimentos anteriores à formação que podem reger os 

passos iniciais para que esse aluno possa assumir uma postura reflexiva e consciente.  

 Acrescenta-se a este papel os exemplos (46) e (47), a seguir:  

(46) ... eu enfrentei muitas dificuldades, devido eu não ter aquele conhecimento tanto 

de Inglês... (7PA28) 

 

(47) Eu nunca tive no Ensino Médio, então foi uma novidade, tive que improvisar, me 

expressar, tentar. (7PA27) 
 

Os alunos que integram as turmas de formação inicial de professores estão 

representados nas passagens do exemplo (46), quando 7PA28 diz eu enfrentei muitas 

dificuldades e eu não ter aquele conhecimento. Nessas orações, pode-se inferir que o 

desafio de superar as limitações individuais e intelectuais vividas na escola tornam a 

universidade e o curso de graduação contextos de superação destas lacunas.No fragmento 

do exemplo (47), eu nunca tive no Ensino Médio, 7PA27 atribui a inexistência da 

articulação do conhecimento linguístico das aulas de inglês no Ensino Médio como 

consequência de suas dificuldades em acompanhar o ritmo das atividades curriculares no 

CLI. Todavia, podemos sugerir que os novos conceitos e teorias supostamente conduziram 

o aluno a agir com autonomia no processo de seu aprendizado representado aqui pelos 

itens lexicais improvisar, me expressar, tentar.      

O segundo papel com mais identificação nos dados refere-se ao aprendiz 

consciente. Os alunos do 5P nomearam 43 vezes este tipo de papel nas orações analisadas, 

ao passo que os alunos do 7P o designaram 12 vezes. Os alunos do 5P, como percebemos 

no Gráfico 3 endereçaram papéis para si mesmos com maior frequência, pois tem contatos 

iniciais com disciplinas de cunho pedagógico, por exemplo, Didática Aplicada e Prática de 

Ensino (currículo antigo). Desse modo, constroem uma visão quase que fragmentada de 

sua futura prática em sala de aula e, logo, os ciclos dos fundamentos teóricos aprendidos na 

formação inicial corporificam a reflexão sobre a aprendizagem: 
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(48) ... eu não imaginei que fosse tão complicado você cursar Letras, muita Literatura, 

muitas matérias complicadas de se entender... (5PA16) 
 

Vieira-Abrahão (2010, p. 228), afirma que a formação e educação na aprendizagem 

docente regulam o ato de reflexão provenientes das experiências pessoais e do ensino. 

Nessa discussão, citamos o exemplo (48) na oração, eu não imaginei que fosse tão 

complicado, descreve seu processo de adaptação ao ingressar na formação inicial. Pode-se 

deduzir que, as “complicações” transformam-se em limitações do aprendizado e do 

primeiro contato com o curso, os professores e as disciplinas.  

 Os exemplos a seguir, apresentam atribuições semelhantes para o papel do 

aprendiz consciente. É relevante ressaltar que, de acordo com o apresentado nesses 

exemplos, podemos notar a significativa influência do curso na reconstrução do processo 

de aprendizagem dos alunos em formação inicial. O currículo, especificamente 

representando por algumas disciplinas citadas pelos alunos do CLI estão configuradas 

como elementos que podem desenvolver a performance acadêmica nos aspectos da 

oralidade, na escrita e leitura de textos, dentre outros. Nos exemplos aqui destacados, 

podemos notar que as disciplinas direcionadas para melhorar a fluência oral estão 

concebidas como necessárias no percurso de formação desses futuros professores. Sendo 

assim, podemos considerar que essas dois posicionamentos são antagônicos, pois 

representam a necessidade de tornar o aluno consciente e reflexivo de suas futuras ações no 

papel de professor. Notemos os exemplos (49) e (50): 

(49) ... eu melhorei o meu Inglês a partir das Conversações, principalmente da Básica 

onde nós tivemos uma matéria muito boa assim, com a participação de todo 

mundo... (7PA23) 

 

(50) Eu percebi através das disciplinas mesmo desde o primeiro período, não é muito 

focado para deixar o aluno fluente... (7PA27) 

 
 

Na oração, eu melhorei o meu Inglês, do exemplo (44), notamos que o currículo 

do CLI para 7PA23 contribui, em parte, para que a competência oral seja aprendida de 

maneira coletiva. O desenvolvimento da oralidade é atribuído como um processo que 

considera as atitudes do ensino e da aprendizagem instituídas por um grupo comum às 

dificuldades de ingresso na licenciatura e da posterior atividade como professor em pré-

serviço. A “percepção” expressa por 7PA27 no fragmento do exemplo (40), eu percebi 

através das disciplinas, assume a posição de um aprendiz que se relaciona parcialmente 
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com o CLI.  Do ponto de vista desse aluno, as disciplinas focadas na fluência reduzem a 

possibilidade de torná-lo capaz de assumir a posição de professor de inglês. De forma 

geral, as disciplinas colaboram para que 7PA27 atribua para si mesmo uma atitude 

reflexiva diante do que é acumulado no domínio curricular.    

No Grupo 2, é interessante observar que os alunos, ao atribuírem os papéis para si 

mesmos, delineiam o perfil do “ser professor” formado no CLI. Há uma interação entre os 

três tipos de papéis com maior recorrência nas atribuições: no primeiro estágio, 

identificamos o papel do aluno aprendiz; para o segundo estágio o referente pronominal 

designa o papel do aprendiz consciente. Para completar o ciclo, apresentamos o papel do 

futuro professor. No que tange à representação lexical, os alunos do 5P realizaram esse tipo 

de papel 23 vezes, e os alunos do 7P na quantidade de 13 ocorrências.  

O que podemos distinguir dentre os dois períodos é que os alunos do 5P utilizam-se 

de um repertório linguístico mais extenso para expressar suas opiniões. As imagens que 

são posteriormente projetadas dos alunos como futuros professores caracterizam-se como 

as expostas nos exemplos (51) e (52) abaixo: 

(51) ... através dessa disciplina, eu creio que a gente vai conseguir se aproximar mais  

dele, e fazer com que ele aprenda de forma satisfatória o conteúdo... (5PA17) 

 

(52) Eu vou sair um professor muito mais didático, eu vou sair um professor com 

muito mais preocupação no aluno e preocupações iguais tanto em escrita como 

em fala. (5PA18) 

 
 

No papel de futuros professores, percebemos que os alunos articulam para si 

mesmos como agentes preocupados com o seu futuro prática na sala de aula. As orações 

em destaque, eu creio que; eu vou sair um professor muito mais didático; eu vou sair 

um professor com muito mais preocupação no aluno, presentes nos respectivos 

exemplos, descrevem futuros professores distintos e representativos com a assimetria 

discursiva e linguística que se instaura na sala de aula (CONSOLO; AGUILERA, 2010, p. 

136) entre os papéis sociais do aluno e do professor. A fala e a escrita são vistas como 

habilidades básicas para propiciar o aprendizado de inglês satisfatório.  

Notemos os outros exemplos (53) e (54) que representam o papel do aprendiz 

consciente de suas práticas: 



95 

 

(53) ... eu fui pra aula e a professora disse que eu tinha me identificado, e me 

identifiquei mesmo a partir do primeiro Estágio... (7PA25) 

 

(54) ... eu já tive uma experiência de dar aula na EJA e tem muito essa comparação, 

vai ensinar substantivos se eles não souberem como é que é em Português, vai ser 

difícil para eles aprenderem no Inglês.... (7PA26)  

Nesses casos, os alunos representam a figura do professor a partir de suas 

experiências no Estágio Supervisionado e da atuação nas turmas de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). Nas passagens eu fui pra aula e eu tinha me identificado, 7PA25 

considera a identidade de futuro professor como uma característica presente desde a 

primeira disciplina de cunho pedagógico. Outros contextos de ensino como EJA, descritos 

na oração eu já tive uma experiência de dar aula na EJA, podem ser atribuídos como 

acúmulo de experiência profissional para 7P26, transformam, dessa maneira, seu papel de 

futuro professor e detentor da prática didática e pedagógica necessária na formação.   

Outros exemplos dos papéis atribuídos pelos alunos do Grupo 2, que expressam a 

visão sobre o contanto com o inglês no curso, o senso de colaboração na aprendizagem 

com os colegas, o forte anseio pelo desenvolvimento da competência oral estão 

apresentados a seguir: 

(55)  ... eu entrei com essa perspectiva assim de “Ah! O curso de Inglês vai ser só 

Inglês!” (5PA15) 

 

(56) Eu vou aprender assim como os outros colegas... (5PA15) 

 

(57)  ... eu vou aprender a falar. (5PA15) 

 

(58) Eu vou ter fluência na língua. (5PA15) 

 

 

Nesses exemplos, o 5PA15 assume para si mesmo um posicionamento individual 

ao exprimir subjetivamente a idealização do aprendizado de inglês durante o início da 

graduação. Pennycook (1993, p. 177) explica que o pronome Eu opera como elemento de 

autoconstrução em relação ao outro, por essa razão a intensa colocação desse referente 

pode personificar os desejos inesperados que idealizamos em um percurso histórico de 

aprendizagem. Podemos perceber evidências disso na seguinte oração: eu entrei com essa 

perspectiva.  

Dessa maneira, o 5PA15 projeta o processo de aprendizado de si mesmo para os 

outros, conforme notamos nas orações que seguem: eu vou aprender, os outros colegas, 
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eu vou aprender a falar, eu vou ter fluência na língua. O comportamento referenciado 

na forma eu vou denota a subjetividade imposta por 5PA15 ao depositar a responsabilidade 

de seu aprendizado aqui representado pela nominalização, os outros colegas. Outro engano 

expresso nas escolhas do referente Eu demonstra a necessidade de 5PA15 que também é 

manifestada no desejo implícito de muitos egressos do CLI nos seguintes orações: eu vou 

aprender a falar, eu vou ter fluência na língua.         

Vejamos nos exemplos (59) e (60) como 7PA24 nomeia o pronome Eu para 

exprimir significados que descrevem sua autonomia no papel inicial de professora e atriz 

de sua mudança individual imbricadas no processo de aprender o inglês como única fonte 

para afirmação do desempenho profissional: 

(59) ... eu já sei como vou agir como uma professora, mas eu pretendo ir mais além 

não ficar só em sala de aula ... (7PA24) 

 

(60) ... eu queria mesmo que o curso me oferecesse mais sustentabilidade pra mim sair 

daqui fluente no Inglês ... (7PA24) 

 
 

A oração, eu já sei como vou agir como uma professora pode caracterizar 

subjetivamente a imposição individual na atuação como professora e que os desafios de seu 

processo de aprendizagem foram nutridos em parte durante sua formação no CLI. Contudo, 

7PA24, por meio da realização das orações, eu já sei, eu pretendo, eu queria, demonstra 

o modo pelo qual o aluno indica as pistas gradativas do caminho da formação como 

professor.  

A respeito da oração eu já sei, contida no exemplo (54), infere-se que o currículo 

do CLI para 7PA24 não está baseado numa concepção de linguagem tradicional, além de 

entrelaçar os pontos da teoria e prática de sala de aula. Nesse mesmo exemplo, a oração, eu 

pretendo representa os objetivos de 7PA24, os quais que não se limitam em quatro anos de 

formação inicial, e ainda ressalta que a sala de aula é um local de abertura para novos 

hábitos de desenvolvimento contínuo. A oração eu queria, do exemplo (55), caracteriza a 

vontade indireta de 7PA24 em aprimorar sua fluência no inglês.  

Conforme discutimos anteriormente, os alunos indicam relações com o contexto a 

partir de experiências em histórias de aprendizagem de todo processo escolar até 

ingressarem no CLI. O currículo nessa perspectiva é foco de ideais imbricados no papel do 
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professor e no papel do aluno em formação. Desse modo, tais papéis podem nomear 

particularidades dos alunos CLI nas diferentes formas pronominais que o Eu designa: 

(61) ... eu optei pelo Inglês porque era aquela matéria que eu tinha a maior facilidade 

de aprender. (5PA16) 
 

No exemplo (61) de 5PA16, a oração eu optei pelo Inglês implica a ideologia que 

circunda a seguridade das decisões do aluno na escolha em cursar a licenciatura em LI. É 

nítido que o motivo de seu ingresso no CLI deve-se à afinidade com a disciplina cursada 

no ensino básico. Os recursos voltados para a área da LE, sobretudo para LI, e da carência 

do cultivo da autonomia no âmbito escolar é pautado pelas palavras colocadas por 5PA16. 

A justificativa expressa em eu tinha a maior facilidade de aprender sugere que o aluno 

se identifica com a disciplina devido à facilidade de sua assimilação, o que demonstra a 

atribuição do aluno sobre seu aprendizado e contato com o inglês.  

 

Outros tipos de nomeações no nível léxico-gramatical foram realizados a começar 

do uso do pronome Eu, que de tal modo possibilitaram a identificação de duas amplas 

categorias: o curso e os professores. Tais categorias serão apresentadas na subseção 

seguinte. 

 

3.1.2 Os Papéis Atribuídos ao Curso e aos Professores 
 

 

 

 

Abordaremos aqui as seguintes categorias propostas para essa análise, a saber: o 

curso e os professores. Para atribuir esses papéis os alunos do CLI empregaram o pronome 

Eu para nomear seu curso e os professores, sendo este uso localizado com o auxílio da 

ferramenta Concord. A aplicação desse recurso computacional explica-se pela realização 

da expressão oracional Eu acho que quando os alunos atribuem seus papéis em relação ao 

curso e aos professores. Baseados nos dados, os alunos atribuíram com mais frequência 

papéis de si mesmos, pois expressam suas expectativas e experiências com relação ao seu 

aprendizado. Para atribuir papéis em relação ao curso e aos professores, os alunos 

combinam o pronome Eu e uma expressão que realiza uma metáfora interpessoal de 

modalidade acho que. Conforme Eggins (2004), a estrutura Eu acho que é caracterizada 

como uma metáfora de modalidade (Ver Capítulo I, item c.2), que incorpora recursos 

implícitos no nível léxico-gramatical, por sua vez, disponíveis para o falante.    
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A Figura 6, apresentada na página 98, a seguir, representa o exemplo das 

ocorrências da metáfora de modalidade Eu acho que, por sua vez identificadas pelo 

programa WST (SCOTT, 2010), especificamente com a ferramenta Concord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notemos que na amostragem da tela do Concord, a Figura 6 apresenta que a 

metáfora de modalidade Eu acho que ocorreu no total de 88 vezes no corpus, conforme 

destaque na Figura 6. A partir da identificação desse tipo de ocorrência, reconhecemos a 

junção de diversos aspectos lexicais que promovem a construção dos sentidos atribuídos 

pelos alunos ao referente pronominal Eu para o curso e os professores. Apresentamos, 

ainda, como esta expressão se realiza em cada grupo de alunos entrevistados, conforme o 

Gráfico 4, na página 99, a seguir, que representa a ocorrência lexical da metáfora de 

modalidade Eu acho que no quantitativo de vezes utilizadas no corpus do Grupo 1 (1P e 

3P) e Grupo 2 (5P e 7P): 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 – Exemplo das ocorrências da metáfora de modalidade Eu acho que na tela do programa WST        

Fonte: Dados da Pesquisa  
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Gráfico 4 – Ocorrência Parcial da Metáfora de Modalidade Eu acho que dos Grupos 1 e 2                             

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A metáfora de modalidade Eu acho que para o Grupo 1, como se visualiza no 

Gráfico 4, foi utlizada pelos alunos do 1P 20 vezes, enquanto que os do 3P nomearam seus 

papéis por meio dessa expressão cerca de 12 vezes. O total de ocorrências é de 32 vezes. 

No Grupo 2, os alunos do 5P realizaram a estrutura 41 vezes e para os alunos do 7P foram 

reconhecidas 15 ocorrências. Do total do Grupo 2, temos 56 itens lexicais relacionados a 

esse tipo de metáfora. O relacionamento semântico da projeção das opiniões, aqui 

identificadas pelo pronome Eu e da variante metafórica acho que, podem indicar a 

maneira como os papéis dos alunos estão distribuídos no discurso. Contudo, observamos 

que os dados referentes à ocorrência lexical desse tipo de metáfora interpessoal surgiram 

com uma quantidade reduzida, mas torna-se significativo, uma vez que abrange as duas 

maiores categorias oriundas das opiniões dos alunos.       

Ao oferecerem uma informação, os alunos do CLI produziram suas opiniões a 

respeito do currículo para uma realização congruente que projeta a variante metafórica Eu 

acho que. A esse respeito, Halliday (1994, p. 354) esclarece que a congruência 

estabelecida dentro dessa oração corresponde à realização das expressões de probabilidade, 

ou seja, os alunos do CLI constroem subjetivamente formas explícitas, por sua vez 

projetadas nas orações com graus de probabilidade distintos. Tais graus podem expressar 

nessas orações complexas três tipos de modalização: alta, média e baixa. O tipo de 

modalização encontrada no corpus, conforme visto na Figura 2, enquadra-se na média, 

representada aqui pela estrutura Eu acho que. A metáfora de modalidade oração 

1P 3P 5P 7P

Grupo 1 Grupo 2

20 

12 

41 

15 
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complementa a nomeação dada pelos alunos do CLI partindo da visão que realizam 

discursivamente do currículo no qual estão imbricados o curso e os professores. 

As metáforas de modalidade identificadas na opinião dos alunos do CLI, 

exemplificadas a seguir, são realizadas, de acordo com Eggins (1994), por meio de uma 

pseudosentença que compreende de duas partes principais: o Resíduo e o Modo. Notemos 

alguns exemplos: 

(62) ... eu acho que faltou assim uma base maior, uma explicação, isso aqui é assim 

por causa disso ... (1PA6) 
 

 Na oração, eu acho que faltou assim uma base maior, o 1PA6 expressa por meio 

da metáfora de modalidade a sua opinião da experiência em uma disciplina do currículo, ou 

seja, a primeira disciplina da área de LI. No Modo constituído do pronome eu 

acompanhado do Resíduo, acho que faltou assim uma base maior nomeia uma opinião 

com um grau de certeza mediano, pois 1PA6, além de estar cursando o semestre inicial do 

currículo no CLI, ainda não dispõe de um repertório teórico para transpor seus julgamentos 

a partir de sua realidade social. 

 No exemplo (63), a responsabilidade pelo desenvolvimento profissional de 1PA5 é 

depositada em programas de intercâmbio que a Universidade possa prover para as 

licenciaturas de LE: 

(63) ... eu acho que a Universidade poderia proporcionar para quem faz Letras 

Estrangeira ou Espanhol ou Inglês, fazer com que a gente fosse visitar um país 

desses... (1PA5) 
 

 Na oração eu acho que a Universidade poderia, o 1PA5 recria a metáfora de que 

a instituição maior “poderia” usar a autonomia para promover condições de abertura do 

conhecimento coletivo em programas de intercâmbio para os alunos das áreas de LE. De 

um modo geral, a instituição oferece bolsas de estudo para alunos de pós-graduação em 

outras áreas, mas os alunos dos cursos de formação de línguas não possuem esses 

benefícios.  

 No exemplo (64), a seguir, o aluno enuncia em, eu acho que também deveria ter 

uma importância maior à pronúncia, 7PA26 ainda atribui sua avaliação subjetiva, por meio 

de eu acho que quanto à carga de importância concedida para desenvolver uma única 

competência: a oralidade.  
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(64) ... eu acho que também deveria ter uma importância maior à pronúncia, a fala, 

não só a gramática. (7PA26) 

Sabemos que as competências e habilidades são necessárias para a formação do 

professor de línguas, apesar disso, não completam o perfil de futuro professor consciente 

de sua função social. Para 7PA26, podemos interpretar que dois ângulos na formação 

curricular coexistem: a fluência oral e perspicácia na gramática.      

O aluno acredita que o aprendizado pode ser coletivo, centrado nos dois atores: o 

professor e o aluno. Essa metáfora é realizada no exemplo (65), a seguir: 

(65) Eu acho que o professor juntamente com o aluno deve focar na língua 

propriamente dita, porque como é que vai haver comunicação sem haver 

entendimento? (5PA19) 
 

Na oração, eu acho que o professor. O constituinte de Modo eu acho que, no qual 

está constituída a metáfora de modalidade, abre a opinião de 5PA19 acerca do foco na 

oralidade no domínio curricular das aulas e disciplinas do CLI. Essa tarefa deverá envolver 

o professor e o aluno que, para 5PA19, figuram como os únicos dependentes da sua 

formação.  

No exemplo (66), ressaltamos que 7PA28 parece atribuir o papel de um aprendiz 

avaliador e crítico das falhas do sistema de ensino básico. 

(66) ... eu acho que no Ensino Médio já deveria ter essa base, pra ensinar o aluno pra 

quando ele chegasse na Universidade, ele não ficar tipo assim, tão despreparado. 

(7PA28) 

O aprendizado recebido no Ensino Médio pode demonstrar o desenvolvimento do 

processo cognitivo do aluno ainda presente na sua formação inicial. Em, eu acho que, 

pertencente ao Modo da metáfora de modalidade e as partes seguintes do Resíduo, no 

Ensino Médio já deveria ter essa base, parece sugerir um julgamento do aluno acerca dos 

modelos de ensino empregados nas escolas públicas que frequentaram.   

Nas subseções anteriores, discutimos a atribuição dos papéis realizados por meio do 

uso do referente pronominal Eu, que abrangeu uma parte significativa de ocorrências 

lexicais no corpus. Os alunos expressaram suas opiniões e identificaram a si mesmos em 

três tipos de papéis para cada grupo. No Grupo 1 identificamos os papéis do aprendiz que 

expressam histórias herdadas de seu processo de aprendizagem vivenciadas no Ensino 

Fundamental e Médio e histórias recentes da visão de sua formação inicial. O aprendiz que 



102 

 

atribui o ingressante na licenciatura em Letras/Inglês é descrito como aquele que opta em 

cursar por questões de preferência pelo idioma, por possuir uma relação agradável com a 

disciplina estudada no ensino básico e apenas para aprender o inglês.    

Para o Grupo 2, os papéis atribuídos versam sobre um aprendiz que fala das 

expectativas do encontro com o perfil do CLI por entre as disciplinas e os recursos de 

ensino oferecidos. O anseio pelo desenvolvimento da competência oral e das aulas que 

poderiam ser ministradas somente em inglês são aspectos levantados para esse papel. A 

reflexão acerca das ações de si mesmos no CLI atribuem o papel do aprendiz consciente de 

seu desenvolvimento no curso. Desse modo, as descobertas representam as possibilidades 

de aprimoramento profissional que as disciplinas do curso podem oferecer ao aluno. Por 

fim, os alunos atribuem o papel do futuro professor, o qual podem demonstrar as 

expectativas de sua atuação na sala de aula de línguas. Nesse papel, os alunos fornecem por 

meio de percepções, que o currículo permitiu, em parte, ver a prática da sala de aula como 

um desafio no seu aprendizado. 

Na atribuição para o curso e os professores, os alunos realizaram suas opiniões por 

meio da metáfora de modalidade Eu acho que. O valor dessa estrutura oracional sinaliza o 

grau médio no julgamento das condições que curso e os professores “deveriam” ou 

“poderiam” oferecer em detrimento de uma prática de ensino e formação consistente.  

A seguir, serão discutidos e exemplificados os referentes pronominais Você e Ele 

que ocorreram com uma frequência menor do que o pronome Eu no corpus. 

 

3.1.3 Os Pronomes Você e Ele 

 

Ramos (1997, p. 65-66) baseado em Maitland e Wilson (1987) ressalta que as 

formas marcadas do referente pronominal Você podem ser denominadas como “inserção 

situacional” e “formulação de truísmos e morais”. Na “inserção situacional” o falante 

converte suas experiências pessoais para algo que possa ser partilhado com o destinatário. 

No caso do corpus deste estudo, os alunos do CLI relacionam suas experiências como 

aprendizes do inglês no ensino básico e na formação inicial. A “formulação de truísmos e 

morais” baseia-se nas reflexões oriundas da sabedoria convencional oposta à experiência 

real. Com relação ao uso do Você nesse aspecto, os alunos do CLI referem-se de forma 
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indefinida às expectativas relacionadas ao seu futuro profissional como professores de 

inglês.              

Dessa forma, o pronome Você está inter-relacionado às ações atribuídas ao 

referente Eu. Exemplificações dessas ocorrências serão ilutrasdas na sequência. De acordo 

com Ramos, 1997, p. 67 com base em Kitagawa e Leher (1990), o pronome Você também 

pode assumir categorias de uso impessoal e vago. Por sua vez, nos usos dessas categorias o 

interlocutor assume a figura de representante do referente pretendido, ou seja, aquele que 

representa o mundo (no caso de impessoal), ou aquele que representa um subgrupo (no uso 

de vago). Com relação ao corpus deste estudo, os alunos do CLI sinalizam que o referente 

Você pode ser impessoal quando refere-se às experiências pessoais do aprendiz, ao passo 

que o caso do significado vago relaciona-se aos outros (os colegas e os professores) que 

pertencem ao seu contexto de formação. O Gráfico 5 demonstra a representação percentual 

de ocorrências no corpus do pronome Você, a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

O pronome Você está mais evidente no discurso dos alunos do 5P com 34% no 

total do corpus. Nos alunos do 7P, verificamos a ocorrência de 33%. As menores 

frequências surgiram no 3P com 23% e no 1P com 10%. Como notamos, os alunos do 5P 

construíram suas opiniões com um repertório linguístico mais extenso, cuja noção de 

liberdade das escolhas lexicais poderá ser analisada nos exemplos desta subseção. 

Nos textos que compõem o corpus, o referente Você é utilizando quando os alunos 

convertem suas opiniões pessoais para um evento compartilhado com o ouvinte (professor-

Gráfico 5 – Representação Percentual da Frequência do Pronome Você                                                                 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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pesquisador) da interação (entrevista) em decurso. Desse modo, os alunos do CLI realizam 

a autoconstrução do Outro para endereçarem respectivamente o “Você aluno” e “Você 

futuro professor”. Vejamos o exemplo (67): 

(67) ...na realidade o foco é a Licenciatura né, a questão pedagógica de como você vai 

trabalhar numa sala de aula... (5PA15) 
 

No fragmento, você vai trabalhar numa sala de aula, 5PA15 endereça-se como 

aluno que figura o professor em formação inicial, o que supostamente pressupões as 

funções didáticas e pedagógicas exigidas para atuação na sala de aula. No fragmento você 

vai está implícito o significado do “você como futuro professor”, em que é nítida a visão 

de que a licenciatura contribuirá para trabalhar numa sala de aula e não somente para o 

aprendizado sistêmico do inglês.          

A perda de foco no “você aluno” é atribuída por 7PA25, como podemos notar no 

exemplo (68): 

(68) ...quando você começa a se deparar que a maioria é disciplina em Português, aí 

seu foco já começa a se desviar... (7PA25) 

No fragemento do exemplo (68) você começa a se deparar parece estar sugerida 

uma atribuição do aluno quanto à surpresa do primeiro contato com disciplinas do 

currículo. Percebemos que você começa assume o papel do aluno como observador dos 

acontecimentos que surgiram desde o seu ingresso na licenciatura.     

 Notemos o exemplo (69) que sugere o papel do “você professor”: 

(69) ...as disciplinas elas ajudam você a se preparar como profissional porque você 

não vai pra sala de aula e fala aleatoriamente... (3PA10) 

Como podemos observer na oração em destaque desse exemplo, você a se 

preparar como profissional, cuja atribuição projeta o papel do “você aluno” envolvido 

com o currículo que pode auxiliá-lo na construção de um bom profissional no ensino de 

inglês. O outro papel projetado é o “você futuro professor”, expresso no  trecho você não 

vai pra sala de aula e fala aleatoriamente, em que 3PA10 alerta para si mesmo uma 

postura própria a ser executada na sala de aula e ainda a suposição do cuidado com o que 

“falar” para os futuros alunos.         

O exemplo (70) representa o papel do “você aluno”: 
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(70) ...você vai sair daqui tendo a Gramática completa, você pode até ser um 

tradutor... (1PA5) 

No fragmento, você vai sair daqui, o aluno representa seu desejo concluir sua 

formação com o domínio completo das normas gramaticais. Desse modo, tal feito pode 

torná-lo capaz de exercer tanto a função de professor como de tradutor, conforme a oração, 

você pode até ser um tradutor.  Nesta oração, notamos que 1PA5 expande as vertentes de 

sua atuação profissional no papel de “você aluno”. Para ele, existe a possibilidade de atuar 

na área de tradução que não está descrita nos objetivos do currículo do CLI.   

Discutiremos alguns exemplos de atribuições com o pronome Ele. O total de 

ocorrências do pronome Ele segue configurado no Gráfico 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Gráfico 6 ilustra o percentual da frequência do pronome Ele no corpus. Os 

alunos atribuem, por meio do pronome Ele, os papéis projetados do outro, compreendendo 

“o professor do curso” e relacionando-o com “as aulas” e “as disciplinas”. As atribuições 

no 1P correspondem a 26%, já em relação ao 3P, reconhecemos somente 11% no total do 

Grupo 1. Enquanto que as ocorrências no Grupo 2, dos alunos do 5P, foram de 49%, 

seguidas dos alunos do 7P, com 14%.       

No exemplo (71), o aluno projeta na figura do professor a sua satisfação pelas 

transformações oriundas das aulas de Literatura. 

(71) O professor de Literatura simplesmente é excelente, ele faz com que você mude a 

sua opinião com relação aquele assunto. (1PA2) 
 

1P 
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Gráfico 6 – Representação Percentual da Frequência do Pronome Ele                                                            

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Na opinião do aluno, ao enunciar que ele faz com que você mude, ao referente 

pronominal Ele é atribuído o papel do agente que desencadeia a mudança na formação 

inicial no processo de relação com as novas disciplinas do currículo. Desse modo, a cultura 

de construção da figura do professor na graduação para 1PA2 é determinada nas ações 

desempenhadas durante as aulas que geram afinidades entre o aluno e o professor.   

No exemplo (72), o aluno denuncia o despreparo dos professores em relação à 

dependência de recursos didáticos como o livro. 

(72) ...tem professor que ele dá aula, mas ele não sabe praticamente nada de Inglês, 

ele é totalmente dependente do livro... (7PA27) 
 

 

 

 

Esse fato pode ser notado na oração na seguinte oração: tem professor que ele dá 

aula, mas ele não sabe praticamente nada de Inglês, o papel atribuído pelo referente Ele 

apresenta as características dos professores do ensino básico. Nos trechos, ele dá aula e ela 

não sabe praticamente nada de Inglês, o aluno sugere que o professor não consegue 

dinamizar o ensino do inglês na sala de aula, por possuir pouco repertório linguístico da 

língua e da falta de recursos. Essa descrição pode representar uma espécie de alerta para 

que o professor não utilize “o livro didático” como único recurso disponível para ministrar 

suas aulas A declaração expressa no trecho ele é totalmente dependente do livro pode 

revelar aspectos de um professor sem intimidade com o ensino do inglês, além da lacuna 

no desempenho criativo para fins de sua profissão.       

Para o exemplo (73), notemos que 1PA1 relata sua interpretação do que o professor 

do curso deveria exigir dos alunos em formação. Vejamos: 

(73) Na minha opinião não, não é aquela questão de Gramática, mas para o professor 

exigir, ele tem que ensinar primeiro, a partir do momento que ele ensina, ele 

pode cobrar. Não é questão de Gramática ou não Gramática, é questão de 

conteúdo. (1PA1) 

Outra questão apresentada por 1PA1 é de que ensinar os rudimentos gramaticais 

não são suficientes para o implemento da formação de professores, porém o aspecto 

pontual seria relacionar a gramática com o conteúdo ministrado. Esse dado pode ser 

observado quando 1PA1 atribui o papel de responsabilidade ao professor do curso a partir 

da projeção de sua opinião. Nesse sentido, o referente que representa esse tipo de papel 

atribuído ao professor do curso é realizado pelo seguinte fragmento, o professor exigir, ele 

tem que ensinar primeiro, a partir do momento que ele ensina, ele pode cobrar. 
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Para o currículo, de acordo com o 7PA23, também é atribuído um papel de 

instrumento favorecedor na formação inicial no CLI. Notemos esse caso no exemplo (74): 

(74) Em relação ao currículo do curso, na minha opinião, ele preenche 

completamente no que diz a respeito a preparação pra ser professor ... (7PA23) 

 

O referente ele aqui é atribuído na fala do aluno para enfatizar a influência presente 

do currículo na sua formação. Para 7PA23, o currículo do CLI atende todos nesse 

momento suas necessidades como futuro professor de inglês, podemos conferir essas 

opiniões nos seguintes fragmentos, currículo do curso, ele preenche completamente no 

que diz a respeito a preparação pra ser professor. 
 

 

A partir da discussão apresentada nessa subseção é importante retomar algumas 

características pontuas acerca do uso dos pronomes Você e Ele, dos quais os alunos do CLI 

realizam para atribuir papéis expressos em suas opiniões. O primeiro aspecto discutido é 

relativo ao uso do referente pronominal Você. Conforme a identificação desse referente, 

observamos inicialmente, que as atribuições são realizadas para relatar as expectativas do 

aluno em decorrência de acontecimentos oriundos da inter-relação estabelecido com o 

contexto da formação inicial. Ademais, no processo de reconstrução relacional que partem 

de suas experiências como aluno, esses papéis também estão atribuídos às expectativas na 

atuação do futuro professor de inglês na sala de aula do ensino público. Esses papéis 

atribuídos podem ressaltar as crenças e representações cristalizadas desses alunos enquanto 

atores de um contexto que os influencia a reconstruir o discurso repetitivo do ensino de 

línguas.  
 

 

O segundo ponto discutido está relacionado ao referente pronominal Ele. Os alunos 

do CLI ao utilizaram esse referente, atribuiram o papel ao professor do curso. Na atribuição 

do papel do professor do curso foram identificados dois aspectos que se inter-relacionam, a 

saber: (i) as aulas e (ii) as disciplinas. No aspecto relacionado às aulas, os alunos do CLI 

expressam avaliações positivas das aulas de disciplinas como Literatura, que o permitir 

percerber transformações no decorrer da vivência com as atividades curriculares do curso. 

