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RESUMO 

O estudo das representações sobre o ensino e a aprendizagem de línguas é um 

campo de investigação crescente na linguística aplicada brasileira pois nos permite 

compreender as representações dos professores e como estes concebem o ensino. 

Com isso, é possível traçar planos e medidas para mudar a realidade da educação 

para melhor. Este trabalho visa identificar, interpretar e discutir algumas 

representações de professores de inglês como língua estrangeira em variados 

contextos escolares de Natal-RN, a respeito de: si mesmos, sua profissão e o ensino 

no contexto onde atuam. A base teórico-metodológica é a Linguística Sistêmico-

Funcional de Halliday (1994; HALLIDAY & MATHIESSEN, 2004; EGGINS, 1994, entre 

outros). Buscamos levantar as representações construídas pela linguagem, 

principalmente por meio da metafunção ideacional, pois é a partir do uso da linguagem 

que nos expressamos sobre o mundo externo (eventos, qualidades, coisas, etc.) e o 

mundo interno (pensamentos, crenças, sentimentos, etc.). O corpus desta pesquisa é 

formado por 21 narrativas docentes, geradas a partir de um questionário aplicado aos 

professores participantes, que foram divididos em dois grupos: Grupo 1 (professores de 

escolas públicas) e Grupo 2 (professores de escolas particulares e cursos de línguas). 

A maioria dos professores pareceu estar satisfeita com a escolha da profissão. Muitos 

veem o ofício como um desafio e uma possibilidade de transmitir conhecimento. Todos 

afirmaram que o professor de inglês é um profissional; no entanto, a pouca valorização 

profissional foi um tema recorrente. Em relação ao ensino na escola onde lecionam, os 

professores dos contextos particulares pareceram mais satisfeitos que os professores 

de escolas públicas. Diante das respostas desta pesquisa, acreditamos que este 

estudo teve relevância para apontar o que pensam alguns professores de língua 

inglesa de Natal-RN. Os resultados indicados aqui poderão vir a ser utilizados como 

argumentos para discussão em grupo em cursos de formação continuada de 

professores de língua inglesa, com o objetivo de enfatizar a constante necessidade 

deste tipo de formação profissional. 

Palavras-chave: Ensino de inglês como língua estrangeira. Representações. Linguística 

Sistêmico-Funcional. Formação de professores. 



ABSTRACT 

 

Teaching and learning representations have been more and more investigated in 

the Brazilian applied linguistics field, as it allows the understanding of the teachers’ 

representations and how they conceive the learning process. This practice facilitates the 

planning of actions to improve the educational system. This study aims at identifying, 

interpreting and discussing some representations related to the identity and professional 

view of English as a foreign language teachers in different school contexts of Natal-RN. 

The theoretical and methodological foundation for this research is Halliday’s Systemic-

Functional Linguistics (1994; HALLIDAY; MATHIESSEN, 2004; EGGINS, 1994, among 

others). Our goal was to reveal the teachers’ representations embedded in their 

language, mainly through the ideational metafunction, as language is the tool we use to 

express ourselves about the external world (events, qualities, things, etc) and the 

internal world (thoughts, beliefs, feelings, etc). The research corpus is made of 21 

teacher narratives, generated from a questionnaire sent to the teachers, who were 

divided in two groups: Group 1 (public schools teachers) and Group 2 (private schools 

and English course teachers). Most of the participants seemed to be satisfied with their 

professional choice. Many of them see the job as a challenge and an opportunity to 

transmit knowledge. All of them affirmed that the English teacher is a professional, for 

different reasons; however, the low professional appreciation was a recurrent aspect 

among the studied narratives. When asked about where they work, the private school 

teachers seemed to be more satisfied with the teaching-learning process than the ones 

from the public schools. We believe that the data analyzed in this study is important to 

show how some English teachers from Natal-RN see their profession. The results might 

be used in continuing education courses as food-for-thought in group discussions, as it 

is extremely important to emphasize and stimulate this practice. 

 

Kew-words: English teaching-learning. Representations. Systemic-Functional 

Linguistics. Teachers’ education. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ideia que desencadeou a vontade de conduzir esta pesquisa surgiu da 

experiência pessoal da pesquisadora, que trabalhou em diversos cursos de inglês e 

teve a oportunidade de conviver com os mais variados tipos de profissionais, desde 

aqueles que tinham uma formação formal para professor até aqueles que 

lecionavam somente pelo fato de dominarem o idioma, mas não pretendiam seguir 

carreira na área. Estas características despertaram nossa curiosidade em relação a 

o que os professores pensam a respeito da profissão e de si mesmos, e de que 

forma a sua formação acadêmica na área (se ela existe) pode ser um fator que 

influencia em sua prática profissional. 

A formação de professores de línguas e o ensino de língua inglesa (LI) vem 

sendo objeto constante de pesquisas no campo da Linguística Aplicada (LA), 

conforme afirmam Barcelos e Coelho (2007). Nos anos 1990, a maior parte da 

pesquisa que se fazia em LA no Brasil enfocava questões relativas ao uso da 

linguagem em sala de aula, englobando aspectos de ensino/aprendizagem de 

línguas e a formação do professor (MOITA LOPES, 1996). Atualmente, muitas 

pesquisas continuam sendo conduzidas na área, devido à importância das 

contribuições que podem trazer. Como exemplo, podemos observar os trabalhos de 

Celani (2001), Leffa (2001), Celani e Magalhães (2002), Barbara e Ramos (2003), 

Dudas (2003), Freire e Lessa (2003), Paiva (2003), Ribeiro (2003), Barcelos e 

Vieira-Abrahão (2004), Coelho (2005), Barcelos (2006), Fernandes (2006), Abrahão 

e Gil (2007), Barcelos e Coelho (2007), Blatyta (2008), Contin (2008), Eckert-hoff 

(2008), Ialago e Duran (2008), Silva (2008) e Lima (2010), entre outros. 

Além das pesquisas acerca do ensino de LI e da formação de professores, na 

literatura da LA, de acordo com Barcelos (2004), as crenças sobre aprendizagem de 

línguas têm sido cada vez mais investigadas tanto no exterior quanto no Brasil. 

Estudos acerca das crenças, visões e representações dos professores de língua 

estrangeira, como os de Silva (2008), Fernandes (2006), Coelho (2005), Barcelos 

(2004), Dudas (2003), Freire e Lessa (2003), Ribeiro (2003), Celani e Magalhães 

(2002), Felix (1999), entre outros, demonstram a influência destes conceitos sobre a 

prática pedagógica dos professores de LI. 

O termo “representações” tem sido usado por diversos autores no campo de 

ensino/aprendizagem de línguas, dentre eles Celani e Magalhães (2002), Freire e 
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Lessa (2003), Dudas (2003) e Ribeiro (2003), para se referirem às visões dos 

alunos e professores acerca do processo de ensino-aprendizagem de línguas. 

Pela investigação do discurso dos professores, buscamos revelar e interpretar 

como os professores participantes desta pesquisa veem a sua formação e prática 

profissional. Sendo assim, nosso objetivo é identificar, interpretar e discutir algumas 

representações acerca da formação e da identidade profissional de professores de 

inglês como língua estrangeira em diferentes contextos escolares em Natal-RN. As 

perguntas que surgem a partir deste objetivo são: 

 

1) Quais as representações dos professores de Língua Inglesa 
sobre: (a) si mesmos; (b) a profissão e (c) o ensino de língua inglesa na escola 
onde lecionam? 

 
2) Como tais representações se manifestam linguisticamente no 

discurso dos professores?  
 

O corpus da pesquisa foi formado por respostas dadas a um questionário 

composto de duas partes: uma que buscava identificar o perfil dos professores, e 

outra com o objetivo de gerar narrativas sobre sua formação e profissão. O 

questionário foi respondido por 21 professores, visando revelar que representações 

estes constroem acerca de sua formação e de sua identidade profissional.  

A análise dos dados foi realizada pela perspectiva metodológica da Linguística 

Sistêmico-Funcional (LSF) de Halliday (1985, 1994), Halliday e Mathiessen (2004) e 

seguidores (Thompson, 1996; Eggins, 1994; Bloor e Bloor, 1995, dentre outros). 

A pesquisa buscou, na relação entre as abordagens quantitativa e qualitativa, 

uma ferramenta metodológica adequada para responder as questões colocadas, 

com o objetivo de compreender de que forma o sistema de transitividade da LSF, 

constituído pelos componentes dos processos (verbos), participantes e 

circunstâncias, revela as representações pelos professores. Para apresentar tais 

representações e suas análises, bem como as teorias que as embasam e a 

metodologia utilizada, o trabalho está organizado do seguinte modo: 

No capítulo I apresentaremos os pressupostos teóricos que fundamentam esta 

pesquisa. Neste capítulo, destacaremos alguns pontos importantes concernentes à 

formação de professores de inglês como língua estrangeira no Brasil e à 

necessidade de formação profissional continuada. Explicitaremos também os 



3 

 

conceitos básicos da Gramática Sistêmico-Funcional (GSF), que nos forneceu o 

suporte teórico-metodológico. 

No capítulo II descreveremos a metodologia utilizada e os procedimentos 

adotados para o tratamento e análise dos dados gerados, bem como o contexto e 

os participantes da pesquisa. 

No capítulo III apresentaremos, analisaremos e discutiremos os dados obtidos 

a partir desta pesquisa, buscando expor nossos comentários a respeito dos 

resultados encontrados. 

Finalmente, teceremos nossas considerações finais e listaremos as referências 

bibliográficas e anexo. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, descreveremos as teorias que fundamentaram nosso trabalho. 

Para isso, apresentaremos um panorama das características da Formação de 

Professores de Língua Inglesa no Brasil atualmente, com o intuito de, 

posteriormente, situar nossa pesquisa nessa área. Além disso, discorreremos sobre 

Formação Continuada de Professores, que é para onde temos a intenção de 

direcionar os resultados desta pesquisa. Faremos também uma breve discussão a 

respeito do termo representações, e a forma como o utilizaremos nesta pesquisa. 

Para finalizar, discorreremos sobre a Gramática Sistêmico-Funcional (GSF), que 

funcionou como base teórico-metodológica para nossa pesquisa e nos forneceu 

subsídios para a análise dos dados gerados.  

 

1.1. Formação de Professores de Língua Inglesa no Brasil: 

Formação Inicial e Continuada 

 

É inegável a importância da Língua Inglesa atualmente no âmbito mundial. 

Sabemos que falar Inglês tornou-se uma qualificação extremamente importante ou 

até mesmo obrigatória, tanto para as relações pessoais quanto para as comerciais e 

profissionais.  Para Lima (2010, p. 9), a necessidade de se aprender a língua 

inglesa “tem se justificado por razões que vão de status a real exigência de dialogar 

com um mundo sem fronteiras”. Nas palavras de Paiva (2003, p. 10), aprender uma 

língua estrangeira é tarefa “necessária como instrumento de compreensão do 

mundo, de inclusão social e de valorização pessoal”.  

No Brasil, o inglês é a língua estrangeira mais estudada, pois, como afirma 

Leffa (2001, p. 10), “(...) é falado por mais de um bilhão e meio de pessoas; o inglês 

é a língua usada em mais de 70% das publicações científicas; o inglês é a língua 

das organizações internacionais”. 

A esses dados, adicionamos o fato de o inglês ser a língua mais usada na 

internet, que muitos usuários da rede utilizam nos bate-papos e mensagens 

instantâneas, em páginas de relacionamentos pessoais, além de estar presente em 

propagandas, novelas, filmes, músicas e outras mídias. O inglês é a língua que 
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buscamos falar quando entramos em contato com alguém de cultura diferente da 

nossa, ou seja, “o inglês não tem fronteiras geográficas” (LEFFA, 2001, p. 10). 

A língua inglesa tem importância reconhecida atualmente, no entanto, a 

disciplina é muito mal cuidada nas escolas brasileiras. Segundo Ialago e Duran 

(2008), apesar de em nosso país o aprendizado de línguas estrangeiras ter valor 

cultural e estar incluído no currículo oficial, “uma série de fatores inviabiliza sua 

realização: professores com pouco domínio oral da língua, salas numerosas, carga 

horária reduzida” (IALAGO E DURAN, 2008, p. 59, 60), entre outros motivos, não 

permitem que o ensino da língua seja realmente satisfatório. Sendo assim, o ensino 

“permanece centrado na leitura, no vocabulário e na gramática, sem a devida 

atenção à habilidade oral” (IALAGO E DURAN, 2008, p. 60).  

Pesquisas como as de Moita Lopes (1996), Paiva (1997, 2003), Félix (1999), 

Leffa (2001), Bohn (2003), Duarte (2003) e Coelho (2005), indicam que tanto alunos 

quanto professores afirmam não ser possível aprender uma língua estrangeira na 

escola (seja ela pública ou particular).  Para Paiva (2003), muitos profissionais 

sentem-se inseguros em relação ao conteúdo da disciplina que lecionam, e 

desprestigiados, uma vez que suas aulas são sempre distribuídas em horários ruins, 

além de serem constantemente desmarcadas para darem lugar à reuniões. 

Quando falamos sobre o sentimento de despreparo dos professores, é sabido 

que no Brasil muitos professores de inglês, atuantes tanto em escolas públicas 

quanto particulares e cursos de línguas, não possuem qualificação formal para 

exercerem a profissão. Ressaltamos que possuir um diploma em Letras não é uma 

condição sine qua non para que exerçam o ofício de forma satisfatória. O fato é que, 

por vezes, o professor tem pouco conhecimento da língua inglesa em si, ou tem até 

bastante conhecimento de língua, mas não de didática, e desempenha a função de 

professor por motivos vários que não necessariamente por afinidade e identificação 

com a profissão.  

Gostaríamos de esclarecer que, com nossa pesquisa, não buscaremos julgar 

se o professor é bom ou ruim, mas sim constatar se existe alguma relação entre a 

formação dos professores participantes e suas representações a respeito de si 

mesmos e da profissão, uma vez que acreditamos que tais representações podem 

vir a influenciar diretamente na prática profissional desses professores, e, 

consequentemente, no processo de aprendizagem de seus alunos. 
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Podemos citar aqui algumas razões pelas quais alguns professores atuam sem 

qualificação específica para tanto, baseando-nos em nossa experiência como 

professores de cursos de inglês, nos quais tivemos a oportunidade de conviver com 

vários profissionais. Muitos dentre eles eram formados em Letras, porém, alguns 

lecionavam porque tinham morado nos Estados Unidos ou na Inglaterra, e estavam 

dando aulas para juntar recursos financeiros para pagar uma faculdade, ou 

simplesmente para complementar o salário, já que exerciam simultaneamente uma 

outra profissão (aquela para a qual tinham formação acadêmica). Outros eram 

formados em áreas bem distintas, mas davam aulas de inglês por terem estudado 

em escola bilíngüe, e não conseguiam uma posição profissional satisfatória em sua 

primeira opção de carreira.  

Durante a fase de geração de dados para esta pesquisa, pudemos notar que 

alguns professores tinham formação acadêmica em áreas bem divergentes de 

Letras1, e por diferentes motivos vieram a ser professores de inglês. O que 

queremos mostrar com isso é que, como pontua Paiva (2003), o sistema 

educacional brasileiro por muitas vezes lança no mercado profissionais 

despreparados, que nem sempre tiveram a chance de se qualificar especificamente 

para atuar na área, muito menos participar de cursos de educação continuada 

visando melhorar sua prática. Muitos destes professores, principalmente em se 

tratando de cursos livres de inglês e escolas particulares, para começar a atuar, 

recebem algum tipo de treinamento rápido, com o objetivo de cobrir o material que 

será utilizado, e a metodologia adotada. Com isso, muitos professores acabam por 

exercer a profissão de forma automatizada, mecanizada, sem que seja dada a 

devida atenção à necessidade de refletir sobre a prática profissional. 

Pela crescente necessidade de se entender questões relacionadas ao método 

de ensino mais apropriado, ensino de gramática, uso de livro didático, novas 

tecnologias, habilidades linguísticas (falar, ouvir, ler e escrever), planejamento de 

aulas, dentre outras temáticas (PALHARES E FRANÇA, 2005, p. 4), muita ênfase 

foi dada em pesquisas da área de ensino de línguas, e, por isso, pesquisas 

referentes a questões metodológicas são bastante recorrentes.  

Ao iniciarmos nossa pesquisa acerca da formação do professor de língua 

inglesa, pudemos constatar que, atualmente, muitos estudos ainda se restringem à 

                                                 
1
 Este aspecto será descrito no capítulo de metodologia. 
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questão metodológica, como afirmam Palhares e França (2005). No entanto, muitas 

publicações já buscam expandir o conhecimento sobre questões como a formação 

do professor reflexivo, crenças, visões e representações dos professores de língua 

estrangeira.  

Diante desta crescente demanda por conhecimento na área de ensino de 

línguas, buscaremos neste capítulo, discutir a questão da formação continuada de 

professores. No entanto, antes gostaríamos de estabelecer a diferença entre 

treinamento e formação, uma vez que é muito comum os professores de escolas de 

línguas estarem acostumados com a expressão treinamento, que tem sido muito 

comum desde a década de 1970 (SANTOS E ROTTAVA, 2006). 