Nesse ponto, as avalições também apresentam as opiniões dos alunos em relação à 

qualidade das aulas que deverão oferecer na prática de professor de inglês. O aspecto 

seguinte foca-se nas disciplinas, por sua vez, concebidas pelos alunos do CLI como 
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elementos fundamentais na constituição de um currículo que favorece o desenvolvimento 

profissional daqueles que fazem parte desse contexto de formação inicial.  
 

 

Na próxima seção abordaremos a segunda parte da análise relacionada aos papéis. 

Especificamente, a aplicação teórica desenvolvida por Thompson e Thetela (1995) acerca 

dos Papéis Projetados serve de fundamento para a construção desse percurso analítico. 

Outros autores concedem base teórica tais como Delu (1991), Ramos (1997) e Cabral 

(2009). 

 
 

 

3.2 OS PAPÉIS  

 

 

 Nesta seção, o foco será na análise da Função Interpessoal, especificamente no 

que se refere à Função Interacional dos Papéis Projetados pelos alunos do CLI em suas 

opiniões sobre o currículo. Partindo desse recorte analítico, cumpre-nos apresentar a 

concepção do termo papéis. Para Ramos (1997, p. 43) com base em Halliday (1994, p. 

189), os recursos linguísticos utilizados para identificar os tipos de papéis atribuídos pelos 

participantes da interação apresentam-se nos nomes próprio que são referenciados 

experiencialmente, quando se trata da representação realizada por pronomes, esse referente 

é definido interpessoalmente, de acordo com a situação da fala.  

 Delu (1991, p. 289) afirma também que, o conceito de papéis apresenta-se como (i) 

formas linguísticas (participando nas estrutaras linguísticas) e como (ii) participantes 

pessoais (participando na situação da fala).  A esse respeito, o referido autor seguindo 

Halliday (1994), ainda concebe o termo papéis como sociais e interacionais. Esses papéis 

se aproximam da identificação que os alunos do CLI atribuiram para si mesmos, para o 

curso e os professores, na medida em que expressam suas opiniões relativas ao currículo do 

contexto de formação inicial.  

 Segundo Ramos (1997, p.52) apoiada em Halliday (1994), os papéis sociais podem 

ser de primeira e segunda ordem. Os papéis sociais de primeira ordem são definidos com 

referência à língua, ou seja, determinam funções específicas e reconhecidas na sociedade. 

Os de segunda ordem são definidos pelo sistema linguístico e se realizam na e por meio da 

língua. Esses papéis discursivos podem ser representados pelo informante, respondente, 

solicitante, entre outros. Desse modo, Delu (1991) denomina esses papéis de interacionais, 

que podem ser também chamandos por Halliday (1994) de papéis de fala. 
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 Já Thompson e Thetela (1995) combinam o conceito de funções da fala teorizado 

por Halliday (1994) para abordar a Função Interacional representada nos Papéis 

Desempenhados e Papéis Projetados. Como mencionado, a análise centra-se nos Papéis 

Projetados, pois estamos abordando os tipos de atribuição e nomeação que os alunos 

expressam nas suas opiniões sobre o currículo do curso. Na projeção desses papéis, os 

alunos do CLI se definem como participantes do contexto de formação inicial, da qual 

constroem relações com os professores, os colegas e o curso. Os Papéis Projetados 

nomeam um participante da interação em decurso, e tambem atribuem caracteristicas 

representadas pelo discurso das experiências, opiniões, comportamentos e relações desses 

participantes com o mundo.  

Com esses fundamentos foi possível identificamos primeiramente, por meio dos 

referentes pronominais Eu, Você e Eles, alguns papéis atribuídos pelos alunos e, apoiados 

na abordagem sistêmico-funcional para o tratamento do corpus,  analisamos os elementos  

realizados no extrato léxico-gramatical, uma vez que  fornece subsídios suficientes para 

identificar os papéis dos alunos do CLI.  

Com efeito, nesta segunda fase de análise focalizaremos na combinação que os 

alunos constroem com a projeção de seus papéis dos referentes Eu, Você e Ele em 

conjunto com as nomeações e atribuições. Ademais, essas ocorrências ilustram a natureza 

dialógica dos papéis projetados pelos alunos do CLI, bem como as informações expressas 

durante a entrevista. 

O Quadro 14 expõe a quantificação dos significados interpessoais dos papéis 

projetados pelos alunos do CLI com a frequência de nomeações e atribuições extraídos do 

corpus: 

 

 

Tomando como orientação os dados apresentados no Quadro 14, podemos notar 

que os papéis projetados pelos alunos do CLI apresentaram equivalência significativa nos 

Papéis 

Projetados por 

Grupo 1 Grupo 2 Total da 

Frequência 1P 3P 5P 7P 

Nomeações 23 58 85 34 200 

Atribuições 73 98 188 90 449 

Total 96 156 273 124 649 

Quadro 14 – Frequência dos Papéis Projetados por Nomeações e Atribuições                                            

Fonte: Dados da Pesquisa 
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tipos de nomeações e atribuições, posteriormente exemplificadas no decurso desta análise. 

Os papéis projetados por atribuições obtiveram a maior representação no nível semântico, 

o que, por sua vez correspondente a 449 menções nas estruturas oracionais. Como 

comparativo das ocorrências, a amostragem do Grupo 2 representou a proporção maior dos 

alunos do 5P, apresentando 188 atribuições. Em relação aos alunos do 7P, reconhecemos 

quase a metade desse quantitativo, com 90 atribuições mencionadas. Para o Grupo 1, os 

alunos do 3P mencionaram 98 vezes e no 1P os alunos projetaram seus papéis com 73 

atribuições.       

Os papéis projetados por nomeações representaram 200 ocorrências. Dessas 

ocorrências foi possível identificar tipos relevantes de significados interpessoais, realizados 

nas orações por meio da combinação de referentes pronominais Eu, Você e Ele e 

nominalizações, A gente, Pessoa(s), Professor(es), Universidade, dentre outros. Essas 

combinações foram identificadas, de acordo com a relação que os alunos do CLI 

estabelecerem no seu dicurso para abordar questões relativas ao contexto de formação. 

Portanto, essa possibilidade de categorização facilitou a identificação dos papéis projetados 

por nomeação e respectivamente dos significados interpessoais.   

No Grupo 2, os alunos do 5P nomearam 85 vezes os participantes do contexto de 

sua formação inicial e, seguido de 58 nomeações, os alunos do 3P incluídos no Grupo 1. 

As frequências menores foram dos alunos do 7P no Grupo 2, com 34 nomeações e, por 

fim, os alunos do 1P do Grupo 1 com 23 ocorrências, detalhadas a seguir.   

 

 

3.2.1 Os Papéis Projetados por Nomeação 

 
 

 

Ramos (1997, p. 54) afirma, com base no trabalho de Thompson e Thetela (1995), 

que os papéis projetados por nomeação indicam uma das escolhas à disposição do 

falante/escritor para endereçar ou nomear explicitamente os dois participantes do evento de 

fala. Thompson e Thetela (1995, p. 23) reconheceram no corpus de sua pesquisa que as 

nomeações evidenciaram o modo explícito pelo qual os dois participantes do evento são 

referendados nas propagandas, no entanto, a escolha depende do foco que é dado ao 

produto anunciado. Esse dado citado é relevante para nossa pesquisa, pois notamos 

também a presença marcada dos participantes no contexto da formação inicial que os 

alunos do CLI projetaram nas entrevistas transcritas. Os participantes projetados por 
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nomeação, em geral, são os professores do curso e os colegas. No intuito de caracterizar os 

dados quantitativamente, elaboramos o Gráfico 7 que representa a porcentagem de 

frequência dos papéis projetados por nomeação: 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notemos que os alunos do 5P (Grupo 2) representam 43% do total de papéis 

projetados por nomeações. Em segundo, os alunos do 3P (Grupo 1) equivalem a 29%. Nas 

proporções menores, as menções foram dos alunos do 7P (Grupo 2), com 17%, e os alunos 

do 1P, com 11%. Abordaremos estes aspectos analisando os significados interpessoais que 

os papéis projetados pelos alunos do CLI realizaram ao expressarem as opiniões sobre o 

currículo.  

Na análise dos papéis projetados, estamos considerando o estudo das relações dos 

papéis sociais e interacionais pontuados por Delu (1991). Ademais, as nomeações foram 

realizadas por meio do pronome Eu e das nominalizações, fato este que comprova a 

projeção clara dos dois participantes na representação de mundo do contexto dos alunos do 

CLI. O Quadro 15 apresenta as escolhas determinadas nas realizações dos significados 

interpessoais e dos papéis projetados por nomeações nos alunos do Grupo 1: 

 

 

 

 

1P 
11% 

3P 
29% 

5P 
43% 

7P 
17% 

Gráfico 7 – Representação Percentual dos Papéis Projetados por Nomeações                                          

Fonte: Dados da Pesquisa 
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No Grupo 1, como se pode observar no quadro em destaque, os alunos realizaram 4 

tipos mais recorrentes de papéis projetados por nomeação, consoante a este seguem-se 3 

principais significados interpessoais. No caso dos tipos de nomeações, os alunos do 3P 

realizaram a estrutura Eu + a gente, 19 vezes em relação ao total. A mesma nomeação foi 

realizada 5 vezes pelos alunos do 1P. O segundo tipo, Eu + pessoa(s), ocorreu 8 vezes nas 

opiniões dos alunos do 3P, enquanto que somente 1 ocorreu nos dados dos alunos do 1P. 

Para a nomeação Eu + professor(es), os alunos do 3P realizaram 6 menções, e os alunos 

do 1P mencionaram 3 vezes. O quarto tipo, Eu + Universidade, ocorreu 1 vez no 3P e 2 

nomeações no 1P.  
 

 

Na sequência apresentamos a discussão dessa parte da análise seguindo os tipos de 

significados interpessoais identificados no corpus. 
 
 

 

(a) As Avaliações sobre o Curso 

 

Abordaremos o primeiro tipo de nomeação, Eu + a gente, acompanhado do 

significado da avaliação do curso expressa pelos alunos do CLI.      

No contexto da formação inicial, os alunos projetam sua avaliação interligando eles 

mesmos aos outros de seu contexto. Nesse caso, notamos realizações interpessoais claras 

da simultaneidade em que os alunos nomeiam um participante para conotar relações do 

coletivo e individual. Essas relações se concretizam quando os alunos avaliam o curso em 

acontecimentos da aprendizagem com as disciplinas do currículo e com os colegas. 

Notemos o exemplo (75): 

Alunos 

do CLI 
Papéis Projetados Frequência 

Grupo 1 

Nomeações Significados Interpessoais 1P 3P 

   Eu          +          a gente As Avaliações sobre o Curso 5 19 

   Eu          +          pessoa(s) O Processo de Aprendizagem 1 8 

   Eu          +          professor (es) As Perspectivas da Formação 

Inicial 

3 6 

   Eu          +          Universidade 2 1 

Totais 4 tipos de nomeações 3 principais significados  11 34 

Quadro 15 – Os Tipos de nomeações e os significados interpessoais do Grupo 1                                                            

Fonte: Dados da Pesquisa 
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(75) ...eu acho que a Fonética tem que ir um pouquinho devagar, porque a gente não 

teve tanta base assim... (1PA1) 

Observamos que o aluno avalia a lacuna que possui ao cursar disciplinas 

específicas e de cunho teórico, como por exemplo, a Fonética e Fonologia. Nesse caso, 

1PA1 marca sua projeção quando nomeia o papel na referência representada em Eu + a 

gente. O pronome Eu representa a personalidade do aluno ingressante na formação e que 

possui expectativas contrárias ao perfil do curso. A nominalização a gente representa a 

inclusão dos outros membros de seu grupo, os colegas que também ingressam no CLI com 

condições semelhantes. 

Na metáfora de modalidade Eu achei que..., marcada no exemplo (76), o aluno 

avalia as disciplinas que considerava desnecessárias no currículo do CLI. 

(76) ...no inicio eu achei que não fosse necessário todas as disciplinas que a gente 

tem... (1PA3) 

O 1PA3 representa algumas das expectativas do aluno em esperar da estrutura do 

curso composta por disciplinas que ofereçam subsídios práticos para aprimorar as 

competências gerais do inglês. Este significado sugere uma projeção do aluno para os 

colegas de curso. No pronome Eu, notamos que o aluno se inclui no discurso e como 

participante ativo da interação, além de sustentar sua opinião nos outros colegas aqui 

realizados pela nominalização A gente. 

Os alunos avaliam o nível curricular oferecido pelo CLI e priorizam a necessidade 

de cursarem disciplinas que vinculem aspectos didáticos da sala de aula de línguas. Isso é 

tratado por 3PA8 ao expressar o conteúdo do exemplo (77): 

(77) Eu faço porque tem que ter no currículo, mas têm outras que é muito importante 

pra que a gente saiba dar uma aula. (3PA8) 

Observemos os itens em destaque, Eu faço porque tem que ter no currículo... 

representam a opinião de 3PA8 sobre a obrigatoriedade de disciplinas. A ideia é 

complementada no fragmento ...pra que a gente saiba dar aula, em que  o aluno busca 

projetar o papel também nos colegas de curso que se beneficiarão não somente do 

aprendizado individual, mas de certa forma demonstra o anseio de conciliar trocas de 

conhecimento.  
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(b) O Processo de Aprendizagem 

 

Analisaremos a realização semântica do segundo tipo de significado interpessoal 

relacionado ao processo de aprendizagem e representada pela estrutura Eu + pessoa(s). O 

papel projetado aqui nomeia os outros que fazem parte da comunidade do aluno, como por 

exemplo, os alunos de sua futura atuação na sala de aula de línguas, ilustrados pelos de 

(78):          

Nesse exemplo podemos perceber que o Eu marca o significado de dois aspectos na 

expressão de 1PA6, a inclusão e a exclusão: 

(78) ... eu acho que é como as meninas falaram, a gente vai ter aquela base mais fixa 

no primeiro período, porque quanto mais pessoas tem no curso, aí a gente vai 

tendo mais uma noção... (1PA6)  

Na primeira característica infere-se que o aluno retoma a informação anterior 

comentada pelos colegas para sustentar sua afirmação a respeito da necessidade de 

introduzir disciplinas que consistam de uma carga horária extensa de inglês, por exemplo. 

A  nominalização, pessoa(s), pode sugerir que o número de egressos ao continuarem o 

curso é importante para atrair um público que favoreça o envolvimento daqueles que já 

cursam a licenciatura.           
 

Nos exemplos (79) e (80), pode-se inferir que a nominalização Pessoa(s) sinaliza 

duas projeções diferentes de papéis:  

 
(79) ...eu entrei no curso particularmente como muitas pessoas, na ignorância. 

(3PA13)  

 

(80) Eu não tinha noção do que estava por trás da pessoa que estava me ensinando, 

muitas vezes eu dizia – “Ah! Essa professora, ela fala demais”. (3PA13) 

 

 

A primeira representa a projeção do aluno em relação aos outros que tentam 

ingressar na licenciatura, desconhecendo o real propósito da formação de professores e a 

segunda representa a figura do professor de inglês. O trecho do exemplo (79), eu entrei no 

curso [...] como muitas pessoas na ignorância, demonstra que o aluno que inclui sua 

opinião considerando-a como parte do coletivo, ou seja, o Eu projeta sua ação por cursar a 

licenciatura em Letras desconhecendo a estrutura e a proposta da formação inicial. 

Todavia, as pessoas que aqui podem representar os colegas de curso e concorrentes no 
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vestibular comungam da falsa ideia de que o curso de Letras seja o lugar onde se aprenda a 

falar o inglês.  
 

 

No fragmento do exemplo (80), Eu não tinha noção do que estava por trás da 

pessoa que estava me ensinando..., inferimos que o aluno passa a construir para si a real 

imagem do professor, após vivenciar na licenciatura experiências que o remetem ao 

simples repasse do conteúdo aprendido. Complementamos essa reflexão com as palavras 

de Alvarez (2010, p. 245), quando este afirma que os cursos de formação apresentam 

dificuldades em formar profissionais cientes das carências no ensino público.  

 

(c) As Perspectivas da Formação Inicial 
 

 

Conforme Thompson e Thetela (1995, p. 11), na análise dos aspectos interpessoais, 

é possível identificar um contínuo de formas explícitas, sejam de maior ou menor 

intensidade na realizações linguísticas. Sendo que o falante ou escritor podem ter 

propósitos interacionais com graus variados de visibilidade manifestados no discurso. 

Portanto, os significados analisados aqui abordam as relações delineadas pelos alunos do 

CLI ao incluírem referentes pronominais e nominalizações para satisfazer suas opiniões na 

figura de diferentes papéis sociais. 

Para finalizar este item, apresentamos o terceiro e o quarto tipo de nomeação: Eu +  

professor(es) e Eu + Universidade que tratam das perspectivas da formação inicial desses 

alunos.            

 Como ilustram essas exemplificações, as opiniões dos alunos nomeiam relações de 

poder e distância social. Segundo Delu (1991, p. 290), os papéis estabelecem inter-relações 

determinadas por outros participantes da interação. Dessa interação manifestada no 

contexto social surgem fatores que, de acordo com o autor, podem facilitar a compreensão 

das relações dos papéis aos seus correlatos. Para esta subseção de análise, a correlação que 

estamos apresentando, dentre outras estabelecidas na sala de aula da formação inicial, é a 

do Eu (aluno nomeando a si mesmo) + (projetando-se no professor) e do Eu (aluno 

nomeando a si mesmo) + (projetando na Universidade).  

No exemplo (81), observamos a projeção de um fator básico nomeado pelo aluno: 



116 

 

(81) ...eu acho que é necessário o professor tem que ter na mente assim o 

conhecimento bem abrangente das coisas... (1PA3) 

 

Notemos a relação social projetada pelo aluno, na qual é sugerida uma relação de 

poder. Em termos funcionais os papéis aqui se definem por meio do sistema de 

modalidade, conforme apresenta o fragmento, eu acho que é necessário o professor tem 

que ter na mente assim o conhecimento bem abrangente das coisas.  

A esse respeito, Delu (1991, p. 290) acrescenta que as verdadeiras relações sociais 

emergem da complexa interação dos participantes que realizam por meio da linguagem 

seus julgamentos, opiniões e atitudes para definir seus papéis no contexto cultural em que 

vivem. 

Logo após a ocorrência da nomeação para os professores, os alunos do Grupo 1 

mencionaram os papéis projetados para expressar a opinião sobre a Universidade. A 

estrutura linguística localizada no corpus é representada por Eu + Universidade. 

Observemos os exemplos (82) e (83): 

(82) ...eu acho que a Universidade deveria oferecer um curso mais amplo, que desse 

para você ter aquele contato mesmo com a Língua Estrangeira... (1PA3) 

 

(83) ...uma visão também diferente que a gente tem que eu tive foi que eu não estou na 

Universidade pra falar Inglês fluentemente. (3PA9) 

 

 

A partir do fragmento do exemplo (82), ...eu acho que a Universidade deveria 

oferecer um curso mais amplo...., pode-se inferir que a Universidade nomeada pela 

projeção do aluno por meio de uma metáfora de modalidade representa a relação de poder 

desigual entre os alunos do curso e a Universidade.  

O ensino de inglês na universidade é expresso para projetar a desilusão do aluno em 

esperar que o curso pudesse torná-lo fluente no inglês, conforme ilustra o trecho do 

exemplo (83), ...eu não estou na Universidade pra falar Inglês fluentemente. Infere-se, 

portanto, que o aluno esclarece sua opinião em reconhecer que as metas do curso não estão 

pautadas em preparar o futuro professor para falar o inglês.      

No Quadro 16, a seguir, apresentamos os tipos de nomeações acompanhadas dos 

significados interpessoais que foram realizados por meio do referente Eu (maior ocorrência 

no corpus) e de nominalizações que identificam o contexto do qual os alunos do Grupo 2 

projetam seus papéis: 
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Quadro 16 – Os Tipos de nomeações e os significados interpessoais do Grupo 2                                                      

Fonte: Dados da Pesquisa 

 
 

 

Como podemos ver no Quadro 16, no Grupo 2 temos 4 tipos de nomeações 

seguidas de 2 principais significados interpessoais. No 5P, os alunos usaram 30 menções 

para a nomeação, Eu + professor(es), enquanto que no 7P temos 16 nomeações. Para a 

nomeação Eu + aluno(s) temos 21 menções no 5P e no 7P localizamos 6 ocorrências. No 

outro tipo de nomeação, Eu + você os alunos do 5P usaram 6 menções e os do 7P somente 

2 vezes.  

A frequência do 5P e 7P para a nomeação, Eu + professor (es), pode estar 

relacionada à transição curricular dos alunos do 5P. Com a reformulação do currículo de 

2006 para o de 2009, algumas disciplinas necessitaram de equivalência, sendo assim 

ampliadas e acrescentadas como as de Conversação Básica e Metodologia do Ensino de 

Leitura e Escrita, por exemplo. Considerando os dados analisados, sugerimos tratar 

inicialmente das conotações que interpretamos das opiniões dos alunos do Grupo 2 que 

projetaram papéis relacionados às perspectivas da formação.  

 

(d) As Perspectivas da Formação Inicial 

 

Para este significado, os alunos realizaram 3 tipos de nomeações: Eu (projetado 

para si mesmo)  +  professor(es) (nomeando o professor), Eu (projetado para si mesmo) +  

aluno(s) (nomeando os futuros alunos e colegas da formação) e, por fim, Eu (projetado 

para si mesmo) + você (nomeando o aluno da formação figurado como professor no 

provável exercício profissional). 

 

Alunos 

do CLI 
Papéis Projetados Frequência 

Grupo 2 

 

Nomeações Significados Interpessoais 5P 7P 

          Eu          +          professor (es) 
As Perspectivas da 

Formação Inicial 

30 16 

          Eu          +          aluno (s) 21 6 

          Eu          +          você 6 2 

  Eu          +          colega(s) 
As Experiências da 

Aprendizagem 
5 2 

Totais 4 tipos de nomeações 2 principais significados 62 26 
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Para a nomeação Eu + professor, notemos os exemplos (84) e (85): 

(84) Eu creio que o professor estaria mais preparado se ele tivesse mais oportunidade 

não só de observar uma aula, mas de ele está ali inserido naquele espaço... 

(5PA17) 

 

(85) Eu não sei, mas o currículo do curso, na minha opinião, preenche todos os 

requisitos para preparar um bom professor... (7PA23) 
 
 

 No caso do exemplo (84) quando 5PA17 afirma: Eu creio que o professor estaria 

mais preparado se ele tivesse mais oportunidade..., projeta em si mesmo por meio de Eu 

creio que... expressando a provável opinião de que as oportunidades de formação inicial e 

continuada na região contribuem para o despreparo do profissional que é licenciado no 

CLI. Ao utilizar a referência pronominal Eu, o aluno ainda nomeia a figura do Professor. 

Assim, podemos sugerir que o aluno aponta uma relação assimétrica entro o papel 

projetado de si mesmo, por meio do pronome Eu em contraponto à nomeação do 

Professor. Notemos também que a expressão Eu creio que pode significar “Eu acho que”. 

Dessa forma, o aluno representa-se como o experienciador ao expressar, por meio do 

modal creio, suas proposições acerca do espaço formação do futuro professor.  

No exemplo (85), o aluno projeta três aspectos que tratam de nomeações esperadas 

para o futuro profissional: (i) da possibilidade de tornar-se bom professor de inglês, (ii) de 

desenvolver a fluência oral e (iii) de construir sua formação baseada no treinamento. No 

fragmento Eu não sei, mas o currículo do curso, na minha opinião, preenche todos os 

requisitos para preparar um bom professor..., notemos a projeção mental incerta do 

aluno, ao julgar currículo do curso como atributo suficiente para satisfazer seus propósitos 

na formação. A nomeação é projetada em, preparar um bom professor, que contradiz as 

opiniões dos alunos quando relatam a necessidade de ampliar o tempo de algumas 

disciplinas como a Fonética e Fonologia e Conversação.     
 

 

A segunda nomeação, Eu + aluno é representada no exemplo (86):  

(86) Eu percebi através das disciplinas mesmo desde o primeiro período que não é 

muito focado para deixar o aluno fluente assim ficar no dia a dia conversando 

com nativo entendendo e respondendo... (7PA27) 
 

 No exemplo (86), Eu percebi através das disciplinas mesmo desde o primeiro 

período que não é muito focado para deixar o aluno fluente..., o papel projeta o anseio 
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do aluno em conquistar a pronúncia como recurso único para possibilitar a comunicação no 

inglês. Temos uma projeção mental da experiência com o currículo, ao passo que nomeiam 

a figura do Aluno no papel de um aprendiz inseguro na postura profissional. Ademais, 

inferimos que o aluno pontua a pouca importância atribuída às questões que desenvolvam 

sua fluência oral. De acordo com a nomeação explícita no exemplo em destaque, o aluno 

estabelece a sua visão de fora da sala de aula do CLI. Entretanto, o papel projetado por esse 

aluno pauta-se em não comprometer a si mesmo e, sendo assim, expressar a sua opinião 

resulta em nomear o outro, por sua vez personificado implicitamente no papel do aprendiz 

que deseja falar o inglês. 

 O exemplo (87), a seguir, apresenta o terceiro tipo de nomeação, Eu + você: 

(87) ...eu acho que falha no currículo, deveria ter mais Inglês, mais prática, você 

treinar mais. (7PA26)       

Observamos a relação é projetada no Eu (si mesmo) que pode opinar sem 

comprometer seu papel de aluno e no Você (o eu implícito na vontade do outro). Nesse 

papel projetado, a nomeação pode gerar inúmeros papéis que partem das representações e 

percepções desses alunos com o seu próprio contexto. O aluno sugere que o currículo do 

curso poderia oferecer mais disciplinas na área específica para praticar o inglês. 

No próximo item, discutiremos as experiências de aprendizagem nomeadas pelos 

alunos na suposta relação constituída com os colegas do curso. 
 

(e) As Experiências da Aprendizagem 
 

Para este significado, temos um tipo de nomeação presente nas opiniões dos alunos 

do Grupo 2. Sendo assim, o papel é projetado utilizando a seguinte realização: Eu + 

colega(s).   Essa nomeação dada pelos alunos justifica-se pela apreciação parcial partilhada 

para si mesmo e para com os outros. É o que podemos observar nos seguintes exemplos: 

(88)  Eu vou aprender assim como os outros colegas. (5PA15) 

(89) ...eu entrei no curso de Inglês como a maioria dos meus colegas lá na minha 

sala... (5PA17) 

 

Apesar de terem sido localizadas poucas realizações dessa nomeação, consideramos 

relevante analisar o modo como os alunos processam as relações sociais de si para com os 
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colegas. Estabelecem-se dois níveis na relação a partir da realização do referente Eu que 

projeta a noção de coletivo, Colegas.        

Pode-se inferir que, no exemplo (88), o aluno representa seu estilo de aprendizagem 

comparado ao dos colegas e ainda identifica que tem dificuldades semelhantes no CLI. É o 

caso do trecho Eu vou aprender assim como os outros colegas. Outro significado 

localizado nas opiniões dos alunos do CLI pode ser visto no seguinte fragmento: ...eu 

entrei no curso de Inglês como a maioria dos meus colegas lá na minha sala. Conforme 

o fragmento, o aluno expressa que as decisões de ingresso na formação inicial foram 

semelhantes aos que convivem em seu grupo. O papel do aluno sugere que todos do grupo 

podem ser nomeados pelas mesmas limitações no aprendizado, de convivência no curso e 

das mudanças que decorrem durante sua formação.        

Com relação ao exemplo (89), temos a projeção relacionada ao grau de ansiedade 

nomeada nos papéis de si mesmo e dos colegas, como apresentado no seguinte fragmento: 

eu tive vontade de desistir, mas como os colegas já falaram. O aluno sugere também a 

intenção de desistir do curso por não atingir as expectativas idealizadas e condicionadas 

pelo status social que possivelmente o aprendizado do inglês poderia oferecer no seu 

contexto. 

Nesta subseção, analisamos os papéis projetados que foram nomeados pelos alunos 

do CLI. Pautamos a análise no recorte teórico de Thompson e Thetela (1995), que aponta 

para a análise das funções da linguagem, anteriormente propostas por Halliday (1994). Para 

complementar, nos fundamentamos em Delu (1991) que trata das relações dos papéis nas 

interações sociais. O item a seguir aborda os papéis projetados por atribuição.  

 

3.2.2 Os Papéis Projetados por Atribuição  

 

Thompson e Thetela (1995, p. 28) pontuam que os papéis projetados por atribuição 

estão configurados nos processos mencionados na oração. Nesse sentido, Ramos (1997, p. 

56), citando esses autores, destaca a importância de distinguir os dois tipos de papéis de 

participantes: o da interação do evento linguístico e o da transitividade da oração. Com 

isso, poderemos observar a simultaneidade dos papéis tão-somente pelas escolhas de 

nomeação (referentes pronominais), mas projetando papéis de transitividade variados sobre 

si mesmos e os outros. Esses autores ainda explicam que o ouvinte pode rejeitar o papel de 
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respondedor, no entanto, a projeção é construída ao se fazer a pergunta. Tal movimento na 

interação serve para a realização da Função Interpessoal.       

Para os limites desta subseção, concentraremos a análise na sinalização das marcas 

explícitas nos papéis projetados nas atribuições por meio de processos, uma vez que esta 

pesquisa não focalizará diretamente como suporte analítico o sistema de Transitividade. 

Esses papéis projetados por atribuições, identificados nos Grupos 1 e 2 dos alunos do CLI 

sob estudo, serão analisados sucintamente a partir do ponto de vista das ações atribuídas 

aos atores projetados na oração. Como os referentes pronominais são marcas que 

identificam os papéis atribuídos, a análise será norteada pelos resultados discutidos na 

seção 3.1., uma vez que a marca lexical de maior referência dada aos papéis é representada 

pelo referente pronominal Eu.   

Dentre os papéis projetados, identificamos duas atribuições principais: (1) das 

experiências do aprendiz na graduação e (2) das possíveis expectativas na atuação do 

futuro professor de inglês. Partindo dessas subcategorias, é possível ilustrar no Gráfico 8 

da página 122, de modo geral, os papéis projetados por atribuições: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Grupos 1 e 2, os papéis projetados por atribuição com maior ocorrência são 

pelos alunos do 5P do Grupo 2, representando 42%  do total. Nas proporções menores, os 

alunos do 3P do Grupo 1 temos o porcentual de 22%. Os alunos do 7P do Grupo 2 

Gráfico 8 – Representação Percentual dos Papéis Projetados Por Atribuição                                                    

Fonte: Dados da pesquisa 
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representam 20%, enquanto que os alunos do 1P atribuem os papéis cerca de 16%. Tendo 

esses dados, analisaremos alguns excertos que localizamos no corpus. Assim, o Gráfico 9, 

a seguir, representa as ocorrências relacionadas a duas subcategorias citadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentemente dos papéis projetados por nomeação, apresentados no item 3.2.1, os 

alunos do CLI fizeram uso maior dos papéis projetados por atribuição. A grande 

quantidade de atribuições justifica-se pelo fato de que os alunos expressam as opiniões 

sobre o currículo e, para este feito, sustentam os argumentos nas experiências construídas 

antes do ingresso no curso e durante a formação. Desse modo, as opiniões definem os 

múltiplos papéis que os aprendizes em formação inicial atribuem, principalmente, de suas 

ações para com os professores do curso, os colegas, como também para com o contexto (a 

sala de aula do ensino básico, o curso, o currículo, as disciplinas).      

Como podemos depreender pelo Gráfico 9, os papéis projetados por atribuição ao 

aprendiz na formação inicial são representados no Grupo 1 pelos alunos do 1P com 15 

ocorrências e os do 3P com 26. Alinham-se a esse tipo de atribuição o Grupo 2, 

correspondente aos alunos do 5P que realizaram 37 atribuições e, por fim, os alunos do 7P 

com 20.       

Gráfico 9 – Os Tipos de Papéis Projetados por Atribuição do Aprendiz                                                        

Fonte: Dados da pesquisa 
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Nas atribuições do aprendiz na futura prática profissional, no Grupo 1 para o 1P 

temos 3 realizações desses papéis, e no 3P temos 15 ocorrências. No Grupo 2, os alunos do 

5P utilizaram 23 atribuições e no 7P somente 8. A razão para este fenômeno é justificada 

nas contradições contextuais vividas pelo aluno ao desconhecer os reais valores do 

professor de inglês. Para tanto, os alunos expressam as projeções mentais realizadas 

linguisticamente em marcas afetivas, cognitivas e afetivas.  

 

(a) O Aprendiz na Formação Inicial  

 

Esta subcategoria está fundamentada nas experiências dos alunos sinalizadas nas 

opiniões que tratam dos anseios e frustrações vividos dentro da sala de aula da formação 

inicial no CLI. Nos exemplos do Grupo 1, os alunos atribuem as suas percepções sobre a 

identidade associada às reais condição do seu curso.      

Notemos que os papéis projetados por atribuição são realizados por processos, 

sobretudo os mentais, que sugerem a representação de alguns significados idealizados 

antes de ingressar no CLI: 

(90) ...eu pensei que ia sair daqui falando Inglês... (1PA5) 

(91) ...eu estou vendo é muita questão de Gramática... (1PA5) 

(92) Eu pensava que a gente fosse aprender só o inglês... (3PA9) 

 

Os exemplos (90), (91) e (92) indicam, pela menção de alguns processos nas 

orações tais como, eu pensei; eu estou vendo; eu pensava, que os alunos imaginam o 

ideal de um curso baseado em currículo compreendido em disciplinas e aulas ministradas 

exclusivamente em inglês.  