 Como mostra Leffa (2001), treinamento tem sido tradicionalmente definido 

como ensino de técnicas e estratégias de ensino com as quais o professor deve 

lidar, sem ter qualquer preocupação com a sua fundamentação teórica. O autor 

também destaca a explicação de Richards e Nunan (1990), na qual os autores 

dizem que o treinamento caracteriza-se por utilizar abordagens que veem a 

preparação profissional como a familiarização dos alunos e professores com 

técnicas e habilidades que devem ser aplicadas em sala de aula. Contrastando com 

estas definições, Leffa (2001) define a formação como uma forma de preparar o 

professor mais completamente, buscando unir o conhecimento recebido, o 

conhecimento experimental e a reflexão sobre estes dois tipos de conhecimento.  

A formação, portanto, deve ser um processo contínuo, pois o conhecimento e a 

língua estão em constante transformação. Na Figura 1, podemos ver, de forma 

resumida, como seriam então os processos de treinamento e formação. 
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Figura 1 – O processo de treinamento e formação (adaptado de LEFFA, 2001, p. 336)  

 

O treinamento, que geralmente é feito em cursos de línguas e escolas 

particulares, é veiculado por meio de instruções e técnicas que devem ser utilizadas 

pelos professores. Após esta fase, passa-se à parte prática, na qual os conceitos 

vistos são empregados pelos professores em treinamento. 

A formação envolve uma ação mais completa, na qual a teoria informa a 

prática, e esta, por sua vez, dialoga com aquela. Neste processo, leva-se em 

consideração a necessidade de reflexão a respeito das atividades executadas.  

Como postulam Head e Taylor (1997), existem algumas características que 

diferenciam o treinamento do desenvolvimento profissional de professores de 

línguas. Destacamos no Quadro 1, abaixo, algumas dessas características:  

 

Treinamento de professores Desenvolvimento de professores 

Compulsório 
Baseado em competências 
Temporário 
Baseado em habilidades, técnicas e 
conhecimentos 
Top-down 
Importante para se conseguir um 
emprego 
Obtido com especialistas 

Voluntário 
Holístico 
Contínuo 
Baseado em um estado de consciência, 
focado no crescimento pessoal 
Bottom-up 
Importante para manter o interesse 
pela profissão 
Obtido com colegas de profissão 

Quadro 1 – Diferenças entre treinamento e desenvolvimento (HEAD E TAYLOR, 1997, p. 9) 

 

Formação, todavia, não é garantia de atuação satisfatória, pois não há como 

saber se esta formação foi em si eficiente. Como afirma Lima (2010, p.10), 

 

TEORIA PRÁTICA 

REFLEXÃO 

FORMAÇÃO 

TREINAMENTO PRÁTICA 
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a verdade é que a grande maioria dos departamentos de formação de 
professor(a) de língua inglesa, mormente aqueles que oferecem dupla 
habilitação, tem falhado na preparação dos professores. Assim, acabam 
colocando no mercado de trabalho profissionais inexperientes, inseguros, 
sem ou com pouca fluência na língua estudada, portanto, despreparados e 
com muita dificuldade para exercer a docência.  

 

Corroborando as assertivas acima, Leffa (2001), também afirma que as 

universidades não tem sido capazes de formar profissionais competentes e 

suficientes para suprir as necessidades de trabalho. Para este autor, existe um 

desequilíbrio entre a quantidade e a qualidade desses profissionais, e a procura por 

professores é maior que a oferta de profissionais bem formados. Concordamos com 

o autor neste último aspecto, no entanto, não iremos generalizar e afirmar que as 

universidades não formam profissionais competentes de forma alguma. Fazer essa 

afirmação sem nenhuma ressalva seria imprudente e injusto, pois sabemos que 

muitos alunos saem das universidades bem formados, a despeito de algumas 

circunstâncias desfavoráveis. 

Apesar de não estar baseada, neste único momento, em trabalhos científicos, 

gostaria de colocar aqui um pouco de minha experiência pessoal como aluna de 

graduação do curso de Letras, pois tal experiência me trouxe até esta investigação, 

uma vez que contribuiu para a formação de minhas próprias representações a 

respeito dos alunos do curso. Como estudante de graduação, pude conviver com 

tipos diferentes de alunos, incluindo tanto aqueles que não tinham nenhum 

conhecimento da língua e estavam cursando Letras Português-Inglês com a 

intenção de aprender uma língua estrangeira ao mesmo tempo em que se 

qualificavam profissionalmente, quanto aqueles que optaram por tal curso por ser 

considerado mais fácil, mais barato, menos concorrido ou até mesmo mais rápido 

(já que em algumas universidades é possível terminar o curso em 3 anos). Outros 

alunos (infelizmente não a maioria), no entanto, escolheram o curso ou por afinidade 

com a língua ou por já atuarem como professores, buscando aprimorar suas 

técnicas para se sentirem mais seguros no mercado de trabalho.  

Este mesmo panorama diverso em relação à escolha da profissão é descrito 

por Ialago e Duran (2008, p. 57 e 58), quando as autoras buscavam entender o que 

motivava os professores a ingressarem na carreira. As autoras citaram três 

aspectos como lacunas formativas nas licenciaturas em geral, a saber: “ausência de 

um perfil profissional do docente a ser formado; falta de integração entre áreas de 
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conteúdo e disciplinas pedagógicas e formação dos formadores” (IALAGO e 

DURAN, p. 58). 

Outro fator que influencia negativamente na formação dos professores de 

línguas é que, como citado anteriormente, muito alunos parecem chegar à 

graduação sem ter o domínio necessário da língua estrangeira a ser estudada. 

Alguns acabam desistindo e trocando de curso, mas muitos levam a graduação até 

o final, e findam obtendo um grau de licenciado para lecionar uma disciplina que não 

dominam. Estes alunos poderão, eventualmente, começar a lecionar em alguma 

escola e, provavelmente, suas práticas não serão completamente satisfatórias, o 

que pode vir a alimentar um círculo vicioso no qual o professor tem dificuldades para 

ensinar, e o aluno, para aprender.  

O ideal seria que as escolas, tanto públicas quanto particulares, fossem 

capazes de formar um aluno competente, capaz de se comunicar bem na língua 

estrangeira oferecida para que, ao chegarem na graduação, sendo eles alunos de 

Letras ou não, pudessem vir a ter um desempenho linguístico melhor. Para tanto, 

seria interessante que os professores tivessem uma formação inicial de qualidade, 

seguida de uma formação continuada que incitasse a reflexão sobre a prática e um 

contínuo processo de aprendizado.  

Como afirma Celani (2001, p. 21): 

 

o professor de línguas estrangeiras seria um graduado com habilidades 
para manusear o conhecimento de maneiras definidas, através de uma 
prática reflexiva, construída ao longo de um processo, com base em uma 
visão sócio-interacional crítica da linguagem e da aprendizagem; um 
profissional envolvido em um processo aberto de desenvolvimento 
contínuo, inserido na prática, e não derivado de um método ou de um 
modelo teórico.  

 

Além disso, para a autora, o profissional de ensino de língua estrangeira que 

queremos e de que o país necessita deve estar em um: 

 

processo de educação permanente, de produção de conhecimento 
centrado na sala de aula, inserido na prática e não derivado apenas de um 
método ou de um modelo teórico, em constante interação entre teoria e 
prática, um processo aberto de desenvolvimento que lhe proporcione uma 
postura transdisciplinar (Celani, 2001, p. 34). 

 

No entanto, esse tipo de profissional infelizmente não está sendo formado na 

maioria dos cursos de graduação brasileiros atualmente. Ainda citando Celani 
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(2001), “se queremos formar o profissional reflexivo” de que precisamos, será 

necessário modificar a estrutura dos cursos de formação em Letras de muitas 

universidades, pois o tempo de curso é limitado para a quantidade de conteúdo a 

ser coberto, já que a maioria dos cursos cobre o bacharelado em 3 anos mais a 

licenciatura em um ano, geralmente para duas ou até mesmo 3 habilidades, como 

por exemplo, os cursos que cobrem Português/Inglês/Literaturas. Além disso, como 

afirma Paiva (2003), os cursos estão geralmente atrelados às licenciaturas em 

Língua Portuguesa, cujos conteúdos tomam grande parte da estrutura curricular, 

ficando em segundo plano o conteúdo de Língua Estrangeira.  

Mais um fator que contribui para a insuficiente (para não dizer má) formação 

dos professores de inglês, é o fato de não haver muitos programas que estimulem 

cursos de educação continuada para alunos recém-formados e professores já 

atuantes. Some-se a isso o fato de não haver muitos incentivos para que os 

profissionais atuantes se engajem em projetos de pós-graduação, pela falta de 

divulgação e insuficiência de cursos em algumas cidades.  

 

1.2. Representação: alguns conceitos 

 

As representações sobre ensino e aprendizagem de línguas vem sendo objeto 

de inúmeras investigações no campo da LA, tanto no exterior quanto no Brasil 

(BARCELOS, 2004). O termo “representações” tem sido usado por diversos autores, 

dentre eles Celani e Magalhães (2002), Freire e Lessa (2003), Dudas (2003), 

Ribeiro (2003), para se referirem às visões dos alunos e professores acerca do 

processo de ensino-aprendizagem de línguas. 

Este tema é também bastante pesquisado em outras áreas, principalmente na 

psicologia social, na filosofia e na sociologia. No entanto, como nesta pesquisa 

utilizaremos o termo “representações” para nos referirmos tanto às crenças quanto 

às visões dos professores participantes, apresentaremos aqui apenas alguns 

conceitos básicos a respeito da teoria das representações sociais de Moscovici 

(2003), uma vez que este autor foi o precursor das definições acerca do tema. Em 

seguida, abordaremos definições sob a perspectiva da formação de professores e 

da GSF, já que estas são as áreas de interesse desta pesquisa. 

De acordo com os postulados de Moscovici (2003), as representações surgem 

da necessidade que temos de classificar, nomear e categorizar os objetos do mundo 
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que nos cerca. As representações podem ser vistas então como uma ferramenta da 

qual dispomos para nos referirmos aos nossos pensamentos. Para o autor (2003), 

as representações são impostas sobre a sociedade pois “são prescritivas” (p. 36). 

Elas determinam nossa maneira de pensar por serem criadas em conjunto pelas 

interações sociais, por atos de comunicação e de cooperação, influenciando assim 

nossos pensamentos. As representações são ainda responsáveis por aproximar 

imagens à ideias e ideias à imagens, pela relação “representação = 

imagem/significação” (p.46). 

Para Moscovici (2003), a ciência é responsável por possibilitar mudanças em 

nossas representações, modificando algumas percepções e opiniões correntes. 

Este pode ser um conceito importante nesta pesquisa, pois, apesar de não termos o 

intuito de modificar as representações dos professores, objetivamos destacá-las 

para que possam ser discutidas posteriormente. 

Passando para a perspectiva da GSF, a língua é a responsável por 

externalizar nossas representações, pois é vista como uma ferramenta pela qual 

podemos nos expressar sobre o mundo externo (eventos, qualidades, coisas, etc.) e 

o mundo interno (pensamentos, crenças, sentimentos, etc.). Pela língua 

construímos e refletimos nossas experiências de mundo, e representamos nossas 

opiniões em contextos comunicativos. Retomaremos esta discussão no próximo 

item. 

Corroborando as assertivas acima, Bronckart (1999, apud CELANI E 

MAGALHÃES, 2002, p. 323) pontua que as representações dos agentes em um 

contexto particular não podem ser acessadas diretamente, mas hipoteticamente 

através e pelas ações de linguagem em contextos diversos.  

Desta forma, a linguagem nos permite expressar nossas visões de mundo de 

maneiras diferentes. Para Blatyta (2008, p. 108), a língua define “nossos 

conhecimentos, emoções, sentimentos, nossas crenças, ideias, e representações 

de mundo em um determinado momento, em uma dada conjuntura”. 

É então por meio da língua que evidenciamos nossas representações, que são 

vistas, de acordo com Celani e Magalhães (2002, p. 321), como uma 
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cadeia de significações, construídas nas constantes negociações entre os 
participantes da interação e as significações, as expectativas, as intenções, 
os valores e as crenças referentes a: a) teorias do mundo físico, b) normas, 
valores, e símbolos do mundo social; c) expectativas do agente sobre si 
mesmo como ator em contexto particular. 

 

Conforme as autoras acima, o comportamento dos professores é motivado por 

suas representações. Sendo assim, podemos considerar que as ações dos 

professores são influenciadas por suas representações, e estas podem, por sua 

vez, vir a influenciar a forma como estes professores ensinam. 

Complementando o conceito apresentado por Celani e Magalhães (2002), 

Freire e Lessa (2003, p. 174), afirmam que representações são 

 

maneiras socialmente construídas de perceber, configurar, negociar, 
significar, compartilhar e/ou redimensionar fenômenos, mediadas pela 
linguagem e veiculadas por escolhas lexicais e/ou simbólicas expressivas 
que dão margem ao reconhecimento de um repertório que identifica o 
indivíduo e sua relação sócio-histórica com o meio, com o outro e consigo 
mesmo.  

 

As autoras ampliam a definição do termo representações ao citarem as 

escolhas lexicais feitas pelos usuários da língua. Tais escolhas possibilitam a 

identificação do repertório dos indivíduos (FREIRE; LESSA, 2003), e esta 

perspectiva tem uma grande importância na Gramática Sistêmico-Funcional, como 

será descrito a seguir. Neste trabalho, serão analisadas justamente as escolhas 

lexicais dos professores, a fim de identificarmos suas representações acerca de si 

mesmos e da profissão. 

 

1.3. A Gramática Sistêmico-Funcional 

 

Esta pesquisa encontra seu referencial teórico na Gramática Sistêmico-

Funcional (GSF) descrita inicialmente por Halliday (1985, 1994), Halliday e 

Mathiessen (2004) e seguidores, tais como Eggins (1994), Bloor e Bloor (1995), 

Thompson (1996), entre outros. Esta teoria destaca a língua como fruto do contexto 

sociocultural, focando no estudo do seu uso, ou seja, da linguagem. 

Halliday (1994) pontua que a GSF é funcional pelo fato de relatar a linguagem 

da forma como esta é usada em variados contextos de uso. Para o autor, a 

linguagem se desenvolveu para satisfazer as necessidades humanas e o caminho 
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que a organiza é funcional com respeito às suas necessidades, ou seja, não é 

arbitrária. A gramática funcional é uma gramática „natural‟, pois tudo nela pode ser 

explicado por referência a como a linguagem é usada (HALLIDAY, 1985). 

A abordagem sistêmica é funcional em dois aspectos principais: (1) faz 

perguntas funcionais sobre a linguagem, ou seja, como as pessoas usam a 

linguagem e (2) interpreta o sistema linguístico funcionalmente, ou seja, como a 

linguagem é estruturada para o uso (EGGINS, 1994).  

A GSF é sistêmica, pois, como explicam Bloor e Bloor (1995), a língua 

representa um sistema paradigmático de escolhas, isto é, nossos atos de linguagem 

expressam os significados que queremos transmitir a partir das escolhas que 

fazemos em detrimento de outras que poderíamos fazer. Desta forma, a teoria 

sistêmico-funcional considera questões relacionadas ao significado (base 

semântica) e ao uso (funcional) de uma língua, sendo esta última formada por uma 

rede de sistemas de construção de significados. O objetivo da GSF é descrever 

esses sistemas da língua e as formas por meio das quais estes se relacionam com 

os textos. Além disso, a GSF tem um caráter discursivo que considera os contextos 

histórico, social e ideológico daqueles que produzem o discurso.  

Ikeda e Vian Jr (2006, p. 38) observam que, segundo Halliday (1994), a análise 

linguística pode contribuir para a compreensão de textos, pois mostra por que o 

texto constrói/produz determinados significados. Para tanto, esta análise necessita 

estar fundamentada em gramática, pois “proceder à análise de discursos sem o 

apoio da gramática é simplesmente comentar sobre o texto” (Ikeda e Vian Jr, 2006). 

Como visto anteriormente, sob a perspectiva sistêmico-funcional, a linguagem 

é vista como um processo de escolhas constituído num sistema linguístico. De 

acordo com Lima (2008), escolher uma unidade linguística dentre outras é 

mandatório, no entanto, fatores contextuais de produção do discurso e as intenções 

semânticas do falante determinarão o tipo de escolha a ser feita pelo usuário da 

língua.  

A gramática funcional investiga os tipos de significados que queremos construir 

e a forma linguística por meio da qual transmitimos esses significados. Lima-Lopes 

(2001) pontua que nesta teoria qualquer realização linguística está condicionada ao 

contexto onde foi produzida, ou seja, o contexto e a situação de produção do texto 

são fatores importantes.  
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Como afirma Eggins (1994), o contexto está, de alguma forma, inserido no 

texto e isso fica provado com a nossa habilidade de deduzir o contexto a partir do 

texto. Citando Martin e Eggins (1997), Lima-Lopes (2001) comenta que, para os 

teóricos sistemicistas, o contexto parece influenciar as escolhas de palavras e de 

estruturas de um texto. Assim, a GSF estabelece duas instâncias fundamentais para 

o entendimento de um texto: o contexto de situação e o contexto de cultura.  

Para que possamos então compreender como as pessoas usam a língua, é 

necessário considerar ambos os contextos citados acima (situação e cultura). 

Corroborando essa assertiva, Vian Jr. (2009, p. 5036) afirma que “a análise textual 

deve pressupor uma teoria de contexto pelo fato de o texto realizar os significados 

do contexto de cultura (gênero) e do contexto de situação (registro)”. Para o autor 

(VIAN JR., 2009), textos são produtos autênticos de interações sociais e por isso 

precisam ser pensados levando-se em consideração os contextos sociais em que 

surgem.  

O contexto de cultura determina o gênero a ser utilizado na interação. Para 

Eggins (1994), o estudo desse contexto envolve a observação de como a língua é 

estruturada para o uso. A autora afirma que é preciso estudar interações autênticas 

e completas, para que se possa descrever de que forma as pessoas utilizam a 

língua para atingir objetivos culturalmente apropriados, baseadas no conceito de 

gênero (EGGINS, 1994). Ao descrevermos o contexto de cultura buscamos 

entender de que forma organizamos um texto em estágios de acordo com o 

propósito da interação.  

O contexto de situação (registro) está relacionado à situação imediata de 

realização do texto, ou seja, “registro é uma explicação teórica da observação do 

senso comum sobre o fato de usarmos a língua diferentemente em situações 

diferentes” (EGGINS E MARTIN, 1997, apud LIMA LOPES, 2001).2 O registro 

possui três variáveis, a saber:  

 

 

 

 

 

                                                 
2
 “register is a theoretical explanation of the common-sense observation that we use language 

differently in different situations”. Tradução minha. 
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 Campo: sobre o que se fala ou escreve;  

 Relações: as pessoas envolvidas na interação e o relacionamento social 

entre elas, 

 Modo: o modo pelo qual a mensagem é veiculada na interação – falado ou 

escrito. 

 

Para ilustrar tais variáveis, vejamos a Figura 2, que será discutida mais 

detalhadamente adiante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Gênero e Registro em relação à língua e as metafunções (adaptado de EGGINS, 1994, p.34) 

 

Pelo fato de a GSF trabalhar com a linguagem em uso e em contexto, a 

semântica é a responsável por estabelecer as escolhas lexicais possíveis em cada 

situação de uso. Segundo Halliday (1994), de acordo com cada situação, optamos 

por um determinado fraseado, e ao fazermos isso, realizamos três tipos de 

significados simultaneamente: (1) significados relativos à representação da 

experiência através da língua, sobre o que se fala e sobre quem (ou o que) age 

sobre quem (ou o que) (Campo); (2) significados relativos às representações de 

Contexto de cultura  

(2) Relações 

(3) Modo (1) Campo  

Contexto de situação 

Interpessoal 

Textual Ideacional 

Gênero 

Registro 

Língua 
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poder e solidariedade, o que engloba as atitudes em relação ao outro e os papéis 

sociais assumidos (Relações) e (3) significados relativos à organização do conteúdo 

da mensagem, relacionando o que se diz ao que foi dito (Modo) (LIMA-LOPES, 

2001). 

Cada um desses tipos de significado relaciona-se ao que Halliday (1994) 

chama de Metafunções, que são de três tipos: Ideacional, Interpessoal e Textual. 

Cada uma destas metafunções nos remete a uma das variáveis do registro citadas 

anteriormente (ver Figura 2): 

 

  (1) Campo – Metafunção Ideacional  

  (2) Relações – Metafunção Interpessoal  

  (3) Modo – Metafunção textual  

 

Estas três metafunções realizam-se simultaneamente nas orações. No entanto, 

de acordo com nossos objetivos neste trabalho (identificar, interpretar e discutir 

algumas representações dos professores de inglês por meio de suas narrativas), 

visamos identificar a realização de significados sobre o mundo e representação da 

realidade evidente no discurso desses professores. Focaremos nosso estudo no 

sistema de transitividade, que realiza a metafunção ideacional (descritos a seguir). 

Além da explicitação do sistema de transitividade, faremos ainda uma breve 

apresentação dos grupos nominais, que funcionam como unidades gramaticais que 

possibilitam a expressão mais ampla e detalhada de significados (THOMPSON, 

1996, p. 179). 

 

1.3.1. Metafunção ideacional: o sistema de transitividade 

 

A linguagem reflete a nossa experiência de mundo por meio de uma 

configuração linguística própria que envolve os acontecimentos (verbos), os objetos 

(nomes) e as circunstâncias (advérbios) (MARTIN, MATTHIESSEN e PAINTER, 

1997, apud LIMA, 2009). Tais características compõem o sistema de transitividade, 

no qual a construção da experiência de mundo é feita por um conjunto de papéis 

formado por processos, participantes e circunstâncias.  
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Para Halliday (1994), esse sistema é nossa expressão da experiência, já que o 

falante constroi um mundo de representações, baseado na escolha de um dentre 

alguns possíveis tipos de processos. Dentro desse sistema, cada proposição 

consiste de três elementos:  

 

(1) Processo (elemento mais central da proposição); 

(2) Participante(s) (inerentes ao processo), 

(3) Circunstâncias (de caráter mais periférico, opcional). 

 

Na GSF, o sistema de transitividade se difere daquele descrito pela gramática 

tradicional, pois não busca somente descrever o significado do verbo em relação ao 

seu complemento. Pelo prisma sistêmico-funcional, a interação dos três elementos 

citados acima (processos, participantes e circunstancias) extrapola os limites do 

verbo e esbarra no contexto de produção do discurso. Assim, a transitividade é um 

recurso gramatical responsável pela construção de nossas experiências de mundo 

(concretizadas pela linguagem), que nos permite representar nossas opiniões em 

contextos comunicativos.  

De acordo com o sistema de transitividade, o processo é representado por um 

grupo verbal, sendo a ação propriamente dita; os participantes são normalmente 

representados por grupos nominais, que podem realizar a ação ou serem de alguma 

forma afetados por ela, já as circunstâncias são representadas por grupos 

adverbiais e sua função é adicionar informações ao processo, por isso são 

opcionais, como o exemplo no Quadro 2: 

 
 
 

Quadro 2 – Exemplo do sistema de transitividade 

 

Segundo Halliday e Mathiessen (2004), desde pequenos passamos a ter 

noções das diferenças existentes entre experiências de eventos que ocorrem no 

mundo exterior, ao nosso redor e dentro de nossa consciência, incluindo nossa 

percepção, emoção e imaginação. A partir dessa explicação, Halliday e Mathiessen 

(2004) postulam que a forma inicial das experiências externas (do mundo exterior) 

refere-se à ações e eventos que acontecem e às pessoas que realizam tais ações e 

Eu ensino em escola particular 

Participante Pr. Material Circunstância de localização 
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agem em tais eventos, ou os fazem acontecer. As experiências internas (da nossa 

consciência) são mais difíceis de classificar. São, em parte, uma continuação das 

externas, uma vez que refletem e reagem à estas, parte a consciência do nosso 

„ser‟. Além desses dois tipos de experiência, os autores apontam um terceiro 

elemento a ser visto, uma vez que aprendemos a generalizar, relacionar, identificar 

e classificar fragmentos de um tipo de experiência com o outro. Com isso, três tipos 

principais de processos são listados:  

 

  Material: experiências do mundo exterior; 

  Mental: experiências do mundo interior, 

  Relacional: relações estabelecidas com nossas experiências. 

 

Além destes três tipos principais, Halliday e Mathiessen (2004) enumera três 

tipos intermediários, que estariam localizados „na fronteira‟ entre os processos 

principais. São eles:  

 

  Existencial; 

  Comportamental, 

  Verbal. 

 

Estes processos relacionam-se, formando o sistema de transitividade, como 

ilustra a Figura 3 a seguir: 
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Figura 3 – Tipos de processos (HALLIDAY, 1994, capa) 

 

De acordo Halliday (1994), a Figura 3 apresenta os tipos de processo em um 

espaço semiótico, com as diferentes regiões representando os diferentes tipos. As 

regiões tem núcleos que se referem a membros prototípicos de tipos de processo, 

mas são contínuas, mesclando-se umas nas outras (como podemos ver com o 

esquema de cores), e esses limites explicitam o fato de que os tipos de processo 

são categorias indistintas. 

Os processos representam a ação em torno da qual a oração se estrutura.  

Associam-se a um tipo de participante, sendo este afetado e definido por aquele de 

alguma forma. A escolha por um ou outro participante depende do tipo de processo 

com o qual este se relaciona na unidade oracional. A circunstância é um elemento 

periférico em relação ao processo, completando e detalhando a estrutura processo-

participante com informações adicionais sobre o evento ou acontecimento.  

Os elementos circunstanciais são quase sempre opcionais; no entanto, os 

participantes são inerentes ao processo, na Língua Inglesa, e variam de acordo com 

eles. Na Língua Portuguesa, existe a possibilidade de se apagar/ocultar o 

participante. 
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I. Processos principais  

 

Os processos materiais são representados pelos processos do fazer, do agir, 

do acontecer. Segundo Halliday (1994) esse tipo de processo expressa a noção de 

que uma entidade faz algo, o que pode também afetar outra entidade. Bloor e Bloor 

(1995) afirmam que este tipo de processo ocorre frequentemente em narrativas, e 

por isso, esse poderá ser um tipo de processo recorrente em nossos dados, uma 

vez que, por meio de narrativas, os professores participantes desta pesquisa 

poderão expressar ações que tomam em sua formação e prática profissional.  

A realização de uma ação pressupõe sempre a existência de alguém ou algo 

que a execute; esse alguém ou algo recebe a classificação de ator (HALLIDAY, 

1994). O participante ator é aquele que realiza um fazer, um agir. Outro tipo de 

participante possível nesse tipo de processo é a meta. É para o participante meta 

que a ação é dirigida. Na gramática tradicional, a meta representa o objeto direto.  

Para Halliday (1994), as orações intransitivas apresentam sempre um único 

participante, o ator, e indicam um evento, como o exemplo a seguir:  

 
 
 
 
 

 
Quadro 3 – Exemplo de processo material em oração material intransitiva 

 

Nas orações transitivas, a ação pode se estender também a outro participante, 

a meta, representando um fazer, como no exemplo abaixo: 

 

 
 
 
 

 
Quadro 4 – Exemplo de processo material em oração material transitiva 

Além do ator e da meta, há ainda outros participantes para esse tipo de 

processo: extensão e beneficiário. De acordo com Eggins (1994: 233), a extensão 

tem duas funções nos processos materiais: (a) a reafirmação, ou mesmo 

continuação do processo ou (b) a definição de seu escopo.  

Oração material intransitiva 

Eu trabalho 

Ator Pr. material 

Grupo nominal Grupo verbal 

Oração material transitiva 

…fatores contribuíram para o curso… 

Ator Pr. material Meta 

Grupo nominal Grupo verbal Grupo nominal 
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No Quadro 5, podemos visualizar um exemplo de extensão e um de 

beneficiário: 

 

 

Quadro 5 – Exemplo de processo material (extensão) 

 

O termo beneficiário é auto-explicativo, como afirmam Bloor e Bloor (1995). 

Este participante é aquele que se beneficia das ações realizadas pelo ator. Para 

Eggins (1994), ele parece funcionar como uma espécie de cliente (aquele por quem 

algo é feito) ou recebedor (aquele para quem alguma coisa é feita). Para 

exemplificar este participante, vejamos novamente o Quadro 5 e o Quadro 6: 

 

O curso contribuiu para nosso conhecimento 

Ator Pr. material Beneficiário 
Quadro 6 – Exemplo de processo material (beneficiário) 

 

Os processos mentais tem a função de expressar nossos sentimentos do 

mundo interno. Podem ocorrer em três categorias:  

 

  Percepção: ver, ouvir, perceber, etc.;   

  Afeição: gostar, amar, adorar, etc., 

  Cognição: pensar, saber, entender, etc. 

 

Apresentam dois participantes, representados por uma figura animada ou 

personificada:  

 

  Experienciador – ser dotado de consciência e em cuja mente o processo se 

realiza, 

  Fenômeno – o que pode ser sentido, pensado, desejado ou percebido pelo 

experienciador. 

 

 

 

 

 

O curso de Letras me trouxe benefícios 

Ator Beneficiário Pr. material Extensão 
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Eu ouço os alunos 

Experienciador Pr. mental de percepção Fenômeno 

Eu gosto de idiomas 

Experienciador Pr. mental de afeição Fenômeno 

Eu  sei Inglês 

Experienciador Pr. mental de cognição Fenômeno 
Quadro 7 – Exemplos de processo mental 

 

Os processos relacionais estabelecem uma relação entre entidades, com o 

intuito de classificá-las, identificá-las, defini-las. Representam os processos de ser e 

ter, e apresentam três tipos:  

 

  Intensivo: X é ou está A; 

  Circunstancial: X é ou está em A – „em‟ podendo ser substituída por outra 

preposição, 

  Possessivo: X tem A.  

 

Cada um desses tipos de processos relacionais podem ser ainda classificados 

em dois modos distintos: 

 

  Atributivo: em que A é um atributo de X, ou seja, uma qualidade é atribuída à 

uma entidade, 

  Identificativo: em que A é a entidade de X, estabelecendo uma relação 

simbólica entre os participantes, denominados de Identificado e Identificador.  

 

A partir destas explicações, temos os seguintes exemplos: 

 

Tipo/Modo Atributivo Identificativo 

Intensivo Ensinar é instigante. Eu sou formado em Letras. 

Circunstancial Nas escolas que (eu) estive ano 
passado. 

Atualmente sou estudante. 

Possessivo Temos planos ambiciosos. Nossos planos são ambiciosos. 
Quadro 8 – Resumo de tipos de processos relacionais 

 

Os participantes dos processos relacionais intensivos atributivos são 

chamados de portador, que são os elementos classificados, e atributo, que são os 

elementos classificadores, ou seja: 
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Quadro 9 – Exemplo do processo relacional intensivo atributivo (1) 

 

Os processos relacionais intensivos identificativos apresentam dois 

participantes: identificado e identificador. O primeiro é aquele que recebe a definição 

e o segundo é o elemento que define. 

 

Eu sou formado em Letras 

Identificado Pr. Relacional Intensivo 
Identificativo 

Identificador Circunstância 
(contingência) 

Quadro 10 – Exemplo do processo relacional intensivo identificativo 

 

Nos processos relacionais circunstanciais, um dos participantes é substituído 

por um elemento circunstancial, que aparece na posição de atributo. 

                                                                 

Nas escolas que (eu) estive ano passado 

Atributo (circunstância de 
localização) 

Portador Pr. Relacional Atributivo 
Circunstancial 

Atributo (circunstância de 
tempo) 

Atualmente (eu) sou estudante 

Atributo (circunstância 
de tempo) 

Portador Pr. Relacional Intensivo 
Circunstancial 

Atributo (circunstância de 
papel) 

Quadro 11 – Exemplos do processo relacional atributivo circunstancial  

 

Quanto aos processos relacionais possessivos, como estes indicam uma 

relação de propriedade, contam com dois participantes: possuidor e possuído, como 

podemos ver nos Quadros 12 e 13: 

 

Quadro 12 – Exemplo do processo relacional possessivo atributivo 

 

 
 

Quadro 13 – Exemplo do processo relacional possessivo identificativo 

 

Ensinar é instigante 

Portador Pr. Relacional Intensivo 
Atributivo 

Atributo 

(Nós) temos planos ambiciosos 

Possuidor Pr. Relacional Possessivo 
Atributivo 

Possuído 

(Eu) tenho grande admiração pela 
língua 

Possuidor Pr. Relacional Possessivo 
Identificativo 

Possuído 
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II. Processos Intermediários 

 

Como vimos na Figura 3, os processos intermediários encontram-se nas 

fronteiras entre os processos principais, e, por isso, recebem esta denominação. 

Os processos existenciais estão situados entre os relacionais e os materiais, 

e são aqueles que representam a experiência do existir, do acontecer. Tem como 

função afirmar a existência de algo. Segundo Eggins (1994), esse processo envolve 

apenas um único participante obrigatório, o existente, que pode ser um fenômeno 

de qualquer tipo. 

 
 
 

Quadro 14 – Exemplo do processo existencial 

 

Os processos comportamentais encontram-se entre os materiais e os 

mentais, e estão ligados às ações que envolvem comportamentos físicos e 

psicológicos. Halliday (1994) sugere que existem processos comportamentais como, 

olhar, assistir, encarar, preocupar-se, etc., que estão mais próximos de ações 

mentais, ao passo que existem outros que estão mais próximos de ações materiais, 

como dançar, respirar, deitar, etc.  