Na sequência, apresentamos exemplos semelhantes: 

(93) ...eu não sabia se eu me identificava com Inglês ou não... (3PA10) 

(94) Se eu quiser falar Inglês eu vou ter que buscar fora, porque eu não vou falar 

Inglês lá... (3PA9) 

(95) Eu espero que a grade curricular de Fonologia e de Fonética seja bem maior do 

que as outras... (1PA2) 
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Os trechos dos exemplos (93) e (94), eu não sabia; eu não me identificava; eu 

quiser falar; eu vou ter; eu não vou falar,  podem  representar a definição da identidade 

do aluno no curso e, ainda podem sugerir a intenção relacionada ao desenvolvemento de 

uma única competência, a oralidade. Já o fragmento do exemplo (95), eu espero, traz a 

perspectiva de que o currículo do curso poderia priorizar disciplinas direcionadas para a 

área da pronúncia, assim oportunizando o desenvolvimento de sua competência oral.   

No Grupo 2, os alunos associam seus papéis com as expectativas e a identificação 

com o curso e as disciplinas. Nesse fenômeno, estão envolvidos os outros participantes que 

interagem com o aluno para que assim os papéis projetados atribuam o gosto pelo aprender 

línguas, em geral, surgido no decurso do contato com as disciplinas: 

(96) Eu pensei que o curso fosse totalmente diferente no que se refere às disciplinas.  

(5PA15) 

 

(97) Eu não imaginei que teria todo um currículo preparado pra formar um professor 

de Língua Inglesa. (5PA17)  

 

(98) ... eu achava que quando fosse pra faculdade ia ser fácil e quando terminasse o 

curso ia conseguir sair fluente no Inglês... (7PA27) 
 

Ao analisar os exemplos (96), (97) e (98), infere-se que os alunos representam por 

meio dos processos mentais eu pensei; eu não imaginei; eu achava, sugerem algumas 

limitações ao ingressarem no curso. Essas limitações foram expressas no processo mental 

do papel daquele que experiencia o seu processo de aprendizagem na sala de aula de 

formação, no qual o currículo oferecido exige posturas diferentes das tomadas no ensino 

básico, por exemplo.            
 

Outros tipos de processos foram realizados, conforme citamos nos exemplos a 

seguir: 

(99) Eu não tinha uma formação, mas eu sempre gostei do Inglês... (5PA15) 

 

(100) ...eu gosto bastante do curso e gosto muito de Inglês, isso foi o que me manteve 

aqui... (7PA24) 

 

(101) ...eu entrei no curso sabendo que era para ser formado como professor... (7PA26) 

 

No exemplo (99), o aluno explicita suas atribuições utilizando dois tipos de 

processos: um relacional atributivo e um mental afetivo. Representado no fragmento em 

destaque, eu não tinha, sugerindo assim, ausência de repertório linguístico e de domínio 
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das competências em inglês, para, em seguida, justificar de maneira afirmativa a afeição 

pelo idioma, conforme observado em eu sempre gostei. Semelhante ao exemplo anterior, o 

7PA26 o trecho eu gosto do exemplo (100) expressa de maneira positiva uma aspecto 

motivador para continuar cursando a licenciatura.  Outro aspecto para os papéis projetados 

por atribuição é representado no exemplo (101) por meio da oração eu entrei, que expressa 

um aluno consciente de que o objetivo do curso fundamenta-se na formação do futuro 

professor de inglês.          
 

Passaremos agora para a análise da segunda subcategoria identificada no corpus 

para os papéis projetados por atribuição.  

 

(b) O Aprendiz na Futura Prática Profissional  

 

Nesta subcategoria identificamos as experiências dos alunos do Grupo 1 com as 

disciplinas de Prática de Ensino e o alunos do Grupo 2 com o Estágio Supervisionado. De 

modo geral, o Gráfico 9 aponta que os alunos dos respectivos grupos atribuíram menos 

significado para a futura prática profissional. Tentaremos justificar esta assertiva por meio 

de algumas exemplificações. 
   

 

Para o Grupo 1, os alunos evidenciam os anseios que representam do profissional 

ideal e das resistências diante da valorização do professor de inglês: 

(102) ...eu acho que o professor tem que estudar só a Língua Inglesa... (1PA3) 

 

(103) Eu acredito que o tempo de formação para o aluno ser professor, para se formar 

devia ser maior em Inglês... (1PA2) 

 
 

Nos processos mentais identificados nesses exemplos, os alunos atribuem nas 

orações eu acho e eu acredito a representação de que o currículo do CLI possa oferecer 

uma formação para que se tornem bons professores de inglês. Além disso, acreditam que 

um currículo adequado para a formação do professor poderia ser construído somente com 

disciplinas na área do inglês.         

Nesse sentido, Celani (2010, p. 61) informa que os programas de formação 

contribuem para a proliferação de professores despreparados, pois não estão expostos ao 
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mínimo esperado de familiaridade com a teoria embasada no ensinar uma LE em situações 

adversas.   

A seguir, apresentamos outros exemplos relativos ao futuro exercício do professor 

de inglês: 

 

(104) Não vou dizer que eu vou trabalhar em uma sala de aula, porque eu não sei lidar 

com pessoas. (3PA8) 

 

(105) ...eu estou vendo que esse número de professores tá começando a diminuir não sei 

se é falta de incentivo... (3PA10) 
 

No exemplo (104), identificamos um processo material realizado no trecho, eu vou 

combinado com um processo mental de cognição, eu não sei. A partir da interpretação 

desses dois itens lexicais, o aluno representa suas dúvidas acerca de sua decisão em 

assumir a postura de professor de inglês. O aluno também pode sugerir pouca familiaridade 

com o papel do professor de inglês.          

Vejamos ainda na oração eu estou vendo, do exemplo (105), no qual o aluno 

informa sobre a reduzida proporção de professores de inglês que atuam nas escolas 

públicas, sendo assim uma recontextualização da visão de seu contexto de aprendizagem e 

de formação inicial. 

No Grupo 2, as atribuições representam as divergências do que foi aprendido na 

graduação em relação ao que será vivenciado na sala de aula da escola pública: 

  
(106) ...eu acredito que no momento em que você vai exercer a sua prática entra em 

contradição do que você viu na academia né, relacionado ao papel do professor... 

(5PA17) 

(107) ...eu descobri uma coisa que eu não sabia, que atualmente o professor não é mais 

visto como aquele único dono do conhecimento da sala de aula... (5PA16) 

(108) ...eu seria um professor muito dinâmico e eu seria muito criativo no sentido de dar 

aula, mas não tenho uma paixão por lecionar. (5PA16) 

 

 

Nos exemplos (106) e (107), temos a realização de processos mentais de cognição 

presentes nas orações, acredito e descobri, os quais representam uma característica que 

indica despreparo e desconhecimento das condições do próprio contexto de formação e de 

ensino. No exemplo (108), identificamos um processo do tipo relacional em, seria, o qual 
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parece indicar que o aluno cogita tornar-se um professor preocupado com a dinâmica e a 

parte criativa das aulas.   
 

A seguir, os exemplos (109), (110) e (111) representam também o papel do 

aprendiz na futura prática profissional:  

(109) Eu já sei como vou agir como uma professora, mas eu pretendo ir mais além não 

ficar só em sala de aula. (7PA24) 

 

(110) ...eu fui pra aula e a professora disse que eu tinha me identificado, e me 

identifiquei mesmo a partir do primeiro Estágio... (7PA25) 

 

(111) Pra mim não foi aquela dificuldade toda, porque eu sou professora. (7PA28)  

 

Nos exemplos (109), o aluno utiliza-se de processos mentais cognitivos, sei; 

pretendo. Como podemos observar em uma das estruturas oracionais, o processo mental 

pretendo é seguido de um significado material que o aluno atribui baseado no que foi 

repassado teoricamente na graduação. O ator ainda indica que seus anseios são de 

continuar progredindo nos estudos. Embora o currículo apresente uma noção distante do 

que esse aluno poderá enfrentar na sala de aula de línguas, algumas disciplinas como o 

Estágio Supervisionado favorecem para que o aluno se identifique com a profissão.  

Nos exemplos (110) e (111), identificamos os seguintes processos, eu fui; eu tinha 

me identificado e eu sou. No primeiro exemplo, eu fui, temos um processo material que 

descreve a atuação do aluno como professora em pré-serviço, supostamente em aulas de 

Estágio Supervisionado. No exemplo eu tinha me identificado, o aluno completa sua 

opinião por meio de um processo relacional atributivo. A atribuição do aluno foi de 

relacionar sua identificação com a profissão com o satisfatório desempenho nas aulas de 

estágio.  

No panorama geral desta segunda parte da análise, estamos fundamentados em 

Delu (1991), Thompson e Thetela (1995), Ramos (1997) e Cabral (2009), considerando a 

identificação dos múltiplos papéis que podem estabelecer relação simétrica e assimétrica 

para com os outros do contexto social. Portanto, observamos no corpus que os alunos 

utilizam-se dos papéis para marcar sua presença no discurso, que por sua vez são 

delineados por ações projetadas para si mesmos. No que se refere aos outros papéis 

coexistentes nesse fenômeno, os alunos recriam, com base nas trocas discursivas, os 
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significados interpessoais de avaliação do curso e das perspectivas na formação, bem como 

da aprendizagem no curso.   

Nestes significados representados pelas nominalizações (alunos, professores, a 

gente, Universidade) acompanhadas do pronome Eu, os alunos sinalizam as visões de 

mundo e o anseio por estabelecer uma relação harmônica com aqueles que fazem parte de 

seu contexto. Em relação ao que os alunos inter-relacionam com o currículo, identificamos 

que os papéis estão mais presentes no discurso do 5P (Grupo 2), uma vez que demarcam o 

processo de transição do currículo antigo para o novo.  

Propomos, para finalizar esta parte, uma configuração geral baseada na discussão 

dos dados, para a qual foi elaborada a Figura 7, a seguir, que sintetiza, parcialmente, o 

processo de análise dos papéis identificados para os alunos do CLI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das proposições obtidas, consideramos que os alunos firmam seus papéis no plano 

social por meio de projeções que atribuem no processo perceptivo do contexto que os 

circunda, ao passo que nomeiam entidades interligadas às opiniões que eles reconstroem do 

currículo na formação inicial. No plano interacional, identificamos o modo pelo qual os 

alunos entrecruzam os papéis definidos no seu contexto social, em equivalência ao que 

consideram como suporte para fundamentar suas afirmações. No plano social e contextual, 

um dos desafios é a tentativa de reestruturar estes papéis. De acordo com o que propõe 

Figura 7 - As Relações dos Papéis Projetados pelos Alunos do CLI                                                       

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Alvarez (2010, p. 247) dentre outros pesquisadores, o resgate do valor social deve está 

articulado coletivamente às condições contextuais e culturais dos alunos em formação 

inicial para que, assim a interação com os colegas possa constituir novas pontes para a 

inclusão social do professor de línguas.   

 

3.3 OS ATORES SOCIAIS  

 

 Nesta terceira parte, discurtiremos o terceiro elemento de análise percorrido com a 

identificação dos pronomes (nível gramatical), com a definição dos papéis (nível 

semântico) e, por fim, com os atores sociais (nível discursivo). Ao alinharmos a discussão 

dos dados por meio das opiniões dos alunos do CLI, é possível sustentar o processo de 

análise na Teoria da RAS proposta por van Leeuwen (1997; 2003).  Pesquisadores 

brasileiros, como Bortoluzzi (2010) e Andrade (2011), baseiam seus estudos na teoria da 

RAS e respaldam as discussões desta análise. Os anseios, expectativas e avaliações 

apresentados nas opiniões dos alunos do CLI indicam como os papéis recontextualizam 

suas práticas sociais moldadas pelas/nas relações sociais, como já ressalvado na análise das 

seções 3.1 e 3.2.  

 Conforme Halliday e Hasan (1989), os atores sociais aludem suas representações de 

mundo no nível léxico-gramatical por meio de processos (ações atribuídas a si mesmos); 

nos participantes (definição de quem participa da ação); formas de participação (quem e 

como o participante é afetado pela ação) e as circunstâncias (as ações definidas em um 

contexto de situação e de cultura, em específico). Na teoria da RAS, van Leeuwen (1997; 

2003) apresenta dois eixos simultâneos no discurso: a inclusão e a exclusão. Destes eixos 

surgem subcategorias que servem de escolhas alternativas, dependendo dos interesses 

discursivos propostos pelos participantes. As considerações desses princípios teóricos estão 

desenvolvidas no Capítulo 1 (Fundamentação Teórica).        

No que tange à proposta de van Leeuwen (1997; 2003), concentraremos a análise 

na categoria de inclusão, uma vez que os alunos do CLI utilizam os papéis projetados por 

atribuição para relacionar suas expectativas vivenciadas com o curso, o currículo, os 

professores e os colegas. O inventário da rede do sistema de inclusão é considerado 

complexo, na medida em que relaciona as representações dos atores sociais de diversas 

formas e por diferentes papéis. Essas representações instituídas nas práticas sociais, 
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segundo van Leeuwen (1997, p. 186) podem “redistribuir papéis e organizar as relações 

sociais entre os participantes”.       

A seguir, ilustraremos no Gráfico 10 as ocorrências de com os alunos incluem e se 

excluem ao representarem seus papéis projetados por nomeação e atribuição, a seguir: 

 

  

  

 

 

 

 

 

  Gráfico 10 – Inclusão e Exclusão dos Papéis Projetados                                                                           

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Considerando os resultados discutidos nas seções 3.1. e 3.2 desta análise, os alunos 

do CLI redistribuem seus papéis em três principais categorias – si mesmos, os professores 

e o curso. Na organização desses papéis, os alunos atribuem com maior intensidade 

expectativas que refletem a relação estabelecida na sua própria prática social. Nesse 

fenômeno, constatamos ainda que as nomeações e atribuições dos papéis constituem as 

experiências vividas no processo de aprendizagem do aluno e que são constantemente 

retomadas como forma de sustentar suas opiniões. Ao atribuírem papéis de si mesmos, os 

alunos relacionam as experiências de aprendizagem e de sua futura prática profissional. 

Além disso, nomeiam os papéis de si mesmos em relação aos professores e ao curso com a 

finalidade de avaliar seu processo de aprendizagem e de expressar suas expectativas.   

Dessas realizações linguísticas, observamos que os alunos do CLI representam a 

categoria de inclusão com 84%, por meio de atribuições tomadas acerca de seu processo 

de aprendizagem e relações com o curso, os professores, os colegas e as disciplinas. A 

categoria de exclusão foi representada pelos alunos com 16%, por meio da realização de 

metáforas de modalidade, constatadas pela estrutura oracional Eu acho que. A esse 
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respeito, van Leeuwen (1997, p. 180) esclarece que as exclusões ocorrem quando os 

leitores já conhecem a prática do ator social, e, portanto, findam por inibir parcialmente as 

reações e contestações ao longo das proposições marcadas no texto.    

Relacionamos no Quadro 17, os itens lexicais que no corpus representam a 

categoria de inclusão. Os itens lexicais foram organizados de acordo com a representação 

dos papéis pelos alunos do CLI e dos significados do contexto de formação inicial. O 

levantamento desses dados foi realizado com a ferramenta Concordance:  

 

 

 

 O pronome Eu foi representado com a frequência de 147 vezes. Os alunos do CLI 

utilizam o referente Eu, como já discutido na seção 3.1, para expressar suas atitudes, 

julgamentos e avaliações de si mesmos. Na sequência, o item lexical, A gente representou 

175 ocorrências. Esse item lexical serve para sinalizar a forma com os alunos relacionam 

os colegas de curso com o seu próprio processo de aprendizagem. Por fim, o item lexical, 

Professores apresentou a frequência de 42 vezes. Os alunos indicam esse ator social para 

relatar a relação que reconstroem com os professores sob o histórico de aprendizagem 

vivido no ensino básico e a novas experiências fluídas da participação que possuem na 

formação inicial.  

A seguir, ilustramos no Gráfico 11, a representação percentual das marcas 

linguísticas que surgem das realizações dos papéis atribuídos para expressar as 

experiências de aprendizagem. E dos papéis projetados que produzem significados 

interpessoais como avaliações/julgamentos do curso e de seus professores. Desses papéis 

surgem os atores sociais recontextualizados no contexto de formação inicial dos alunos do 

CLI: 

Quadro 17 – Frequência de Itens Lexicais para Análise do Eixo de Inclusão                                                             

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Atores Sociais 

Representados por 
Itens Lexicais 

Grupo 1 Grupo 2 Total de 

Frequência 1P 3P 5P 7P 

Inclusão 

Eu 18 41 60 28 147 

A gente 8 25 120 22 175 

Professores 4 9 20 9 42 
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 Como verificamos as marcas linguísticas frequentes no corpus relacionado à 

representação dos atores sociais foram a nominalização, A gente com 48%, o referente 

pronominal Eu com 40%, e a nominalização, Os professores com 12%. Estas marcas nos 

direcionam para a representação que os alunos constroem dos atores sociais no seu 

discurso.     

 A partir das atribuições que os alunos perfazem de si mesmos, do curso e dos 

professores e com o auxílio do Wordlist e Concord identificamos alguns exemplos das 

subcategorias de Ativação; Passivação (Sujeição e Beneficiação); Personalização e 

outras que as intermediam.  

 Os subsistemas elencados na categorização de van Leeuwen (1997; 2003) para 

esta análise serão exemplificados e discutidos em três subseções distintas. É relevante 

destacar que nesta rede as escolhas lexicais são alternativas, portanto, analisaremos as de 

maior evidencia no corpus, já relacionado no Quadro 17. 

 

3.3.1 Os Atores Sociais nos Papéis Ativos  
 

 

 

 Van Leeuwen (1997, p. 187) explica que os atores sociais podem ser dotados 

simultaneamente por papéis ativos e papéis passivos. Desse modo, os alunos do CLI estão 

Gráfico 11 - Representação Percentual dos Itens Lexicais da Representação dos Atores Sociais                             

Fonte: Dados da Pesquisa 
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representados como atores sociais que atribuem papéis ativos para sinalizar suas ações no 

processo de adaptação com as novas experiências na formação inicial. Na ativação, os 

atores são responsáveis pelas as ações executadas no contexto, e podem ser realizadas 

lexicalmente por estruturas de transitividade, preposições e pronomes possessivos. No 

corpus identificamos os papéis de (a) ativação por participação; (b) ativação por 

circunstanciação e (c) ativação por possessivação. Vejamos os exemplos (112), (113) e 

(114): 

(112) ... eu percebi que dentro da faculdade tem todo um suporte pra gente ser um 

bom professor ... (5PA20) 

  

 No exemplo (112), o aluno constrói em seu discurso o papel de ator que é ativado 

por participação, conforme o trecho em destaque, eu percebi. A percepção do ator 

reconstrói o discurso em torno do suporte que a universidade pode trazer para sua 

formação.  

(113) ... eu tenho aquela meio que é a rejeição em falar com meus colegas e meu 

professor por medo. (3PA9) 

 
 

 No exemplo (113) a possessivação é realizada também pelos itens, eu tenho; meus 

colegas; meus professores, podem sinalizar o papel de um ator social que representa seus 

receios ao relacionar-se com os colegas e os professores.   

(114) ... no começo do curso, a gente atrasou muito por causa de falta de professor ... 
(3PA8) 

 

Para o exemplo (114), identificamos o papel do ator social ativado por 

circunstanciação, confirmado pelos itens, a gente; por causa de falta de professor. O 

ator social aqui sugere que o atraso no inicio do curso decorreu da falta de professores. O 

aluno também relaciona, a gente que refere-se que o atraso das aulas no inicio do curso foi 

refletido para si e aos seus colegas e acrescenta a está proposição uma circunstância, por 

causa da falta de professor.   

A ativação por meio do uso de processos é também recorrente no corpus. Notemos 

o seguinte exemplo: 

(115) Eu penso assim na formação dos alunos que estão aí dentro das escolas sem um 

suporte. (5PA20)  
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 No exemplo (115), o agente representa-se como o experienciador de suas 

expectativas no futuro como professor de uma escola pública. Este tipo de realização 

linguística pode ser observadao no trecho, Eu penso assim na formação dos alunos. 

Neste caso, o 5PA20 representa sua preocupação representando o ator por meio de uma 

ativação por circunstanciação.  

  

 O exemplo (116) apresenta uma ativação por possessivação. 

(116) A gente tem que se voltar pro que é correto e procurar ensinar o que é certo, 

porque senão nossos alunos vão ter dificuldade no futuro como nós estamos tendo 

hoje. (3PA10) 

 
 

 Conforme observamos nas marcas linguísticas, A gente e nossos alunos, o agente 

está conduzido por um tipo de expectativa relacionado ao seu futuro na atuação como 

professor. O ator social recontextualiza sua ação também agregando os outros que podem 

partilhar de ideias semelhantes, isto pode ser notado no uso da nominalização, A gente.  

 

 No exemplo (117), podemos notar dois tipos representação do ator social: 

 
(117) ... eu vou aprender isso pra saber sobre o comportamento dos meus alunos... 

(3PA10) 

  

 

 A primeira representação ocorre pelo uso de um processo material, eu vou 

aprender. Neste trecho, o ator representado por ativação, expressa a sua vontade em 

aprender dentro do curso com o intuito de conhecer melhor seus futuros alunos. A segunda 

representação é realizada pela meta, que pode ser um ator passivado por possessivação, 

observado no trecho, meus alunos. 

  

 Observamos alguns exemplos de ativação realizada por processos. No exemplo 

(118), temos um ator social representado por um processo relacional e um processo mental: 

(118) ... eu tinha uma visão totalmente diferente do que eu tenho hoje já porque no 

início eu pensava que a gente ia se focar, mais no Inglês. (3PA10) 

  

 

 O primeiro ator social é codificado como possuidor de uma visão que contradizia 

informações que ele possuia ao ingressar no CLI. Estão representados, portanto, dois 

limites temporais nesse tipo de ativação: (i) antes do ingresso no CLI e (ii) durante a 
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decurso de sua formação. Notemos essa realização no fragmento a seguir, eu tinha uma 

visão totalmente diferente do que eu tenho hoje. O outro ator social é representado como 

experienciador, na medida em que percebe os propósitos fundamentais do CLI. Esse caso 

está expresso no seguinte trecho, eu pensava que a gente ia se focar, mais no Inglês. 
  

 

 No exemplo (119) notamos um ator social ativado por processo mental: 

(119) Pela a troca de conhecimentos com os professores, nas disciplinas mesmo, porque 

eu vi que pra gente se formar como professor, a gente não leva as disciplinas 

meramente com a “barriga” como qualquer um faz... (3PA10) 

  

 

 Nesse caso, o ator social representado pelo experienciador percebe que o contexto 

do curso, a partir da relação construída com os professores é direcionado para a formação 

do professor. Vejamos essa representação no fragmento, eu vi que pra gente se formar 

como professor. Desse modo, a responsabilidade para 3PA10 é maior, pois envolve tão 

somente a teorização, mas a troca de conhecimentos entre os professores das disciplinas do 

curso.   

 Na sequência discutiremos exemplos extraídos do corpus que versam sobre as 

representações dos atores sociais por passivação. 

 
 

3.3.2. Os Atores Sociais nos Papéis Passivos 

 
 

 De acordo com van Leeuwen (1997, p. 187), os atores sociais representados por 

passivação são aqueles submetidos a uma ação. Na passivação, os atores sociais vivenciam 

ou se beneficiam das atividades. Deste subsistema surgem dois tipos: a sujeição e a 

beneficiação. A sujeição trata dos participantes que são afetados por suas ações, e a 

beneficiação dos atores que são beneficiados por suas ações. No corpus, os alunos 

sugerem um tipo de passivação quando expressam seu histórico de aprendizagem nas aulas 

de inglês, seja na sala de aula do ensino regular ou no contexto da graduação.    
 

 

 Os alunos, ainda, representam seus julgamentos acerca do espaço reduzido para as 

disciplinas especificas do inglês dispostas no currículo. Notemos os exemplos (120) e 

(121): 

(120) ... a gente está sendo formado para ser professor de Inglês. (1PA2) 

 

(121) Eu faço porque tem que ter no currículo... (3PA8) 
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 Nos exemplos (120) e (121), identificamos os atores sociais representados como 

apassivados por sujeição. Neste caso, a sujeição ocorre de dois modos: no primeiro modo 

de representação, temos um atribuidor, a gente conota os alunos como um grupo que 

relacionam os objetivos da formação no curso que aqui é complementada na oração, para 

ser professor de inglês. Tal representação pode sugerir o motivo pelo qual o aluno atribui 

o papel de ator social apassivado por meio do item lexical, a gente. No segundo modo, o 

aluno representa seu papel de ator passivo em, Eu faço para poder representar as atividades 

do currículo que necessita completar. O ator, ainda descreve por meio da oração, ter no 

currículo, a sua sujeição em torno das disciplinas do currículo que compõem sua 

formação inicial.   
 

 

 Os exemplos (122) e (123) representam casos de passivação por beneficiação. 

(122) ... eu esperava assim mais do currículo em relação a minha aprendizagem como 

futuro professor de inglês... (5PA19) 

 

(123) ... eu gostei muito das matérias de Conversação pela metodologia dos professores. 

(7PA23)  

 

 Observemos as seguintes estruturas oracionais, eu esperava e do currículo 

representam de certa maneira, a percepção do ator social sugere a beneficiação de um 

currículo que poderia abarcar suas expectativas na formação de futuro professor de inglês. 

O benefício representado pelo ator apassivado nos itens, eu gostei e de Conversação pela 

metodologia dos professores é expresso de modo positivo. O ator social recontextualiza 

sua experiência ao demonstrar a satisfação que o torna motivado em continuar explorando 

as disciplinas do currículo que podem oferecer o aprimoramento de competências, neste 

caso, a oralidade. 
  

 

 Nos exemplos seguintes temos dois tipos de passivação, vejamos: 

(124) A gente tem o desejo de falar o Inglês, então tem que ter mais incentivo um 

suporte de outros profissionais. (5PA20) 

 

(125) Os meus professores eram bons tinham uma pronúncia muito boa, parecida com 

os professores daqui de Inglês... (1PA4) 

 

 No exemplo (124), o ator social é representado em uma passivação por 

beneficiação. O paciente da ação realizado por meio da nominalização, A gente, 

representa um tipo de beneficio que poderá ser oferecido pelo suporte de outros 
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profissionais. Neste sentido, os profissionais aqui podem referir-se aos professores do 

curso da área de inglês. Para o exemplo (125) ocorre uma passivação por possessivação. 

Podemos notar que o paciente da ação representa seu contexto de aprendizado como bom 

em relação aos professores, os meus professores eram bons. Ao mesmo tempo, o 1PA4 

representa-se como papel passivo na ação, mas que também possui bons professores na sua 

formação inicial.  

 Outro exemplo de passivação é realizado por um processo mateiral, do qual 3PA11 

representa um tipo de beneficiação promovida pelo número de vagas para ingressar na 

universdidade. Notemos no exemplo (126): 
 

(126) Quando eu entrei pra faculdade, eu fiz o vestibular com maior número de 

vagas... (3PA11)   

 

 

 O ator social aqui representa-se como passivo quando expressa o benefício que 

sofreu do propósito planejado para ingressar em uma graduação na universidade. Nesse 

caso, então podemos inferir que a beneficiação foi positiva. 
 

 A seguir, discutiremos a subcategoria dos atores sociais personalizados. 

 
 

 

3.3.3 Os Atores Sociais nos Papéis Personalizados  
 

 

 

 Bortoluzzi (2010, p. 519) pontua que a personalização é realizada 

linguisticamente por meio de pronomes pessoais, pronomes relativos, adjetivos 

possessivos, nomes próprios e substantivos que personilizam aspectos “humanos”. No 

corpus foram identificadas ocorrências desse tipo de personalização na figura do “falante 

ideal” e do “bom professor de inglês”. Nessa parte do inventário de van Leeuwen (1997; 

2003) propomos analisar as principais realizações linguísticas identificadas pelo WST, 

apresentados anteriormente no Quadro 17.  

 Na categorização de van Leeuwen (1997; 2003) existem oito tipos de 

personalização por determinação, apontados no Capítulo I, de Fundamentação Teórica 

(p. 53-54), a saber: associação; dissociação; diferenciação; indiferenciação; nomeação; 

generalização; especificação; determinação e sobredeterminação. As principais 

representações serão destacadas e exemplificadas na discussão deste subitem. 
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 A escolha do subsistema de determinação justifica-se pelo fato que os atores sociais 

representados pelos alunos do CLI determinam suas expectativas associadas aos colegas (a 

gente, as pessoas) e professores. Vejamos os exemplos (127) e (128): 

(127) Eu acredito que o curso ele está nos formando muito bem... (5PA15) 
 
(128) ... cabe nós alunos começar a se conscientizar que a pessoa, ser professor é um 

papel muito importante pra nossa sociedade. (3PA10)  
 

 

O ator social personalizado no exemplo (127) é realizado pelo processo mental, Eu 

acredito pode representar uma atribuição positiva sobre o curso, conforme expresso no 

fragmento, o curso ele está nos formando muito bem. Neste trecho, o ator social 

personifica o contexto de sua formação e ao mesmo tempo enfatiza com o uso do nome, o 

curso e do pronome acompanhado de um processo relacional atribuído ao progresso da 

formação realizado pelo item lexical, ele está. 

As nomeações do exemplo (128) representam também um ator social personalizado 

em quatro posições sociais diferentes, nós alunos; a pessoa; professor e nossa sociedade, 

que podem enfatizar figuras presentes e marcantes na realidade social do aluno. Os níveis 

que o ator social personaliza pode refletir uma trajetória que perpassa a fase de sua 

formação inicial, seguida da inclusão de si mesmo no papel social de futuro professor, e do 

seu futuro profissional que parte do contexto social. Desse modo, podemos inferir que a 

representação do ator social reconstrói sua valorização na figura do professor, ao passo que 

estabelece uma relação com o “ser aluno” e o “ser professor”. 

No exemplo (129) é representado o ator social, no caso, o universitário que é 

atribuído o papel de buscar alternativas de desenvolvimento além do oferecido pela 

graduação, vejamos: 

 

(129) O aluno da Universidade só se ele buscar por fora um curso alternativo uma coisa 

assim que o currículo lá da Universidade não proporciona essas coisas... (7PA27)  
   

 As marcas linguísticas, por exemplo, o aluno da Universidade, ele, o currículo e 

da Universidade, destacam características que são personalizadas e representadas por 

7PA27, a partir de suas visões na formação inicial. Ademais, o ator social, aqui 

representada por uma personalização, expressa aspectos específicos daqueles que 

participam de seu desenvolvimento como profissional.  
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 Notemos outros exemplos de personalização, a seguir: 
 

 

(130) ... o Senhor deveria dar aula em Inglês e Português juntos, mas dando ênfase no 

Inglês... (1PA2) 
 
(131) ... a gente teve e sente a diferença quando a gente tá na Universidade... (3PA10) 

 

No exemplo (130) observamos uma nomeação seguida de uma formalização do 

ator social, conforme o trecho, o Senhor deveria. No fragmento em destaque, 

identificamos que o ator social parece estabelecer uma relação de respeito com o professor, 

ao nomeá-lo utilizando o item lexical, Senhor. A nomeação sinaliza ainda uma sugestão do 

aluno acerca da dinâmica que as aulas poderiam seguir, sendo ministradas, por exemplo, 

nos dois idiomas. No exemplo (131), o ator social personaliza dois aspectos para 

informalizar os atores envolvidos na prática, a gente teve e sente a diferença; a gente; 

Universidade. O primeiro aspecto pode indicar uma descrição das experiências partilhadas 

como os colegas de turma. No segundo aspecto notamos que o ator social nomeia, a gente 

para demonstrar as mudanças oriundas de sua vivência com o curso, os colegas e os 

professores. 

A personalização por determinação seguida de uma nomeação, também foi 

identificada no corpus: 

(132) Há uma controvérsia porque os professores pensam que a gente já vem preparado 

do Ensino Médio. (1PA2) 
 

 No exemplo (132), o ator social representa aqueles que participam de seu contexto 

de formação realizando uma nomeação, os professores para denotar um pensamento 

generalizado com aqueles que podem pertencer ao seu grupo, por exemplo, os alunos, aqui 

representando pelo item lexical, a gente. 
  

 

 O exemplo seguinte versa sobre a subcategoria de objetivação: 

 
(133) ... o currículo da Universidade poderia formar uns professores melhores se 

tivesse mais dinâmica... (7PA27)  
 

  

 

 No exemplo podemos observar que o ator sociail está representado por uma 

objetivação por espacialização. O fragmento em destacque desta representação segue em 

destaque, currículo da Universidade. Tais marcas recontextualizam o espeço de sua 

formação, por sua vez, oriunda do ensino básico e do contato com as práticas na graduação. 
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Do mesmo modo, os atores sociais são identificados por meio das relações que 

estabelecem entre si e daqueles que participam de sua formaçao. Esta representação é 

expressa em, uns professores.  
 

 Outra representação reconhecida no corpus refere-se à funcionalização e 

identificação, notemos alguns exemplos: 

 
(134) Eu acredito que o tempo de formação para o aluno ser professor, para se formar 

devia ser maior em Inglês... (1PA2) 
 

(135) ... eu esperava assim mais do currículo em relação a minha aprendizagem como 

futuro professor de inglês... (5PA19) 
 

  

 

 No exemplo (134), o experienciador destacado em, Eu acredito, expressa sua 

opinião acerca do tempo de sua formação e, ainda, acrescenta por meio do uso de 

funcionalização relacionada ao seu papel como aluno que no futuro será professor. Esta 

representação é realizada pelas seguintes marcas linguísticas, para o aluno ser professor. 

O exemplo (135) apresenta um experienciador, eu esperava, que representa uma 

funcionalização possessivada destacada na marca, minha aprendizagem. Esta 

representação é acompanhada de uma identificação relacional, futuro professor de 

inglês, aqui projetada como um fenômeno que poderá ocorrer no final de sua formação.  