Como ocorre nos processos mentais, os comportamentais exigem que o 

participante seja uma figura animada ou personificada. Este processo envolve 

somente um participante: o comportante (entidade que realiza a ação). Para 

exemplificar este tipo de processo, tomaremos um exemplo traduzido3 de Eggins 

(1994, p. 250): 

 

Ela suspirou  com desespero 

Comportante Pr. Comportamental Circunstância de modo 
Quadro 15 – Exemplo do processo comportamental 

 

Os processos verbais estão localizados entre os mentais e os relacionais, e 

representam os verbos do dizer, do comunicar. Conforme afirmam Martin, 

Matthiessen e Painter (1997, apud LIMA, 2009), esse processo não apenas inclui os 

diferentes modos de dizer (perguntar, dizer, afirmar), mas também processos 

semióticos que não expressam necessariamente processos do dizer (mostrar, 

                                                 
3
 Todas as traduções utilizadas nesta pesquisa são de responsabilidade da autora. 

Há professores e professores. 

Pr. Existencial Existente 
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indicar). Os processos do dizer englobam também a relação entre os sujeitos 

envolvidos na situação comunicativa, já que indicam o participante inerente 

responsável pelo dizer.  

Os participantes desse processo são o dizente (quem diz ou realiza a 

mensagem), o receptor (aquele para quem o dizer é direcionado), o alvo (entidade 

que é atingida pelo processo) e a verbiagem (o que é dito – conteúdo ou nome). 

Quadro 16 – Exemplo do processo verbal 

 

Segundo Halliday e Mathiessen (2004), os processos verbais desempenham 

papel importante no discurso porque servem para criar passagens dialógicas em 

narrativas escritas e situações de diálogos em narrativas orais. Tais narrativas são 

materializadas na linguagem através do discurso direto e o indireto.  

Com o intuito de facilitar a visualização dos tipos de processos, apresentamos 

no Quadro 17 abaixo, um resumo dos processos, seus participantes e os 

significados de cada um.  

 

Quadro 17 – Resumo dos tipos de processos (Traduzido de Halliday 1994: 143) 

 

III. Circunstâncias 

 

Conforme Bloor e Bloor (1995), as circunstâncias têm uma carga semântica, 

mas não são nem processos, nem participantes. São vistas como o elemento mais 

Os PCNs dizem que a sala de aula de LE deve oferecer aos alunos um 
contato com outras culturas. 

Dizente Pr. Verbal Verbiagem 

Processos Significado Participantes 

Material Fazer Ator, Meta, Extensão e Beneficiário 

Comportamental Comportar-se Comportante, Extensão 

Mental 
percepção 
afeição 
cognição 

Sentir 
Ver 
Sentir 
Saber 

Experienciador, Fenômeno 

Verbal Dizer Dizente, Alvo, Verbiagem e Receptor 

Relacional 
atributivo 
identificativo 

Ser/estar 
Atribuir 
Identificar 

Portador, Atributo; Possuidor, Possuído 
Identificado, Identificador; Valor, 
Característica 

Existencial Existir Existente 
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periférico do sistema de transitividade, e envolvem informações adicionais 

associadas às ações ou acontecimentos materializados na oração.  

Os significados expressos pela função circunstancial dão detalhes de um 

evento e respondem questões sobre onde este aconteceu, por que, como, etc. 

(RAVELLI, 2000, apud LIMA, 2009). 

Como descrito em Thompson (1996), as circunstâncias podem ser 

diferenciadas em nove categorias principais, cada uma respondendo a uma 

questão, conforme demonstra o Quadro 18, a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 18 – Tipos de Circunstâncias (Adaptado de Thompson, 1996, p. 104-107). 

 

Essa função, realizada por sintagmas adverbiais ou preposicionais, ocorre 

livremente em todos os tipos de processos e, essencialmente, com a mesma 

significação. Há, no entanto, certas combinações mais apropriadas conforme o tipo 

de processo. Como exemplo, Thompson (1996) explica que as circunstâncias de 

modo são comumente associadas aos processos mentais e verbais, enquanto que 

as de assunto relacionam-se aos verbais. Vejamos exemplos de alguns tipos de 

circunstâncias retirados do corpus no Quadro 19, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Circunstância                            Questionamento 

Extensão Temporal quanto tempo? 

Espacial qual distância? 

Localização Temporal quando? 

Espacial onde? 

Modo como? 

Contingência em que circunstâncias? 

Acompanhamento com quem? 

Papel que papel assume? 

Assunto sobre o que? 

Ângulo de acordo com quem? 

Causa Razão porquê? 

Propósito  para quê? 

Interesse para quem? 



28 

 

 

 

 

 

 

Quadro 19 – Exemplos de elementos circunstanciais 

 

1.3.2. Grupos Nominais 

 

Os grupos nominais funcionam como unidades gramaticais que possibilitam a 

expressão mais ampla e detalhada de significados (THOMPSON, 1996, p. 179). De 

acordo com Eggins (1994, p. 59), quando fazemos nominalizações, organizamos 

nosso texto não em relação a nós mesmos, mas sim em termos de ideias, razões, 

causas, etc.  

Eggins (1994, p.57) pontua que, quando falamos, utilizamos uma linguagem 

diferente de quando escrevemos. A autora cita como exemplo a seguinte frase (que 

seria falada a um professor universitário): „I handed my essay in late because my 

kids got sick’4. Em seguida, ela coloca outro exemplo (que seria escrito em uma 

carta explanatória que acompanharia o trabalho): „The reason for the late 

submission of my essay was the illness of my children’5. Com esses exemplos, 

Eggins (1994) contempla as diferenças entre a linguagem falada e a linguagem 

escrita, o que não é o nosso objetivo nesta pesquisa. No entanto, esta diferença nos 

parece relevante uma vez que o mesmo conteúdo pode ser transmitido de formas 

distintas, com mais ou menos processos.  

Para Eggins (1994, p. 60), os grupos nominais são partes da oração que 

contem substantivos e palavras que acompanham estes substantivos. Com este 

recurso, podemos contar, especificar, descrever, classificar e qualificar os 

substantivos. Os grupos nominais permitem ainda que o usuário da língua construa 

longas frases, aumentando assim a riqueza de detalhes descritivos.  

Thompson (1996, p. 179) utiliza o seguinte exemplo de um grupo nominal 

(destacado entre colchetes): 

 

                                                 
4
 Entreguei meu trabalho atrasado, pois meus filhos ficaram doentes.  

5
 A razão pela entrega atrasada de meu trabalho foi a doença de meus filhos. 

Tipo de Circunstância                            Questionamento 

Extensão Temporal Sempre gostei de estudar línguas. 

Espacial Trabalho longe de casa. 

Localização Temporal Me formei em 2001. 

Espacial Queria praticar o inglês que aprendi em 
escola especializada. 

Modo É tudo que sei fazer bem. 
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This is [a different example of how structure of language is significant in 

understanding how the written language works]6.  

 

O núcleo deste grupo nominal é a palavra example. Antes e depois deste 

núcleo encontramos substantivos que o modificam, e, por isso, recebem os nomes 

de pré-modificador e pós-modificador. Assim, o pré e o pós-modificador e o núcleo 

são categorias com as quais podemos, em termos funcionais, analisar um grupo 

nominal. Estas categorias são compostas por sub-categorias, que são: 

 

  Coisa: elemento central, sobre o que se fala (núcleo). 

  Dêitico: indicativo de determinação, mostra como o grupo nominal se 

encaixa no contexto e no co-texto, é geralmente veiculado por pronomes 

demonstrativos. 

  Numeral: indicativo de quantidade. 

  Epíteto: indicativo de alguma qualidade, veiculado por adjetivos. 

  Classificador: indicativo de uma sub-categoria particular da coisa em 

questão, que especifica sua origem. 

 

Para mostrar todas as subcategorias listadas acima, trazemos um exemplo 

retirado de Halliday e Mathiessen (2004, p. 312): 

 

those two splendid old electric trains7 

Dêitico Numeral Epíteto Epíteto Classificador Coisa 

 

Acreditamos que a nominalização será utilizada pelos professores 

participantes desta pesquisa, uma vez que em suas representações, provavelmente 

encontraremos explicações, descrições, qualificações de atividades relacionadas à 

sua prática profissional e a si mesmos. 

Neste capítulo fizemos um apanhado das teorias que nos embasaram para a 

análise do corpus. A partir dos estudos sobre formação de professores de LI no 

Brasil e da Gramática Sistêmico-Funcional, além dos conceitos de representação 

                                                 
6
 Este é [um exemplo diferente de como a estrutura da língua é significativa para o entendimento de 

como uma língua funciona]. 
7
  Aqueles dois esplêndidos, velhos trens elétricos. 
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presentes nestes dois âmbitos, buscaremos perceber de que forma os professores 

que participaram desta pesquisa se expressam em relação a sua prática e 

identidade profissional.  

Esperamos que a relação entre as áreas de conhecimentos aqui aproximadas 

nos forneçam subsídios para alcançar nossos objetivos e responder nossas 

perguntas de pesquisa, uma vez que as representações – expressões das 

experiências do nosso mundo interno e externo – são determinantes para o 

exercício do ofício, já que influenciam nossa forma de pensar e de organizar as 

atividades desempenhadas. 

Acreditamos que o intercâmbio entre os estudos sobre formação de 

professores de línguas e a teoria sistêmico-funcional poderá apresentar vantagens, 

no momento em que uma teoria informa e complementa a outra. Assim, é possível 

focar nas representações construídas como forma de se indicar aspectos positivos e 

negativos na área de ensino de língua inglesa, e, posteriormente, indicar ações que 

possam ser tomadas com vistas à melhorias para o ensino da disciplina, em 

variados contextos. 

No próximo capítulo, apresentaremos a metodologia utilizada neste estudo. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar e descrever a metodologia 

norteadora desta pesquisa. Para tanto, está dividido em seis partes, a saber: 

objetivos e perguntas de pesquisa; tipo de pesquisa; contexto da investigação; 

procedimentos de geração dos dados; procedimentos de organização dos dados e 

instrumento para análise e procedimentos de análise dos dados. 

 

2.1. Objetivos e perguntas de pesquisa 

 

Como apresentamos na introdução, nosso objetivo com esta pesquisa é 

identificar, interpretar e discutir algumas representações acerca da formação e da 

identidade profissional de professores de inglês como língua estrangeira em 

diferentes contextos escolares em Natal-RN. Nossa intenção ao coletar dados em 

diferentes escolas foi buscar revelar tais representações presentes no discurso dos 

professores. 

Com a necessidade de desenvolver estudos voltados para o crescimento 

profissional de professores já atuantes e de alunos em formação para professor de 

inglês como língua estrangeira, visamos a, posteriormente, utilizar os resultados 

deste trabalho como argumentos para possíveis cursos de formação continuada dos 

professores de inglês. 

Acreditamos que este estudo poderá contribuir para uma maior compreensão 

acerca do processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa, pois concordamos 

com Barcelos e Vieira Abrahão (2006), quando as autoras afirmam que as 

habilidades docentes são construídas por intuições, crenças e experiências, ainda 

que estes aspectos sejam inconscientes e, desse modo, foram elaboradas as 

seguintes perguntas de pesquisa, como já apresentado na introdução: 

 

1) Quais as representações dos professores de Língua Inglesa 
sobre: (a) si mesmos; (b) a profissão, (c) o ensino de língua inglesa na escola 
onde lecionam? 

 
2) Como tais representações se manifestam linguisticamente no 

discurso dos professores?  
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O corpus desta pesquisa é formado por respostas dadas a um questionário 

que foi organizado em duas partes: (a) uma sobre o perfil dos professores, em que 

foram feitas perguntas para levantamento dos dados gerais dos participantes da 

pesquisa e (b) outra com pequenas narrativas docentes acerca da formação e 

profissão (ver Anexo 1). 

Os procedimentos de elaboração e aplicação do questionário e os de 

tratamento dos dados gerados serão explicitados mais adiante. 

 

2.2. Tipo de pesquisa 

 

Esta pesquisa se insere no paradigma quanti-qualitativo, uma vez que 

pretende produzir resultados analisados não somente através de procedimentos 

estatísticos ou outros métodos de quantificação, mas também por meio de métodos 

de interpretação qualitativa, pois, como afirmam Bogdan e Biklen (1998, apud 

VIEIRA-ABRAHÃO, 2006), os pesquisadores qualitativos investigam as experiências 

dos participantes da pesquisa, a forma como interpretam essas experiências, e 

como estruturam o mundo social do qual fazem parte.  

 Não há quantificação sem qualificação e não há análise estatística sem 

interpretação (BAUER; GASKELL 2002, p. 24). Corroborando esta afirmação, 

concordamos com Strauss e Corbin (2008, p. 24), quando os autores afirmam que 

ao falarmos sobre análise qualitativa, referimo-nos não somente à quantificação de 

dados qualitativos, mas também ao processo de interpretação, conduzido com o 

objetivo de desvelar conceitos e organizá-los de forma explicativa. Ainda segundo 

estes autores (STRAUSS; CORBIN, 2008), os métodos qualitativos podem ser 

usados para que possamos obter detalhes sobre fenômenos como sentimentos, 

processos de pensamento e emoções, difíceis de acessar apenas por meio de 

métodos de pesquisa mais convencionais.  

De acordo com Rampazzo (2002, apud BITTENCOURT, 2007), a pesquisa 

quantitativa se inicia com o estudo de certo número de casos individuais, quantifica 

fatores segundo um estudo típico, servindo-se frequentemente de dados 

estatísticos, e generaliza o que foi encontrado nos casos particulares. A afirmativa 

básica dessa modalidade de pesquisa é a de que é possível conseguir um 

significado psicológico mais profundo quando se acrescenta à precisão que os 

números podem fornecer, o procedimento da pesquisa qualitativa. 
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Em nossa análise dos dados, recorreremos à quantificação para 

estabelecimento do perfil do professores participantes e processos expressados em 

suas narrativas, e à interpretação de tais processos de forma qualitativa, buscando 

revelar as representações construídas nos discursos destes professores. Inserida 

na pesquisa qualitativa, a análise dos dados será realizada pela perspectiva 

metodológica da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), uma vez que esta “procura 

desenvolver tanto uma teoria sobre a linguagem como processo social E8 uma 

metodologia analítica que permite a descrição sistemática e detalhada dos padrões 

da linguagem9 (EGGINS, 1994, p. 22-23). 

Assim como no trabalho de Lima (2009), o presente estudo incluirá um 

levantamento numérico dos itens lexicais representantes dos processos (grupos 

verbais) utilizados pelos professores em seus textos, seguidos de uma descrição 

estatística desses componentes da estrutura funcional das orações encontradas nos 

textos dos professores e a interpretação desses resultados à luz da teoria sistêmico-

funcional. Concordamos ainda com Lima (2009), pois acreditamos que a abordagem 

metodológica que utiliza os métodos quantitativo e qualitativo nos pareceu ser a 

mais adequada para o desenvolvimento desta pesquisa, uma vez que o resultado 

dos dados quantitativos revelará de que forma a escolha linguística dos professores 

foi feita dentro do sistema de transitividade, e a interpretação qualitativa destes 

dados numéricos poderá contribuir para a compreensão das representações dos 

professores, pois revela padrões recorrentes em suas escolhas léxico-gramaticais 

A utilização dessa abordagem metodológica mista é, de acordo com Lima-

Lopes (2001), compatível com uma pesquisa de base Sistêmico-Funcional, uma vez 

que ambas preocupam-se em observar a linguagem a partir de sua realização 

concreta, buscando interpretações baseadas no contexto de produção dos textos.  

 

2.3. Contexto da investigação 

 

O estudo foi realizado com professores de língua inglesa que atuam em 

variadas escolas: públicas municipais, estaduais, federais, particulares e cursos de 

línguas da cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte.  

                                                 
8
 Grifo da autora. 

9
 “(...) it seeks to develop both a theory about language as a social process AND an analytical 

methodology which permits the detailed and systematic description of language patterns”. 
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Pelo fato de o estudo ter sido conduzido com professores de diversas escolas, 

não será possível fazer aqui a descrição detalhada destas. Ainda, para esta 

pesquisa, pensamos que uma descrição mais completa não seria necessária, uma 

vez que buscamos revelar as representações dos professores de acordo com sua 

formação e o contexto em que se inserem. Desta forma, acreditamos não haver real 

necessidade de sabermos os detalhes físicos das instituições onde atuam, mas sim, 

onde atuam, já que as informações específicas sobre os professores e suas 

representações são o nosso foco nesta pesquisa. 

O total de participantes da pesquisa foi de 21 professores, sendo 7 do sexo 

masculino e 14 do sexo feminino. Tais professores foram divididos em dois grupos: 

Grupo 1 (G1 – professores do contexto público) e Grupo 2 (G2 – professores do 

contexto particular). 

O tempo de experiência como professores de inglês varia entre 1 e 34 anos, 

sendo que o participante que possui 1 ano de profissão mostra-se interessado em 

continuar sua formação acadêmica,  enquanto que aquele que possui 34 anos de 

carreira está atualmente cursando outra graduação, em outra área de conhecimento 

bastante diferente da de ensino de línguas. 

Nos Quadros 20 e 21, a seguir, podemos visualizar a distribuição dos 

professores nas escolas onde lecionam, além de informações a respeito da busca 

por formação continuada. 

 

Participantes  Experiência  Contexto  

21 (7M e 14F)  01 a 34 anos  Escola Estadual: 4  

Escola Municipal: 5  

Escola Federal: 4  

Escola Particular: 4  

Curso de línguas: 7  
Quadro 20 – Resumo do perfil geral dos professores 

 

Importante ressaltar que alguns profissionais atuam em mais de uma escola 

simultaneamente. 
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Grupos  Formação inicial  Formação continuada  

1  Letras: 11  Sem especialização: 3  

Com especialização: 4  

Cursando especialização: 1  

Com mestrado: 2  

Cursando mestrado: 1 

Total:  11 

2  Letras: 3 
Outras áreas: 7  

Sem especialização: 6  

Com especialização: 1  

Cursando especialização: 3  

Com mestrado: 0  

Cursando mestrado: 0  

Total:  10  
Quadro 21 - Formação profissional 

 

Dos 21 professores de inglês participantes, 14 tem graduação em Letras 

(sendo que um deles também é graduado em Direito). Os outros 7 são formados em 

áreas distintas: Pedagogia, Comunicação Social, Marketing, Psicologia, 

Administração de Empresas e um e Ciências Biológicas.  

A partir da caracterização geral do perfil dos professores participantes, os 

organizamos em dois grupos, a saber: Grupo 1 (G1), referente aos professores que 

atuam em escolas públicas e Grupo 2 (G2), referente aos que atuam em escolas 

particulares e cursos de línguas. Apesar de escolas particulares e cursos de línguas 

serem ambientes distintos, a divisão dos grupos foi feita levando-se em 

consideração os dois contextos em que ocorre o processo de aprendizagem de LI: o 

público e o particular. Com a divisão dos grupos efetuada, nomeamos cada 

professor de acordo com o número de entrada do seu questionário no corpus e o 

grupo ao qual pertencia, como por exemplo, P1G1 (Professor 1, Grupo 1) e assim 

sucessivamente, até o professor 11: P11G1. 

Este procedimento foi adotado com o intuito de facilitar o manuseio dos dados, 

a análise do discurso dos professores, e a percepção de diferenças ou não de 

representações de acordo com a formação dos professores e o contexto profissional 

em que atuam. 

No Quadro 22, apresentamos, resumidamente, o perfil mais detalhado dos 

professores, de acordo com o grupo ao qual pertencem, a escola onde lecionam e a 

formação acadêmica.  
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 Para o G1, o perfil dos professores foi o seguinte: 

 

Quadro 22 – Perfil dos professores – Grupo 1 

 

                                                 
*

10
 Dado não fornecido pelo participante. 

11
 Certificate of Proficiency in English. 

Prof. Sexo Idade Formação Ano Experiência 
Escola 
onde 
leciona 

Formação Continuada 

P1 M 43 
Direito 
Letras 

*10 
2004 

+ de 
20 anos 

Federal 
 

CPE11 (University of Cambridge). 

P2 F 45 Letras 1986 2 anos Municipal 
Especialização em PROEJA. Cursando o mestrado em 
Linguística Aplicada. 

P3 F 34 Letras 1998 14 anos Municipal Mestrado em  Linguística Aplicada. 

P4 F 25 Letras 2005 8 anos Federal 
Mestrado em Literatura Comparada. Pretende fazer 
doutorado. 

P5 M 45 Letras 1990 18 anos Estadual 
Cursando mestrado em Ciências da Educação. Pretende 
fazer doutorado. 

P6 M 24 Letras 2008 7 anos Municipal 
Cursando Especialização em Língua Portuguesa. 
Pretende fazer doutorado. 

P7 F 46 Letras 1999 10 anos Municipal Especialização em Gestão e Organização escolar. 

P8 M 29 Letras 2003 11 anos Federal Especialização em Psicopedagogia. 

P9 F 43 Letras 1988 14 anos Federal 
Especialização em Língua Inglesa. Pretende fazer 
mestrado. 

P10 F 54 Letras 1983 34 anos Estadual Cursando Fisioterapia. 

P11 M 36 Letras 2003 7 anos Est.  e Mun. Não possui nenhum tipo de especialização. 
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E para o G2, o perfil dos professores foi: 

 

Prof. Sexo Idade Formação Ano Experiência 
Escola 
onde 
leciona 

Formação Continuada 

P1 F 34 Letras 2004 7 anos Curso  
Especialização em Gestão do Trabalho Pedagógico 
(incompleto). 

P2 F 24 Pedagogia 2009 1 ano Particular Pretende fazer especialização em Inglês. 

P3 F 52 Psicologia 1982 27 anos Curso  
Cursando especialização à distância em 
Psicopedagogia. 

P4 F 23 Pedagogia 2009 1 ano Particular Pretende fazer especialização em Inglês. 

P5 F 41 
Ciências  
biológicas 

1991 18 anos Curso  
BTTC12 (Cultura Inglesa), CEELT 113 e ICELT14 
(Cambridge). Pretende obter CPE e DELTA15 
(Cambridge). 

P6 F 32 
Comunicação  
social 

2000 6 anos Curso  
Cursando especialização em Língua inglesa. Pretende 
cursar Psicopedagogia e Letras. 

P7 M 35 Marketing 2008 20 anos Curso  
CELTA e FTBE (Cambridge). Cursando especialização 
em Ensino da Língua Inglesa. Pretende fazer 
mestrado. 

P8 M 25 Letras 2008 2 anos Particular Pretende cursar mestrado em literaturas. 

P9 F 25 Administração 2005 4 anos Curso MBA em gestão de pessoas. 

P10 F 36 Letras 2007 3 anos Particular 
Possui especialização em Língua Portuguesa e 
Literatura Infantil. Pretende cursar especialização em 
Inglês e mestrado. 

 

Quadro 23 – Perfil dos professores – Grupo 2 

                                                 
12

 Basic Teacher English Course. 
13

 Cambridge Examination in English for Language Teachers. 
14

 In-service Certificate in English Language Teaching. 
15

 Diploma in English Language Teaching to Adults. 
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A partir dessa divisão, podemos olhar mais especificamente para a formação e 

experiência de cada professor, o que facilitará a análise e discussão dos dados 

posteriormente. 

Importante ressaltar que todos professores do G1 são graduados em Letras, 

enquanto somente 3 professores do G2 o são. Esta observação será discutida no 

capítulo de análise dos dados. 

 

2.4. Procedimentos de geração de dados 

 

Para gerar os dados desta pesquisa, optamos por utilizar um questionário de 

auto-aplicação, que foi desenvolvido com o intuito de responder nossas perguntas 

de pesquisa. Levando em consideração nossos questionamentos, buscamos 

construir perguntas que indagassem aos professores a respeito de suas 

representações a respeito de si mesmos e da profissão.  

O questionário é “um instrumento de pesquisa constituído por uma série de 

questões” (Vieira, 2009) que auxiliam o pesquisador na busca por respostas às 

perguntas de pesquisa.  

Como postulam Dörney e Taguchi (2010, p. 3-4),  

 

questionários são qualquer instrumento escrito que 
apresentam aos respondentes uma série de questões ou 
afirmativas às quais devem reagir, seja escrevendo suas 
respostas ou selecionando-as dentre algumas opções. 

 

Seliger e Shohamy (1989) pontuam que questionários são formulários 

impressos para coleta de dados, que incluem perguntas e declarações às quais os 

sujeitos respondem, geralmente, de forma anônima. Este é um fator considerado 

importante nesta pesquisa, uma vez que o anonimato, além de preservar a 

identidade dos professores participantes, evitando qualquer tipo de 

constrangimento, também os deixa mais a vontade para responder livremente as 

perguntas propostas.  

Ainda de acordo com Seliger e Shohamy (1989), em pesquisas sobre ensino e 

aquisição de segunda língua, os questionários são muito utilizados para coletar 

dados pessoais e sobre a formação e experiências passadas dos participantes, o 

que é importante para a contextualização e abrangência da pesquisa. Além disso, 
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os questionários são também ferramentas que coletam dados sobre fenômenos que 

não são facilmente observados, como por exemplo, atitudes, motivação e conceitos 

pessoais. Para Vieira (2009), as questões podem solicitar informações a respeito de 

fatos, opiniões, atitudes, preferências e satisfação. Assim, reiteramos a nossa 

intenção de observar as representações dos professores a respeito de si mesmos e 

da profissão, e estas representações estão incluídas exatamente nesses conceitos 

pessoais que os professores constroem a esse respeito.  

Vieira (2009) postula que o uso de questionários como instrumento de geração 

de dados apresenta algumas vantagens como: (a) facilidade na distribuição; (b) 

recebimento dos dados já digitalizados; (c) uniformidade das perguntas, uma vez 

que foram aplicadas igualmente a todos os professores; (d) não pressionar demais 

os participantes da pesquisa. Os questionários foram respondidos pelos professores 

via e-mail, o que os deixou mais livres para redigirem respostas mais completas. 

Contudo, apesar das vantagens descritas acima, o uso de questionários 

apresentou também aspectos negativos, pois alguns professores não retornaram 

suas respostas exatamente pelo fato de não haver nenhum tipo de pressão por uma 

resposta. Para amenizar este problema e garantir um número razoável de dados, 

buscamos enviar o maior número possível de questionários (conforme veremos 

adiante), para que pudéssemos obter um corpus suficiente para análise. Como 

sabíamos da possibilidade de alguns professores se esquecerem de responder ao 

nosso e-mail devido ao seu dia-a-dia, reenviamos nosso questionário uma vez para 

cada professor que extrapolou o prazo estabelecido. Isto nos ajudou, uma vez que 

alguns professores retornaram nossa mensagem com as devidas respostas. 

Apesar de em nosso texto explicativo no início do questionário (ver Anexo 1), 

alguns professores não escreveram muito, respondendo algumas perguntas de 

forma bastante curta e objetiva, indo contra aquilo que lhes foi solicitado (escrever o 

máximo que pudessem, em forma de narrativa).  

Uma outra dificuldade encontrada durante a geração dos dados (logo no início 

do processo) foi conseguir entrar em contato com professores e envolvê-los de tal 

forma que quisessem colaborar com a pesquisa. Primeiramente, fizemos uma lista 

das escolas de Natal, RN, com a ajuda da internet e começamos, então, o contato 

por telefone. Foi penosa a tarefa de telefonar para várias escolas e conseguir 

contatar os professores. Muitos lecionam em horários bastante restritos, e estavam 

sempre em sala de aula ou ainda não se encontravam na escola. Quando o contato 
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era finalmente feito, e enfim podíamos explicar nossa pesquisa e pedir que os 

professores respondessem ao questionário, alguns alegavam não possuir e-mail, 

outros diziam que não tinham tempo para ajudar, um professor disse que não tinha 

realmente nenhum interesse e outros lamentaram não poderem colaborar, pois 

eram estagiários que tinham assumido turmas por falta de professores efetivos, e 

por isso, não se julgavam aptos para participar de nossa pesquisa. Os professores 

mais solícitos foram aqueles com quem tínhamos algum tipo de contato. 

Os questionários foram, então, enviados e recebidos via e-mail, entre os 

meses de julho de 2009 e março de 2010. Foram enviados 39 questionários e 25 

foram respondidos, sendo que apenas 21 foram considerados para esta pesquisa, 

pelo fato de 4 professores não estarem lecionando na época da análise dos dados. 

Dörney e Taguchi (2010) apresentam três tipos de dados que os questionários 

podem gerar a respeito dos participantes de uma pesquisa: (a) perguntas factuais, 

também chamadas de classificação ou de descrição dos sujeitos, que são feitas 

para detectar quem são os participantes da pesquisa por meio de informações 

demográficas, como idade, sexo, nível de educação, profissão, dentre outras; (b) 

perguntas comportamentais, usadas para descobrir o que fazem ou fizeram os 

respondentes, geralmente a respeito de suas ações, estilo de vida e história pessoal 

e (c) perguntas de atitude, colocadas com o propósito de revelar o que pensam os 

participantes da pesquisa, suas opiniões e crenças a respeito do que está sendo 

pesquisado, interesses e valores. Para este trabalho, utilizaremos os três tipos de 

perguntas descritos acima. 

Nosso instrumento de geração de dados foi dividido então da seguinte forma: 

onze perguntas, sendo as cinco primeiras fechadas, factuais, direcionadas para 

detectar o perfil dos professores participantes (descritos em 2.3), e as seis 

seguintes, abertas, comportamentais e de atitude, direcionadas para registrar as 

representações dos professores acerca de sua formação e profissão por meio de 

narrativas. Podemos considerar que nosso corpus consiste de duas partes: 

questionário e narrativas docentes (ver Anexo 1). 

Após a geração dos dados, procedemos ao seu tratamento e armazenamento, 

descritos a seguir. 
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2.5. Procedimentos de organização dos dados e instrumento para 

análise 

 

Inicialmente, todas as repostas foram salvas em conjunto, em formato doc e txt 

(texto sem formatação), para que pudéssemos fazer um apanhado geral dos 

processos presentes no corpus com o auxílio do programa de computador 

WordSmith Tools 5.0 (doravante WS Tools) (Scott, 2009), que será descrito a 

seguir. No entanto, percebemos que este não seria o procedimento mais adequado, 

já que nosso objetivo era verificar se existiam diferenças entre as representações 

dos professores das escolas públicas e das escolas particulares. 

As respostas do professores foram então separadas de acordo com os dois 

grupos citados anteriormente: Grupo 1 (G1 – professores de escolas públicas) e 

Grupo 2 (G2 – professores de escolas particulares e cursos de línguas). A partir daí, 

as respostas foram salvas (por grupos) e submetidas ao WS Tools para que fosse 

possível fazer listas com as palavras utilizadas, e, a partir daí, contabilizá-las. 

Depois disto, os processos foram selecionados dentre todas as palavras e 

transformados em tabelas para serem quantificados no programa Excel.  

Feito isto, percebemos que as respostas seriam visualizadas mais 

adequadamente se fossem organizadas em categorias de análise, relacionadas às 

perguntas do questionário, uma vez direcionaram os professores a escreverem suas 

narrativas docentes. As categorias foram então estabelecidas baseadas nas seis 

perguntas abertas, comportamentais e de atitude, presentes no questionário, 

conforme ilustra o Quadro 24, a seguir: 

 

Pergunta Categoria de Análise 

Por que você decidiu ser professor de inglês? A escolha da profissão 

O que significa para você ser professor de inglês? O significado da profissão 

Você considera o professor de LI como um profissional? 
Por quê? 

O profissional professor 
 

Você gosta da profissão? Justifique. A afinidade com a profissão 

Quem é para você, o professor de inglês no Brasil hoje? O professor de inglês no Brasil 

Qual a sua opinião sobre o ensino de inglês como Língua 
Estrangeira na escola onde leciona? 

O ensino de inglês no contexto 
onde leciona 

Quadro 24 – Perguntas e Categorias de Análise 

 

A partir desta nova organização, juntamos todas as respostas de uma mesma 

pergunta de acordo com o grupo e a categoria à qual pertenciam, e estes dados 
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foram armazenados e novamente salvos em formato txt para que fossem lidos pelo 

WS Tools 5.0. Depois, as palavras foram contabilizadas e os processos 

selecionados e salvos em tabelas no programa Excel. 

Com estas etapas, foi possível estabelecer números de processos de forma 

mais abrangente, de acordo com cada grupo, e, mais específica, de acordo com as 

categorias de análise e grupo.  

Com os dados quantitativos em mãos, passamos então à fase seguinte, que 

consistia da interpretação, análise e discussão dos resultados à luz da GSF, ainda 

com o auxílio do programa WS Tools 5.0 .  

 

2.5.1. O programa computacional WordSmith Tools 

 

O WS Tools é um conjunto de programas destinado à análise linguística, que 

facilita análises que sejam baseadas na frequência e na co-ocorrência de palavras. 

Foi criado por Mike Scott, da Universidade de Liverpool, Reino Unido, em 199616. É 

uma das ferramentas utilizadas pela Linguística de Corpus, a qual é definida por 

Berber-Sardinha (2004, p. 3) como sendo uma metodologia que se ocupa: 

 

[...] da coleta e exploração de corpora, ou conjuntos de dados lingüísticos 
textuais que foram coletados criteriosamente com o propósito de servirem 
para a pesquisa de uma língua ou variedade linguística. Como tal, dedica-
se à exploração da linguagem através de evidências empíricas, extraídas 
por meio de computador. 

 

O programa dispõe de ferramentas úteis para a análise de vários aspectos da 

linguagem. Para esta pesquisa, utilizamos duas de suas ferramentas:  

 

(a) WordList 

 

Ferramenta que possibilita a criação de listas de palavras que podem ser 

exibidas de acordo com: frequência das palavras, ordem alfabética ou estatísticas 

simples sobre os dados, conforme Figura 4. A partir desta lista de palavras, 

podemos ver a quantidade de ocorrências de um determinado processo (verbo) e, a 

partir daí, utilizar a próxima ferramenta que será descrita abaixo. 