 No exemplo (136) identificamos um ator social personalizado por 

funcionalização: 

 
(136) Eu acho que o professor da Universidade do primeiro período principalmente o 

de Inglês ele tem que esperar o aluno do Ensino Médio, ele tem que saber que a 

base do Ensino Médio não é aquela esperada... (1PA7)  
 

 

Nesse caso, temos um experienciador que representa um ator social personalizado 

pela função que ocupa no CLI. Além de funcionalizar, 1PA7 ainda especifíca esse ator 

social como professor de um período do curso. Dessa maneira, notamos aqui duas 

representações: (i) uma funcionalização e (ii) uma especificação. Essas representações 

podem ser observadas no fragmento a seguir, Eu acho que o professor da Universidade 

do primeiro período. A próxima representação em destaque refere-se ao ator social 

codificado por uma classificação, o aluno do Ensino Médio. O 1PA7 apresenta esses dois 

atores para relacionar as posições em que se enquadram cada um, seguindo assim o 

contexto da formação inicial para o professor da Universidade e o aluno do Ensino Médio.  
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A Figura 8 resume a terceira parte desta análise, ao qual foi possível identificar que 

os alunos representam os atores sociais atribuindo expectativas de sua formação inicial, e, 

acrescentam os papéis de atores ativos, passivos e personalizados. No papel de ator social 

ativo, os alunos atribuem seus próprios anseios em relação ao contexto de sua formação. 

Para o papel de ator social passivo e personalizado, os alunos expressam e estabelecem 

relações acerca de suas visões das aulas e das disciplinas do currículo:  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na próxima subseção apresentamos a síntese da análise e a retomada das questões 

de pesquisa. 

    

3.4  Pronomes, Papéis e Atores Sociais: Síntese da Análise 

 

 A Interpessoalidade preconizada por Halliday (1994), posteriormente expandida 

por Thompson e Thetela (1995), e Halliday e Matthiessen (2004) pautou o percurso desta 

análise para que discutíssemos os resultados a partir de três aspectos: 

  

(i) a realização linguística dos tipos de referentes pronominais;  

ATIVOS 

PASSIVOS 

PERSONALIZADOS PROFESSORES 

EU 

A GENTE 
PAPÉIS PROJETADOS 

ATORES SOCIAIS PAPÉIS 

Figura 8 – Relação dos Atores Sociais Representados nos Papéis Ativos, Passivos e Personalizados                                

Fonte: Dados da Pesquisa 
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(ii) como estes pronomes estabelecem relações com os papéis projetados por 

atribuição e por nomeação; 

(iii) como os tipos de pronomes e os papéis representam os atores sociais. 

 

 No corpus composto de entrevistas dos alunos de quatro períodos do CLI, foi 

possível identificar que os papéis estão demarcados por realizações linguísticas que 

sinalizam as relações sociais estabelecidas na atribuição de expectativas do processo de 

aprendizagem na formação inicial e da prática profissional futura.      

Para o primeiro aspecto identificamos os pronomes Eu, Você e Ele com a 

finalidade de visualizar as entidades que atribuem papéis conduzidos nas relações com o 

contexto. Em escala maior, os alunos do CLI utilizam o referente pronominal Eu para 

atribuir papéis a si mesmos. Destas atribuições, identificamos no Grupo 1 os papéis de 

aprendiz para relacionar a trajetória de aprendizagem do inglês que o conduziu à cursar a 

licenciatura. Quanto ao papel do ingressante, houve a predominância da opção de escolha 

pelo ingresso na formação inicial, em muitos casos condicionados por afinidades com o 

inglês e na falsa construção do ideal de um curso unicamente direcionada para uso da 

língua.  

No papel do falante do inglês, os alunos compreendem que a construção do seu 

conhecimento deve estar permeada em ações que desenvolvam a competência oral. Tal 

habilidade na visão deste papel atribuído pode torná-lo um “bom professor”, por esta razão 

inferimos que a oralidade pode ser um dos reflexos das práticas da formação destes alunos 

que são recontextualizadas na sala de aula do ensino básico.     

No Grupo 2, os papéis dos alunos correspondem ao aprendiz que atribui situações 

de aprendizagem vivenciadas com o inglês foram mínimas. Os alunos também expressam 

que os conhecimentos sistêmicos do inglês e disciplinas do currículo foram responsáveis 

pela melhoria no desempenho de algumas competências não desenvolvidas no ensino 

básico. Neste papel, é criada pelo aluno uma relação de proximidade com o curso, já que 

ingressam sem conhecimento dos objetivos e do perfil do professor traçado para a 

licenciatura em Letras/Inglês. O papel do futuro professor de inglês é a consequência das 

expectativas reconstruídas durante a formação dos alunos. O anseio dos alunos é o de 

dispor de competências suficientes para aplicar os métodos e técnicas de ensino em 

contextos com características heterogêneas. Estas competências, no entanto, representam 
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uma desarticulação com o que é aprendido durante a formação inicial e o que é aplicado na 

sala de aula.   

Para expressar as opiniões com relação aos professores e o curso, os alunos do CLI 

realizam os papéis por meio da metáfora de modalidade Eu acho que. O significado 

construído em torno desta marca lexical refere-se ao não-comprometimento que o aluno 

expressa em atribuir as contradições do curso quanto ao programa de formação inicial da 

região. Alinhados aos diferentes papéis que os alunos atribuem para si, a marca da 

interpessoalidade conduz aos significados de que o professor do CLI deveria organizar 

suas ações voltadas para a formação de um aluno com reduzida competência linguística. A 

metáfora de modalidade, Eu acho que representada no corpus em escala menor nos papéis 

atribuídos, demonstra que as opiniões dos alunos são parciais, e ainda mantem um grau 

médio de familiaridade com a formação.  Os outros pronomes, Você e Ele, surgiram em 

proporção menor na representação dos papéis.    

Tratamos das realizações lexicais na ordem do nível semântico. No segundo 

aspecto, alinhamos o referente pronominal de maior evidência para os papéis, Eu em 

conjunto com itens lexicais, a gente, as pessoas, os professores, a Universidade, que 

identificam os alunos nos papéis projetados por nomeação e por atribuição. Em geral, os 

papéis projetados por nomeação se referem às avaliações que os alunos fazem do curso, 

experiências das situações de aprendizagem e expectativas relacionadas à formação no 

CLI. Nos papéis projetados por atribuição, os alunos do CLI mencionam suas ações de 

aprendiz na formação inicial e aprendiz na futura prática profissional.  

Os papéis projetados apresentam também diferentes relações sociais e interacionais 

(DELU, 1991) no discurso dos alunos. As relações estabelecidas pela realização lexical do 

pronome Eu e um tipo de nominalização, por exemplo, os alunos representam simetria 

(proximidade e afeição) e assimetria (desconhecimento e receio) nos papéis projetados dos 

alunos do CLI com o ensino e a aprendizagem do inglês. A razão pela maior ocorrência de 

atribuições apresentadas no corpus demonstra que os alunos do CLI se incluem com maior 

intensidade ao expressarem opiniões sobre o currículo. Ademais, os alunos atribuem estas 

ações diretamente para si, uma vez que aliam aos outros participantes do contexto. Partindo 

das atribuições, a teoria da RAS confere suporte para seguirmos na análise da inclusão dos 

atores sociais no contexto da representação dos diferentes papéis dos alunos do CLI. Por 

sua vez, identificamos itens lexicais que realizam as representações dos atores sociais, 
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como por exemplo, Eu, a gente, os professores. Estes itens emergiram da articulação 

estabelecida dentre a análise anterior dos pronomes e papéis. 

Na combinação das marcas lexicais surgiu a representação dos alunos do CLI em 

atores sociais que são ativos e passivos. Os atores sociais ativos atribuem ações de si para 

com a aprendizagem e a formação, enquanto os passivos apontam as limitações de sua 

formação atribuindo qualidades aos outros. No papel de atores sociais ativos, os alunos do 

CLI representam o processo de experiências ao se integrarem no curso, a partir das 

relações construídas com os novos professores e os colegas. Dessas novas relações 

emergem os desafios apresentados com o contato de um currículo direcionado para a 

formação de professores. O aspecto que segue a essa representação também está refletido 

nas expectativas como professor de inglês. O ator social representa suas preocupações 

futuras relativas ao aprender a ensinar inglês no contexto do vale do Juruá. No papel de 

atores sociais passivos, os alunos do CLI representam as limitações e benefícios que 

surgem durante sua formação. As representações reconstroem esses atores sociais como 

pacientes das trocas que advém do contato com os professores e as disciplinas do currículo. 

Ademais, os atores sociais demonstram que a herença que receberam de seu ensino básico 

os tornam aprendizes preocupados em receber uma formação que privilegie a oralidade da 

língua alvo.  

No discurso, os alunos do CLI estão representados como atores sociais por 

personalização, determinação e demais subcategorias que representam papéis agregadores 

nos grupos personalizados com dificuldades semelhantes. Assim, os atores sociais também 

podem assumir o papel de atores, experienciadores e atribuidores de ações que partem, 

principalmente do que os alunos do CLI vivenciam no aprendizado do inglês.  

Constatamos também que os atores sociais representados pelos alunos do CLI 

utilizam a nominalizaçao a gente em maior frequência para recontextualizar as situações 

vivenciadas na aprendizagem e que se repetem na formação inicial. As contradições 

emergem quando o aluno do CLI se depara com uma realidade distante da imaginada na 

sala de aula do ensino regular. Desse modo, o único viés para a possível desconstrução de 

sua prática é o de desenvolver-se intelectualmente na graduação. A partir daí, os papéis são 

marcados por experiências diversas que são reproduzidas no discurso das expectativas do 

profissional despreparado e deslocado do contexto de sua realidade local.   
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Para finalizar, elaboramos a Figura 9, que ilustra a combinação dos elementos de 

análise explorados nesta pesquisa: 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

No centro deste processo de construção do conhecimento está o aluno envolvido 

pelos elementos da linguagem que o definem como um participante do discurso. Esse ciclo 

é instituído na relação entre a Gramática realizada pelos pronomes. Na relação do nível 

Semântico, no qual os alunos do CLI representam-se nos papéis de aprendizes 

reconstituindo os significados do que experienciam nas relações sociais com os 

professores, os colegas e o curso. Em geral, notamos que ao expressar suas opiniões, os 

alunos atribuem para eles mesmos facetas múltiplas que envolvem características do 

aprendizado vividas no passado, integradas nas novas expectativas ressignificadas diante 

do contexto da formação inicial. Os papéis dos alunos do CLI também nomeiam aqueles 

que influenciam diretamente no seu processo do aprender o inglês na Universidade. As 

nomeações representam os papéis projetados para os professores e colegas de curso. E, no 

nível do Discurso, os alunos do CLI representam os atores sociais que recontextualizam as 
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Figura 9 – Relação dos Elementos de Análise e a Interpessoalidade                                                         

Fonte: Dados da Pesquisa 
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práticas sociais organizadas na sala de aula do ensino básico e da graduação, ao passo que 

aliam alguns elementos linguísticos acompanhados de um todo significativo e especifico 

do contexto do qual vivem como participantes socializados. Todo esse processo está 

circundado pelo fenômeno da Interpessoalidade.   

No caso dos alunos do CLI, o isolamento e as contradições com os conceitos de 

linguagem e ensino de línguas na região contribuem para que o futuro professor se 

represente como incapaz de transformar o contexto de ensino repetitivo que sempre 

vivenciou. Desse modo, as relações sociais tanto dentro da universidade como externa à 

instituição representam fontes ricas das quais as marcas da linguagem transmitem o 

participante da interação capaz de atribuir para si e aos outros papéis sociais simultâneos.  

Após este apanhado geral da análise dos dados, passaremos para as Considerações 

Finais da pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Pesquisas acerca dos contextos da formação inicial de professores são crescentes no 

campo de investigação da LA. Trabalhos como os de Gimenez (2005), Magalhães e 

Liberalli (2009), Alvarez (2010), Celani (2010), Viera-Abrahão (2010), Pavan e Silva 

(2010) abordam a complexa diversidade na construção de espaços de formação de 

professores que envolvam a articulação da teoria baseada na real prática do aluno. É fato 

considerar que os cursos de licenciatura em LE se distanciam de seu papel em formar 

alunos conscientes da verdadeira concepção de linguagem em torno do processo de ensino 

e aprendizagem (PAIVA, 2003).  

 Diante dessa problemática, direcionamos o olhar para o currículo de um curso de 

formação inicial de professores de inglês no interior da Amazônia Ocidental. O corpus do 

presente estudo foi composto a partir da participação de 28 alunos do CLI, posteriormente 

entrevistados em torno de suas opiniões partindo das reformulações dos currículos de 2006 

e de 2009. Desse modo, os alunos foram agrupados de acordo com os anos iniciais (1º e 3º 

períodos, cursando no currículo novo) e anos finais (5º e 7º períodos, cursando o currículo 

antigo).    

 Este estudo buscou suporte teórico e analítico na Gramática Sistêmico-Funcional, 

desenvolvida por Halliday (1994), Halliday e Hasan (1989), Halliday e Matthiessen 

(2004), Eggins (1994; 2004) e Thompson (2004). Os conceitos acerca da Interpessoalidade 

(THOMPSON; THETELA, 1995) e a Teoria das Representações dos Atores Sociais (VAN 

LEEUWEN, 1997; 2003) nortearam a análise para identificarmos as marcas linguísticas 

que realizaram os papéis sociais dos alunos do CLI. 

 Para que fosse possível proceder à análise dos papéis que os alunos 

recontextualizam das práticas atribuídas na sala de aula de sua formação inicial e daqueles 

que partilham seu contexto, propusemos os objetivos retomados a seguir: 

1. Identificar os tipos de pronomes, papéis e atores sociais representados nas 

opiniões dos alunos do CLI em relação ao currículo e daqueles que constituem 

o contexto de sua formação inicial. 
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2. Caracterizar os tipos de pronomes, papéis e atores sociais representados nas 

opiniões dos alunos do CLI. 

3. Analisar as marcas lexicais representadas nos papéis e nos atores sociais pelos 

alunos do CLI sob a ótica Sistêmico-Funcional. 

 Para a identificação destes elementos de análise utilizamos a ferramenta 

computacional WST (SCOTT, 2010) com os recursos Wordlist, que produziu as listas de 

ocorrências de vocábulos e de itens lexicais como os referentes pronominais Eu, Você e 

Ele; e o Concord, que possibilitou a amostragem da metáfora de modalidade Eu acho que. 

Tais marcas linguísticas apontadas pelos instrumentos de análise lexical conduziram para 

identificação dos papéis e atores sociais que estão representados no discurso dos alunos do 

CLI.    

 Como já apontado na análise, percorremos três níveis principais. Os níveis de 

análise foram norteados por três categorias presentes nas opiniões dos alunos em torno do 

currículo para atribuir os papéis de si mesmos, do seu curso e dos seus professores.   

No primeiro nível, organizado pela Gramática analisamos os pronomes Eu, Você e 

Ele. Dos pronomes analisados focamos no referente Eu, devido à maior concentração de 

ocorrências no corpus. O nível seguinte refere-se ao Semântico, em que foi combinada a 

análise realizada nos pronomes com os conceitos de Interpessoalidade. A partir destes 

conceitos, concentramos esta análise nos papéis projetados, por sua vez atribuídos pelos 

alunos para ações de si mesmos e nomeados para os professores e colegas. No terceiro 

nível, analisamos como os alunos reconstroem seus papéis atribuídos, a partir do que 

vivenciam em suas práticas sociais. Neste nível, focamos nos atores sociais que estão 

situados no aspecto Discursivo.  

A partir desta exposição, cumpre-nos retomar as perguntas de pesquisa que guiaram 

a análise dos papéis sociais atribuídos pelos alunos do CLI: 

 Para a primeira pergunta – Como estão representados os tipos de pronomes, papéis 

e atores sociais nas opiniões dos alunos do Curso de Letras Inglês (CLI) expressas acerca 

do currículo e daqueles que constituem seu contexto de formação inicial? Constatamos 

que os tipos de pronomes utilizados com maior frequência foram Eu, Você e Ele. De modo 

geral, o referente Eu foi utilizado para representar atribuições dos papéis do “Aprendiz”, 

que sugerem relacionar suas histórias de aprendizagem diretamente com as experiências 



149 

 

inicias vividas no curso. Estas histórias atribuem os papéis de si mesmos e, por sua vez, 

estabelecem um vínculo com o que os alunos esperam do curso e dos professores.   

Identificamos também o papel do “Ingressante na licenciatura”, no qual o aluno 

atribui as suas expectativas antes de ingressar no curso, que estão relacionadas com a 

opção de escolha do curso, em muitos casos motivadas pelo interesse em aprender o inglês. 

Outros aspectos são atribuídos quando os alunos se identificam com este idioma ao 

vivenciarem situações na sala de aula do Ensino Médio e Fundamental. O anseio em 

tornar-se proficiente na língua também é representado pelo uso do pronome Eu, que na 

análise denominamos de papel do “Falante de inglês”. No corpus, este papel é atribuído 

com pouca frequência, o que demonstra que os alunos podem idealizar os propósitos da 

formação de professores no CLI.  

Os alunos ainda utilizam a metáfora de modalidade realizada pela metáfora de 

modalidade, Eu acho que para expressar as opiniões relacionadas ao curso e aos 

professores. Conforme constatado no corpus, a metáfora de modalidade foi realizada 88 

vezes pelos alunos. Assim, os alunos representam julgamentos e avaliações sobre o curso e 

os professores utilizando modalizações.  

O referente Você representou 26% da frequência total no corpus e os alunos o 

utilizaram para atribuir o papel de si mesmos envolvidos com os professores, os colegas e 

curso do seu contexto de formação. Os outros, aqui representados pela relação com os 

professores, os alunos e o curso demonstram que os alunos tentam partilhar suas opiniões 

com o professor-pesquisador. Os papéis que são construídos por meio do referente Você 

representam a autoconstrução do Outro, endereçado nos papéis do “Você como aluno” e 

“Você como futuro professor”. O referente pronominal Ele representou 12% do total do 

corpus, utilizado pelos alunos para atribuir papéis que projetam as expectativas 

correspondentes aos professores do curso. Os papéis que surgem a partir do uso do 

referente Ele estabelecem relações que os alunos constroem com avalições das aulas e das 

disciplinas.   

Com relação aos papéis, identificamos dois tipos: os papéis projetados por 

nomeação com 31% de frequência e os papéis projetados por atribuição que representaram 

69%. Os alunos representaram os papéis projetados por nomeação para expressar os 

significados interpessoais das avaliações sobre o curso, as experiências de aprendizagem, 

bem como as perspectivas da formação inicial. Os papéis projetados por atribuição foram 
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representados pelos alunos para expressar o aprendiz na formação inicial e na futura prática 

profissional.  

Os atores sociais foram representados para recontextualizar as práticas sociais dos 

alunos, que estão relacionadas com as opiniões que os alunos expressam ao incluírem-se 

como atores sociais ativos. Dessa forma, os atores sociais ativos realizam seus papéis 

seguindo as experiências que constroem ao participar do processo de aprendizagem na sua 

formação. Os alunos também representam os atores sociais passivos, os quais se 

constituem como sujeitos observadores de suas práticas na sala de aula. Além disso, os 

atores sociais são personalizados para representar os alunos como um grupo/comunidade, 

que vivenciam semelhantes práticas e expectativas na aprendizagem. Esta 

recontextualização é relacionada ao que eles vivenciam no curso com os colegas e os 

professores. Assim, constatamos que os alunos representam sua inclusão como atores 

sociais na frequência de 84%. 

 Para a segunda pergunta – Quais as características atribuídas pelos alunos do CLI 

ao representarem no seu discurso as realizações linguísticas dos tipos de pronomes, 

papéis e atores sociais? As características representadas pelos alunos do CLI surgem 

especificamente das experiências com o processo de aprendizagem do inglês. Os alunos 

realizam seus papéis de aprendizes, a partir do uso dos pronomes, Eu, Você e Ele. Estes 

papéis atribuem as relações dos alunos acerca de suas experiências e expectativas 

construídas durante sua trajetória de aprendizagem. Constatamos ainda, que os alunos se 

caracterizam como aprendizes incertos de seu papel na formação inicial. No entanto, estes 

alunos são aprendizes conscientes de que o curso pode contribuir para o seu 

desenvolvimento intelectual e para sua possível prática profissional como professor de 

inglês.       

Os alunos também se caracterizam como expectadores de sua formação, para a qual 

constroem expectativas de um currículo que possa lhes oferecer mais disciplinas em inglês. 

Estes alunos podem ser caracterizados como aprendizes inexperientes, e que pouco 

conhecem de seu contexto. O desconhecimento dos objetivos da formação inicial por parte 

dos alunos também pode caracterizá-los como um aprendiz que idealiza o aprendizado do 

inglês.   

Os papéis que os alunos atribuem ainda caracterizam expectativas da futura prática 

profissional. Estes papéis representam as relações que os alunos constroem com os 
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professores e com o curso. Na relação com os professores, os alunos se identificam como 

avaliadores da maneira como são conduzidas as disciplinas e as aulas durante sua 

formação. Os alunos, ainda atribuem características para os professores e para o curso, 

assim representando as relações que são instituídas na sala de aula e no processo de 

formação. As relações podem ser entre os papéis dos alunos nomeando os colegas de curso 

e os papéis dos alunos nomeando os professores. Ao nomear estes papéis, os alunos 

caracterizam-se como aprendizes que julgam/avaliam aqueles que partilham do seu 

contexto.  

 Para a terceira pergunta de pesquisa – Quais marcas linguísticas caracterizam os 

pronomes, papéis e atores sociais representados nas opiniões dos alunos do CLI?    As 

marcas linguísticas identificadas foram os referentes pronominais Eu, Você e Ele. Por 

meio delas, os alunos constroem suas opiniões para atribuem papéis acerca de seu processo 

de aprendizado. Em geral, os papéis que foram marcados pelo uso do pronome Eu 

representaram um aprendiz que descreve seu processo de aprendizagem do inglês. Os 

outros papéis atribuídos expressam aprendizes conscientes de seu desenvolvimento no 

decorrer da graduação, como também aprendizes que descrevem os motivos que os 

levaram a ingressar na licenciatura.  

Com relação aos professores e ao curso, os alunos atribuem papéis realizados por 

meio da metáfora de modalidade Eu acho que. Os outros referentes pronominais, Você e 

Ele foram realizados para sinalizar papéis projetados em torno das relações entre os alunos 

e os professores e do que eles esperam do futuro de sua profissão.    

Outras marcas linguísticas representaram os papéis projetados. Nestes papéis, os 

alunos realizaram combinações linguísticas com o referente pronominal Eu. No total, 

foram identificados 8 tipos de papéis projetados por nomeação. Destas nomeações, os 

alunos construíram no seu discurso 5 significados interpessoais, que versam sobre as 

avaliações do curso representado pela estrutura, Eu + a gente. Os alunos também 

realizaram significados acerca do processo de aprendizagem, que no corpus foi 

representado pela estrutura, Eu + a pessoa. No significado que aborda as perspectivas da 

formação inicial, os alunos realizaram a estrutura, Eu + professor; Eu + Universidade; 

Eu + aluno e Eu + você. Estas realizações referiram-se diretamente às experiências 

vividas no contexto da formação inicial. E, ainda, as experiências de aprendizagem 

também foram expressas nos papéis projetados pela nomeação, Eu + colegas.   
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De acordo com os dados analisados, constatamos que os alunos realizam papéis 

projetados por atribuição para representar o aprendiz na formação inicial e o aprendiz na 

futura prática profissional. Os papéis projetados por atribuição são realizados por processos 

que representam as ações dos alunos acerca do currículo e daqueles que participam de seu 

contexto, realizada por meio de processos mentais, processos relacionais atributivos e 

processos mentais de afeição.  

Os papéis atribuídos também são realizados pelo uso de processos, pois os alunos 

atribuem para si mesmos características que decorrem de seu processo de aprendizagem em 

relação aos professores, ao curso e aos colegas. Ademais, os papéis projetados por 

atribuição representam também as expectativas dos alunos em torno da realidade de seu 

contexto de formação.   

Para representar linguisticamente os atores sociais, os alunos construíram seu 

discurso por meio de diferentes marcas. As principais marcas linguísticas que identificam 

esses atores sociais foram o referente pronominal Eu e algumas nominalizações como, por 

exemplo, a gente e os professores. Os alunos representam seu papel social, ao atribuírem 

determinadas ações para os professores e os colegas de sua formação inicial. 

 Identificamos também, marcas linguísticas de atores sociais ativos realizadas por 

meio do referente Eu, seguida de processos, como por exemplo, eu fiz, eu entrei, eu vou 

aprender (processos materiais); eu acho, eu espero, eu penso (processos mentais); eu 

tenho, eu sou (processos relacionais). Nesse tipo de marca, os alunos expressam 

experiências do curso, com os professores e colegas. Os outros atores sociais que são 

identificados por estas marcas, podem ser: atores passivos referentes àqueles que 

vivenciam e beneficiam-se das ações, ou, ainda, os alunos representaram atores sociais por 

meio da personalização.        

 Ressaltamos que o percurso proposto para análise possibilitou identificar nas 

opiniões dos alunos marcas interpessoais que delineiam seus papéis sociais partindo das 

interações que são construídas com o que pertence ao seu contexto de ensino e 

aprendizagem. Verificamos que, os alunos não limitam suas opiniões especificamente ao 

currículo, todavia atribuem papéis que vivenciaram na trajetória de seu aprendizado, e, 

assim, os inter-relacionam com os professores, os colegas, o curso e as disciplinas.   
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 Dessa forma, as marcas linguísticas identificadas por meio do programa WST, 

posteriormente analisadas seguindo os conceitos da Interpessoalidade, possibilitou 

caracterizar como os papéis dos alunos são construídos e reconstruídos no discurso. 

 Por meio da identificação dos papéis sociais é possível constatar que os alunos do 

CLI constroem idealizações ao ingressarem na formação inicial, por sua vez, permeadas 

por diferentes tipos de crenças fundadas no ensino e na aprendizagem do inglês. Tais 

crenças construídas no início de suas experiências como aprendizes são trazidas do 

histórico de aprendizagem para o contexto de formação, o que justifica a opção do excerto, 

“eu pensei que ia sair daqui falando Inglês” que foi incorporado ao título desta 

dissertação. O fragmento ilustra claramente a lacuna no conhecimento do aluno acerca das 

metas propostas pelos cursos de licenciatura em Letras, no caso desta pesquisa, a LI. Em 

contrapartida, os alunos do CLI também se identificam com papéis de aprendizes 

conscientes de seu desenvolvimento ao ingressarem no curso, como indicado pelo aluno 

1PA4, “eu me surpreendi muito, estou até lendo mais por causa das aulas do professor”.  

 As limitações desta pesquisa estão relacionadas ao número reduzido de 

participantes, pois não foi possível entrevistar todos os alunos que cursavam o CLI durante 

o período da coleta de dados. Uma quantidade significativa de participantes nas entrevistas 

poderia possibilitar, por exemplo, a análise das opiniões acerca das disciplinas específicas 

incluídas nos currículos de 2006 e de 2009. Dessa forma, o corpus das entrevistas 

apresentaria aspectos linguísticos amplos para que pudéssemos identificar, de forma geral, 

um universo total das opiniões dos alunos. Outra limitação está relacionada ao tempo e à 

distância combinados com os alunos para a realização das entrevistas. Em virtude da 

incompatibilidade do tempo e da distância, foi necessário estabelecer um cronograma de 

entrevistas em diferentes locais para que os alunos pudessem participar do processo de 

coleta dos dados. Esses entraves surgiram devido ao fato de que alguns alunos residiam em 

locais distantes do campus universitário e possuíam ocupações em outros períodos além do 

curso.  

 Partindo da articulação estabelecida entre os objetivos e perguntas de pesquisa 

retomadas nesta seção, torna-se adequado apresentar as possíveis contribuições oriundas 

deste estudo. A primeira contribuição refere-se às questões do ensino de inglês na 

formação de professores no contexto em que me insiro como professor-pesquisador. Desta 

contextualização espera-se despertar no grupo de docentes do CLI questionamentos acerca 
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do perfil de professor de inglês que estamos formando na licenciatura, bem como 

implementar práticas de informação dos reais propósitos de formação do curso. Este 

trabalho também poderá contribuir para o desenvolvimento de projetos de extensão e 

pesquisa que incorporem instrumentos de reflexão como narrativas, portfólios de 

aprendizagem, sessões de visionamento dentre outros. Tais práticas reflexivas acerca do 

processo de ensino e aprendizagem do inglês compõem estudos desenvolvidos por 

pesquisadores interessados no contexto de formação de professores no âmbito do Programa 

de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, tais como como Vargas (2011), Santos (2011), Aquino (2012) dentre outros.    

 Por fim, apontamos aqui algumas propostas de estudos futuros que podem ser 

oportunizados, a partir dos resultados obtidos pela realização da presente pesquisa, a saber: 

 

 Estudo longitudinal da reconstrução dos papéis sociais dos futuros 

professores de LI; 

 A construção do conhecimento do futuro professor de LI em pré-serviço; 

 Análise de narrativas de professores em serviço sobre concepções do 

ensino e aprendizagem de LI; 

 A inclusão de instrumentos reflexivos em torno da prática do ensinar e 

aprender o inglês na formação inicial. 

  

 Considero que este estudo ampliou o conhecimento acerca do contexto em que atuo 

como professor, principalmente na validade dos dados em torno dos múltiplos papéis que 

os alunos do CLI podem construir na medida em que, recontextualizam suas práticas ao 

cursarem as disciplinas do currículo. Saliento também que esta pesquisa representa parte de 

realizações pessoais e profissionais decorrente das experiências como aluno e professor da 

graduação em Letras/Inglês. É válido mencionar que esta pesquisa deverá ser contínua e 

detém-se para um caminho que apenas começou a ser percorrido.   
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ANEXO I 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 Estou ciente de que as entrevistas farão parte dos dados da pesquisa de mestrado de 

Rodrigo Nascimento de Queiroz, sendo que o objeto de estudo pauta-se nos papéis sociais 

dos alunos do curso de Letras/Inglês (CLI) representados em suas respectivas opiniões 

sobre a reformulação de dois currículos.  

 Minha participação é voluntária e todas as minhas produções orais serão divulgadas 

na pesquisa de forma anônima, resguardando informações sobre a minha identidade como 

nome e dados do perfil de aluno do CLI.  

 Também estou ciente de que os trechos das entrevistas poderão ser usados em 

outras produções científicas de artigos, relatórios ou apresentações relacionados a pesquisa 

sobre a formação de professores de língua estrangeira.  

 Reconheço que recebi cópia assinada do presente Termo de Consentimento. 

 

Nome do Participante: _________________________________________________ 

Assinatura: __________________________________________________________ 

Telefone: ____________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________ 

Data: ________________________________________________________________ 

Adaptado de: BARCELOS, A.M.F. Ser professor de inglês: crenças, expectativas e 

dificuldades dos alunos de Letras. In: VIEIRA ABRAHÃO, M.H. (Org.) Prática de Ensino 

de Língua Estrangeira - Experiências e Reflexões. Campinas: Pontes, p.29, 2004. 

 



162 

 

ANEXO II 

QUESTIONÁRIO PERFIL DOS ALUNOS 

 

Prezado Aluno, 

 

Esse questionário busca delinear seu perfil como aluno do curso de Letras/Inglês 

(CLI) em uma instituição federal de ensino superior da cidade de Cruzeiro do Sul/Acre.  

As respostas serão usadas na pesquisa de Mestrado do Programa de Pós-graduação 

em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Esse 

estudo foca em questões concernentes ao currículo e a formação profissional de professores 

de inglês no CLI. Suas informações serão essenciais para a produção cientifica dessa 

pesquisa.  

 

Obrigado, 

 

Rodrigo Nascimento de Queiroz 

 

1. Sua idade: _______________ 

2. Sexo: ______ Masculino   ______ Feminino 

3. Período em que estuda no curso de Letras/Inglês: _________________ 

4. Você estudou em algum curso livre de idiomas?  ____ Sim ____ Não 

5. Se você respondeu sim na questão no. 4 indique os níveis estudados no curso de 

idiomas. 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. Você tem alguma experiência com o ensino de inglês? ____ Sim   ____ Não 

7. Se a resposta da questão no. 7 for afirmativa descreva os níveis no ensino 

trabalhados por você.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

ANEXO III 
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TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS (GRUPO 1 – 1º e 3º PERÍODOS) 

 

Ocorrências Sinais 

Fala do Professor Pesquisador [ ] 

Fala do aluno 

1PA: Aluno do 1º período 

3PA: Aluno do 3º período 

5PA: Aluno do 5º perído 

7PA: Aluno do 7º período 

Pausa ou imcompreensão de palavras ... 

Interrogação ? 

Exclamação ! 

 

ENTREVISTA 1P  

[Falem suas opiniões sobre o currículo do curso de Letras/Inglês.] 

1PA1 : Então, o Inglês eu tive menos do que o básico, assim porque eu não tive professores capacitados, assim formados 

para me dar aquela disciplina, então quando eu cheguei eu estava esperando que o professor fosse passar tudo direitinho 

ali, a base. Então, eu acho que todo mundo da sala teve muita dificuldade, por causa disso, por a professora já esperar que 

a gente soubesse e realmente a gente não vem; a gente vem despreparado em relação àquilo que o professor espera que a 

gente esteja. Então, eu acho que para iniciante do primeiro período tem que ter um pouquinho mais de... sabe, mais 

devagar, revisar um pouco ou passar aquilo que a gente nem teve. Então, a gente vai meio assim que atropelado, assim 

fazendo as coisas assim meio que no rumo, então eu acho que é isso. E Fonética né, eu acho que a Fonética tem que ir um 

pouquinho devagar, porque a gente não teve tanta base assim, é isso.  

[E os outros, o que acham da grade curricular?] 

1PA2 : A grade curricular eu acho que devia ser, é que nem o Senhor falou, a gente está sendo formado para ser 

professor, mas aí a questão é que a gente está sendo formado para ser professor de Inglês. A grade curricular deveria ser 

maior de Inglês bem maior no primeiro período e eu acho que no decorrer dos outros períodos porque na minha opinião, o 

Inglês pra mim seria cinco anos porque é pouco tempo para se aprender uma Língua Estrangeira. 

[E pra ser professor seria quanto tempo?]  

1PA2 : Pra ser professor também seria cinco anos, meu comentário é esse por enquanto. 

1PA3 : Professor, em relação a grade curricular, assim, no inicio eu achei que não fosse necessário todas as disciplinas 

que a gente tem, mas com o decorrer eu acho que é sim necessário porque eu particularmente, com o passar do tempo vi 

que eu não sabia nada de Literatura por exemplo e Linguística, que eu nunca tinha visto na vida. Então, eu acho que é 

necessário o professor tem que ter na mente assim o conhecimento bem abrangente das coisas. Então, eu acho que o 

professor tem que estudar só a Língua Inglesa, o estudante né, se ele não sabe nem da Língua Portuguesa direito, sem 

entender o nosso idioma. Então, eu acho que agora depois dessas primeiras experiências entendi que isso é necessário.  

[Muito bem, e você o que você acha do currículo assim tá te ajudando? Você pensou em ser professor de inglês ou tinha 

outra intenção?]  

1PA4 : Não. Porque tipo assim eu olhei pra trás e vi qual que era a matéria que eu me identificava mais, então foi o 

Inglês. Eu entrei aqui no objetivo de ser tradutora e não professora, mas aí tem que ter especialização. Estou começando a 

entender como é que é isso, mas, eu vou correr atrás. Daí as outras matérias também estou gostando muito como 

Literatura eu me surpreendi muito, estou até lendo mais por causa das aulas do professor, então é muito bom e só a 

Linguística que eu nunca tinha visto, então pra mim foi difícil mais eu vou recuperar. 

[e as disciplinas de Inglês especifica?]  

1PA4 : A de Inglês é talvez a minha base do Ensino Médio tenha sido um pouquinho melhor do que a das meninas lá de 

Mâncio Lima. Os meus professores eram bons tinham uma pronúncia muito boa, parecida com os professores daqui de 

Inglês, então da pra acompanhar porque é muita coisa, mas são aquelas regras básicas que a gente vai só revendo, tentar 

lembrar. 

[Qual tua maior dificuldade assim, quando começou fazer a disciplina de Língua Inglesa?]  
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1PA4 : É... dificuldade,  deixa eu ver, as regrinhas tentar lembrar as regrinhas, a questão de relembrar as regras.  

[A questão da Conversação era fácil pra ti?]  

1PA4 : Não ainda não também isso aí também ainda tá um pouco difícil mas a professora fala que a gente vai ter mais 

isso de conversação. Então, eu acho que vai melhorar, isso ai estou muito preocupada não. 

[E você acha que é importante essas disciplinas assim Literatura, Língua Portuguesa, Língua Inglesa pra formação do 

professor?]  

1PA4 : Sim. Porque a gente tem que conhecer a nossa língua primeiro, né? Pra poder entender a outra né. Aprender a 

Literatura deles, a língua deles, a Gramática deles. Então é fundamental só queria que fosse um pouco maior a carga 

horária de Inglês.        

1PA2 : Quanto à questão de recursos, pode citar a questão de recursos? É... Eu acho que deveria ter uma Gramática 

porque é que nem a 1PA1 falou no Ensino Médio os professores não preparam a gente pro que tá aqui na Universidade, é 

necessário uma gramática pro aluno poder estudar em casa porque se não, não tem como aprender Inglês sem uma 

gramática especifica da língua. 

[Da disciplina de língua inglesa, então, você acha que precisa de um suporte?]  

1PA2 : Precisa de um suporte, de uma gramática, de um recurso pra estudo.  

[Então você acha que é importante o professor saber de gramática? E os outros aspectos assim?]  

1PA2 : Quanto às outras disciplinas é essencial até porque Literatura é ótima. O professor de Literatura simplesmente é 

excelente ele faz com que você mude a sua opinião com relação aquele assunto. O professor realmente é muito 

importante na hora do aprendizado do aluno. O professor de Língua Inglesa é bom, mas ele deixa a desejar muito na 

questão de explicar, ele deixa muito livre pra você ter o conhecimento próprio, mais você não tem o recurso para ter o 

conhecimento próprio, não tem como adquirir aquilo; até porque a Universidade não disponibiliza isso aqui uma 

gramática. 

[Então essa é a tua dificuldade na disciplina?]  

1PA2 : Isso.       

1PA5 : E tanto que todas as provas de tudo o que eu fiz foi com base no segundo grau né, não foi nada do que ela 

explicou assim tal né, passou mais aqueles verbos, aquelas coisas o monitor explica melhor que ela, tem professor que 

explica muito melhor do que mesmo ela, ela dá a apostila e resolva lá, procure no dicionário, procure seus métodos. O 

Inglês ela tinha que explicar ali porque a gente não tem como aprender Inglês em casa sozinho não tem.  Eu fui duas aulas 

com o monitor e eu achei que ele explica muito melhor do que ela, todo mundo tem essa mesma opinião. 

[Essa foi a maior dificuldade de vocês na disciplina, mas o quê que tu pensa assim, o que tu acha das disciplinas em geral 

no curso?].  

1PA5 : É também estou gostando né, estou aprendendo muita coisa que realmente eu nunca tinha visto.      

1PA2 : Tem que haver uma grade curricular de Inglês maior, tem muita, não é desnecessário as outras matérias, as outras 

como Introdução aos Estudos Literários, é... o que mais... Linguística I, Linguística II, não é desnecessário, mas a grade, é 

muito grande a grade curricular desses cursos, aliás, dessas disciplinas do que a de Inglês; é necessário ser maior a de 

Inglês porque se não, não vai sair professores formados, com uma boa formação daqui da faculdade. 

[Mas, tu acha que isso pode mudar no decorrer dos períodos que tu vai passar?]  

1PA2 : É eu acho que pode mudar mais até agora. 

[É a visão que tu tem?]  

1PA2 : É a visão que eu tenho.    

1PA6 : Hein professor eu acho assim também que a dificuldade que tivemos agora, que eu também tive com o Inglês 

principalmente, por não ter tido essa base né, até que tive mais como faz um tempinho que sai da sala de aula do Ensino 

Médio eu tive muita dificuldade com o Inglês. E a minha opinião é que se no primeiro nós tivemos essa grande 

dificuldade que foram coisas simples imagine agora no segundo, porque como já foi falado, vai sempre aumentando o 

nível de dificuldade, então eu acho que é como as meninas falaram a gente vai ter aquela base mais fixa no primeiro 

período, porque quanto mais pessoas tem no curso aí a gente vai tendo mais uma noção, porque senão, por isso muita 
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gente desiste do curso. Porque sinceramente eu vou chegar no segundo, o que é que eu vou fazer, porque aquilo ali não 

serviu de base pra mim ir pra frente não. 

[A Língua Inglesa?]  

1PA6 : Isso professor porque é o pior porque ás vezes a gente chega meio que flutuando. 

[Entendi.]  

1PA6 : Porque a gente chega e já vai isso e aquilo...  

[Gostou?]  

1PA6 : Gostei, gostei da disciplina, mas, eu acho que faltou assim uma base maior, uma explicação, isso aqui é assim por 

causa disso e disso, porque muita gente pensa que é como no Ensino Médio e tal. Então, em relação às outras disciplinas, 

gostei muito das outras disciplinas. Estou gostando das de Literatura, agora a realização dos trabalhos acadêmicos, e o 

que eu mais gostei foi a Linguística.  

[Porque você gostou mais?]  

1PA6 : Eu gostei professor, por questão da gente conhecer, o que é língua, o que que é a linguagem, o que é a fala, o que 

todas aquelas questões, coisas que eu nunca tinha ouvido falar; foi aí que eu prestei mais atenção até mais do que o 

Inglês, daí eu realmente quando chegar lá na frente, quando a professora perguntar eu vou saber responder. 

1PA2 : Quanto a questão de gostar das outras matérias, das outras disciplinas, acredito que o professor faz muita 

diferença, porque o professor de Literatura é simplesmente excelente, ele é um ótimo professor, ele faz você querer 

aprender aquilo ali, minha opinião é essa. 

1PA7 : Eu acho que o professor da Universidade do primeiro período principalmente o de Inglês ele tem que esperar o 

aluno do Ensino Médio, ele tem que saber que a base do Ensino Médio não é aquela esperada, ás vezes é ensinado mas o 

aluno não absorve direito, porque ao Inglês não é dado tanta importância. É mais dado importância ao Português, a 

Matemática, a Ciência, ele vai ficando de lado. E quando a gente chega na Universidade, o professor tem que pegar ali a 

partir do zero para todos chegarem ao mesmo nível dos alunos de primeiro período, porque tem uns que absorvem melhor 

porque tiveram professores mais capacitados e outros não. A gente já chega ali com uma dúvida, pode até passar do 

primeiro período, mas quando chegar no segundo teve uma coisa no primeiro período que foi levando o problema porque 

já não resolveu lá. E vai levando de período em período e não vai aprendendo. Então, no primeiro período tem que ter 

aquilo ali, começar do zero porque o Ensino Médio não dá base mesmo. 

1PA2 : Eu acredito que o tempo de formação para o aluno ser professor, para se formar devia ser maior em Inglês, devido 

ao que ela falou.  

[Diga suas impressões sobre o currículo, sobre a disciplina, as suas experiências.]  

1PA5: Pra mim são ótimas até porque como já foi dito eu tive poucas experiências principalmente na área de Linguística 

e eu sou péssimo em interpretações de textos. E eu a meu ver é a área que eu me sobressaio muito mal em concursos é a 

interpretação de textos. E hoje eu tenho uma noção melhor do que é e do que não é, não que eu já saiba como fazer 

totalmente a interpretação, mas, já tenho uma noção melhor. Creio que já me sairia muito melhor em provas e concursos, 

e a área do Inglês eu sempre tive facilidades. Desde a quinta série do Ensino Fundamental tive um pouco de facilidades, 

sempre me sai muito bem, mas, ao entrar na Universidade, não foi assim me passado, me ensinado como deveria ser feito 

e como não devia, foi como os colegas já passaram, foi assim um assunto quase que jogado pra gente fazer.  

[Mas, me diz para você quando você chegou no curso de Letras/Inglês? O que aconteceu? Como foi a tua primeira 

pressão com as disciplinas?]  

1PA5 : Primeiramente um impacto.  

[Por que foi impactante para você?]  

1PA5 : Assim achando que seria uma coisa muito difícil, creio que seria algo que eu me sairia bem. 

[Por que?]  

1PA5 : Porque achei que não fosse pegar certos conteúdos que estariam sendo passado, mais graças a Deus, certas 

disciplinas não me sai bem mais levei e creio que mais adiante vou me sair melhor nelas e vou me aperfeiçoar muito 

mais.  
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[Quais disciplinas foram mais marcantes pra ti? Quais te deixaram mais consciente do que tu quer? Ou você ainda está se 

sentindo perdido?]  

1PA5 : Estou levando, assim eu me dei com todas as disciplinas e consegui interagir com elas. [Não teve dificuldade com 

nenhuma?]  

1PA5 : Tive em termos de interpretação dos conteúdos.  

[E a Língua Inglesa?]  

1PA5 : Foi boa porque não me sai tão mal nela, mas deixou certos aspectos a desejar em termos de explicação de 

conteúdos. Em relação à disciplina mais marcante pra mim a primeira impressão que tive, quando eu cheguei na 

Universidade; eu pensei que ia sair daqui falando Inglês, saindo daqui sendo fluente em Inglês, mas, pelo o que eu estou 

vendo é muita questão de Gramática e você vai sair daqui tendo a Gramática completa. Você pode até ser um tradutor, 

mas quanto a Fonética no caso né, você tem que sair falando Inglês, não vai sair falando Inglês. O que está sendo mais 

marcante pra mim devido ao desempenho do professor é a Literatura, quanto ao Inglês, o professor é bom, mas deixa a 

desejar em questão da explicação. 

[Vocês acham que precisa de um complemento a mais, já que vocês estão começando agora no curso?] 

1PA1 : Acho que os professores principalmente de Língua Inglesa que é o curso que a gente está fazendo, eles tem que 

fazer, criar, mecanismos para fazer o aluno querer cada vez mais e mais e não criar dificuldades pra fazer o aluno desistir, 

porque foi isso o que eu senti, falam coisas tipo: “Ah! só se formam quatro, porque é muito difícil!”, ela não incentivava, 

deixando a gente pra baixo é assim que a professora fazia. 

1PA3 : Falava comigo : “Vai ser a peneira, quem não conseguir comigo não vai!”. Ninguém aprende sobre pressão, as 

pessoas aprendem quando elas querem aprender, quando elas querem saber daquilo, do contrário não adianta, é isso. 

1PA7 : Ela dizia que ia fazer a seleção e só ia levar os melhores para o segundo período e os fracos iam desistir. Eu acho 

na questão da professora é porque ela passa mais não dá explicação das regras. Gente essa é regra assim e assim, agora 

façam o exercício, não ela fala: “Está aqui o exercício, resolvam!”.  

[Vocês acham que isso prejudicou então?]  

1PA7 : Prejudicou na disciplina, porque se antes ela passasse exercício ensinando as regras, é certo que ela contou que a 

gente já sabia do Ensino Médio, a gente só sabia o básico e a gente acaba esquecendo. Se ela fizesse essa revisão e 

quando tudo estivesse fresco na nossa cabeça aí sim ela passasse a prova, porque a nossa primeira prova foi uma derrota. 

Coisas tão fáceis que depois da prova o monitor foi conversar com a gente e explicar, a gente não teve a explicação de 

como fazer, passou a apostila que a gente levava pra casa, monte de página para gente resolver em casa e nem sabia 

resolver era feito no rumo. 

1PA2 : Essa é a questão de ter uma gramática, ter um recurso pra estudar, ter disponibilidade da língua, porque senão ele 

não vai conseguir resolver o exercício passado pelo professor.  

[Entendi. então vocês acham que o currículo é mais importante valorizar a gramática ou outras coisas? O que vocês estão 

vendo agora?] 

1PA1 : Na minha opinião não, não é aquela questão de Gramática, mas para o professor exigir ele tem que ensinar 

primeiro, a partir do momento que ele ensina, ele pode cobrar. Não é questão de Gramática ou não Gramática, é questão 

de conteúdo. 

1PA7 : Não foi isso que aconteceu né, foi cobrado muito sem ser explicado depois que cobrou, o monitor dava uma 

passada, e já tinha passado a prova e já estava sem jeito. 

1PA2 : Há uma controvérsia porque os professores pensam que a gente já vem preparado do Ensino Médio. Eles acham 

que a gente vai chegar aqui sabendo daquilo que eles estão passando pra gente no primeiro período, e não é o caso, a base 

do Ensino Médio é muito escassa, é muito pouco, não tem uma base. 

1PA1 : Exatamente isso não tem como eu falei, os professores acham que a gente chega aqui com uma base, mas não 

temos. A gente conversou com a professora que a gente não tinha tido um ensino das coisas que tinham que ser passado 

pra gente. “: Será que daria pra Senhora explicar pra gente?”.  Então, a partir do momento em que ela sabe disso, das 

deficiências ela tinha que suprir, que ensinar, mais ela não supriu isso. 

1PA5 : Mas vai mudar isso? Com essa entrevista?  Então tá. Mande o recado lá. Pra ela voltar e explicar tudo de novo?  

[O que vocês esperam da próxima disciplina? Porque eu já sei as impressões de vocês.] 
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1PA3 : Compreensão. Assim para poder entender o lado da gente porque como as meninas falaram, o professor chega lá e 

joga pra gente, sem a gente ter uma base né, ele tem que compreender a gente e ensinar direitinho. Tirando todas as 

nossas dúvidas, não adianta jogar lá pra gente como que a gente vai se sair? Tem que ir ensinando devagarinho. 

1PA1 : É  aquilo que eu falei explicar o conteúdo e depois você cobra, não chegar e dizer está aí o exercício aí como é 

que você vai fazer? No caso da Fonética, como é que você vai falar? A pronúncia é assim e o símbolo linguístico é esse, a 

gente não estudou Fonética ainda só estou dando um exemplo. Como que você vai ver o símbolo lá e dizer agora “se 

vira”, pronuncia e acabou. Tem que explicar! 

1PA2 : No trabalho curricular do Senhor, no caso o Senhor vai falar Inglês na sala, vai dar aula falando Inglês, no caso o 

Senhor é a Fonologia. Eu acho que deveria ser maior isso, o Senhor deveria dar aula em Inglês e Português juntos, mas 

dando ênfase no Inglês. É o que o senhor falou a gente tem que ter contato com a língua, porque a partir do momento que 

você sai daqui é apenas um brasileiro, a gente não tá aprendendo outra língua lá fora, a não ser na sala de aula ou no seu 

estudo de autoconhecimento em casa. Eu espero que a grade curricular de Fonologia e de Fonética seja bem maior do que 

as outras de Introdução aos Estudos Literários. Literatura I, Literatura II, na questão do Inglês e não na Língua 

Portuguesa, eu espero que seja bem maior.  

[E essas outras disciplinas do currículo que vocês tiveram agora contribuíram de alguma forma?]  

1PA2 : Com certeza.  

[Qual? Te ajudou a melhorar em que? Em que sentido? Você entrou de uma maneira e agora é outra pessoa?] 

1PA5 : Vou responder. Assim, contribuiu e muito, porque já que a gente está fazendo um curso de Licenciatura, a maioria 

vai ser destinada a professores e as matérias que a gente teve, a gente revisou, a gente tá revisando ainda, tendo textos, 

Literatura, Linguística. E pra gente ser um bom professor a gente tem que compreender os textos melhores, tem que saber 

fazer um texto bem, tem que saber compreender, passar. E isso a gente tá aprendendo agora, isso foi de fundamental 

importância porque a gente ia levar o problema que já tem na sociedade mais adiante, e o problema já sendo solucionado 

aqui, a gente já vai resolvendo aqui fora das escolas de Ensino Médio. 

1PA7 : E até professor a questão de você querer se informar, querer ler outros livros, obras de grandes autores, porque a 

gente sabe que na nossa região a questão da leitura, não tem essa cultura de ler muito. E com essas disciplinas a gente tem 

o interesse maior para ler e conhecer autores, então a vida da gente no social muda muito a maneira de se comportar e até 

todas as informações. A gente procura buscar mais informação para crescer não só naquela coisa de conteúdo, mais 

crescer também como pessoa, como ser humano.  

1PA4 : E despertou até a vontade na gente de aprender mais e passar o conhecimento que a gente aprendeu, tipo a 

Literatura despertou assim uma vontade enorme de aprender mais e mais, despertou uma vontade muito grande. 

1PA2 : Acho que entrando em um consenso, eu acho que aqui está deixando muito a desejar na questão de Inglês. No 

início, não sei futuramente, mas no início tá deixando muito a desejar. Essa foi minha primeira impressão aqui na 

Universidade.  

[Então vocês precisam de mais disciplinas no primeiro período?]  

1PA2 : Mais disciplinas no primeiro período de Inglês e com um tempo maior. 

1PA5 : O conteúdo tem que ser mais mastigado, mais minuciosamente, porque se a gente tá tendo dificuldade no 

primeiro período, no segundo a gente vai ter. Se o problema está no primeiro com certeza nós vamos levar. Então, ele tem 

que ser solucionado no primeiro período, porque senão a gente vai levar esse problema. Professor eu acho assim que 

como o Senhor falou que quando o Senhor viajou não falava nada em Português. Então, eu acho que a Universidade 

poderia proporcionar para quem faz Letras Estrangeira ou Espanhol ou Inglês, fazer com que a gente fosse visitar um país 

desses, para ver como a gente se saía no final do curso, no meio, eu não sei, depois que a gente tivesse uma base maior, 

como a gente se saísse tipo como um modo avaliativo, como seria lá, aí sim a gente iria saber se estávamos capacitados 

ou não de dar aula pra alguém ou então de está bem formado. Quem faz Espanhol ou Inglês tinha que ter um contato para 

ver como iria se sair.  

1PA3 : E pra resolver a questão de pouco tempo na grade curricular. Eu acho que a Universidade poderia oferecer um 

curso extra de Inglês. Que pudesse ensinar você a falar, a ter conversações, você a conviver ali; porque só esse período na 

manhã é como o 1PA2 falou é muito pouco. Então, eu acho que a Universidade deveria oferecer um curso mais amplo, 

que desse para você ter aquele contato mesmo com a Língua Estrangeira aqui mesmo na Universidade. Se não tiver como 

sair para um outro lugar. 

ENTREVISTA : 3P 

[Falem suas opiniões sobre o currículo do curso de Letras/Inglês.] 
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3PA8 : Em questão as disciplinas, quando a gente entrou na faculdade a gente não sabia que ia fazer outras disciplinas. 

Então, a gente pensou que ia estudar em específico o Inglês. Então, algumas pessoas se decepcionaram, desistiram e tem 

algumas disciplinas que a gente vê que é importante e outras que a gente não acha importante, tipo Latim, o que eu quero 

saber de Latim entendeu? Eu não gosto de Latim. Eu faço porque tem que ter no currículo, mas têm outras que é muito 

importante pra que a gente saiba dar uma aula. Realmente a faculdade não foi, como eu no começo fiz a faculdade de 

Inglês, primeiro por medo de não passar em outra e se eu fizesse eu tinha passado, segundo porque eu gosto de Inglês, 

gosto de aprender línguas e eu queria falar fluentemente essas coisas, mas hoje eu vejo que é uma coisa pra mim trabalhar 

na área. Eu gostei da língua porque depois que você faz, você pode escolher outras áreas pra trabalhar. E eu gostei de 

inglês não tenho tanta desenvoltura, mas eu gostei. 

[e que disciplinas desde o início do curso até melhoraram teu desempenho?]  

3PA8 : Didática.  

[melhorou?] 

3PA8 : Muito.  

[Em que sentido?]  

3PA8 : No sentido de a gente aprender a tá lá na frente, a lidar com os alunos a conhecer mais, a postura né e também a 

sua disciplina que a gente vai trabalhar com a Língua Inglesa.  

[Qual disciplina?]  

3PA8 : Fonética e Fonologia, eu considero a mais importante. Primeiro a Fonética com pronúncia e tudo e depois a 

Língua Inglesa. 

 [A língua que você fala é...]  

3PA8 : Isso mesmo a Gramática, porque se eu souber Gramática, que a gente estuda há muito tempo, eu posso saber dar a 

Gramática em um cursinho e em qualquer outro lugar, mas a pronúncia mesmo a gente tem que ter mais atenção, porque 

a gente não vai ensinar errado porque na escola a gente aprende muitas coisas erradas e pra tirar aquilo dali em uma 

faculdade que tá internalizada a muito tempo aí fica meio difícil, mas eu gosto da disciplina só não gosto de algumas 

matérias, assim que acho não necessárias tipo Latim professor. 

[Não é necessário?]  

3PA8 : Eu acho que não. Pode até ser necessário, mas eu acho que a gente não usaria, mas Latim.  

[E como eram as aulas de Didática, por exemplo?]  

3PA8 : Eram bem expositivas, a gente foi pra aula mais na prática mesmo. Até na sua mesmo que a gente aprendeu como 

faria um projetozinho, tipo assim eu gosto de trabalhar na prática, não gosto de tá... Eu gosto de ler, de fazer artigo essas 

coisas. Eu acho bem interessante desenvolver meu texto pra eu aprender a falar essas coisas assim, mas eu prefiro mais tá 

ali falando. Por isso que eu não falo quando eu estou apresentando trabalho.  

[E assim como relação aos professores das disciplinas e os colegas, assim tem uma troca? Você conversa pra dizer o que 

tá bom, no que precisa ser melhorado?]  

3PA8 : É um erro que a gente tem na faculdade, pelo fato de que eu não sei falar Inglês aí eu tenho vergonha de falar 

Inglês até com o meu colega, e a gente não pratica um com o outro, ai fica mais difícil praticar com o professor que vai 

dizer que eu estou errando entendeu? Aquele medo assim de expor, mesmo porque se a gente não tentar, a gente nunca 

vai falar. Em questão de professores, a gente tem também meio que um receio de reclamar os nossos direitos. Questão de 

no começo do curso, a gente atrasou muito por causa de falta de professor. De professor chegar nove sair dez, professor 

todo dia dar uma desculpa, então aquilo pra gente chateava, então como a nossa sala não colabora, não são pessoas que 

vão pelo direito : “Ah! Não se eu fizer isso o professor vai me dar nota baixa, então a gente nunca vai crescer, então 

nunca houve um diálogo. Teve uma vez que eu e o XXX estávamos falando com a professora de Latim, que a gente 

gostaria que fizesse uma coisa mais diferente e tal pra não ficar só aquele conteúdo, exercício, conteúdo, por mais que 

precisasse. Então, ela deu a seguinte resposta pra gente que ela ia continuar aquilo porque ela queria. Era o que ela queria 

fazer então ninguém mudasse. Aí a gente meio que retraiu. E se cada resposta a gente ficar ouvindo assim tem nem como 

reclamar né.  

[E quais disciplinas que você acha que foram proveitosas?]  

3PA8 : Eu insisto na Didática.  
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[Mas pra sua formação como professor de Inglês?]  

3PA8 : Foram Língua Inglesa I, II, Fonética e Fonologia e... até agora a gente só teve essas da área específica. E só essas 

dentro da sala de aula foi mais postura essas coisas. Assim como se lidar com os alunos, como entender mais da língua se 

eu fosse professora, só foram essas.  

[Mas, você acha que você mudou do início do curso até agora?]  

3PA8 : Eu mudei um pouquinho, como aluna sim, abriu mais a minha mente. De não fazer uma faculdade só pelo 

diploma entendeu? De realmente fazer uma faculdade que eu me interessei diferente de outras pessoas. Eu me interessei e 

quero. Não vou dizer que eu vou trabalhar em uma sala de aula, porque eu não sei lidar com pessoas. O ser humano é 

muito difícil de lidar, mas eu gosto assim de interprete essas coisas. Então mudei essa visão de que Inglês não é só pra dar 

aula. Com o Inglês eu posso trabalhar na agência de viagem, trabalhar no cursinho, nessas coisas que é mais interessante.  

[Você mudou sua visão quando começou a cursar as disciplinas do curso?] 

3PA8 : Mas eu não mudei no primeiro nem no segundo período não professor. Eu vou lhe ser sincera que eu mudei agora 

no terceiro período, porque no começo só era teoria de só Língua Portuguesa, “Aí meu Deus do céu que eu estou fazendo 

aqui, entendeu?” Eu não me inscrevi pra Português, entendeu?  

3PA9 : Pois é continuando o que a 3PA8 falou é isso né. A gente entrou na faculdade, a gente pensou que ia ser só aquilo, 

Inglês, mas não tinham outras matérias muito interessantes porque até agora eu estou gostando.  

[Do início até agora no curso tu acha que tu mudou?]  

3PA9 : Mudei, mudei muito. Assim, mudei muito né, porque eu estou me desenvolvendo mais, a cada dia que passa eu 

estou aprendendo muito. 

[O que tu aprendeu assim mais?]  

3PA9 : Aprendi a escrever, a falar muito depois da aula de Fonética.  

[E assim pra ser professor de inglês, tu acha que o curso ajuda?]  

3PA9 : Ajuda. Até porque a gente teve uma matéria, Didática que ensinou muito a gente a como se comportar numa sala 

de aula como professor. 

[Mas o que é que tu achava quando tu entrou no curso?]  

3PA9 : Eu pensava que a gente fosse aprender só o inglês, mas não a gente tá aprendendo outras matérias que também 

fazem parte né. 

3PA10 : Bom desde quando eu comecei a faculdade de Inglês, eu fiz o vestibular meramente só por fazer ai como eu 

passei, eu não sabia se eu me identificava com Inglês ou não, mas no início quando eu entrei, eu tinha uma visão 

totalmente diferente do que eu tenho hoje já porque no início eu pensava que a gente ia se focar, mais no inglês. Mas não, 

como o decorrer desses três períodos que a gente já teve eu vim descobrir que o curso Licenciatura Plena em 

Letras/Inglês, não é somente o Inglês que aborda somente como disciplina importante, mas também aborda as Literaturas, 

as disciplinas de Didática, de Literatura.  

[E como foi que tu percebeu isso?]  

3PA10 : Pela a troca de conhecimentos com os professores, nas disciplinas mesmo, porque eu vi que pra gente se formar 

como professor, a gente não leva as disciplinas meramente com a “barriga” como qualquer um faz, pra gente ser um bom 

professor, a gente tem que se voltar tanto pro lado da Didática como pro lado do dicionário, como pra postura da gente 

em todos os quesitos. A gente tem que procurar melhorar pra ser um bom professor e tá sempre buscando conhecimentos 

pra se aprofundar cada vez mais nos assuntos.  

[E assim o que mudou como aluno do curso?]  

3PA10 : Como aluna do curso, eu pensava que eu não me identificava com esse curso, mas eu estou começando a me 

identificar porque eu vejo que o papel do professor atualmente no Brasil é de suma importância. Porque é uma área que 

dá muito emprego, mas é uma área que abrange muitos conhecimentos e hoje em dia eu estou vendo que esse número de 

professores tá começando a diminuir não sei se é falta de incentivo, mas cabe nós alunos começar a se conscientizar que a 

pessoa, ser professor é um papel muito importante pra nossa sociedade.  

[Assim conta pra mim como é que foi cursar assim essas disciplinas?]  
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3PA10 : Foram boas apesar de algumas disciplinas a gente te mais dificuldade.  

[Como por exemplo?]  

3PA10 : Como por exemplo o Latim, a gente pensa que o Latim não tinha nenhuma importância, mas o Latim, ele é 

muito importante porque através dele foi que o Inglês se originou e até hoje existe muitas palavras no Inglês que é o 

nosso curso, que é de fundamental importância a gente saber as raízes.  

[E as disciplinas específicas do inglês, elas te ajudaram?]  

3PA10 : Bastante, a disciplina de Língua Inglesa I, eu aprendi bastante como as saudações, como a pessoa se apresentar 

em sala de aula. E a Fonética e Fonologia pra mim é a disciplina de maior importância porque pra mim ser uma 

professora de Inglês eu vou ter que aprender a falar pelo menos o correto, porque ao contrário de meus professores do 

passado, eu aprendi de uma forma e hoje eu vejo que a realidade não é de qualquer jeito, a gente deve aprender e ensinar 

a disciplina. A gente tem que se voltar pro que é correto e procurar ensinar o que é certo, porque senão nossos alunos vão 

ter dificuldade no futuro como nós estamos tendo hoje. 

3PA11 : Bom, eu não tinha tanta expectativa né? Quando eu entrei pra faculdade, eu fiz o vestibular com maior número 

de vagas e dos cursos que tinha foi o curso que eu mais me identifiquei né, porque o curso que eu quero mesmo não tem. 

Então, eu passei, mas eu não tinha expectativa, assim de pensar quando eu chegar na faculdade eu vou aprender sobre 

isso. Eu fui assim, fui e vamos ver o que é que vai acontecer.  

[Mas o que aconteceu assim nos dias de hoje?]  

3PA10 : Olha o que eu sei assim é pelo que eu ouvia dizer quando a gente entrava na faculdade de Inglês, era só falando 

Inglês e você teria que aprender e entender isso assusta um pouco a gente né. A gente vê no Ensino Médio com a 

precariedade assim do Inglês muito grande aí mudou muita coisa porque a gente sempre espera né ali. Acho que o maior 

erro assim das pessoas é achar que vai entrar na faculdade pra aprender a falar Inglês no curso de Letras/Inglês. É tem 

esse Letras antes do Inglês né, por isso mesmo muita gente já desistiu, porque você vai estudar primeiramente a sua 

língua aí você acha que já sabe, eu tenho que estudar o que eu já aprendi a falar desde de criança, então às vezes isso se 

torna chato porque a gente quer logo aprende o novo né?  

[Mas como é que foi assim cursar as disciplinas do curso?]  

3PA10 : Sinceramente, eu não achava que ser professor era tão difícil. Eu vi que tinha suas dificuldades, mas não tanto, 

principalmente depois que a gente começou a estudar Didática que eu vi que é muito plano que a gente tem que fazer, tem 

que apresentar pra instituição, pra toda uma coordenação e tudo isso né ali o que você quer. Eu pensei que é assim, você 

tem suas ideias. Você planeja ali. Você põe pra sua aula não precisa mostrar pra ninguém e nisso eu já vi que não é assim. 

É e como umas matérias que eu já vi, que a gente já estudou, logo uma das primeiras, acho que é psicologia da educação, 

que ajudou bastante e ajuda a gente a estudar o comportamento das pessoas. Porque às vezes a gente acha que entende 

todo mundo eu vou aprender isso pra saber sobre o comportamento dos meus alunos e que a gente precisa bastante.  

[E assim as disciplinas do curso te auxiliam a ser um professor de Inglês?]  

3PA10 : Ajuda bastante. Ajuda porque o Inglês que a gente aprende no Ensino Médio é meio diferente, ainda mais 

quando você tem professores, cada ano é um professor diferente, como eu já aprendi, cada professor que chegava na sala 

com uma palavra ele pronunciava de um jeito, aí você chega na Universidade achando que você já sabe. Você vê uma 

outra pronúncia, aí aquilo vai ficando, mas porque se meu professor disse que era assim né!. Então, você já vai estudando 

melhor, principalmente como na Fonética né, mínimos detalhes que às vezes uma coisa tem um som. 

[Mas tu acha que isso vai te ajudar a ser professor de Inglês?]  