                                                 
16

 Usamos a versão mais atual do WSTools (versão 5.0). 
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Na figura usada com exemplo desta ferramenta, podemos ver que o item 

lexical „de‟ foi utilizado 119 vezes em um determinado trecho de nossos dados. Da 

mesma forma que podemos ver quantas vezes esta palavra ocorre, é possível 

visualizar qual a ocorrência dos variados processos utilizados pelos professores 

participantes de nossa pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Exemplo de Word List 

 

(b) Concord 

  

Essa ferramenta, por sua vez, cria concordâncias ou listagens das ocorrências 

de um item específico, denominado de palavra de busca ou nódulo, o qual pode ser 

composto por uma ou mais palavras, seguido do texto ao seu redor (cotexto). Para 

exemplificar esta ferramenta e a anterior, selecionamos o verbo „estou‟, que ocorreu 

9 vezes em um determinado trecho de um dos questionários. A partir dessas 9 

ocorrências, analisamos de que forma estas ocorrem, ou seja, qual o sentido 

atribuído ao verbo nos diferentes trechos em que foi utilizado (Figuras 5 e 6). 
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Figura 5 – Exemplo da tela inicial do Concord 

 

As 9 ocorrências do verbo selecionado foram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Exemplo de tela com lista de concordâncias – Concord 
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O uso das ferramentas Wordlist e Concord será explicado mais 

detalhadamente no próximo item. 

 

2.6. Procedimentos de análise dos dados  

 

Conforme explicitado no capítulo de fundamentação teórica, de acordo com a 

abordagem Sistêmico-Funcional proposta por Halliday (1994), a metafunção 

ideacional é a responsável por revelar as representações existentes nos discursos 

dos falantes. Para que fosse possível acessar as representações dos professores 

participantes desta pesquisa, focamos nos processos mentais, materiais, relacionais 

e verbais por eles utilizados em suas narrativas, de acordo com as categorias de 

análise estabelecidas. Conforme veremos no capítulo seguinte, os processos 

comportamentais e experienciais ocorreram com baixa frequência em tais 

categorias, por isso, não foram objetos de nossa análise.   

Com o auxílio da ferramenta WordList, fizemos um apanhado geral dos 

processos que ocorriam pelo menos 10 vezes17 no corpus (incluindo suas formas 

infinitivas e flexionadas). Assim, foi possível detectar qual o tipo de processo mais 

utilizado de uma forma geral. Tal atividade teve como objetivo perceber quais os 

tipos de processos que foram mais usados, de um ponto de vista mais amplo. 

Entretanto, como essa forma de organização não nos indicava as representações 

dos professores de acordo com o contexto que atuam, decidimos reorganizar os 

dados. 

Separamos então as respostas de acordo com o grupo a que pertenciam e 

fizemos novas listas de palavras, agora com a intenção de confirmar se, para cada 

grupo, os tipos de processos mais frequentes seguiam o mesmo padrão que aquele 

com todas as respostas juntas. A partir disso, contabilizamos todos os processos 

dos dois grupos e separamos aqueles que ocorriam pelo menos 10 vezes (incluindo 

sua forma flexionada). Feito isto, transformamos as listas de palavras em tabelas, 

no programa Excel, para que pudéssemos obter gráficos com as quantidades de 

cada tipo de processo. Após esta etapa, com o auxílio da ferramenta Concord, 

                                                 
17

 Estabelecemos o número 10 como número de corte para análise dos processos, de uma forma 
geral, com o intuito de eliminar os processos de baixa ocorrência. O mesmo procedimento foi 
adotado para o G2. 
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buscamos ver de que forma tais processos apareciam no corpus, ou seja, quais 

ocorrências vinham antes e depois de cada processo. 

Inicialmente achamos que a utilização da ferramenta Concord seria suficiente 

para nos indicar de que forma os processos ocorriam nas respostas dos professores 

e assim, efetuar a análise. No entanto, isto não aconteceu, pois ao olharmos para 

tais ocorrências mais detalhadamente, pudemos notar que muitos do que 

achávamos ser processos (verbos) eram, na verdade, substantivos. Como exemplo 

disso, podemos citar a ocorrência da palavra „trabalho‟, que em alguns casos 

referia-se ao ato de trabalhar (processo material), e em outros, à profissão (o 

trabalho).  

Este fato foi de extrema relevância para nos apontar um caminho para analisar 

nossos dados mais efetivamente, pois, a partir desta constatação, percebemos que 

seria necessário direcionar um olhar mais cuidadoso aos dados, para que fosse 

possível detectar possíveis discrepâncias numéricas entre processos e 

substantivos, uma vez que o programa WS Tools não faz tal distinção.  

Desta forma, decidimos revisar as ocorrências contabilizadas nas respostas 

dos professores, recontando manualmente os tipos de processos presentes nelas, e 

depois, comparando os números de processos encontrados pelo WS Tools e pelo 

Excel ao número de nossa contagem manual, para que não houvesse erros 

posteriormente. Assim, as listas de palavras foram revistas e reorganizadas no 

Excel. Os tipos de processos foram cuidadosamente separados, recontados e 

transformados em gráficos, que nos indicaram números que serão descritos a 

seguir. 

Durante a análise feita a partir dos processos, procuramos atentar para 

contexto escolar a que os professores pertenciam, uma vez que buscávamos 

perceber se existiam diferenças nas representações construídas pelos participantes, 

de acordo com o seu local de atuação.  

Passadas todas essas etapas, foi possível ver e analisar, em cada categoria, e 

em cada grupo, a forma como os professores externalizavam suas representações a 

respeito da pergunta proposta pelo questionário. Esta análise será descrita no 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

No capítulo de metodologia, apresentamos a parte demográfica e a 

caracterização dos dois grupos de professores participantes da pesquisa. Neste 

capítulo, direcionaremos nosso olhar para os textos das narrativas docentes 

produzidas a partir das seis últimas perguntas do questionário aplicado aos 

professores participantes.  

Temos por objetivo apresentar, analisar e discutir as respostas dadas pelos 

professores aos 21 questionários que compõem o corpus desta pesquisa. 

Inicialmente, apresentaremos números gerais de tipos de processos concernentes à 

todas as respostas obtidas por meio dos questionários aplicados. Posteriormente, 

mostraremos separadamente os tipos de processos mais frequentes (Halliday, 

1994) para cada categoria de análise estabelecida a partir das perguntas feitas no 

questionário, para cada grupo (1 e 2). A partir daí, buscaremos discutir de que forma 

as escolhas léxico-gramaticais feitas pelos professores evidenciam suas 

representações acerca de si mesmos e da profissão. 

 

3.1. Uma visão geral dos processos 

 

 Conforme explicitado no capítulo de Metodologia, as respostas ao 

questionário foram organizadas em dois grupos: Grupo 1 (G1), referente às 

respostas dos professores das escolas públicas e Grupo 2 (G2), referente às 

respostas dos professores das escolas particulares e cursos de língua inglesa. 

 Dentre os 11 questionários pertencentes ao G1, estimamos o número de 

1132 ocorrências de processos no total geral, sendo que 538 dentre estes 

processos foram destacados por aparecerem pelo menos 10 vezes (na forma 

infinitiva ou flexionada) no corpus. Nessas 538 ocorrências, encontramos quatro 

tipos de processos, listados na Tabela 1: 
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Tabela 1 – Total dos tipos de processos no corpus – G1 

 

Representando os totais de processos percentualmente, temos, graficamente: 

 

 

 

Gráfico 1 – Percentagem das ocorrências dos tipos de processos – G1 

 

No G2, encontramos uma estimativa de 617 processos, sendo que 256 foram 

analisados por ocorrerem pelo menos 10 vezes. Assim como no G1, encontramos 

quatro tipos de processos, distribuídos da seguinte forma: 

 

Processos Ocorrências 

Relacionais 132 

Materiais 70 

Existenciais 31 

Mentais 23 

Totais 256 
 

Tabela 2 – Total dos tipos de processos no corpus – G2 

 

 

256; 48%

171; 32%

61; 11%

50; 9%

Processos Relacionais

Processos Materiais

Processos Mentais

Processos Existenciais

Processos Ocorrências 

Relacionais 256 

Materiais 171 

Mentais 61 

Existenciais 50 

Totais 538 
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Graficamente, tais dados ficam distribuídos da seguinte maneira: 

 

          

Gráfico 2 – Percentagem das ocorrências dos tipos de processos – G2 

 

Diante desse resultado quantitativo inicial, podemos perceber que, tanto para o 

G1 quanto para o G2, os processos mais freqüentes são os relacionais. Como 

vimos no capítulo 1, Fundamentação Teórica, de acordo com o preceituado por 

Halliday (1994, 2004), tais processos são os responsáveis por estabelecer uma 

relação entre entidades, com o intuito de classificá-las, identificá-las, defini-las. 

Representam os processos de ser e ter, e nos permitem identificar e classificar a 

experiência de mundo dos falantes, destacando suas opiniões a respeito das 

questões colocadas no questionário. Tal tipo de processo pode evidenciar, portanto, 

a representação dos professores de língua inglesa a respeito de si mesmos e da 

profissão. 

Os processos materiais surgem em segundo lugar, sendo utilizados para 

expressar ações e acontecimentos realizados (Halliday, 1994) pelos participantes da 

pesquisa. 

Os processos mentais e existenciais ocorrem de forma diferenciada nos dois 

grupos. No G1, os processos existenciais são mais recorrentes que os processos 

mentais, sendo que, no G2, ocorre a situação inversa. No entanto, como veremos a 

seguir, os processos existenciais quase não aparecerão em nossa análise, pois não 

contribuíram de forma significativa para revelar as representações que buscávamos 

a respeito das categorias de análise. 

132; 52%

70; 27%

23; 9%

31; 12%

Processos Relacionais

Processos Materiais

Processos Mentais

Processos Existenciais
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Os processos comportamentais e verbais ocorrem com muito pouca frequência 

e, por isso, não foram considerados na análise. 

Nesse primeiro momento, podemos perceber uma notória diferença na 

quantidade de processos utilizados em cada grupo. No G1, foram contabilizados 

538 processos a serem analisados, já no G2, este número foi menor: 256; menos 

que a metade do G1. Este fato parece indicar que os professores do G1 escreveram 

mais e de forma mais completa, seguindo o que estava indicado no início do 

questionário (no qual pedimos que escrevessem o máximo que pudessem, em 

forma de narrativa). 

Para tentar explicitar este primeiro resultado, voltamos ao capítulo de 

metodologia, mais especificamente para a parte em que descrevemos a formação 

dos professores (cf. item 2.3, p. 35-39). Dentre os participantes do G1, pudemos 

perceber um maior número de professores envolvidos com cursos de mestrado. Já 

no G2, a maioria dos professores parece se interessar mais por cursos de 

especialização, como podemos visualizar na Tabela 3 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Formação continuada dos professores 

 

Uma possível indicação para tal fato pode ser a necessidade que os 

professores do G1 encontram de possuir um currículo mais completo (com mais 

títulos) para ocupar vagas públicas, uma vez que a concorrência por estas vagas é 

maior e uma formação mais especializada é uma exigência constante em editais 

para que se possa participar de concursos públicos. Por outro lado, em escolas 

particulares, é possível que alguns professores não sintam a necessidade ou não 

tenham disponibilidade para se especializarem assim que acabam sua graduação, 

pois logo conseguem um (ou até mais de um) emprego e, quando optam por 

continuar sua formação, escolhem um caminho que se adapte melhor à sua rotina.  

Formação continuada G1 G2 

Especialização 4 2 

Especialização (cursando) 1 3 

Especialização (pretende cursar) 0 4 

Mestrado 2 0 

Mestrado (cursando) 2 0 

Mestrado (pretende cursar) 0 2 

Doutorado (pretende cursar) 3 0 

Certificado internacional 1 2 



51 

Durante a fase de geração de dados, percebemos que os professores do G1, 

que já tiveram ou tem mais contato com pesquisa, pareceram mais solícitos para 

participar da pesquisa de forma mais colaborativa. Os professores do G2, em sua 

maioria, também se mostraram bastante dispostos no momento em que os 

contatamos para que participassem da pesquisa, no entanto, diante de suas 

respostas e da quantidade de processos utilizados (praticamente a metade dos 

processos utilizados pelos professores do G1), notamos que estes professores 

escreveram narrativas menores e mais incompletas, quando comparadas às do G1. 

Assim, podemos considerar que existe a necessidade de inserir cada vez mais 

professores em contexto de formação continuada, pois desta forma parecem 

valorizar mais as pesquisas na área, com o objetivo de obter melhorias constantes. 

Tendo visto os processos mais recorrentes em nossos dados, a seguir 

direcionaremos nossa análise para responder as nossas perguntas de pesquisa (cf. 

capítulo de metodologia, p. 33) de acordo com as categorias de análise surgidas a 

partir das respostas às seis últimas perguntas de nosso questionário (cf. Anexo). 

Com base no panorama apresentado e em sua relação com as perguntas 

norteadoras desta pesquisa, apresentaremos as análises individuais das categorias 

(cf. item 2.5, p. 42-43) emergidas das indagações feitas em nosso questionário.  

A partir da investigação de tais categorias, serão analisados os processos mais 

usados, já que estes fornecerão pistas para as representações construídas pelos 

professores. Como mencionado no capítulo de fundamentação teórica, quando 

necessário faremos referências aos grupos nominais utilizados pelos professores.  

 

3.2. A escolha da profissão 

 

A pergunta feita para os professores foi a seguinte: Por que você decidiu ser 

professor de inglês? A partir dela, foi possível quantificar os tipos de processos 

utilizados pelos professores em suas respostas para cada grupo, como podemos 

ver no Gráfico 3, a seguir: 
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Gráfico 3 – Tipos de processos relacionados à escolha da profissão 

 

Apresentaremos a seguir as escolhas lexicais (processos e grupos nominais) 

feitas pelos professores e as representações expressas por tais escolhas, para os 

dois grupos, comparando-os quando possível.  

No G1, podemos notar que os processos mentais são os mais recorrentes, 

aparecendo 10 vezes entre os 18 utilizados. O mesmo ocorre no G2, já que este 

tipo de processo ocorre 8 vezes dentre um total de 14. Tais processos são os 

responsáveis, conforme Halliday (1994, 2004), por expressarem nossos 

sentimentos, vontades e representações do mundo interior. Ao classificar os 

processos mentais que ocorrem nesta categoria, notamos que, dentre as três 

possíveis categorias existentes neste processo (percepção, afeição e cognição), 

quase todos se enquadram nos processos mentais de afeição, o que pode nos 

indicar que os professores escolheram a profissão por se identificarem com a língua 

ou com a atividade de lecionar, como podemos visualizar nos exemplos a seguir18: 

                                                 
18 Os exemplos apresentam trechos que foram selecionados das narrativas dos professores 
participantes, e se mostraram suficientes para a compreensão das ocorrências analisadas. Desta 
forma, as respostas completas não foram listadas neste trabalho. Serão identificados por números 

crescentes, de acordo com sua entrada neste capítulo de análise de dados. Além disso, terão 
também a identificação do professor e grupo ao qual pertence (exemplo: P1G1 – Professor 1, Grupo 
1). 
 

3

5
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0

6

8

Materiais Relacionais Mentais

Grupo 1 - Total: 18 Grupo 2 - Total: 14
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Como ilustram os exemplos acima, os professores do G1 se colocam como 

experienciadores (apesar de não deixarem explícito este participante), e o fenômeno 

experienciado é, por muitas vezes a língua e a prática profissional. 

 Semelhantemente, no G2, os processos mentais de afeição também 

aparecem, porém, de forma um pouco mais tímida, ocorrendo 8 vezes entre os 14 

processos existentes. Da mesma forma como aconteceu no G1, os processos 

mentais parecem mostrar que a escolha da profissão foi feita pelo fato de os 

professores terem um envolvimento afetivo com a língua ou com a profissão: 

 

10. ... por (eu) amar o inglês... (P5G2) 

11. ... (eu) sempre gostei da língua e de ensinar. (P8G2) 

12. ... pois (eu) amo de paixão trabalhar com a língua inglesa. (P4G2) 

13. ... (eu) comecei a gostar da língua devido ao método... (P1G2) 

14. ... (eu) acabei me apaixonando pela profissão. (P6G2) 

15. ... (eu) comecei a gostar ... (P9G2) 

 

Nestas três últimas respostas (13, 14 e 15) referentes ao G2, apesar de os 

processos serem classificados como mentais de afeição, a afinidade aparente 

parece ter surgido somente após o início da atividade profissional, o que parece 

indicar que a escolha da profissão não foi realizada por afinidade, e sim por algum 

outro motivo (não explicitado nas respostas). 

1. (Eu) Gosto de comunicação e de trabalhar com pessoas. (P2G1) 

2. (Eu) Gosto de idiomas em geral. (P3G1) 

3. ... (eu) gostava de estar atualizado, ler... (P5G1) 

4. ... (eu) desejava por em prática o inglês que aprendi em escola        

              especializada. (P5G1) 

5. (Eu) Gosto muito de dar aulas... (P6G1) 

6. (Eu) Gosto de trabalhar com linguagem e de ensinar os alunos a 

pensar. (P6G1) 

7. ... (eu) gostava da disciplina... (P7G1) 

8. (Eu) (me) identifiquei com a língua inglesa na minha adolescência... 

(P9G1) 

9. ...(eu) (sempre) gostei de estudar línguas (e) de ensinar... (P10G1) 
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Logo após os processos mentais, o tipo de processo mais recorrente na 

resposta foi o relacional, ocorrendo 5 vezes no G1 e 6 vezes no G2. Como vimos 

anteriormente no capítulo de fundamentação teórica, Halliday (1994, 2004) e Eggins 

(1994) afirmam que tais processos são os responsáveis por estabelecerem uma 

relação entre entidades, com o intuito de classificá-las, identificá-las, defini-las. 