3PA10 : Vai com certeza, porque a gente se espelha no aprendizado que a gente teve e sente a diferença quando a gente tá 

na Universidade que não é daquele modo que a gente aprendeu. Então, isso a gente vai vendo as dificuldades que eu 

passei e tentar passar o conhecimento de forma que o aluno não tenha mais as mesmas dificuldades que a gente, porque 

quando ele chegar na faculdade pra ele não tá passando pela mesma coisa que a gente tá tendo agora.  

3PA9 : Uma coisa também que a gente observa é o porque de tanta desistência do curso de Letras/Inglês, todos os cursos 

é “cheião”. E até no vestibular a gente sente meio que uma discriminação pelo curso de Letras “: Ah! passaram pro 

Inglês!”. O pessoal pensa que é fácil, mas eu considero mais difícil, por mais que esteja ali na sala de aula, não está na 

prática não. O saber interno da língua, como Fonética, é muito difícil. É tanto professor, que a nossa sala começou com 

umas cinquenta pessoas. No segundo período ela estava bem com uns vinte e cinco, hoje já tem bem dezessete. A gente 

vai se formar com quantas pessoas? E uma visão também diferente que a gente tem que eu tive foi que eu não estou na 

Universidade pra falar Inglês fluentemente. Eu estou pra ser professor. Se eu quiser falar Inglês eu vou ter que buscar 

fora, porque eu não vou falar Inglês lá e isso eu observei.  
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[o que tu observou?]  

3PA9 : Porque tipo você vai pra um curso ele dá só Inglês. Ele ensina a falar Inglês. Ele ensina a escrever o básico do 

Inglês e na faculdade é o amplo. Sempre os professores chegam lá na frente dizendo que tá preparando o professor e 

como tem outras disciplinas não só Inglês, você vai vendo seu comportamento,  “Ah não, eu tenho que ser assim”, tipo a 

Fonética eu vou saber como pronunciar, mas se eu não tiver a prática fora já que eu tenho aquela meio que é a rejeição 

em falar com meus colegas e meu professor por medo. Eu vou ter que buscar fora senão eu não vou saber, e a gente saí da 

faculdade com a visão assim “Oh, eu vou falar certo pro meu aluno de Inglês falar certo”, só que quando a gente chega 

dentro da sala de aula, não sabe nem como vai ser. Aí que vem as dificuldades. E eu já escutei de uma professora de 

Inglês. Eu perguntei pra ela porque que a gente aprende no Inglês da escola “ari” , ela em seguida me respondeu “Eu acho 

que os professores fazem isso pros alunos entenderem e escreverem”. Porque, eu me pergunto, mas não tão passando a 

mesma coisa que a gente está estudando? Não estudaram a mesma coisa? Porque estão falando errado isso é uma coisa 

que a gente não entende e a gente só vai perceber lá na sala, mas eu penso que vou fazer um curso de Inglês “Ah! eu vou 

falar um Inglês perfeitamente, vou ser um nativo!”. Nunca! Jamais! Se não buscar fora nunca aprende.  

[Então você percebeu que o curso, a licenciatura te prepara para ser professor?]  

3PA9 : Não só de inglês eu posso escolher outras áreas. 

3PA10 : O maior erro, professor da maioria das pessoas que fazem o vestibular pra inglês é que a pessoa já sente 

discriminada porque dizem assim “Ah! O Inglês não tem mais importância”, “Ah! O inglês é o curso pior que tem”. Pra 

mim é o curso melhor que tem, é o curso que mais passa gente, mas também é o que menos termina. Porque nem todo 

mundo se identifica e realmente que ser professor. Então, eu acho assim que se a pessoa, logo no início a pessoa no 

primeiro, segundo até o terceiro se ela vê que não quer ser realmente professor, tem que desistir mesmo e procurar 

realmente o que ela quer.  

[Então vocês acham que as disciplinas, o currículo como um todo ajuda vocês a chegarem nessa conclusão.]  

3PA10 : Com certeza, porque as disciplinas ajudam você a se preparar como profissional porque você não vai pra sala de 

aula e fala aleatoriamente o que você quer, você tem que ter a sua postura, saber selecionar os conteúdos que você quer 

trabalhar com seus alunos e a forma como você vai trabalhar também né. Porque você não pode trabalhar de qualquer 

maneira e as disciplinas ensinam bastante para você selecionar os conteúdos que são mais importantes, pela turma, pela 

idade, pelo ano, pela série que eles estão fazendo.  

3PA9 : E também pelo fato que não é que nem no Ensino Médio, vou corrigir a tarefinha que fez no outro dia, cada um 

que se vire. Se você fez, senão fez seu trabalho, a gente trabalha, tem família, tem outros compromissos, a gente tá ali. 

Você que fazer e tem que se esforçar na faculdade vai ter tudo de bandeja não. Então, nesse tempo se a pessoa não se 

identificar que realmente quer aquilo, Professor! Eu não sei porque ela está fazendo. Não sei mesmo porque dá pra ver, 

não esse negócio não é pra mim não.  

3PA10 : Mas é que nem uma colega minha falou “: Olha o ano passado eu não me interessava, mas esse ano eu estou 

vestindo a camisa porque eu vinha pra cá passar a manhã todinha, e perder minha manhã todinha sem fazer nada e ainda 

gastar”. Pois é como as meninas estavam falando que está discriminando o Inglês, mas eu como aluna muitas pessoas 

chegaram pra mim e me falaram que muitos queriam tá no meu lugar entendeu? Então, eu acho que Inglês é muito 

importante sim pra nossa formação como professores.  

3PA9 : Engraçado que quando a gente começa a faculdade, lá em casa passa alguma coisa em Inglês o pai diz: “: Hein! 

Traduz aí pra mim?” Aí eu sei de tudo, eu vou traduzir tudo é desse jeito. Se eu não traduzir pra ele ali o que ele quer, ele 

diz: “: Vem cá tu não tá estudando não?”. E também a necessidade, os outros cursos tem prática tudo, mas quando eles 

querem algum resumo de artigo, eles correm pra gente do Inglês perguntando se a gente quer traduzir. Então, o Inglês é 

uma área que é ampla em todos os sentidos. 

3PA11 : Sem falar também que as disciplinas ensinam você a construir, principalmente as disciplinas de Língua Inglesa. 

A Língua Inglesa I ensina você a construir as frases de maneira correta porque antes da gente entrar na faculdade, aposto 

aqui com as minhas colegas como elas não sabiam estruturar direito uma frase dentro de um texto. Por isso que as 

disciplinas específicas da nossa área preparam a gente melhor, é bom ter um conhecimento de Literatura também das 

outras, mas no Inglês a gente tem que dar mais ênfase. E questão de pré-requisito, eu acho assim importante também só 

que às vezes as disciplinas que barram o aluno a passar pra outra, às vezes dificulta mais ainda o aluno a dar 

continuidade.  

3PA9 : Mas eu acho que vai do interesse de cada pessoa, se a pessoa tá lá na faculdade. Nós estamos no terceiro período, 

já estamos com um conhecimento amplo, sabemos que a faculdade não é que nem o Ensino Médio, se ela tá ali só por 

causa do diploma ela tá perdendo seu tempo. Porque a gente gasta, a gente tem outras coisas eu já recusei muitos 

empregos por causa da minha faculdade, vem primeiro minha faculdade depois o resto. E tá ali, só por tá, vai um dia 

outro não pra nada. O que a pessoa quer da vida? Então, vai de cada pessoa, vai da criação, vai do que ela quer pro futuro 

dela.  
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3PA11 : E assim também professor, eu acho que na faculdade tem que selecionar melhor os professores porque tem 

muitos mestres ali que são excelentes são muito bons, mas como diz o ditado “nem tudo é perfeito” né?. Sempre tem 

aqueles que deixam a desejar, a gente vê que procura o conhecimento e eles têm bastante, mas, às vezes não ligam, quer 

formar o profissional de qualquer maneira, e a gente enxerga que a gente tá ali na faculdade e que realmente nós 

queremos ser professores. Nós queremos ter bons profissionais, bons exemplos também. E a disciplina como Organização 

do Trabalha Acadêmico, como Psicologia da Educação. Organização do Trabalho Acadêmico já diz que o professor deve 

se organizar de maneira melhor com seus trabalhos, seus planos de aula e tudo mais né. A Psicologia da Educação é 

muito importante também que ensino o professor a aprender o estágio de vida que cada pessoa desde criança, conforme o 

nível da série que tá estudando pra poder trabalhar com as dificuldades e lidar também com o dia-a-dia, na interação com 

os alunos né.  

3PA9 : A questão do professor, eu acho assim que isso aí é culpa nossa né culpa deles não porque tem professores ali que 

todo dia falavam “: Ah! hoje o pneu do meu carro furou e eu não vou pra aula! “Não hoje eu vou ter não sei o que?”. 

Todo dia assim, passava uma semana, chegava as nove saía as dez. E a gente fez o que como alunos nada. Então não 

adianta reclamar se você não vai tomar iniciativa e aqui entre nós aí junta aquele grupo de cinco pessoas e vão reclamar. 

E eu acho assim até porque não é como no Ensino Médio que tem que está lá todo dia, tem que dar satisfação. Na 

faculdade é muito ampla, eu não sei como é que funciona lá se vocês assinam uma lista de presença, se tem que dar 

satisfação ali, mas o que a gente vê é que eles chegam, assinam e saem. Então, vem esperar o menino trazer a lista pega e 

saí. E aí nem dá a disciplina e vem quando quer é um meio que um desleixo assim que atrapalha muito nós como 

estudantes. 

3PA11 : E eu espero que daqui pra frente no decorrer do curso, pra mim terminar minha faculdade, eu espero que tenha 

mais disciplinas melhores que os professores trabalhem de maneira mais dinamizada que é uma forma muito boa pra 

gente adquirir conhecimentos não só aquele aprendizado, aquela troca de conhecimentos pra dentro da sala de aula, leva a 

gente pra realidade mesmo, pra outras salas de aula, pra outras escolas, pra gente conhecer a realidade e começar a se 

adaptar pra num futuro quando a gente for exercer a profissão ter mais facilidade de ensinar os alunos. E espero aprimorar 

mais os meus conhecimentos pra mim cada vez ser um bom profissional.  

3PA9 : E tem que começar cedo, não tem que tardar não porque hoje eu não estou preparada pra chegar e pegar um 

Estágio numa escola pra dar aula. Eu não estou preparada porque eu não tenho convivência. Então, a gente tá no terceiro 

período indo pro quarto e a gente não foi em nenhuma aula, não foi assistir um Estágio, muito precário entendeu? Eu 

acho que isso aí teria que começar cedo é questão de dinâmica que a colega falou, na sua disciplina quando você colocou 

o vídeo em Inglês e depois para gente recontar em Inglês, nossa matou todo mundo ali né? A vergonha é que a gente teve 

que escrever, aí você fica motivado. Não vale um ponto se eu tirar um sete faltando só um ponto pra oito, mas aí vai 

desenrolando daqui um pouco tá todo mundo falando. Eu acho que desprende mais o aluno de ter menos medo por isso.  

[O que é que tu pensa das disciplinas?]  

 

3PA12 : Eu acho que deveria ter mais Inglês também porque isso desmotiva o aluno porque muitos entram aqui achando 

que vai ser só Inglês né?. E quando antes da metade do curso desistem né, porque as aulas monótonas de teorias e tudo. E 

você entra mais pelo sonho do Inglês. Então, eu acho que devia ter mais aula de Inglês, até mesmo pra gente aprender 

mais, pra gente ser um bom profissional, porque como eu falei pro Senhor, às vezes a gente chega em casa e não tem 

tempo de estudar e aqui é a única hora que a gente tem para ter conhecimento e tendo mais aula de Inglês isso prepara a 

gente demais. Pra mim todas são importantes, principalmente a de Fonética e a de Inglês mesmo, pra mim são as duas 

mais importantes. 

 

[Tu acha que vai te ajudar?]  

 

3PA12 : Vai me ensinar sim, até porque eu me espelho muito nos meus professores, assim são matérias que são...como 

que a gente diz... elas modificam não ficam só naquilo, então você tem prazer de vir pra aula. 

 

[Mas tem alguma disciplina que tu acha que te marcou mais?]  

 

3PA12 : Pode ser pelo lado negativo?  

 

[Fala dos dois positivos e negativos. As que motivaram a fazer o curso de Letras/Inglês, que fizeram tu pensar como 

agora? Se quer ser realmente professor de inglês? Continuar no curso?]  

 

3PA12 : Lado negativo foi em relação a aula de Latim. A professora me decepcionou muito com a metodologia dela. Ela 

tratava a gente como se a gente não fosse capaz de um dia chegar até onde ela tá né. E o método que ela usa é aquele 

método antigo que deixa o aluno cansado, estressado e desmotivado.  

 

[Mas tu acha o Latim mesmo em que ele pode te ajudar?]  

 

3PA12 : Nada, não vai me servir de nada como professora. Não vai me ajudar em nada.  
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[Por quê?]  

 

3PA12 : Porque hoje ninguém usa Latim, pelo menos aqui. E como eu não sei se vou conseguir emprego futuramente 

então minha área é aqui. Então pra mim Latim não serve, é uma disciplina que não tem importância e não devia ter no 

currículo de Inglês, deviam colocar outra disciplina que acrescentasse mais, tanto acrescentasse mais como motivasse o 

aluno de Inglês, menos Latim. E a matéria que fez realmente eu pensar em ser professora foi Didática porque lá eu 

aprendi a entender o lado dos outros. Aprendi também que você tem que ser professor se você tiver realmente amor por 

aquilo, se você tiver amor até pela matéria que você vai dar aula, e se é aquilo que realmente você quer e você tem que 

aprender a conviver com cada problema do aluno. Eu achei muito interessante a aula de Didática, que ela ensina você a 

conviver no meio social.  

 

[E no Inglês uma disciplina que te motivou positivamente?]  

 

3PA12 : A disciplina que a XXX deu pra gente.  

 

[Língua Inglesa?] 

 

3PA12 : Isso Língua Inglesa porque ela nos deu gosto assim de pesquisar. Ela nos ensinou a tomar gosto pelo Inglês 

mesmo. Ela entendia muito a gente assim.  

 

[E o que tu melhorou assim, em conteúdo? Eu sei que você começou o curso de uma maneira e agora você é de outra?]  

 

3PA12 : O que eu aprendi com isso é que a gente tem que cada dia mais tentar modificar os meios de conhecimento da 

gente, que a gente tem que está atualizado toda hora. 

 

[De que maneira tu sentiu um crescimento?]  

 

3PA12 : O que acrescentou mesmo é que antes eu era uma pessoa que esperava muita ajuda dos outros e agora eu aprendi 

a me virar um pouco sozinha, essa matéria me ensinou que eu tenho a capacidade de me virar sozinha.  

 

[Fala das tuas impressões do currículo.] 

3PA13 : Então, quando eu entrei no curso particularmente como muitas pessoas na ignorância. Eu pensei que a gente iria 

estudar só Inglês. Eu pensei que com um ano eu já estaria falando Inglês, mas ai né dei de cara com um monte de matéria 

teórica da Língua Portuguesa. E eu gostava muito de Literatura, mas depois que eu cheguei no terceiro período estou 

odiando.  

[Por quê?]  

3PA13 : Porque alguns literatos né da Língua Portuguesa. Eu não gostei tipo assim eu sou muito sei lá rude mesmo, que 

eu não gostei da forma com que eles trabalham certos assuntos assim.  

[Mas você acha que isso te ajuda ser professor de Inglês, saber de Literatura, saber de Língua Portuguesa?] 

3PA13 : Com certeza né, porque se a gente não conhecer a Literatura nem da nossa língua com é que a gente vai poder 

estudar a Literatura da outra língua pra ensinar pros nossos alunos. Eu quero muito ser professora, mas o que me 

desanima muito apesar da minha opinião é se é a profissão mais importante por que se não houver quem ensine não há 

quem aprenda. É muito desvalorizada né. É o que ganha menos, é a mais desvalorizada é a que não tem condições, não 

tem material, não tem absolutamente nada eu vejo os professores reclamando muito disso. E uma matéria que me marcou 

bastante foi a Didática, porque quando eu era aluna eu aprendi, aprendendo né daquele jeito. Eu não tinha noção do que 

estava por trás da pessoa que estava me ensinando, muitas vezes eu dizia - “Ah! Essa professora, ela fala demais”. 

Quando a gente conhece outro lado da coisa, a gente entende porque foi que aconteceu tudo aquilo lá no ensino. Depois 

que eu terminei o Ensino Médio, eu entrei assim no primeiro vestibular. Que eu fiz eu passei. Eu acho que eu não acredito 

muito em sorte, mas acho que foi um pouco de sorte.  

[Na área do Inglês, tem alguma disciplina que te ajudou a ganhar alguma coisa?]  

3PA13 : Como assim professor?  

[Alguma disciplina da área de Inglês serviu pra alguma coisa?] 

3PA13 : Quando você vem do Ensino Médio, você só conhece basicamente o nome dos animais, dos frutas né, porque é 

muito precário o ensino lá de Inglês. E aqui você vê se expande os seus conhecimentos.  

[O teu já melhorou?]  
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3PA13 : Já graças a Deus, né você conhece. Você sabe como chegar, como conversa né, as coisas básicas ali tipo você se 

vira, né eu acho que hoje eu me virava de qualquer maneira. 

[Tu acha que isso vai te ajudar a ser professor?]  

3PA13 : Com certeza, principalmente, a Fonética porque tem muitas palavras que a gente passa a vida inteira 

pronunciando de uma forma né que são mais conhecidas. O Inglês está presente em todos lugares, você vai no 

restaurante, tá presente, na farmácia e quando você sabe pronunciar corretamente as pessoas às vezes até riem, porque só 

sabem pronunciar daquela forma, então é importante que você ensine aos seus a falar corretamente e não se criem alunos 

que não sabem falar certas palavras. 

3PA14 : Bem eu terminei o Ensino Médio em 2007, e o meu primeiro vestibular eu fiz pra Pedagogia, não que eu 

quisesse fazer Pedagogia, mas que por opção de turno mesmo e eu só podia fazer a noite, foi o que eu me identifiquei 

mais. E assim eu não passei, ai então em 2000 eu passei um ano. Eu não fiz o vestibular ai me inscrevi no de 2009 para 

2010. Sempre eu comecei a ter bem admiração pelo Inglês desde a quinta série, sempre eu tirava dez, isso foi só até a 

oitava série e Ensino Médio também só que tive um pouco de dificuldade porque o meu professor do Ensino Fundamental 

foi o mesmo do Ensino Médio. Então assim, o que ele ensinava no Ensino Fundamental ele ensinava no Ensino Médio. 

Então, eu passei oito anos estudando a mesma coisa, sempre mesma coisa, e mesmo assim eu já tinha uma afinidade com 

o Inglês e tinha aquela simpatia, então eu fiz pro Inglês e passei. E quando eu entrei aqui, foi quase igual a todo mundo, 

eu achei que eu ai fazer só Inglês, não me passou pela cabeça que eu iria estudar Literatura que eu não gostava. Depois, 

que eu entrei tipo assim as matérias de Literatura eu não tenho simpatia. Eu não gosto muito, mas em relação ao que eu 

senti por elas no Ensino Médio eu tinha terror não queria saber, não li, não fazia nada de Literatura. E depois que eu 

entrei aqui eu passei a sentir um gosto mais assim conhecer as matérias, mas as minhas matérias preferidas sempre foram 

as de Inglês. 

[Quais?]  

3PA14 : A Língua Inglesa mesmo.  

[Por quê?] 

3PA14 : Porque eu acho bem interessante trabalhar textos e assim eu não tenho tanta dificuldade, não sei se é porque eu 

tive bons professores e eu me identifico mesmo com a matéria. 

3PA13 : Só acho que pra você, não pra você olhar é uma ignorância, nossa olhar e dizer eu não gosto disso, tipo ela falou 

que no Ensino Médio tinha terror, você tem que conhecer! A primeira vista você odeia, mas quando você vai conhecendo, 

vai tomando gosto, tipo o Latim, eu pensava para que estudar o Latim, onde é que eu vou usar Latim, só que ao fazer a 

matéria eu gostei muito e achei muito interessante e instigante entendeu? Pra gente descobrir as coisas e eu acho que é 

necessário sim a matéria no currículo. 

 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS (GRUPO2 – 5º e 7º PERÍODOS) 

ENTREVISTAS : 5P  

[Falem suas opiniões sobre o currículo do curso de Letras/Inglês.] 

5PA15 : Bom, quando eu entrei no curso de Inglês a minha perspectiva também era muito diferente, até mesmo porque 

quando eu vim do Ensino Médio, eu não tive nenhuma preparação né? O nosso professor, ele não nos deu assim uma 

visão de como seria, então eu entrei com uma perspectiva totalmente diferente. Eu pensei que o curso fosse totalmente 

diferente no que se refere às disciplinas né e eu não atentava para fato de que era um curso em Letras/Inglês em 

licenciatura né. Então, nós vamos ser formados professores dentro de uma Língua Estrangeira, mas na realidade o foco é 

a Licenciatura né, a questão pedagógica de como você vai trabalhar numa sala de aula e depois que vem como você vai 

trabalhar a Língua Inglesa numa sala de aula né que é um dos grandes desafios nossos nesses dias de hoje. Então, eu 

entrei com essa perspectiva assim de “Ah! O curso de Inglês vai ser só Inglês! Eu vou aprender assim como os outros 

colegas. eu vou aprender a falar. Eu vou ter fluência na língua.” E na realidade isso acontece quando a gente tem um 

contato direto com a língua e quando você sente a necessidade de usar o Inglês é que você vai aprender, mas quando ele é 

usado apenas como uma Língua Estrangeira como é o nosso caso você não tem essa percepção de que você tem que usar 

todos os dias é mais difícil de você aprender, mas quando você sente a necessidade de comunicação, de interação que 

aquilo vai servir mesmo pra você aí você já aprende mais rápido. Hoje, eu tenho essa perspectiva então desde o início até 

hoje o que me fez mudar de pensamento foi isso que o Inglês pra você aprender, você precisa ter uma necessidade de 

aprender. Foi isso que mudou. E uma das disciplinas em relação ao curso que mais me marcou foi Libras, mas em relação 

a Língua Inglesa foi a Fonética e Fonologia, porque eu percebi que aquilo que eu tinha aprendido no Ensino Médio era 
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quase nada e a partir da Fonética e Fonologia eu aprendi realmente como falar os sons vocais, então isso me marcou 

muito e despertou a vontade de aprender, de ter fluência no Inglês.  

[E pra ser professor tu acha que o curso, o currículo ele consegue oferecer um suporte?]  

5PA15 : Didaticamente sim. Eu acredito que o curso ele está nos formando muito bem, quando a gente tem força de 

vontade, quando nós temos essa vontade de aprender sim, mas na questão da Língua Inglesa eu acredito que deveria 

haver mais disciplinas que oferecessem mais sobre essa questão do Inglês. É nós temos seis disciplinas em um período, a 

maior parte delas é voltada pra formação do professor enquanto professor e não de professor enquanto Língua Inglesa. É 

isso que no meu ponto de vista falta né.  Então, pra gente ter mais uma fluência, pra gente ter mais uma firmeza eu 

acredito que deveria haver mais disciplinas que focassem o Inglês mesmo né porque se nós não buscarmos se nós não 

criarmos nossas fontes de pesquisas é mais difícil aprender esperando só pela aula da faculdade é muito mais difícil.      

5PA16 : Bom, na verdade, desde o Ensino Médio quando o professor olha pra gente e pergunta o que você vai querer 

fazer na sua vida? Eu tinha várias expectativas assim pro meu futuro em relação a alguns cursos que eu gostaria de fazer 

envolvido ao meio da arquitetura, ao da arte essas coisas, mas as oportunidades aqui são bem limitadas assim e aí eu optei 

pelo Inglês porque era aquela matéria que eu tinha a maior facilidade de aprender. Sempre gostei de aprender sobre 

idiomas quando aparece em outro idioma alguma frase nova eu gosto de aprender e assim logo quando eu entrei na 

faculdade veio aquele impacto assim porque eu não imaginei que fosse tão complicado você cursar Letras, muita 

Literatura, muitas matérias complicadas de se entender, e aí eu fui começando a entender e começando a levar os 

conteúdos. Mas, em relação ao aprendizado eu senti que a minha mente se tornou bem mais aberta. Eu comecei a fazer 

coisas que antes eu não me interessava como escrever poemas, fazer músicas essas coisas antes eu não me interessava pra 

nada disso, e quando eu entrei na faculdade algumas matérias foram mudando esse meu jeito de ver né.  

[Quais disciplinas assim te mudaram?]  

5PA16 : A maioria das disciplinas assim envolvia o meio da Literatura. Apesar de eu não gostar assim da Literatura, eu 

desenvolvi um jeito de fazer as artes envolvidas com isso, assim com poesias com músicas essas coisas. E uma das 

matérias que me marcou assim foi a Linguística Aplicada porque lá eu descobri uma coisa que eu não sabia que 

atualmente o professor não é mais visto como aquele único dono do conhecimento da sala de aula ele é um, como eu 

digo, ele é um pedagogo crítico né? Essa é a palavra certa pra resumir, agora ele já tem que descobrir o que vai interessar 

ao seu aluno em relação ao aprendizado eu não via isso nos professores ali do curso de Letras. A maioria dos professores 

chegavam passavam conteúdo e não estavam preocupados com o que a gente iria aprender. Agora, os professores já estão 

ligando mais pra questão de abordagem né, por exemplo, teve uma matéria no começo do ano que foi o Senhor que deu 

pra gente, que eu gostei demais porque o Senhor pegou aquela parte que os alunos mais gostam que foi música e trouxe 

pra sala de aula, nos ensinou a partir das coisas que nós gostamos de aprender e isso me marcou bastante no curso de 

Inglês assim.  

[E assim tu acha que o curso tá te ajudando a se tornar um profissional na área de Língua Inglesa?].  

5PA16 : Provavelmente. Apesar de não ser essa a minha vontade, eu não tenho vontade de dar aula, de lecionar, mas o 

curso, ele está abrindo a mente dos alunos e minha também a ver atualmente nos professores à importância que nós temos 

de descobrir como levar o conhecimento aos alunos porque hoje em dia nós não somos mais o centro eles são o centro 

então a gente tem que tá vivendo em função deles de como eles vão aprender.     

5PA17 : Bom, é... Inglês né?  

[Inglês!]  

5PA17 : Fazer o curso de Inglês, na verdade por falta de opção porque eu não tinha uma opção assim de fazer a faculdade 

que eu gostaria de fazer que é Psicologia.  Então, quando eu entrei no curso de Inglês como a maioria dos meus colegas lá 

na minha sala eu achei que era somente Língua Inglesa. Eu não imaginei que teria todo um currículo preparado pra 

formar um professor de Língua Inglesa. Eu acho que é esse o pensamento da maioria das pessoas que entram na 

faculdade de Inglês eles acham que vão sair falando Inglês fluentemente prontos somente pra falar. Então, quando eu me 

deparei com as disciplinas de Literatura, Pedagógicas e tal, disciplinas voltadas pra gestão da escola então, eu não estava 

bem preparada pra isso. É o impacto foi muito grande né a gente não esperava e de certa forma no início assusta saber 

como a responsabilidade do professor é grande. Todas essas disciplinas que nós tivemos nos deixou bem atentos para 

isso. É a Linguística Aplicada, Gestão Escolar, Teoria do Currículo, todas essas disciplinas elas dão bem uma visão do 

que é, e o que deve ser um professor na sala de aula. E a gente através dessas disciplinas, a gente abriu muito espaço para 

discutir a respeito dessa função, desse papel, do professor na sala de aula, e o que nós vimos é que realmente na nossa 

educação nós não tivemos a oportunidade de trabalhar com professores que tiveram essa formação não colocaram em 

prática. Isso é uma coisa que me preocupa muito enquanto professora, se eu for me formar e dar aula, entrar na sala de 

aula; porque assim eu creio que a gente tá tendo um currículo que prepara só que relacionada a prática, a gente não tem 

quase nada. Então, se você se prepara teoricamente na sala de aula, na faculdade, na academia, mas você não exerce, 

então vai ser totalmente diferente quando você chegar na sala de aula e encontrar alunos, vários alunos, encontrar uma 

sala de aula, encontrar um espaço que não favorece a forma como você pretende trabalhar. A forma como você aprendeu 
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na faculdade que você deve trabalhar. Além disso, tem a influência também, várias influências do seu aprendizado de fora 

da academia, dos seus professores de Ensino Fundamental e Ensino Médio, de como você teve isso. Então, eu acredito 

que no momento em que você vai exercer a sua prática entra em contradição do que você viu na academia né, relacionado 

ao papel do professor, a função do professor e a forma como você foi educado. Então, você coloca essas duas questões e 

dentro do espaço que a escola oferece e dentro das questões que você tem. Você acaba optando por ser igual ou fazer do 

mesmo modo que você aprendeu no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Então, todas aquelas teorias que você 

aprendeu, tudo aquilo que você aprendeu na faculdade de certa forma fica guardado lá no canto da gaveta. Você nem 

volta mais pra ver, porque nessas últimas disciplinas que nós estamos tendo, por exemplo, a Metodologia do Ensino da 

Língua Inglesa a gente foi na escola visitar, e eu cheguei lá e percebi realmente que a professora ela tenta trabalhar assim 

de uma maneira de envolver os alunos, só que o que acontece é que ela não tem condições ali, o espaço não favorece, os 

alunos parecem está desinteressados, então é todo um contexto. Eu creio que o professor estaria mais preparado se ele 

tivesse mais oportunidade não só de observar uma aula, mas de ele está ali inserido naquele espaço, então sair da 

faculdade já sabendo o que ele vai encontrar pela frente, porque ele sabe teoricamente várias maneiras de lidar com os 

alunos, mas na prática ele não sabe. Então, eu creio que ele não sai preparado por esse motivo. E relacionado à Língua 

Inglesa eu acho também que a preparação é muito pequena, assim é muito reduzida. Eu creio que devia ser um curso 

integral de manhã e de tarde, assim é dividido, as disciplinas divididas. À tarde só o período do Inglês e a manhã a parte 

mais teórica e também a prática num período e no outro período seria envolver mesmo, nos envolver mais nessa parte da 

Língua Inglesa né a gente aprimorar mais os nossos conhecimentos nessa área, porque eu creio que o professor ele pode 

ter todo um preparo pra entrar na sala de aula, saber lidar com os alunos; saber se comunicar; saber transmitir o conteúdo, 

transmitir não é construir o conhecimento, como a gente aprendeu na faculdade. Mas, se ele chega despreparado dentro 

da disciplina que ele pretende ofertar, então se ele chega lá dessa maneira aos poucos, embora os alunos gostem do 

professor como pessoa, mas eles não vão admirar o professor como conhecedor da Língua Inglesa porque o professor ele 

não tem o domínio que os alunos esperaram que ele tenha. Então, eu acredito que o desinteresse vai surgir e de certa 

forma os alunos vão se sentir desestimulados à aprender, porque o aluno ele ver o professor embora tenham muitas visões 

do aluno centro e o professor também, mas a gente ver que o aluno sempre vai ver o professor como aquele que tem o 

conhecimento e tem algo mais pra passar pra ele. Então, o professor pra está numa sala de aula realmente ele tem que ter 

um domínio bom da Língua Inglesa pra que os alunos possam se sentir confiantes: “ : O meu professor vai me ajudar!”. 

Porque se eles sentem insegurança no professor que é digamos assim o que eles veem como a fonte do conhecimento. 

Então, eles pensam: “: O professor não tem pra oferecer o que eu quero!”. De certa forma eles também vão se 

desinteressar: “: O meu professor não sabe disso; o meu professor não consegue!”. Então, eu creio que teria que haver 

algumas modificações sim, mas o currículo do curso de Letras/Inglês já está caminhando. Já está caminhando pra formar 

um bom professor.     

5PA18 : Aí eu achei interessante uma coisa que a 5PA15 falou sobre a matéria de Fonética né? Que ela também é um 

impacto muito grande na vida do acadêmico porque a gente não sabe que tem essas técnicas pra gente aprender a falar o 

Inglês corretamente. Então, eu acho que a dificuldade maior do aluno é a gente esquecer os velhos hábitos do que a gente 

aprendeu no Ensino Médio. Nossa! É muito difícil esquecer o que a gente aprendeu errado pra poder colocar o certo no 

lugar. Então, é uma das dificuldades que os alunos mais tem na Fonética porque a gente aprendeu aquilo e o pouco que 

agente aprendeu não dá pra aproveitar, a gente aproveita o mínimo do mínimo. Aí quando chega lá que você tem que 

mudar aquilo que você já colocou na sua cabeça que era o certo, que o seu professor passou é muito difícil, realmente 

Fonética marca muito. Eu acho que ela deveria está presente em todos os períodos. Toda a matéria que tivesse a Língua 

Inglesa I deveria ter Fonética I, Língua Inglesa II, Fonética II, porque elas se completam. A gente tá aprendendo Inglês e 

a Fonética vem pra corrigir o que a gente estava aprendendo, o que a gente não estava conseguindo falar. E uma 

preocupação muito grande é que a gente saia como professor e faça o que os nossos professores fizeram, ensine o Inglês 

foneticamente errado. Então, eu acho que isso daí é uma coisa bastante importante pro nosso curso formar tanto um 

professor que fale o Inglês corretamente e que passe isso para os alunos que tenha essa preocupação, porque na minha 

época, pelo menos ele tinha a preocupação de ensinar a Gramática. Se eu escrevesse corretamente ele não se preocupava. 

Ou se eu estava lendo errado e isso é muito complicado. Porque o Inglês hoje ele está mais pra gente ouvir e falar do que 

para gente escrever [entendi], é isso...  

[podem falar mais o que vocês pensam...]  

5PA17 : Professor vou falar o que me marcou mais... [falem!] (risos).  

[O que te marcou mais no curso?] 