Representam os processos de ser e ter, e apresentam os tipos intensivo, 

circunstancial e possessivo, além de dois modos distintos: atributivo e identificativo.  

Dentre as ocorrências dos processos relacionais na resposta, encontramos os 

seguintes tipos:  

 

  

 

 

Tabela 4 - Processos relacionais - A escolha da profissão 

 

No G1, o processo intensivo atributivo foi o utilizado para expressar a definição 

do porquê da escolha da profissão, ligando a essa justificativa, um atributo que 

muitas vezes mostra uma relação afetiva com a profissão, como podemos visualizar 

nos exemplos a seguir:  

 

16. … por (eu) ser apaixonado pelas várias culturas que permeiam o 

idioma... (P1G1)  

17. ... (Eu) fui conquistado pela profissão. (P8G1) 

 

Este tipo de processo foi utilizado também para expressar a importância da 

língua inglesa, servindo assim de justificativa para a escolha da profissão: 

 

18. ... saber duas línguas  é  primordial. (P3G1) 

 

E para justificar a escolha do ofício pela demanda por professores de línguas: 

 

19. ... a demanda nessa área era maior... (P10G1) 

 

Processo relacional G1 G2 

Intensivo atributivo 3 4 

Possessivo atributivo 2 2 

Total 5 6 
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O processo relacional possessivo atributivo surgiu uma vez para representar a 

afinidade pela língua inglesa: 

 

20. ... (eu) tenho grande admiração pela língua inglesa.  (P6G1) 

 

E uma vez para explicitar facilidade em aprender a língua: 

 

21. (Eu) Tinha uma facilidade com a língua durante minha vida escolar. 

(P11G1) 

 

Para o G2, o tipo possessivo atributivo foi o único utilizado com o intuito de 

expressar afinidade com a prática profissional. 

 

 

 O processo relacional intensivo atributivo foi usado neste grupo para 

expressar a escolha da profissão com base em diferentes razões:  

 

(a) Pelo contexto familiar, pelo fato de pertencerem à famílias de origem 

inglesa ou por terem sido educados de forma bilíngue: 

 

24. ... meu contexto educacional foi voltado para a língua... (P3G2) 

25. ... devido à metade da minha família ser inglesa. (P3G2) 

 

(b) Pela questão financeira, por acreditarem que a profissão traria uma boa 

remuneração: 

 

26. ... foi uma remuneração atrativa. (P9G2) 

  

A necessidade financeira surge como núcleo de um grupo nominal em uma 

justificativa em outra resposta: 

 

22. (Eu) Tenho prazer em transmitir meus conhecimentos para meus alunos. 

(P4G2) 

23. Por (eu) ter o talento de ensinar. (P5G2) 
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27. Por necessidade financeira no início... (P6G2)  

 

De certa forma, apesar de tanto os professores do G1 quanto os do G2 terem 

realizado seleções lexicais diferentes para esclarecer a escolha da profissão, muitos 

professores se referiram ao gosto pela língua e pela prática de ensinar, ora através 

dos processos mentais, ora através dos processos relacionais. No entanto, é 

possível verificar, pelos exemplos, que os professores do G1 parecem estar mais 

ligados afetivamente à profissão que os do G2, pelo fato de terem utilizado mais 

processos mentais de afetividade.  

Além disso, é relevante apontar que, no G2, justificativas como inserção no 

contexto pela situação familiar e necessidade financeira parecem indicar que a 

escolha da profissão foi feita não somente pelo fato de haver afinidade com a 

língua. 

O último tipo de processo utilizado na resposta sobre a escolha da profissão foi 

o material. Este tipo de processo, representado pelos processos do fazer, do agir e 

do acontecer, expressa, segundo Halliday (1994), a noção de que uma entidade faz 

algo, o que pode também afetar outra entidade. 

 Pare esta resposta, apenas três professores do G1 expressaram justificativas 

a respeito das atividades que os levaram a lecionar a língua inglesa, como podemos 

ver nos exemplos a seguir: 

 

(a) Acaso, pelo fato de ter começado na profissão mesmo sem ter 

nenhuma educação profissional formal para tanto: 

 

28. (Eu) Comecei a ensinar inglês aos 17 anos, meio por acaso... (P4G1) 

 

(b) Forma de ter liberdade de expressão, por acreditar que saber inglês 

permite que falante possa ter mais recursos linguísticos: 

 

29. ... (o inglês) proporciona liberdade de expressão. (P3G1) 

 

(c) Forma de manter contato com a língua por meio da prática, forçada 

pela necessidade de lecionar: 
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30. ... (forma de) praticar a língua inglesa. (P1G1) 

 

Como vimos no Gráfico 3, no G2 não há ocorrências de processos materiais 

para esta categoria. As poucas ocorrências deste tipo de processo nas respostas do 

G1 e a não ocorrência nas do G2 provavelmente devem-se ao fato de que este tipo 

de processo apontaria para as atividades relativas aos afazeres da profissão, e, 

pelas respostas dos professores, podemos notar que, na hora de escolher a 

carreira, a afinidade com a língua inglesa teve uma maior relevância que as 

atividades inerentes à ocupação. Como alguns professores terem afirmado sua 

escolha por gostarem de lecionar, o tipo de processo que sobressaiu foi o mental de 

afeição, pois indica de forma mais clara o gosto pelo ofício. 

As representações expressas pelos professores a respeito da escolha da 

profissão, bem como dos itens a seguir serão retomadas mais adiante, no final 

deste capítulo. 

 

3.3. O significado da profissão  

 

A pergunta original que gerou esta categoria de análise foi: O que significa 

para você ser professor de inglês? A partir das respostas dos professores, pudemos 

quantificar os processos utilizados nos dois grupos: 

       

 

Gráfico 4 – Tipos de processos relacionados ao significado da profissão  
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Diferentemente das respostas à pergunta anterior a esta, apresentadas no item 

3.1 e como podemos visualizar no Gráfico 4, os professores do G1 fizeram uso de 

menos processos que os do G2, e o tipo de processo mais usado nesta categoria foi 

o material, nos dois grupos, sendo que, no G1, os processos relacionais aparecem 

na mesma quantidade que os materiais. 

No G1, os processos materiais foram utilizados 4 vezes, e no G2, 11 vezes. Os 

professores em ambos os grupos utilizaram tal tipo de processo para se referirem 

ao significado da profissão como uma possibilidade de: 

 

(a) Transmitir conhecimento e cultura, por oferecerem aos alunos a 

oportunidade de aprenderem uma segunda língua:  

 

31. ... (Eu) oferecer uma possibilidade para que o aluno possa ter contato 

com uma nova cultura... (P4G1)  

32.  (Eu) Educar e (...) passar para os alunos um pouco de outra cultura e 

outros costumes... (P3G2)  

33. ... (Eu) preparar o aluno, futuro médico, profissional de vendas, 

mestres para o campo de trabalho... (P5G2) 

 

(b) Realização pessoal e profissional, por acreditarem que ensinar inglês 

é o que sabem fazer de melhor, e, assim, fazerem a diferença nas vidas de seus 

alunos: 

 

 

Os exemplos 36 e 38, apesar de terem sido classificados como processos 

materiais, também podem nos remeter a processos mentais, já que fazem 

referência não somente ao „fazer‟ algo, mas também ao „saber‟ algo. Optamos por 

34. ... (eu) consegui realizar um sonho (P7G1) 

35. ... (eu) fazer a diferença... (P4G2) 

36. ... tudo que (eu) sei fazer bem. (P6G2) 

37. ... (eu) fazer a diferença na vida de muitas pessoas... (P6G2) 

38. ... tudo que (eu) sei fazer!!!  (P10G2) 
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considerá-los materiais pois, ao nosso ver, têm um caráter material mais acentuado 

por nos remeterem a ações praticadas pelos professores. 

O uso mais frequente dos processos materiais para externalizar o significado 

da profissão pode ser explicado pelo sentido que os professores parecem atrelar à 

profissão: de ação, de realizar alguma atividade por ter talento para tanto ou por 

quererem buscar formas de estimular e preparar seus alunos para a vida.  

Logo após os processos materiais surgem os relacionais. Ao classificar este 

tipo de processo, encontramos: 

 

 

 

 

Tabela 5 – Processos Relacionais – O significado da profissão 

 

Assim como na resposta analisada em 3.1, o tipo de processo relacional mais 

usado foi o intensivo atributivo, e parece ter sido utilizado para atribuir um valor, 

uma característica ao que os professores acreditam que seja „ser professor de 

inglês‟.  Comparando as respostas dos professores, pudemos notar algumas 

semelhanças de representações explicitadas no uso de tais processos, como 

veremos nos exemplos a seguir:  

 

(a) Realização pessoal e profissional19, pois atribuem à profissão a 

características que os fazem perceber o ofício como a consumação de uma prática 

relevante para si mesmos e para a vida de seus alunos, além de afirmarem que 

ensinar inglês é o serviço que sabem executar de forma satisfatória.  

 

39. (P) É uma realização afetiva e profissional. (P6G1) 

40. (P) ... (é) algo fascinante... (P2G2) 

41. (P) É uma realização para mim como profissional ver meus alunos se  

               tornarem mestres. (P5G2) 

42. (P) É tudo que sei fazer bem. (P6G2) 

43. (P) ... é tudo que sei fazer!!! (P10G2) 

                                                 
19

 Nestes exemplos, a letra P se refere ao participante Portador, uma vez que representa o 
significado da profissão, ainda que não esteja explícito. O mesmo processo ocorre nos exemplos 
seguintes (b), relacionados ao desafio que a profissão representa. 

Processo relacional G1 G2 

Intensivo Atributivo 3 6 

Possessivo Atributivo 1 2 

Total 4 8 
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(b) Um desafio, por acreditarem ser difícil atrair a atenção dos alunos: 

 

44. (P)...  (é) um desafio agradável... (P1G1) 

45. (P)... (é) Um desafio. (P3G1) 

46. (P)... é um desafio despertar o interesse das crianças para essa nova 

língua. (P10G2) 

 

O tipo possessivo atributivo foi usado da seguinte forma:  

 

(c) Transmitir conhecimento e cultura, como já citado anteriormente, nesta 

mesma categoria, sendo que além dos processos materiais, alguns professores 

utilizaram processos relacionais para se referirem à esta representação: 

 

47. ... o aluno  possa ter contato com uma nova cultura... (P4G1) 

48. ... (eu) ter a oportunidade de passar para os alunos um pouco de outra  

               cultura e outros costumes... (P3G2) 

 

Tanto os processos materiais como os relacionais, mostrados nos exemplos 

desta categoria, pareceram indicar que os professores, no geral, veem a profissão 

como uma oportunidade para fazer a diferença nas vidas de seus alunos, por terem 

a oportunidade de contribuir de forma positiva para sua formação. Além disso, os 

dados indicam também que os participantes encaram a profissão como a única 

atividade profissional que conseguem desempenhar de forma satisfatória, por 

gostarem ou terem talento.  

O processo mental foi pouco utilizado pelos professores dos dois grupos, 

somente 2 vezes. No G1, somente um professor utilizou processos mentais de 

cognição, para indicar ações mentais que procura desenvolver para o aprendizado 

de seus alunos, como podemos ver no exemplo a seguir: 

 

49. ... eu  estimulo e procuro fazer  com que pessoas  conheçam  este 

idioma... (P2G1)  

 

No G2, dois professores utilizaram processos mentais, sendo um deles de 

cognição: 



61 

50. ... (Eu) passar adiante o conhecimento adquirido ao longo desses 

anos estudando a língua. (P1G2) 

 

E um de percepção: 

 

51. (Eu) Acho que hoje, não somente professor de inglês, mas educador 

acima de tudo. (P5G2) 

 

Imaginávamos que este tipo de processo seria frequente, uma vez que, como 

indica Halliday (1994, 2004), externaliza as representações de nosso mundo interior 

e poderia explicitar a forma como os professores se veem em relação à profissão. 

No entanto, este tipo de representação ficou expresso pelo uso dos processos 

materiais e relacionais. Uma provável explicação para tal fato pode estar ligada à 

pergunta feita nesta categoria (O que significa para você, ser professor de inglês?), 

pois o tipo de processo relacional, mais recorrente nas respostas, pode ter surgido 

como um eco do que foi utilizado na pergunta. Apesar disso, acreditamos que as 

representações a respeito do significado da profissão ficaram explícitas como 

esperávamos, e nos indicaram as respostas que procurávamos. 

 

3.4. O profissional professor  

 

Esta pergunta (Você considera o professor de língua inglesa com um 

profissional? Por quê?) elencada no questionário causou ambiguidade de 

interpretação e levou ao surgimento de duas questões: O professor de inglês é um 

profissional? e O que é preciso para ser um profissional? Estas questões foram 

detectadas a partir das respostas dos professores, que pareceram responder uma 

ou outra em vez de somente a primeira. Por isso, dividiremos nossa análise de 

acordo com tais questões e os processos nelas utilizados. Em relação à primeira 

pergunta, temos a seguinte distribuição de ocorrências de processos: 
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Gráfico 5 – Tipos de processos relacionados ao professor como profissional 

 

De acordo com o Gráfico 5, é possível notar que o processo mais recorrente 

para esta resposta é o material para o G1, o relacional para o G2, seguidos do 

mental e do existencial, estes com poucas ocorrências nos dois grupos. Tanto no 

G1 quanto no G2, quase todas as justificativas se assemelham quanto ao sentido 

que os professores atribuem ao seu profissionalismo e ao dos colegas, divergindo 

somente na escolha dos processos para explicitar suas visões a esse respeito. 

Veremos então, simultaneamente, as justificativas dos dois grupos, separadas pelos 

tipos de processos utilizados. 

Podemos notar que os professores acreditam que são profissionais, pois o 

professor de inglês: 

 

(a) É um educador  

 

i. Processos Relacionais Intensivos Atributivos: Evidenciam os professores 

como portadores de qualidades que os colocam como profissionais: 

 

52. ... (o professor) é um educador e um profissional ao mesmo tempo, 

desde que seja compromissado com seu trabalho. (P5G1) 

53. (O professor) É um educador como outro qualquer... (P10G2) 
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ii. Processo Material: Somente uma ocorrência, sendo o ator o próprio 

professor, e as pessoas que ele educa, os beneficiários: 

 

54. ... (eu) educo muitas pessoas em várias áreas de suas vidas. (P6G1) 

 

(b) É um profissional como outro qualquer 

 

i. Processos Relacionais Intensivos Atributivos: Todas as ocorrências são de 

processos intensivos atributivos, agregando aos professores o atributo de ser um 

profissional: 

 

55. (o professor) É um profissional como outro qualquer... (P7G1) 

56. ... (o professor) será um profissional igual a qualquer outro. (P3G2) 

57. ... o profissional do Ensino de Língua Inglesa  é  tão importante como  

               qualquer outro... (P7G2) 

 

ii. Processos Mentais: Três ocorrências, sendo todas elas de percepção, que 

evidenciam a consciência dos professores como profissionais: 

 

58. Eu considero o professor de inglês um profissional da educação. 

(P9G1) 

59. (Eu) Considero-me como um educador, um formador que prepara 

para a vida. (P11G1) 

60. Considero o professor de inglês como um profissional da área... 

(P4G2) 

 

iii. Processos Materiais: Uma ocorrência para cada grupo, sendo os professores 

os atores, que exercem uma atividade: 

61. ... o professor de LI exerce uma atividade específica como qualquer 

outro profissional... (P4G1) 

62. ... nós trabalhamos como todo profissional... (P6G2) 
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(c) Sustenta-se pela profissão 

 

i. Processo Existencial: Duas ocorrências no mesmo exemplo. Apesar de ter 

sido inicialmente contabilizado como processo relacional, a análise mais cuidadosa 

nos indicou que é processo existencial, já que possui o sentido de existir algo. 

 

63. ... se tem trabalho remunerado tem o profissional. (P8G2)  

 

Este exemplo evidencia que a condição de profissionalismo está ligada à 

existência de remuneração pelo trabalho executado.  

 

ii. Processo Material: Apenas uma ocorrência, sendo o professor o ator e sua 

família, os beneficiários diretos da sua ação: 

 

64. ... (eu) sustento minha família com essa profissão... (P6G1) 

 

(d) Tem formação específica 

 

i. Processos Materiais: Duas ocorrências, uma em cada grupo. Os atores são 

os professores e a extensão, que indica ações que tomam para que sejam 

profissionais. Este fato evidencia que os participantes acreditam que possuir uma 

formação acadêmica específica os classifica como profissionais: 

 

65. ... (nós) passamos pelos bancos da Universidade como qualquer outro 

profissional. (P10G1) 

66. ... (o professor) recebeu os conhecimentos necessários para atuar na 

área. (P4G2) 

 

Para esta resposta, houve somente duas justificativas divergentes entre os 

dois grupos, a saber: 
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(e) Presta um serviço  

 

ii. Processo Material: Duas ocorrências no mesmo exemplo, sendo o professor 

o ator, e a extensão aquilo de que ele dispõe e a atividade que exerce. Com este 

exemplo, evidencia-se a característica de profissionalismo inerente à prestação de 

um serviço: 

 

67. ... ele  utiliza  seu tempo para prestar um serviço. (P2G1) 

 

(f) Tem deveres  

 

i. Processo Relacional Possessivo Atributivo: Destacando o professor como 

possuidor de deveres com a profissão: 

 

68. ... (nós) temos obrigações e deveres a cumprir. (P6G2) 

 

Em relação ao segundo questionamento citado anteriormente (O que é preciso 

para ser um profissional?), temos a seguinte distribuição de ocorrências de tipos de 

processos: 

 

 

Gráfico 6 – Tipos de processos relacionados a o que é necessário para ser um profissional 
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O tipo de processo mais recorrente para esta resposta foi o material para o G1, 

e o relacional para o G2. Obtivemos justificativas semelhantes nos dois grupos. 