5PA17 : Foi a Psicologia da Educação, porque né? A gente aprende assim. Eu acho que é uma disciplina assim que deve 

acompanhar, nos acompanhar assim até o final do curso ou então até a metade do curso né, Psicologia da Educação I, 

Psicologia da Educação II. Porque foi uma disciplina assim que nos deu uma noção muito boa, de como é que é o 

conhecimento, de como ele é construído dentro da cabeça do nosso publico né, do nosso aprendiz. Então, é uma 

disciplina muito boa, eu acredito que a gente devia ter assim mais noções dessa disciplina pra que a gente pudesse entrar 

mais consciente desses processos psicológicos que acontecem na mente do aprendiz, na mente da pessoa que a gente vai 

trabalhar. Porque a gente não tem assim condições dentro de uma sala de aula de perceber cada aluno individualmente de 

certa forma a gente não tem tantas condições. Então, se a gente tiver pelo menos algumas noções de como acontece, é 

esse conhecimento de como é que é esse aluno, através dessa disciplina eu creio que a gente vai conseguir se aproximar 

mais dele. E fazer com que ele aprenda de forma satisfatória o conteúdo que a gente quer construir com ele. Então, eu 
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acredito que Psicologia da Educação é uma disciplina que deveria está mais inserida dentro do nosso currículo, e uma das 

matérias, uma das coisas que a gente devia fazer uma pesquisa nas escolas, que a gente devia procurar saber como que o 

aluno, ele constrói o seu conhecimento, como que ele recebe os processos que acontecem dentro da mente dele pra que 

ele entenda a Língua Inglesa. Então, eu acredito que devia ser uma disciplina que devesse ser mais explorada no curso. 

5PA18 : A gente pode falar das matérias que a gente acha desnecessárias no curso? [Pode!] (risos). Não, eu só tenho uma 

matéria que eu acho que pra mim nem serviu, nem vai servir pra dar aula é Latim (risos). 

[Pra ser professor de Inglês não vai te ajudar em nada...] 

5PA18 : É, eu acho que nem professor de Inglês, nem Matemática. Eu acho que é uma matéria que a gente não vai 

utilizar no nosso dia:a:dia e que a gente não vai precisar. Questão tipo... eu vejo que quem estuda Direito, estuda muito 

Latim, mas porque o advogado vai utilizar muito termo em Latim nos seus trabalhos a gente não. O que a gente vai levar 

de Latim pra um aluno? Nada né? Eu acho que ela é uma matéria que tá ocupando espaço de uma matéria que poderia ser 

importante pro nosso curso, nossa formação. 

5PA16 : Bom, um professor chegou confirmar que nós, alunos do quinto período incluindo os alunos do sétimo período, 

não temos capacidade pra dar aula, e isso é uma grande verdade né, ele foi muito criticado por isso, mas eu acho que é 

uma grande verdade, nós não estamos sendo preparados da maneira correta pra dar aula mesmo não. A gente chega na 

sala tá pegando conteúdos e estamos aprendendo, mas onde é que tá ficando a prática nisso? A maioria das coisas são 

teóricas. A gente não tem aquela matéria que realmente nos prepara pra ser professor, talvez a gente vá ter agora com 

(XXX) no Estágio I, mas mesmo assim não vai ser suficiente porque a gente já devia tá se preparando desde o primeiro 

período né. A gente tá entrando pra ser professor. Então, a gente tem que começar se preparar pra ser professor, e se não 

existe essa preparação como é que a gente vai tá preparado pra dar aula? 

5PA18 : Tipo a gente começa a fazer o Estágio quase no último ano de faculdade quando a gente já tá nos 45 pra 

terminar. Então, isso era uma coisa que já tinha que tá desde o início pra você já ir se adaptando, porque você tá 

concluindo sua faculdade quando colocam você em uma sala de aula você diz: : “Meu Deus! O que é isso, é isso eu não 

tinha noção, eu aprendi na parte teórica que a sala de aula é assim, que os alunos são assim, que o conteúdo pode ser 

explicado assim!”, mas quando eu chego lá e vejo 40 alunos cada um em um grupo diferente, cada um age de forma 

diferente, cada um com sua individualidade. Eu já tava quase tendo contato pra dar aula me formando quase um 

profissional só que eu vim ter contato prático pra dar aula no finalzinho do curso. Então, eu acho que é muito pouco 

reduzido e que poderia deveria ser mudado isso no currículo pra adiantar um pouco mais esse impacto com a gente. 

5PA15 : Bom, eu acredito que mesmo nessa questão as disciplinas existem pra nos formar, mas talvez a maneira como 

elas estão sendo abordadas e o tempo que os professores estão tendo, por causa das suas profissões também e sua própria 

vida é que tá sendo complicado. Então, as disciplinas existem, o currículo existe, mas o tempo e a abordagem é que talvez 

não esteja sendo ministrado da maneira correta. Porque o ponto que está nos movendo nesse momento na faculdade é 

como trabalhar a Língua Inglesa numa sala de aula né. Porque nós já sabemos que aqueles métodos anteriores já passaram 

e que a grande questão como a 5PA16 tava falando é conhecer os alunos. A partir do conhecimento prévio que você tem 

dos seus alunos é que você vai conhecer os seus alunos com a ajuda dos métodos, a maneira certa, a adaptação de como 

trabalhar esse Inglês na sala de aula. E realmente a questão da nossa prática está deixando um pouco a desejar justamente 

nessa questão, nós já estamos quase terminando o curso não é? E a nossa prática na sala de aula é diferente, porque como 

já foi falado nós temos uma visão, mas na pratica é diferente. Nós temos a receita de como trabalhar a aula, mas a visão 

dos alunos é diferente, o comportamento dos alunos é diferente, então nós temos que adaptar aquilo que nós conhecemos 

pra realidade do aluno. E a questão é como que a gente vai trabalhar essa Literatura Inglesa? Porque os alunos geralmente 

não gostam de Literatura e nós temos que ter a percepção de despertar essa importância nos alunos. Como é que eu vou 

trabalhar com meu aluno pra ele gostar, se já é uma coisa antiga, mas ele precisa ter isso, ele precisa ter essa formação pra 

poder entender e até mesmo gostar. E eu acredito assim, às vezes a gente tem algumas disciplinas que pensamos que não 

importa, mas acredito que tudo interessa né, porque até mesmo o Latim, ele vai nos ensinar como a Língua Inglesa foi 

formada, como a Língua Inglesa surgiu, como surgiram as adaptações. Então, eu acredito que tudo é necessário, tudo é 

importante. Mas, a grande questão é essa - “Como a gente despertar nos alunos o interesse pela Literatura Inglesa?” 

Porque é importante. A língua ela não se separa da cultura e a cultura também não se separa da língua, nós aprendemos 

isso nas apostilas que tivemos. Na medida em que você está ensinando Literatura, você está ensinando uma cultura, você 

está ensinando um pensamento diferente, por mais que ele tenha mudado, mas foi assim que aconteceu, foi assim que 

ocorreu, foi isso que contribuiu que marcou a questão do país. Então, a nossa dificuldade enquanto professores é essa.  

[Vocês já pararam pra pensar assim que vocês foram esses alunos que hoje estão em sala de aula que vocês observam né, 

que aí vocês ficam pensando nossa como vou fazer pra mudar...?]  

5PA18 : Eu acho que essa é a nossa grande preocupação de nós como alunos. A gente não passar aquilo que a gente 

aprendeu no ensino da Língua Inglesa, pelo o menos da minha parte, foi muito falho, foi muito reduzido e foi uma coisa 

muito centrada na Gramática. 

[Tu acha que a Universidade, o curso vem a acrescentar?]  



178 

 

5PA18 : Mudou bastante. Eu acredito que hoje eu vou sair um professor totalmente diferente daqueles professores que eu 

tive. Eu vou sair um professor muito mais didático, eu vou sair um professor com muito mais preocupação no aluno e 

preocupações iguais tanto em escrita como em fala. Porque o curso ele evoluiu. O curso mudou, é... o curso percebeu que 

aquela forma de trabalhar não estava sendo satisfatória pro professor de Língua Inglesa de nível Médio e Fundamental, 

tanto que hoje os livros mudaram sua dinâmica só que o problema é que os professores ainda são os mesmos, não houve 

uma reciclagem dos professores pra mostrar que houve essa mudança. Então, eu vejo hoje muito professor tendo 

dificuldade de lecionar com esses nossos livros.  

5PA15 : Essa a questão da formação continuada vem justamente resolver esse problema. 

[pelo o menos tentar né?!]  

5PA15 : É porque os professores como a nossa colega falou são os mesmos, a abordagem deles é a mesma e é como se 

eles não tivessem entendendo o que o novo livro, a nova didática do Inglês está trazendo e eles estão se sentindo assim 

acredito que até perdidos ou tá sendo um impacto muito grande, mas porque não existiu essa formação continuada né, pra 

perceberem que os alunos mudaram, a necessidade, a forma dos alunos aprenderem é diferente, os alunos antigamente 

tinham uma maneira de aprender. Hoje, eles já tem outra, e essa formação continuada vem justamente tentar sanar esse 

problema.  

[O que foi que levou vocês a fazerem um curso assim, foi mesmo falta de opção né? Mas o que mais além da falta de 

opção levou vocês a escolherem Letras Inglês?]. 

5PA18 : Olha no meu caso não foi realmente falta de opção. Eu tinha vontade de fazer dois cursos, mas Língua Inglesa 

estava entre eles por conta da língua mesmo...  

[Mas, vocês moram em Cruzeiro do Sul que é longe tudo quanto é grande centro, nunca fizerem um curso livre de Inglês 

ou fizeram? O que levou vocês a escolherem?] 

5PA18 : Professor, eu foi vontade mesmo de aprender outro idioma, de ter uma segunda língua, mesmo sabendo que 

aqui, a gente sempre estudou no colégio como Língua Estrangeira né, mas eu sempre tive vontade de falar uma segunda 

língua tanto que quando eu terminar o curso, eu não quero fiar só nisso. Eu quero buscar mais da Língua Inglesa e se 

possível de outras línguas, é como o 5PA16 disse assim: “ : Eu também não tenho pretensões de dar aula”. Mas, o curso 

ele tá me mostrando que dar aula não é uma coisa tão ruim quando a gente começou a achar no curso. Então, assim se 

surgir a oportunidade, eu vou dar aula. Eu me sinto hoje ao contrário de que muitas pessoas pensam tipo, eu acho que o 

currículo está muito bom, ele vai formar um professor bom, desde que a pessoa participe que ela busque. Então, eu acho 

que até o fim do curso eu vou sair um professor capacitado se eu me dedicar. E eu não quero ficar só em uma língua. O 

curso de Inglês foi mais por essa vontade de querer aprender outras línguas, outras culturas, é poder interagir com outras 

pessoas de outros países. 

5PA15 : No meu caso o que me moveu a optar pelo Inglês foi que eu sempre gostei do Inglês. Eu gostava dos sons apesar 

de não entender muita coisa, apesar de não... dos sons serem muito difíceis. Eu não tinha uma formação, mas eu sempre 

gostei do Inglês, e por ser uma língua global né. Eu também quero aprender outra língua, falar uma nova língua. Então no 

meu caso, não foi falta de opção foi realmente o gosto pelo Inglês, o desejo de aprender o Inglês, não tão somente por ser 

uma língua global, mas em relação ao aprendizado de alguma outra língua, o Inglês pra mim veio sempre em primeiro 

lugar porque eu detesto Francês. Eu não gosto muito de Espanhol, então o Francês pra mim é a ultima coisa que eu quero 

aprender, o Inglês não é porque eu gosto. Eu gosto do Inglês.  

5PA16 : A verdade, o que me moveu mesmo a escolher o Inglês, foi... Eu já tinha essa paixão por idiomas, quando se 

trata de idiomas assim eu me interesso realmente, e o Inglês era aquela disciplina que eu tinha mais facilidade do que o 

Português, pra aprender, algumas coisas da Gramática do Português até hoje eu não sei. E do Inglês eu achei uma 

facilidade tão grande em aprender que logo me interessei e aí aquela coisa assim me moveu pra faculdade. O interesse 

realmente de aprender, as músicas que eu estou ouvindo, que geralmente as músicas que quando eu ia cantar a pronúncia 

não saia àquela coisa perfeita e foram essas coisas que me moveram a entrar na faculdade e não foi o interesse de dar 

aula.  

[não tem nenhuma disciplina no curso que assim te despertou, agora eu posso ser um professor...?]  

5PA16 : Eu acho que posso me preparar muito bem pra ser um professor. Eu posso sim porque eu creio que eu seria um 

professor muito dinâmico e eu seria muito criativo no sentido de dar aula, mas não tenho uma paixão por lecionar. 

[Mas não teve nenhuma disciplina no curso nem nada?]  

5PA16 : Teve, eu cheguei a mencionar que a Linguística Aplicada me abriu uma visão diferente de ver um professor, e 

assim esse sentido de tá envolvido com a aula, com os alunos entender as perspectivas dos alunos me moveu realmente 

pra querer dar aula.  



179 

 

5PA17 : Bom assim, quando eu entrei eu não tinha motivação, mas eu acredito assim, como é que eu percebo o currículo 

de Letras hoje né inserido dentro desse novo. Como é que eu percebo? Eu acredito que as disciplinas, elas são postas com 

uma finalidade, essa finalidade a gente só consegue perceber quando a gente já tá atingindo o estágio final do curso, elas 

são lentas e gradativas. O que a 5PA18 falou logo no inicio você não entende, porque eu estou estudando isso ou pra que 

isso vai me servir. Então, essas perguntas que a gente se faz, né a maioria dos meus colegas devem fazer essa mesma 

pergunta. Quando você chega nesse ponto que é na metade da formação já no quinto período. Você começa a pensar poxa 

todas essas disciplinas que eu tive até hoje elas vão ajudar me ajudar a ser um professor. Elas me deram essa consciência 

de que é isso é pra isso que eu estava estudando pra me formar e ser uma professora. E todas as disciplinas elas realmente 

me motivaram mais é... Desde o inicio, antes eu pensava realmente em trancar no curso e fazer outra coisa, mas eu pude 

né chegar até aqui e ver a finalidade dessas disciplinas e meu interesse pela Língua Inglesa, diferentemente dos meus 

colegas que se não interessavam pela Língua Inglesa e hoje se interessam por lecionar o meu foi diferente, me interessei 

primeiro por lecionar e agora vou me esforçar e ser para meus alunos uma professora melhor. Ou seja, é não só no sentido 

de ter conhecimento em relação à interação, ao dinamismo, a conduzir uma aula, mas em relação a ter domínio da Língua 

Inglesa, ou ter muito pra passar pra eles. Então, é primeiro todas essas disciplinas elas despertaram esse desejo de 

lecionar, de fazer alguma coisa diferente pelos alunos porque eles estão ali com esse intuito de aprender. E tudo isso é o 

que me leva, diferentemente dos meus colegas, eles me deram esse currículo que eu creio que ele é bem planejado 

exatamente pra chegar a essa finalidade e comigo isso teve resultado é o que vai me estimular até o final do curso, a me 

interessar mais pela Língua Inglesa. 

5PA18 : Mudança do inicio até hoje que a gente tá no quinto período. Eu acho que teve um grande avanço em questão 

das aulas, no início a gente teve aquele impacto muito grande pra se adaptar né no meio universitário como é uma aula 

universitária. E no começo, às vezes, a gente não sabe lhe dar com a liberdade que a gente tem em relação ao nível médio 

e às vezes a gente acaba abusando, mas quanto ao ensino eu acho que pelo menos no nosso curso ele tá melhorando a 

cada semestre, a cada período que a gente vem tendo e assim, em relação ao currículo eu confesso que eu meio que não 

era o que eu esperava pro curso de Letras/Inglês, mas também eu entrei com uma visão errada. Eu entrei pra aprender 

inglês e na verdade não eu estou me formando uma professora de língua. 

[Como é que você percebeu que tu não ia só aprender inglês?] 

5PA18 : Foi realmente assim quando a gente pega o primeiro plano, o primeiro currículo do primeiro período as matérias 

ai você ver que o Inglês quase não está presente, que ele tá formando primeiro um professor, uma pessoa pra dar aula ele 

está lhe incentivando, lhe mostrando como você vai ser dentro de sala de aula. Então, você diz assim - “Cadê o inglês que 

a gente entrou sabendo?” Mas, assim eu acho que quando no começo você estranha você até fala mal do curso, mas 

depois você vai percebendo que é até muito necessário. E que hoje a gente tem diversão tipo você entrar - “Ah! eu queria 

falar Inglês! Ah! Você quer falar inglês? Viaje pro exterior pra aprender a língua!” Ali não eu estou me formando, eu 

estou compreendendo a raiz da linguagem. Então, eu vou ser uma conhecedora da língua e se eu me esforçar eu vou sair 

falando. Então, eu acho assim o currículo tá bem elaborado só que em questão pedagógica ele tá muito bom e ele vai 

formar um professor bom se o aluno se dedicar só que ele tinha que dar uma ênfase mais no Inglês também pro aluno, 

porque tanto tem que formar um professor capacitado como tem que formar um professor capacitado em Língua Inglesa. 

A gente não pode sair com dúvidas pra levar dúvidas pro aluno. 

[E assim tem alguma disciplina que te fez mudar?] 

5PA18 : Professor, em Gestão Escolar assim foi uma matéria muito boa, tipo assim fez você pra quem não gosta do 

lecionar, mas faz pensar o quanto é bom você tá numa sala de aula. Você está passando conhecimento pra outras pessoas, 

faz você refletir. A questão de Inglês, a Língua Inglesa II que marcou muito. Acho que foi por causa da professora XXX 

foi uma forma de aplicar aula diferente. Acho que foram essas duas. 

5PA19 : Bom eu esperava assim mais do currículo em relação a minha aprendizagem como futuro professor de inglês né. 

Porque algumas disciplinas ficaram a desejar não em si pela disciplina, mas pela carga horária que tinha né. Assim que eu 

acho que a Fonética, a carga horária foi muito pouca né. Assim, com quarenta e cinco horas/aula e acho que dava pra se 

focar mais né, assim na Fonética que é basicamente focada à Língua Inglesa mesmo, com a oralidade mesmo né 

propriamente dita.  

[As outras disciplinas do curso te ajudarão de alguma forma, além da Fonética?]  

5PA19 : Bom, culturalmente assim ter uma noção de outras áreas até né da Literatura Brasileira né. Eu acho assim que no 

início nós ficamos focado em Literatura né. E eu acho que nessa disciplina aí deveria ser substituída por outra, assim mais 

ligada ao Inglês mesmo e diminuir mais a carga horária delas. A gente já tem uma noção boa de Literatura no Ensino 

Médio. É assim praticamente foi o que mais estudamos no Ensino Médio.  

[Mas como era quando você ingressou no curso?]  

5PA19 : Bom eu acho que eu tive um avanço considerável.  

[Quais foram os avanços que você teve?]  
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5PA19 : Por exemplo, na pronúncia do Inglês, conhecer o mundo mais contextualizado, assim através de muitos textos 

que a gente lia. Eu tive mais uma noção do que historicamente foi vivenciado assim nos nossos dias. Eu acho assim que 

foi gratificante. Mas, a Fonética e como eu estava falando, eu achei muito interessante. Eu aprendi bastante nessa aula 

porque Gramática e vocabulário praticamente só, né. Já a língua, a oralidade, pronúncia é mais com a ajuda de um 

professor experiente né, mas formado naquela área. Então, o avanço que eu tive maior foi aí, porque mesmo antes eu já 

tinha contato comprava livros. Eu ia na livraria comprava livros de Inglês e aprendi muito, o Inglês/Gramática 

praticamente eu revisei. Eu já tenho um conhecimento bom em Gramática e vocabulário. Eu pego um texto aqui é muito 

fácil eu traduzir.  

[Mas você acha que o que você aprendeu sozinho com os livros e o que você aprendeu no curso, vai te ajudar na tua 

profissão como professor de Inglês?]  

5PA19 : Bom depende o que a escola de Ensino Médio e Ensino Fundamental tá querendo hoje né? Qual é a formação 

que nós vamos dar para nossos alunos? Ainda eu não percebi. Eu não cai na real. O que é que nós vamos ensinar para 

nossos alunos? Eu não sei exatamente.  

[O que você pensa que vai fazer você entender? O curso vai te fazer isso?]  

5PA19 : Olha até agora, eu acho que até agora eu ainda vá perceber o que nossa formação tem que dar para nossos 

alunos. Porque até agora eu não consegui...  

[As disciplinas do curso de hoje não te fazem perceber isso?]  

5PA19 : Sim a disciplina de Metodologia de Ensino de Língua Inglesa. Ela faz com que a gente conheça alguns métodos 

né e tudo, mas se trabalhar com a disciplina, a língua, propriamente, a Língua Estrangeira. Eu não sei como trabalhar, 

porque a gente conhece pouca a oralidade, o aluno faz uma pergunta em Inglês, a gente deveria responder em Inglês né? 

Se ele pergunta em Português, na língua nativa a gente deveria pelo menos ensinar como pergunta, aquela pergunta 

também em Inglês. Eu acho que fica difícil a gente fazer isso com eles. É uma coisa muito simultânea, na hora que ele 

fala a gente deveria também está preparado para isso. Eu acho que ninguém tá, a gente tá muito ligado à Gramática, ao 

método tradução, somente a isso. E isso me preocupa um pouco né, que hoje as habilidades são muito focadas.  

[É, mas essas habilidades que você está falando aí e as disciplinas do curso, o currículo como um todo né. Elas te ajudam 

para que você possa oferecer aos seus alunos um bom ensino. Mas o que você acha, desde o início até agora você 

consegue?]  

5PA19 : Não. 

[Por que? O que você acha que falta?]  

5PA19 : Porque como algumas professores falaram lá, que a gente tem que buscar mais. Porque somente aquilo que a 

gente estuda na sala, com certeza, não vai ter nem como a gente se preparar para poder dar uma boa aula somente através 

do que a gente aprendeu lá na sala né. E é difícil em relação ao curso, assim eu poderia está bem mais preparado, mas não 

contando só com a minha formação universitária né.  

[O que é que você acha que falta mais?]  

5PA19 : Eu acho que o professor juntamente com o aluno deve focar na língua propriamente dita, porque como é que vai 

haver comunicação sem haver entendimento? Se a gente vai dar aula de Inglês, não é aula de Literatura Brasileira e outras 

mais? Como é que a gente vai entender Literatura Inglesa, se a gente não conhece a língua? Tanto a formal como a 

informal.  

[Mas como é que você vai conhecer a língua?]  

5PA19 : Para conhecer a língua eu tenho que praticar. É praticar bastante com quem entende.  

[E você acha que no curso existe tempo para fazer isso?]  

5PA19 : Não no curso não tem como fazer isso. Eu acho que a gente vai se formar e não vamos está com aquela 

formação que eu pessoalmente gostaria de ter. No mínimo uma formação como vocês. Eu acho que um professor como 

vocês aí, era um professor assim que deveria está lá no Ensino Médio. Aí muda alguma coisa em relação a isso, mas a 

gente que está lá é muito básico. A gente estuda muito só o básico no curso. Eu estive olhando nesses novos livros que 

chegaram agora né. Os livros são muito focados na oralidade, coisa que a gente não praticou muito né. Criar textos, 

respostas pessoais, já pensou tem coisa lá, eu estive olhando lá tem resposta pessoal, no livro do professor. Eu fui atrás de 

qualquer professor lá para me dar uma pista, mas não tem. Você vai ter que dar uma resposta pessoal e o aluno não vai 

saber. E a gente como é que vai saber dar uma resposta pessoal em inglês. Isso eu presencio lá direto, que às vezes a 
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gente pergunta - “Fecha aquela janela ou abre!” ou “Você pode fazer isso ou aquilo?”. A gente fica pensando o que foi 

que o professor falou né e tudo mais. É muito básico né o que a gente aprende no curso.  

5PA20 : Primeiramente, estudar inglês para mim foi um desafio e também assim um incentivo por parte da minha mãe 

que ela é formada em Inglês. E eu tinha bastante curiosidade de fazer Inglês né. Então, eu comecei a ver isso, e perceber 

as dificuldades que tinham tanto no Ensino Médio como no Ensino Fundamental. Porque como nosso colega acabou de 

falar dentro do Ensino Médio e Fundamental a gente não é, a nossa oralidade não é tão focada né quanto na faculdade. 

Então, eu comecei a perceber que os nossos profissionais, os professores na parte da educação, eles não são tão 

profissionais assim, porque o Estado não dá suporte para eles. Por exemplo, as pesquisas de campo que a gente foi fazer, 

como material didático, tinha uma escola que tinha só um livro em Inglês, então como é que daria para ensinar um 

professor para vinte alunos um livro em Inglês né. Então, eu primeiro percebi isso comecei a ter curiosidade na zona 

rural, geralmente quem é formado na área e os alunos saem da zona rural e vem para o centro da cidade estudar né, para 

ver se consegue algo melhor. E quando eles chegam aqui, eles se deparam que aprenderam tudo errado como eu aprendi 

tudo errado. Então, eles se deparam com isso. Eu acho que as disciplinas que eu vi foram todas, um conjunto para mim, 

porque eu pude perceber que eu tive maior dificuldade foi Fonética que foi que marcou pra mim assim, os sons, a 

oralidade e também eu gostei muito da Língua Inglesa, Literatura que eu pude perceber de outra forma. E eu percebi que 

dentro da faculdade tem todo um suporte pra gente ser um bom professor. Basta a gente se empenhar em cada disciplina 

que a gente consegue ser um bom profissional. Se a gente se empenhar, se o Estado continuar dando suporte pra gente 

dentro da sala de aula, porque a gente precisa é de recursos materiais né dentro da sala de aula com os alunos. E também 

outra dificuldade é a quantidade dos alunos na sala de aula né, que eu percebi em pesquisa de campo que o professor de 

Inglês que vai dar aula pra na nossa sala é pra cinquenta alunos. Quem vai dar Fonética pra cinquenta alunos né? E no 

Ensino Médio nós temos trinta alunos, então é outra dificuldade que os professores tem.  

[E a tua ideia assim, mudou do início do curso até hoje?]  

5PA20 : Eu penso assim na formação dos alunos que estão aí dentro das escolas sem um suporte. Encontrei também 

dentro das escolas do Ensino Médio que me ajudaram bastante né, tive muitos professores bons, minha mãe também.  

[E na Universidade?]  

5PA20 : Hoje assim é pra mim olhar um mundo diferente. Também né em relação às disciplinas, contato com outras 

pessoas de diferentes línguas que eu tenho essa oportunidade. Eu acho muito difícil porque eu sou muito tímida, quando 

eu encontro alguém eu procuro me comunicar do meu jeito, mas eu sou um pouco tímida em relação a isso.  

5PA21 : Primeiro eu escolhi esse curso não foi pra ser professor e depois que eu cheguei lá eu vi que o foco mesmo é 

naquela palavrinha que vem antes do curso, Licenciatura Plena em Letras Inglês. Então, aí eu fui meio que me 

decepcionando um pouco com isso porque a minha intenção não é ser professor. E a cada dia que passa eu tenho mais 

certeza disso, tipo nas pesquisas de campo que eu vou, se eu entro na sala não é o meu mundo, não é o que eu quero vai 

aumentando mais ainda essa vontade de ficar ainda mais longe de mim. Mas se eu precisar vir a ser professor com certeza 

eu vou tentar atuar da melhor maneira possível indo em contraste dos professores que eu tive antes né que é bastante 

precário o ensino de Língua Estrangeira no nosso país, Cruzeiro do Sul em especial. E também não só nas escolas 

fundamentais e de Ensino Médio como também na Universidade. Porque não tem um suporte pra você lá. Eu acho que 

não tem. Tem professores capacitados, porém não tem um laboratório pra gente treinar nossa oralidade. Na biblioteca não 

tem muitos livros disponíveis pra gente e isso é uma dificuldade que a gente enfrenta. E uma disciplina assim que marcou 

muito eu acho que a Psicologia da Educação, que as teorias usadas, o jeito do professor dar aula pra gente, a 

interatividade que ele tinha com os alunos faz com que com chame mais a atenção do aluno e prenda a atenção do aluno 

pra que aprenda a disciplina.  

[Mas você acha que essa disciplina e as outras também do curso irão te ajudar?]  

5PA21 : Sim com certeza. A disciplina que nós estamos tendo agora é a base né pra quem que ser um professor é a base 

pra isso, mas tem umas disciplinas que eu acho que desvirtuaram um pouco do foco.  

[Quais por exemplo?]  

5PA21 : As de Literatura, por exemplo.  

[Mas você acha que as disciplina de Literatura não irão de ajudar?]  

5PA21 : Ajuda porque você consegue visualizar o mundo com o conhecimento, mas eu concordo com o colega que 

deveria ser uma carga horária menor e focar mais nas disciplinas de inglês, que eu acredito que já acabou as disciplinas 

pedagógicas pra gente. Agora sim talvez a gente possa focar mais nas disciplinas de inglês que virão pela frente.  

[Quais disciplinas de inglês que vocês querem mais foco?] 

5PA19 : A fala. Mas na oralidade.  
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[Por que a oralidade é tão importante assim pra vocês?]  

5PA19 : Porque pra você se expressar a gente se expressa a maioria através da fala, tem que o interlocutor, o ouvinte, 

quem você está conversando entender o que você está falando. E até o aluno. Isso é essencial num estudo de línguas. Né a 

oralidade. Você treinar através da oralidade. Você vai treinar o seu listening. Você vai compreender melhor né 

constantemente. Você entender o seu próximo né, que faz parte do diálogo.  

5PA20 : Eu penso assim que deveria ser trabalhado aquilo que a gente tem mais dificuldade né. Por exemplo, a minha 

maior dificuldade é a oralidade, mas pra muitos a dificuldade é a escrita. Então, cada aluno, eu sei que seria muito difícil 

pro professor trabalhar esses dois níveis. A dificuldade de cada um já que as faculdades e as escolas são superlotadas. 

Mas, eu acho que deveria ser assim, porque a minha dificuldade é a oralidade. Então, eu gostaria que fosse trabalhado 

mais na oralidade.  

[E o curso tem disciplinas que trabalham a oralidade?] 

5PA20 : Poucas. Porque assim são três disciplinas que a gente vê no curso em Inglês. As outras são em Língua Materna. 

E uma disciplina às vezes de sessenta horas vai um mês. E é uma vez, três vezes na semana. Então, é pouco tempo pra 

quem que aprender oralidade.  

5PA19 : A que foi mais focada na oralidade, foi a própria Fonética.  

[Existiu outra disciplina que vocês trabalharam a oralidade?]  

5PA19 : As outras tiveram sim, mas não foi bem focado na oralidade, foi muita Gramática e pouco listening. Muito 

exercício pra resolver focado na escrita.  

[Em geral, as disciplinas ajudam vocês a atuarem como futuros professores?] 

5PA21 : Ajuda. Porque querendo ou não, você vai ter que aplicar a Gramática, vocabulário pros alunos porque a gente 

reclama muito dos métodos que os professores de Ensino Médio e Fundamental usam. Mas, senão for aquele método ali 

como que você vai passar. Eu acho que assim como que você vai passar a Gramática pros alunos. Eles têm que aprender a 

Gramática, tem que aprender o vocabulário, conhecer palavras novas. Então, pode dinamizar, pode usar formas sim, mas 

eu como base preciso disso. Mas, não precisa focar só na Gramática, só no vocabulário. Você tem que inovar; trazer 

novas coisas; usar diálogos que eu acho que no Ensino Médio dificilmente a gente usava um dialogo em sala de aula. 

[Então, vocês acham que essas atividades práticas que enfocam a oralidade deveriam ser mais inseridas nas disciplinas do 

curso?] 

5PA19 : Sim. Porque a questão é, eu fico pensando. O que é que o curso de Inglês espera da gente? Eu fico pensando, o 

que é que ele exige da gente? Se a gente no final, vamos praticamente todos nos formar. Então, ele tá esperado de nós 

somente isso, se formar somente com essa formação aqui. Com todas essas exigências, então ele tá querendo que a gente 

repasse para os nossos futuros alunos somente isso. Será que é isso que ele exige da gente? É muito pouco, se nós vamos 

nos formar, o curso exige muito pouco. Se os professores conseguem dar oito ou nove pra gente com aquele nível, então 

eu tô bem na foto. Eu que só espero aquilo porque deu a nota máxima né. A questão é essa, então nós vamos passar para 

nossos futuros alunos aquilo que somente aprendemos lá. Aquilo que o curso somente ofereceu pra gente. Mas como esse 

currículo ele é formado? Não é através da comunidade?  

[São os professores do curso.]  

5PA19 : Mas, antes não tem pesquisa pra ver quais necessidades que os alunos almejam?  

[Vocês conseguem interligar os conteúdos aprendidos nas disciplinas?] 

5PA21 : A gente já consegue contextualizar o nosso conhecimento que a gente veio adquirindo desde o primeiro período. 

Se a gente vê uma situação em sala de aula: “: Ah! O professor já passou isso pra gente em sala de aula!”. Aí a gente já 

consegue fazer essa ligação. E isso ajuda a gente né.  

 [Então, todo conteúdo que vocês aprendem é complementado.] 

5PA20 : É com o tempo porque realmente a teoria que está sendo passado é distante totalmente da prática. Lá passamos 

por situações que muitas vezes não poderemos responder. Eu acho que a faculdade ela deveria também assim desenvolver 

mais cursos né na área. Assim, por exemplo, uma semana, uma feira, não sei que despertasse a atenção da gente, pra nos 

envolvermos também. Alguma coisa que levasse a gente a ter mais oportunidades no Inglês porque eu vejo cursos ai pra 

fora de Inglês. Eles têm mais oportunidade né pra esses cursos. E a Universidade falha nesse ponto, para mostrar ao 

público também né. Eu acho que falta um pouco disso que pra gente também falta.  
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[Essa parte poderia ser complementada no currículo?] 

5PA21 : Precisa ter disciplinas que focassem mais nisso. Poderia trazer uma semana de Letras, por exemplo, se todo ano 

acontecesse os alunos se empenhariam mais. É buscariam novos conhecimentos pra apresentar pro outros e assim iam 

dividindo os conhecimentos entre si. E eu acho que seria bem gratificante pra todos.  

5PA20 : Até o Inglês mesmo na semana de Letras teve bastante dificuldade. Foi um disfarce porque a gente não teve um 

suporte. Então, eu acho que falta tanto iniciativa dos alunos como dos professores pra mostrar o curso pra comunidade.  

5PA19 : Elevar até a própria autoestima. Até o curso tá meio defasado, os alunos acham e comentam muito isso. Em 

relação, bom eu tive um colega que cursou até o quarto período de Letras/Inglês, mas desistiu porque acabou percebendo 

que não iria conseguir falar Inglês e ele ia dar aula e como ele ia falar com os futuros alunos dele. Bom, mostrar para os 

outros cursos, elevar nossa autoestima. 

5PA20 : Trazer profissionais de outras faculdades que assim eu tenho curiosidade de ver outras pessoas comentando 

sobre o Inglês. Então, eu acho que falta um pouco disso por parte da Universidade.  

5PA21 : Eu acho que outra dificuldade que é encontrada na sala de aula de Ensino Médio que os alunos não tem muita 

boa perspectiva no Inglês. Eu acho que noventa por cento dos alunos não gostam do Inglês e cursam porque tem que 

obter aquela nota, tem que passar de ano, mas não veem como alguma coisa que vai trazer algo de bom pra sua vida, que 

vai enriquecer mais na sua cultura, no seu conhecimento. Ainda está desse jeito né, mas a gente ver que pode ajudar 

muito, no caso da 5PA19 que é já e missionário pode ajudar em diversas áreas de nossa vida, mas os alunos ainda não 

conseguem ver isso.  

5PA19 : O curso deveria oferecer mais, não somente aprender a língua poderia abranger uma área maior né, além de 

somente licenciatura.  

5PA20 : Nós sabemos que o Inglês tá ai mundialmente. A gente quer falar o Inglês. A gente tem o desejo de falar o 

Inglês, então tem que ter mais incentivo um suporte de outros profissionais. 

5PA19 : Modificar esse currículo, tratar de uma forma mais delicada.  

[O que você queria que mudasse no currículo?]  

5PA19 : Olha, as disciplinas focando a oralidade, que eu gostaria de falar fluentemente. Ser proficiente na Língua 

Estrangeira, no caso do Inglês. Assim, como um aluno de Enfermagem é formado na sala de aula, e não lá na casa dele 

quando ele chega. Ele pode fazer operações ou cortar, algo na área dele que é mais focado mesmo lá no laboratório. A 

gente poderia também aprender dessa forma. Não só a gente se ligar e pesquisar fora, e ter esse suporte pra ser proficiente 

na língua. 

 

ENTREVISTAS : 7P 

[Falem suas opiniões sobre o currículo do curso de Letras/Inglês.] 

7PA22 : Em primeiro lugar professor quando eu passei no vestibular, eu fiz a matrícula e pensei que o curso de Inglês era 

tudo Inglês, só que depois eu percebi que não são todas as matérias. Eu acho que vinte cinco por cento são Inglês, né? E 

as outras são teóricas e em Português. Depois, outra coisa que eu percebi que eu não sei se é bom para o currículo é a 

questão da grade porque o negócio de pré-requisito que tira a concentração da pessoa, de continuidade do curso. Eu acho 

que não seria necessário um pré-requisito de Língua Inglesa para uma outra matéria que não tem nada a ver pra ela 

mesmo ou pra Fonética que é Inglês né? Quanto pra minha vida mesmo, é... mudou muita coisa sim, a gente começa a 

perceber o mundo de outra forma é a partir do momento que a gente passa a ter um conhecimento mais aprofundado de 

como se forma a mente da pessoa e pra perceber como a gente adquire uma língua, tanto a língua interna como uma 

estrangeira.  

 

[Teve alguma disciplina que te deixou motivado a ser professor de Inglês?] 

 

7PA22 : É exatamente a matéria que deveria ter em todos os períodos que é Conversação, que nós só temos três né a 

básica, intermediária e avançada, que eu acho que seria necessário, principalmente no primeiro período porque as pessoas 

vem bastante enferrujada, porque às vezes a pessoa termina o Ensino Médio com dezessete anos e vai passar no vestibular 

só com vinte e cinco anos. E nesse período de tempo muitas vezes a pessoa não tem contato com o Inglês, aí fica 

enferrujada mesmo. A pessoa lembra algumas coisas, mas não consegue ir né, principalmente nesse sentido. Depois pode 

vir as matérias teóricas que a pessoa pode adquirir com velocidade. Agora eu acho que seria necessário, principalmente a 

questão da fala e combinar com a Fonética que é importante para pessoa desenvolver a fala. E eu acho que assim é um 

ponto realmente necessário para ver a questão da Conversação e ter mais Fonética, mais aprofundada um pouco.  
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7PA23 : Em relação ao currículo do curso na minha opinião ele preenche completamente no que diz a respeito a 

preparação pra ser professor porque como nós estudamos matérias como Cultura Brasileira, você passa a conhecer o 

início para que você possa trabalhar. Agora em relação ao curso mesmo assim, Inglês como nosso colega falou eu achei 

no início aqui que a gente ia sair fluente mesmo falando Inglês perfeito. Para com o passar do tempo perceber que não era 

assim, pelo curso ser uma licenciatura, ele visa preparar professores.  

 

[Como é que você percebeu? Que o curso era voltado para preparar professores?]  

 

7PA23 : A partir do sétimo período que eu vi que não era como eu pensei, porém, parte dessa questão do falar Inglês 

parte muito mais do acadêmico, do esforço dele. Só que como o nosso colega também falou a questão de matérias 

especificas como Conversação, seria muito importante se tivéssemos desde o primeiro período, talvez não no primeiro 

porque como nós entramos aqui com uma visão de Ensino Médio, talvez no primeiro período viesse até atrapalhar, mas a 

partir do terceiro período a cada período uma matéria de Conversação. Porque, eu gostei muito das matérias de 

Conversação pela metodologia dos professores. Eles souberam trabalhar muito bem essa parte da Conversação entre 

contextos, diálogos, conversas informais. Então, isso pra mim foi importante porque eu melhorei o meu Inglês a partir das 

Conversações principalmente da Básica onde nós tivemos uma matéria muito boa assim, com a participação de todo 

mundo, é tanto que a gente pode avaliar isso na nota, não teve notas baixas, todo mundo eliminou. Então foi a partir daí 

que eu melhorei a minha parte de Conversação. E como eu falei a questão do currículo, exatamente na minha opinião 

prepara o professor, porque como nós vimos agora no Estágio II. De que maneira se trabalhar lá no Ensino Médio? 

Muitas vezes aquilo que nós aprendemos aqui, eles lá, eles não colocam em prática, não só devido à dificuldade dos 

alunos compreenderem o Inglês. Eu não sei, mas o currículo do curso na minha opinião preenche todos os requisitos para 

preparar um bom professor, agora vai do profissional, se ele quiser colocar em prática o que ele aprendeu, ele vai ser um 

bom professor, vai ser um bom profissional lá no Ensino Médio ou até mesmo aqui na Universidade. Se ele chegar a ser 

um professor de nível superior. 

 

7PA22 - Seguindo um pouco o raciocínio do 7PA23 eu acho que o curso realmente prepara pra ser um bom professor. 

Agora, eu acho que seria importante a inserção dessas matérias nessas etapas que foi falada tanto por ele como por mim. 

Por motivo de que além de preparar o profissional na área. Além de preparar a gente pra ser professor, se portar na sala, 

prepara ele com conteúdo que aprofunda mais o conteúdo né, isso aí é um ponto importante. 

 

 7PA24 : O curso é muito bom, os professores são ótimos, mas na minha opinião deveria ter mais matérias voltadas para 

o Inglês. Em relação à metodologia para ensinar em sala de aula está maravilhosa. Eu já sei como vou agir como uma 

professora, mas eu pretendo ir mais além não ficar só em sala de aula. Então, eu queria mesmo que o curso me oferecesse 

mais sustentabilidade pra mim sair daqui fluente no Inglês. Eu aprendi bastante porque eu entrei aqui sabendo tipo vinte e 

cinco por cento e eu vou sair sabendo noventa por cento. Eu quero chegar a cem por cento.  

 

[Tem alguma disciplina que te deu uma experiência, que te fez mudar de ideia? Te motivou a ficar no curso?]  

 

7PA24 : No começo eu tive vontade de desistir, mas como os colegas já falaram, eu entrei aqui pensando que ia ser Inglês 

e tinha muita matéria em Português. No primeiro período a gente estudou duas matérias em Inglês e as outras todas em 

Inglês, mas como eu gosto bastante do curso e gosto muito de Inglês, isso foi o que me manteve aqui né, mas eu tive 

vontade de desistir. 

 

[Fala pra gente as suas percepções sobre o currículo?] 

 

7PA25 :  Bom, até o presente momento eu tenho gostado das experiências que eu tive tanto que já fui pra sala de aula, 

participei de todos os Estágios. Questão também das disciplinas de Inglês, quando eu cheguei aqui achei que ia ser só 

Inglês e Inglês. Quando você começa a se deparar que a maioria é disciplina em Português, aí seu foco já começa a se 

desviar, porque quando você tá tendo disciplina só de Inglês tem casos mesmo que em você começa a fluir as palavras. 

Você se sente mais livre pra falar e quando você tá voltando pra disciplina de Português e tipo assim você vai bloqueando 

o que você já aprendeu. E se tivesse mais disciplinas em Inglês com certeza ia ser muito melhor pra gente, que ia ter 

contato diário, mas todas as disciplinas são importantes, tanto nas áreas didáticas quanto nas especificas.  

 

[Quais pra você são as mais importantes pra você como futura professora de Inglês? Quais são mais importantes assim?]  

 

7PA25 : As de Língua Inglesa que você vai aprender a... Gramática, a Fonética, aprender os sons, a pronúncia. E as 

didáticas, as práticas assim vai te ensinar como você vai lidar nas salas de aula né. Eu acho essas mais importantes.  

 

[E assim, você tem alguma experiência com alguma disciplina dentro do curso, que te fez mudar de ideia, que te fez 

dizer, agora sim eu quero realmente ser professora ou não quero mais ser professor?]  

 

7PA25 : Nas práticas assim que eu fui pra sala de aula. E até antes disso eu falava pra todo mundo que eu não queria ser 

professora. E quando eu fui pra aula e a professora disse que eu tinha me identificado, e me identifiquei mesmo a partir 

do primeiro Estágio comecei a gostar e até hoje tenho a maior vontade de ir pra sala de aula. 
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[Hoje você quer ser professora?] 

 

7PA25 : Hoje eu quero ter essa experiência.  

 

[O que é que você pensa sobre o currículo?] 

 

7PA26 : Bem ao contrário dos meus colegas, eu acho que as disciplinas em Português também são importantes. No caso, 

eu já tive uma experiência de dar aula na EJA e tem muito essa comparação, vai ensinar substantivos se eles não 

souberem como é que é em Português vai ser difícil para eles aprenderem no Inglês. Então, aqui essas matérias também 

fazem a diferença, mas eu também achei que só estudaria Inglês. E eu acho que falha no currículo, deveria ter mais 

Inglês, mais prática, você treinar mais. Porque se dá muita importância na Gramática e eu acho que também deveria ter 

uma importância maior à pronúncia, a fala, não só a Gramática.  

 

[E assim você tem alguma experiência, com alguma disciplina que te fez mudar de ideia?]  

 

7PA26 : Bem, eu entrei no curso sabendo que era para ser formado como professor, mas as poucas experiências que eu 

tive, não foram boas. No curso, o meu Estágio não foi bom assim, eu tive uma experiência ruim. Mas, há aqueles alunos 

que fazem valer a pena o seu trabalho. 

 

[Nada fez você mudar?]  

 

7PA26 : Ainda não, infelizmente eu estou terminando, mas ainda não teve. 

 

[Você acha que o curso está te ajudando a ser professor?]  

 

7PA26 : Sim, melhorei bastante um cheguei aqui quase no zero e caminhando, principalmente agora esses últimos dois 

períodos eu achei que eu evolui bastante. Na fala, na escrita. No diálogo, eu era mais tímida do que eu sou hoje, então 

isso tá me ajudando. 

 

7PA23 : Eu queria falar a respeito de ter mais matérias que não são em Inglês especificamente. Isso é importante claro 

que, se tivéssemos apenas tido Inglês, talvez nos saíssemos daqui totalmente despreparados pra ser professor, que não 

teríamos como desenvolver, por exemplo, preparar uma aula, como nós tivemos a maior dificuldade. Da nossa sala 

especificamente, foi a questão da elaboração de uma sequência didática, por exemplo. Então, essas matérias são 

importantes. Mas, como a nossa colega falou, seria importante a cada período pelo menos uma disciplina que voltasse 

inteiramente para língua, porque o curso é a preparação de professores. Lá no Ensino Médio nós não vamos falar apenas 

Inglês na sala, porque isso não tem cabimento, eles não vão entender. Porém para nós seria importante quando sair daqui 

é como uma capacidade de traduzir texto sem precisar de um dicionário, por exemplo, um pequeno texto. Então, pra não 

fugir o foco da língua seria mais ou menos esse é o objetivo de uma matéria especifica de Inglês, de Conversação, porque 

o nosso curso, pelo fato de ser Licenciatura e preparação de professores, volta-se mais pra Gramática da Língua Inglesa. 

Então, a maioria dos alunos, dos nossos colegas desenvolveram a capacidade de falar, de ouvir mais as conversações de 

fato. Então, por isso que na minha opinião seria importante que cada período ou pelo menos a partir do terceiro uma 

matéria que enfatizasse a língua a fala, a escrita... Essas quatro habilidades que são indispensáveis pra uma pessoa chegar 

a ser um proficiente na língua.  

 

7PA22 : Até para não acontecer do aluno ter notas excelentes no curso mas só que a pessoa não tem uma boa pronuncia 

né, uma boa fala. Apesar de que ele conhece as palavras, a tradução e tudo. No meu Estágio, eu vi a professora falando, 

ela tem domínio de sala, todo apetrecho de professor. Ela consegue dominar o conteúdo e tudo, mas eu vi em algumas 

passagens ela lendo, ela falava “iti” e “iss” não é certo, a pronúncia certa não é essa. Ela fossilizou já e ela tá passando 

isso pros alunos, e se você perguntar pra esses alunos como se pronuncia “it” se ele falar “iti” ele tá errando, porque o que 

ele sabe é “iti” né. Então, eu acho que é importante essa matéria ser inserida no currículo do curso. 

7PA23 : Então, muitas vezes aqui no curso na sala diante dos colegas, a gente acha que não aprendeu nada, mas quando a 

gente chega numa sala de aula por exemplo, a gente vê que aquilo que estudamos no curso serve, e serve muito. 

7PA25 : É isso, eu tive exemplos de quando eu fui no Estágio. Os alunos diziam que você fez um trabalho bom e desejar 

que você retorne. Isso é muito bom pro seu ego, você se sente realizado.  

[Você percebe que está seguindo o caminho de ser professor de Inglês mesmo né?!]. 

7PA23 :  É isso que nos faz entender que valeu a pena tudo que nós passamos, muitas vezes vontade de desistir do curso 

né, mas a gente perseverou e estamos aqui, vamos ser bons professores.  

[Eu quero que vocês falem para mim dá experiência de vocês ao entrarem no curso de Letras com currículo? Como é que 

era a experiência de vocês no inicio até agora?] 
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7PA27 : Acho assim que no inicio do curso né já tinha toda uma introdução do Inglês pelo Ensino Médio e eu achava que 

quando fosse pra faculdade ia ser fácil e quando terminasse o curso ia conseguir sair fluente no Inglês, mas não é nada 

disso faculdade só prepara mesmo para profissão. 

[Mas como foi que você percebeu isso, que a faculdade te prepara para a profissão e não te dá um suporte] 

7PA27 : Eu percebi através das disciplinas mesmo desde o primeiro período que não é muito focado para deixar o aluno 

fluente assim ficar no dia a dia conversando com nativo entendendo e respondendo é bem difícil acho que isso ai. O aluno 

da Universidade só se ele buscar por fora um curso alternativo uma coisa assim que o currículo lá da Universidade não 

proporciona essas coisas, mais é Literatura um pouco da historia do Inglês até hoje assim. 

[Você, que é que você acha assim tua experiência com o curso desde o início até agora com o currículo? Você acha que te 

ajudando a ser professor de Inglês ou está te dando mais suporte na questão da melhoria das competências da escrita da 

fala?] 

7PA28 - Pra mim foi de grande ajuda porque quando eu entrei na Universidade e eu enfrentei muitas dificuldades. 

Devido, eu não ter aquele conhecimento tanto de Inglês até hoje eu tenho um pouco de dificuldade, mas até agora até o 

sétimo período que é o ultimo ano. A gente vai terminar esse ano. Eu melhorei muito porque aprendi com os professores 

também formas de dar aula, de ensinar a pronúncia de até mesmo levar o meu aluno a buscar novos conhecimentos em 

questão da Língua Inglesa. Então, o currículo que tá sendo oferecido pra nossa grade ele é favorável e ao mesmo tempo 

não é, porque eu tinha uma visão que pensava que estudava só Inglês. Entrava lá no curso de Inglês e iria ser só Inglês. 

Então, quando eu me deparei com uma visão diferente do que o que eu pensava eu me perdi né? Porque é muita 

Literatura e eu achei fácil, porque eu já tinha feito quatro anos de magistério. Então, eu já tinha certa preparação para ser 

professora e isso me ajudou, mas em questão da Língua Inglesa eu fiquei muito a desejar e ainda hoje eu preciso buscar 

fora pra me aprimorar mais. 

[E assim tem alguma disciplina que te marcou muito no curso?] 

7PA28 : Tem sim, a Fonética me marca muito porque eu de certa forma. Eu gosto, pois, eu tenho um pouco de 

dificuldade, mas, eu gosto e a questão das Didáticas. Eu adoro. 

[Por que?] 

7PA28 - Porque a  Didática ela abrange muitas áreas disciplinares. Não é só aquela coisa ali em si, ela abrange outras 

áreas e então você tem certo conhecimento de todas nem que seja um pouco, mas você tem. Então, isso é muito bom pra 

gente estudar a Didática dada como uma disciplina extracurricular. 

[Como é que eram as aulas assim?] 

7PA28 : Eram divertidas, eu gosto do professor ele tinha um gingado muito bom em questão de disciplina e de preparar. 

Ele é muito formado, então ele sabia muito bem o que estava dizendo e não deixava a aula ser chata é bem extrovertido. 

[E hoje no sétimo período quais são as coisas que te dão suporte para ser professor de Inglês, quais disciplinas estão te 

dando esse suporte] 

7PA28 - É Fonética no sétimo. 

[Por que?] 

7PA28 - Porque é tipo assim é como a palavra ela é formada. Então, se ela é formada, ela tem um som, ela tem um modo 

a seguir a ser né então tá me ajudando muito. Também, deixe eu ver o que mais... A tradução também a questão da 

matéria em si.  

[Ajuda a ser professor?]  

7PA28 : Ajuda. Com certeza. Porque pra quem é professor nem todas as palavras a gente sabe. Então, quando tem essa 

matéria justamente para te ajudar a traduzir que a tradução depende muito da pessoa que tá interpretando. Então, isso vai 

me ajudar não tem só um caminho para você seguir. Então, você tem maneiras de ensinar os seus alunos em outros 

caminhos não só aqueles, mas que existe várias formas de tradução nem sempre são certas e nem sempre são erradas tem 

que ensinar isso bem claro para eles. 

[E na questão da sala de aula tem alguma disciplina que tá te dando isso assim? Para trabalhar em sala de aula? Quais?]  

7PA28 : Do sétimo tem laboratório de pronúncia agora, que o Senhor está ministrando e também uma que a gente já teve 

que foi Conversação Avançada que me ajudou muito também. E até mesmo a Literatura Norte-Americana que tá me 

dando esse suporte para melhor desenvolver minhas aulas em questão de sala de aula. 
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7PA27 : Assim, o que tem me favorecido agora tem sido o Estágio Supervisionado ter um né. Devido nunca ter tido 

contato com o aluno assim na posição de professor, então tem me mostrado como é que é o dia a dia. O passo a passo do 

professor que é planejar, executar e criar alguma coisa diferente dá pra ver que não é muito fácil. Por isso que a maioria 

das aulas são iguais só no giz e no quadro porque não é muito fácil criar, às vezes, a escola não tem os recursos, data 

show, DVD, TV, essas coisas. Então, fica tudo só no giz e no livro agora aí o novo implantado, um projeto que cada 

aluno tem um livro eu vi isso agora no Estágio nunca estudei com um livro. Eu acho que agora vai ficar mais fácil do 

aluno aprender. 

[E tem alguma disciplina do curso que te ajudou?] 

7PA27 : Tem, com certeza. Tem disciplinas que ajudaram. A redação pra começar a produzir algum texto com minhas 

próprias mãos em Inglês ia lá e escrevia tudo errado. O professor vinha cheio de correções, vinha cheio de círculos, de 

vermelhos lá, mas era tudo pro crescimento dos alunos não adiantava dizer que estava bom se estava tudo errado mesmo. 

[Mas vocês acham que o currículo do curso ajuda? Vocês já pararam para pensar como é que é essa função do currículo 

assim do curso de Letras já pararam pra pensar assim?] 

7PA27 - Eu já pensei assim poderia ser mais dinâmica. No meu ponto de vista, alguma coisa assim que te levasse a ter 

uma maior fluência porque tem professor que ele dá aula, mas ele não sabe praticamente nada de Inglês. Ele é totalmente 

dependente do livro e o livro do professor tem as respostas. Ele não sabe das respostas, mas ele olha no livro do professor 

e ver a resposta e diz para os alunos, às vezes não sabe nem pronunciar as palavras direito e o currículo da Universidade 

poderia formar uns professores melhores se tivesse mais dinâmica assim sei lá. 

[Mas o que você acha do teu currículo agora?]  

7PA27 : Pra mim me ajudou com certeza.  

[Mas, você vai ser diferente desses professores que estão na sala de aula?]  

7PA27 - Não irei ser muito diferente não. Porque eu estou tendo quase o mesmo currículo que eles tiveram ainda estou 

estudando. 

[Me fala o que falta pra ti dentro no currículo?]  

7PA27 : Porque tipo aqui em Cruzeiro do Sul não vamos encontrar os nativos para estar conversando. Então, 

principalmente aqui além do currículo, além da cidade, falta os professores. Só temos ai três ou dois, tem época do ano 

que só tem um e agora vocês estão aqui, mas, o ano inteiro só tinha dois, tinha tempo que só tinha um. Então, não tem 

como implantar um currículo sem profissional, o aluno já não sabe de nada. 

7PA28 : Tem certas coisas que eu concordo com o 7PA27 a escassez de professor é muito grande.  

[Você acha que isso prejudica o andamento do curso?]  

7PA28 - Com certeza, devido ser essa escassez de professor temos colegas que desistem porque não se dão bem com os 

professores é aquele vai e vem e acaba desistindo do curso. E se prejudicando mesmo. E também tem professor que sabe 

muito pra si e para passar para os alunos não sabe. Então, acho que o currículo ele deveria focar em fazer várias etapas 

para poder de certa forma contratar o professor. Não é somente por prova objetiva ou prova seja ela qual for porque o que 

adianta você dizer que sabe, mas se você só sabe pra si, mas o importante não é você saber para si é você passar para os 

seus alunos. Então, se você não sabe você está fazendo o que na sala de aula? Se vai se prejudicar, e prejudicar quem está 

aprendendo. Então, ali na faculdade a gente ver muitos professores assim que sabem muito para si, mas, não sabem 

passar. Então, nem todos tem capacidade de aprender igualmente, nem todos tem aquela facilidade que o outro tem. 

Então, tem uns professores que não ver isso entendeu? Não sabe administrar em saber que o aluno tem um pouco de 

dificuldade então ele precisa ter um pouco de cautela e a gente ver ali na Universidade que nem sempre é assim. 

 [O que é que está faltando pra você como aluna assim do sétimo período hoje?]  

7PA28 : Eu assim acho que estava faltando um currículo totalmente voltado para o Inglês, para mim não sabia o certo que 

se é para formar professores, mas se eu já tenho uma base e os colegas já tem uma base pra que ter tanta Literatura? Para 

que ter tanta disciplina em Português se o meu foco é a Língua Inglesa. Então, precisa muito mais da questão da Língua 

Inglesa em si mesmo voltada para o idioma e esquecer tanto Português. 

[Você acha que isso ajudaria a ser um professor?]  

7PA28 : Com certeza. Porque por mais que eu fale Português a Universidade deveria oferecer totalmente o Inglês. Você 

aprenderia muito mais rápido e até esquecia um pouco o Português. Você sairia mais fluente com certeza, se esquecesse 

desse negócio de Português. Você sairia de certa forma não um nativo em si, mas você sairia bem mais preparado. 
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7PA27 : Tem muita matéria da grade curricular da Universidade que é revisão do Ensino Médio, pelo menos na parte 

gramatical, não chegava assim com novas coisas, eram os exercícios parecidos.  

 

[Então pra ti não foi uma surpresa assim? Quando tu chegou aqui?]  

 

7PA27 : Não foi tanta surpresa, exceto algumas que a gente reprovou. 

  

[O que você esperava do curso em questão de disciplinas específicas?]  

 

7PA27 : Eu esperava ter mais disciplinas de Conversação. Eu esperava mais esse tipo de disciplina, dessa parte de 

Conversação, Básica, Intermediária e Avançada, que eu não sei quantas horas se eram sessenta horas ou quarenta e cinco 

horas. A dinâmica que eu falei era essa, pra que fosse a maioria das disciplinas assim de Inglês e Conversação aí daí 

corrigir os erros gramaticais. Mas, assim a época em que a gente estudava Gramática igual às tarefas do meu sobrinho que 

estuda no Ensino Médio. Então, às vezes a tarefa dele eu achava mais difícil do que os exercícios lá da UFAC.  

 

[E você notou diferença não foi 7PA28?]  

 

7PA28 : Notei, com certeza, até porque no Ensino Médio você tem quatro anos, mas apenas no primeiro e segundo ano 

que você vai ver o Inglês, porque o meu era magistério, então, já estava formando pra realmente ser professor. Então, o 

Inglês ele é muito escasso nesse caso, porque só tem no primeiro e no segundo.  

 

7PA28 : Aí foi impacto pra mim, muito grande porque eu cheguei lá com uma visão e foi outra coisa totalmente 

diferente.  

 

[Qual era a visão?] 

  

7PA28 : Primeiro, eu achava que não ia ser tão difícil, porque eu achava que o professor ia falar em Português. “Eu 

achava que primeiro ele ia explicar em Português, depois ele ia falar Inglês, mas quando ele chegou falando - “Bom dia!”, 

tudo em Inglês, eu falei - “Pelo amor de Deus!” aí já me deu aquele medo, já foi me travando tudo, aí pronto foi hora que 

caiu a minha ficha. Que eu achava que eu não ia nem consegui terminar esse curso. Pensei em desistir várias vezes da 

Universidade, porque eu estava achando muito difícil, pensava que eu não ia pra frente de jeito nenhum, mas eu disse - 

“Quer saber é através da luta que eu vou conseguir vencer, né!”  Então estudando, porque tempo a gente não tem pra tá 

estudando e é preciso trabalhar, então é aquela coisa uma corrida contra o tempo. Então, se você não tem um preparo, se 

você não tem um curso pra lhe oferecer, para você se aperfeiçoar fora da UFAC. A UFAC oferece o mínimo e você tem 

que correr atrás. Se você quer ser alguma coisa. Então, é muito difícil pra quem não tem esse tempo, mas pra mim me 

ajudou com certeza, só que eu acho que assim com tanta Fonética como as Conversações deveria ser desde o primeiro 

período até o oitavo, tá entendendo? Pra mim essas duas tinham que ser fundamentais. 

 

[Porque vocês acham que Conversação e Fonética são tão importantes assim na formação do professor?]  

 

7PA28 : Primeiro,  porque Fonética vai estudar a formação da palavra e o som da palavra. Então você tem que saber pra 

você poder falar corretamente, e a Conversação já tá dizendo se você quer aprender você tem que falar.  

 

[Vocês acham importante o professor de Inglês ter uma boa pronúncia em sala de aula?]  

[Pra ele saber se comunicar?]  

 

7PA28 : Com certeza. É muito importante porque além de saber Gramática tem que saber pronunciar muito bem. Como 

que você vai para sala de aula sem saber nem o que está dizendo? Como que é você vai formar aluno nessa área se você 

não sabe nem a pronúncia das palavras corretas?  

 

7PA27 : Ela tem razão o professor tem que saber a pronúncia certa. Como ele falando errado vai formar alunos nessa 

língua, falantes da Língua Estrangeira? 

 

[Uma coisa boa que pra você mudou no curso que foi diferente foi a Conversação? Que você disse que a Gramática não 

foi tanta novidade?]  

 

7PA27 : Realmente no Ensino Médio teve os exercícios que tem hoje na Universidade parecidos, iguais, mas aí tinha na 

hora da Conversação, cobrava as respostas né. Era exercício oral.  

 

7PA27 : Eu nunca tive no Ensino Médio, então foi uma novidade, tive que improvisar, me expressar, tentar.  

 

[Além da Conversação qual outra disciplina foi novidade pra você?]  

 

7PA27 : Os Estágios né que eu nunca tinha ficado na posição de professor. Estou fazendo o Estágio I, já fiz Estágio III 

que não tem pré-requisito né. De certa forma foi proveitoso, pelo cronograma lá do Estágio, que era o modo de ensino por 
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DVD. Achei tranquilo assim de passar pro pessoal que estava na sala de aula, no caso os alunos, o que era a Gramática e 

tal beleza, foi uma experiência boa, nova assim, diferente. Eu achei proveitoso. 

 

[E você 7PA28 como foi o Estágio?]  

 

7PA28 -  Pra mim não foi aquela dificuldade toda porque eu sou professora. Então, já estou em sala de aula então não foi 

aquele impacto de entrar pela primeira vez na sala de aula.  

 

[Mas o que é que você teve mais dificuldade?]  

 

7PA28 : Tem, sempre tem, a minha maior dificuldade foi a questão de você não conhecer a clientela que você está 

trabalhando. Então, quando você não conhece a sua clientela você vai com aquela coisa de dar uma aula boa e se prepara 

da melhor forma possível pra você dar para aquela clientela e não é nada do que você está pensando, aí você tem que 

providenciar em cima da hora outras coisas então foi muito difícil. Foi isso que aconteceu a gente se prepara e quando 

chega lá é outra realidade, aí você tem que mudar o seu plano de aula imediatamente. Então, surgiu essa dificuldade nesse 

lado aí comigo. Mas em questão foi uma novidade porque a gente não sabia como era que trabalhava o EJA não era 

7PA27? A questão da aula através do DVD, tipo um Telecurso, a aula toda em Inglês e depois a gente passava um 

exercício pra eles e foi totalmente diferente. Pra mim foi muito novo e de certa forma legal, mas eu acho que com aquilo 

ali não aprende muito não, até porque a clientela é aquela que trabalha o dia todinho e chega lá cansado, a professora só 

“tátátá” e eles ali sendo chamando atenção aquela coisa toda. Então foi isso.  

 

[Teve alguma outra dificuldade 7PA27 você falou que foi muito proveitoso, mas teve alguma dificuldade né?]  

 

7PA27 : Sempre tem. As dificuldades que eu achei deixa eu ver.... Assim a falta de alguns alunos, não que eles fossem 

tão desinteressados, mas já estavam ali já cansados. Eles não atrapalhavam a aula, mas também não participavam muito, 

ajudavam assim porque ficavam quietos, já era uma grande ajuda. Atrapalhava em nada, mas tipo assim muito na deles, 

se eu desse aula bem tudo bem, se eu desse aula mal tudo bem, pra eles do mesmo jeito.  

 

[Mas você não tinha nenhuma preocupação em passar o conteúdo?] 

 

7PA27 : Eu me preocupei com isso, levei umas brincadeirinhas para ver se era algum incentivo. Porque a professora 

deles não podia fazer isso todos os dias, maior parte do ano as aulas são tradicionais, só ela fala, passa exercício no livro, 

e pronto acabou a aula, e é rapidinho o horário.  

 

[E agora vocês estão fazendo que Estágio?] 

 

7PA28 : Eu. O Estágio II.  

 

[Como que está sendo pra vocês?] 

 

7PA28 : Foi bom pra mim foi, não foi nenhuma novidade porque eu já tinha feito quatro anos de Magistério. Então, já 

tinha aquela base pra mim não foi tão difícil não, foi tranquilo assim.  

 

[Mas foi a reação dos seus colegas?]  

 

7PA28 : Ficaram perdidos a maioria deles porque a maioria deles faziam curso de Formação. Então, a Formação não tem 

isso, não dá trabalho né, quando eles se depararam com a Prática de Ensino com a questão de fazer plano de aula, fazer 

tudo mais, eles se perdiam ficavam “doidinhos” não sabiam pra onde é que vai. Então, pra mim foi bom e pra eles 

também pra aprenderem a fazer, apesar de que tem aluno que chega ao sétimo período e não sabe fazer isso mais a culpa 

não é deles. Porque é o sistema mesmo que não oferece condições que elas aprendam a fazer isso. 

 

[Você acha que o curso, as disciplinas não oferecem esse suporte?]  

 

7PA28 : No Ensino Médio não. Eu acho que no Ensino Médio já deveria ter essa base, pra ensinar o aluno pra quando ele 

chegasse na Universidade. Ele não ficar tipo assim tão despreparado. Uma base pelo menos fazer um plano de aula, pra 

quando chegar na Universidade não ficar perdido como muito deles ficaram reprovados, porque não conseguiam ficar ali 

na sala de aula pra dar sequer um Estágio. E quando fica tem que repetir várias aulas pra conseguir a nota, então isso é 

difícil. 

 

 

 