Desta forma, as apresentaremos de acordo com os tipos de processos utilizados: 

 

(a) Necessidade de formação específica e qualificação 

 

i. Processos Materiais: Evidenciam a necessidade de os professores (atores) 

terem qualificação específica para exercer a profissão. Mostram o que é preciso 

fazer para que o professor se torne um profissional (extensão): 

 

69. ... os chamados instrutores de inglês  precisam  de pelo menos uma  

               certificação reconhecida. (P1G1) 

70. ... (o professor) precisa de formação e qualificação... (P4G1) 

71. ... (a profissão) exige planejamento, muito raciocínio, atualização 

constante, capacitação. (P6G1) 

 

ii. Processos Mentais:  

 

De percepção, que mostra a visão do professor frente à necessidade de 

qualificação: 

 

72. (Eu) Vejo a qualificação como o melhor meio de valorizar se a 

profissão... (P1G1) 

 

E de cognição, que indica as atividades necessárias para se tornar um 

professor: 

 

73. (É preciso que) ele (se) informe, estude se capacite... (P8G1)  

 

iii. Processo Relacional Intensivo Atributivo: Revela a falta de qualificação de 

alguns professores, bem como o pouco reconhecimento sofrido por eles. 

 

74. ... a educação  não é valorizada, bem como o professor. (P2G1)  
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75. ... a disciplina (...)  deve ter a mesma importância de qualquer uma 

outra... (P5G1) 

76. ... (o professor) não tem o tão merecido reconhecimento. (P1G2) 

77. ... muitos profissionais da área  não são  qualificados o suficiente para 

estar lecionando. (P2G2) 

78. ... o status social atualmente  não é dos mais elevados... (P7G2) 

 

Este último aspecto foi citado ainda por um professor que utilizou a falta de 

reconhecimento sofrida pelos professores como núcleo de um grupo nominal para 

expressar seu descontentamento com este fato:  

 

79. ... falta de reconhecimento sofrida hoje por todos os profissionais da 

educação. (P7G1) 

 

3.5. A afinidade com a profissão 

 

A pergunta do questionário que possibilitou a emergência desta categoria de 

análise foi: Você gosta da profissão? Justifique.  

A partir das respostas, obtivemos os seguintes tipos de processos: 

 

 

Gráfico 7 – Tipos de processos relacionados à afinidade com a profissão 
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Como podemos perceber ao analisar o Gráfico 7, os processos mentais foram 

os mais recorrentes para os dois grupos, ocorrendo 11 vezes em cada. Os 

processos relacionais aparecem em seguida, sendo também usados pelo G1 e pelo 

G2 com a mesma frequência. Os materiais surgem menos mais timidamente, 4 

vezes no G1 e 2 no G2. 

Todos os professores afirmaram gostar da profissão (em diferentes graus) por 

diversos motivos. A seguir, listaremos os trechos nos quais os professores deixam 

clara a sua avaliação a respeito da profissão.  

As avaliações positivas ficaram evidentes pela grande quantidade de 

processos mentais, principalmente os de afeição.  

 

80. (Nós) sentimos úteis. (P2G1) 

81. ... porque (eu) gosto ... (P3G1) 

82. ... (eu) gosto de planejar atividades e executá-las... (P4G1) 

83. (Eu) Gosto... (P5G1) 

84. ... (eu) amo minha profissão. (P6G1)  

85. (Eu) Gosto bastante. (P8G1) 

86. ... (eu) me sinto muito realizada... (P9G1) 

87. (Eu) Adoro lecionar... (P9G1) 

88. (Eu) Gosto.  (P1G2) 

89. (Eu) Gosto sim! (P2G2) 

90. (Eu) Adoro a profissão... (P4G2) 

91. ... por (eu)  sentir  prazer em lecionar...  (P4G2) 

92. ... (eu) me considero uma profissional realizada. (P4G2) 

93. (Eu) Amo.  (P5G2)  

94. (Eu) Adoro o que faço. (P6G2) 

95. (Eu) Sinto prazer em ensinar... (P6G2)   

96. ...(eu) acho prazeroso ver a evolução dos estudantes. (P9G2) 

97. (Eu) Amooooooo!!! (P10G2) 

 

Como podemos ver no exemplo 97, o professor expressa sua afinidade pela 

profissão utilizando o reforço das vogais e das exclamações além do processo 

mental de afeição. Esta escolha extrapola os limites do processo e nos indica uma 

gradação maior da afinidade deste professor com a profissão. 
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Em relação aos processos relacionais, estes são, na sua maioria, intensivos 

atributivos, e indicam a forma como os professores avaliam a profissão.  

 

98. (Ensinar) É gratificante. (P2G1) 

99. (Eu) Estou bastante feliz com o meu trabalho. (P4G1) 

100. ... lidar com pessoas (...) é  instigante e gratificante... (P6G1) 

101. ... contribuir para a formação de um cidadão é muito bom. (P10G1) 

102. Isto é muito gratificante. (P11G1)  

103. (Eu) Tenho prazer em ser professor de inglês pela interação 

com os alunos e pelo testemunho de seu crescimento. (P7G2) 

104. ... (eu) tenho liberdade... (P9G2) 

 

Os processos materiais ocorrem menos vezes, e colocam os professores como 

atores que se identificam com as tarefas inerentes à profissão.  

 

105. ... estar lidando (...) com pessoas e seus mundos distintos me faz  

              gostar  muito de dar aulas. (P1G1)  

106. Ela me dá a oportunidade de (eu) poder contribuir com a formação 

de jovens e adultos. (P11G1) 

107. Todas as profissões passam por nossas mãos...  (P5G2)   

 

Um professor do G2 expressou sua afinidade com a profissão utilizando um 

grupo nominal, no qual o núcleo é a flexibilidade de horários, vista como o motivo 

que o faz gostar de ser professor:  

 

108. Principalmente pela flexibilidade de horários... (P2G2) 

 

Apesar de todos os professores se mostrarem satisfeitos com a profissão, 

alguns deixaram claro que, embora tenham um envolvimento afetivo com o ofício, 

por vezes encontram dificuldades e se decepcionam. Estes aspectos negativos 

foram representados por meio de processos mentais de afeição, que mostram o 

desgaste causado pelos problemas vividos pelo professor: 
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109. ...(eu) continuo gostando da profissão, porém sinto que a admiração 

e o prazer eu tinha está se desgastando a cada ano que passa... (P7G1) 

 

Também foram explicitados por processos materiais, que indicam algumas 

atividades que os desestimulam: 

 

110. ... (eu) continuo insistindo, mas as dificuldades desanimam... 

(P3G1) 

111. ... alguns tropeços como dar aula para alunos que não estão nem aí. 

(P1G2) 

112. ... apesar de muitas vezes (eu) ficar de saco cheio da repetição. 

(P6G2) 

 

E por processos relacionais intensivos atributivos, que atribuem à profissão 

uma característica negativa e uma positiva: 

 

113.  (ensinar) É difícil mas é prazeroso... (P8G2) 

 

De uma maneira geral, a maioria dos professores parece satisfeita com a 

profissão, apesar de algumas dificuldades apontadas (exemplos 109 a 113). Esta 

observação é bastante importante, uma vez que a afinidade com o ofício pode 

influenciar na vontade dos professores em continuarem se especializando após a 

graduação, contribuindo para a melhoria não só de sua formação profissional, mas 

também do ensino. Corroborando esta assertiva, Leffa (2001, p. 341) afirma que a 

formação de um profissional “reflexivo, crítico, confiável e capaz de demonstrar 

competência e segurança no que faz é um trabalho de muitos anos, que apenas 

inicia quando o aluno sai da universidade”. Para que esta formação profissional seja 

satisfatória, os professores necessitam estar compromissados com a atividade 

profissional, e, para isso, gostar do que fazem é fundamental e pode influenciar 

positivamente em suas práticas.  
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3.6. O professor de inglês no Brasil   

 

A pergunta feita aos professores nos questionários a respeito da identidade do 

professor de Inglês no Brasil foi: Quem é, para você, o professor de inglês no Brasil 

hoje? Diante deste questionamento, encontramos, estatisticamente, os seguintes 

tipos de processos nas narrativas docentes:  

 

 

Gráfico 8 – Tipos de processos relacionados ao professor no Brasil 

 

Nesta categoria, os processos materiais e relacionais surgem de forma 

semelhante nos dois grupos. No G1, são utilizados 8 vezes cada (o dobro do G2). 

No G2, os processos mentais aparecem 4 vezes, e no G1, 1 vez. Os processos 

existenciais surgem 2 vezes no G2 e 1 no G1. Os processos e seus exemplos serão 

apresentados de acordo com as representações encontradas, nos dois grupos. 

Tanto no G1, quanto no G2, o professor de inglês é visto como um profissional 

pouco ou mal valorizado. Os processos relacionais intensivos atributivos mostram a 

desvalorização como um atributo inerente ao profissional: 

 

114. Alguém que não é reconhecido, nem muito respeitado... (P6G1) 

115. Infelizmente, (o professor) ainda é um profissional pouco valorizado no  

               mercado educacional. (P10G2) 
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Os processos materiais evidenciam o professor como o ator que não recebe o 

valor merecido: 

 

116. ... a quem  não se dá  incentivo nem oportunidades o suficiente... 

(P6G1) 

117. ... alguém que recebe só a quinta parte do salário que merece no 

tocante à utilidade social. (P6G1) 

 

Um processo mental de cognição revela a visão do professor como 

desprivilegiado: 

 

118. (Eu) Considero ainda um pouco desprivilegiado... (P2G2) 

 

Três participantes colocaram os professores com núcleos de grupos nominais 

para se referirem a eles como profissionais desprivilegiados: 

 

119. Um profissional sofrido e pouquíssimo estimulado. (P7G1) 

120. Um profissional não valorizado como deveria. E como todo professor, 

com uma missão árdua. (P11G1) 

121. Um profissional mal- valorizado. (P8G2) 

 

Nos exemplos 114-117, é importante notar que os adjuntos não, ainda e só 

revelam polaridade negativa, que explicita uma crítica à situação desfavorável dos 

professores. Assim, refletem o sentimento de desvalorização que envolve a 

profissão, já que a maioria dos professores que participaram da pesquisa se sente 

mal recompensada pelo esforço profissional que desempenha.  

Para se referirem às atividades que desempenham em decorrência da 

profissão, os professores utilizaram processos materiais: 

 

122. ... (aquele que) vai ao local de trabalho e dá sua aula. (P1G1) 

123. ... (o professor) procura encontrar estratégias mil para que o aluno se  

               interesse pela aula... (P2G1) 

124. ... um profissional que  tenta se estabelecer no mercado de trabalho,    

lutando por seus direitos... (P4G1) 
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125. ... (o professor) tentando acabar com a idéia popular de que para ser  

                professor de inglês basta conhecer o idioma. (P4G1) 

126. Alguém que procura mostrar a importância de se saber uma Língua  

               Estrangeira. (P10G1)  

127. ... (o professor) fez a faculdade de Letras Língua Inglesa. (P1G2)  

128. ... aquele que ensina  em faculdade... (P6G2)   

129. ... (o professor) junta a necessidade de cumprir conteúdos horários e 

(...) transmitir alguma coisa aos alunos e fazer a diferença. (P6G2)  

130. ... jovens que começam a trabalhar neste mercado, muitas vezes pelo 

dinheiro... (P9G2)   

 

Com os processos materiais, os participantes indicaram algumas ações que 

tomam na tentativa de serem reconhecidos como profissionais, como podemos ver 

nos exemplos 123-126. 

Os processos relacionais intensivos atributivos indicam a forma como os 

professores identificam a si mesmos, por meio dos atributos que ligam a si mesmos 

ou a colegas:  

 

131. ... (o professor) poderia ser mais apaixonado (...) ser mais curioso e  

              interessado... (P1G1).  

132. ... (o professor) não dispõe de recursos necessários para o ensino de  

               línguas... (P2G1) 

133. (O professor) É um visionário. (P5G1) 

134. Professores de inglês no Brasil são aqueles que possuem graduação 

em Letras e/ou nível lingüístico bom. (P8G1) 

135. o  professor de Inglês  é  quem tem um bom conhecimento do idioma...  

               (P1G2) 

136. Normalmente jovens que tem uma primeira oportunidade... (P9G2) 

 

Nesta categoria encontramos novamente alguns processos existenciais. Estas 

ocorrências, raras no corpus desta pesquisa, chamam nossa atenção, pois, 

parecem ter por objetivo evidenciar a existência de tipos diferentes de professores e 

a necessidade destes professores terem qualificação: 
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As assertivas 137-139 corroboram nossa experiência como professores de 

cursos de línguas e nos indicam mais fortemente a necessidade explícita de 

formação profissional formal para que se possa exercer o ofício de professor. 

Em relação ao restante dos processos mentais, temos um de percepção, um 

de cognição e dois de afeição: 

 

140. Vejo o professor de inglês atualmente com um papel muito importante 

diante dos avanços da ciência. (P9G1) 

141. ... aquele (...) que se importa em cumprir conteúdos e horários... 

(P6G2) 

142.  O professor de curso de inglês que sabe da carga horária e do 

conteúdo à cumprir ... (P6G2) 

143. ... (aqueles que) com o tempo se (os professores) apaixonam...  

(P9G2) 

 

O exemplo 140 refere-se ao processo mental de percepção, e indica o 

destaque que o experienciador relaciona à língua inglesa, pela sua importância no 

campo científico. O processo mental de cognição (142) revela que o professor 

atribui à consciência de seus afazeres, a condição de ser um profissional. 

Finalmente, os processos mentais de afeição (141,143), mostram que a ligação 

afetiva com a profissão são elementos que lhes conferem aspectos de 

profissionalismo. Além disso, indicam a afeição pelo ofício, que se constrói com o 

tempo. 

 

137. ... (hoje) haja mais professores “não formados” do que formados 

(P8G1) 

138. ... existem três tipos de professor (aquele que ensina em escola 

regular (...), aquele que ensina em faculdade (...) e o professor de 

curso de inglês (...). (P6G2) 

139. ... há a necessidade de qualificação e treinamento dos professores da 

escola pública como um todo. (P7G2) 
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3.7. O ensino de inglês no contexto onde leciona  

 

A pergunta feita no questionário para detectar as representações dos 

professores a respeito do ensino de inglês na escola onde lecionam foi: Qual a sua 

opinião sobre o ensino de inglês como Língua Estrangeira na escola onde leciona? 

Os tipos de processos utilizados nas respostas, em termos quantitativos, foram: 

 

 

Gráfico 9 – Tipos de processos relacionados ao ensino no contexto  

 

Como podemos ver no Gráfico 9, no G1 temos 21 processos, enquanto que no 

G2, temos 17. Nos dois grupos, os processos relacionais são os mais utilizados.  

Os dados nos levam a considerar que, no G1, pelo maior uso dos processos 

relacionais, em sua maioria, intensivos atributivos, os professores agregam mais 

atributos ao ensino, às turmas e aos professores que atuam no contexto onde 

lecionam.  

 

144. ... (premissa de que) todos os meus colegas são bem qualificados e 

aptos, sendo conseqüentemente tratados e reconhecidos como verdadeiros 

profissionais. (P1G1) 

145. ... as turmas  são  muito numerosas... (P2G1) 

146. ... os desafios para o ensino e a aprendizagem  são  muitos... (P5G1) 

147.  ... uma clientela oprimida econômico e socialmente, que  não 

mantêm uma regularidade na freqüência... (P5G1) 

4 4

13

5

1

11

Mentais Materiais Relacionais

Grupo 1 - Total: 21 Grupo 2 - Total: 17
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148. ... (os alunos) tem dificuldade de leitura e escrita, (P5G1) 

149. ... o nível de conhecimento  é muito baixo... (P5G1) 

150. ... a maioria (dos alunos) ser  vítima de uma escola excludente, 

seletiva e classificatória.... (P5G1) 

151. (O ensino) É fragmentado... (P6G1) 

152. (O ensino) É “segundo plano” com relação a outras disciplinas. (P6G1) 

153. (O ensino) Não é eficiente... (P6G1) 

154. ...(nós) não temos nenhum material didático... (P7G1) 

155. Os Institutos Federais são instituições muito peculiares porque 

abarcam alunos desde começo do ensino médio até uma pós 

graduação... (P8G1) 

 

Aos alunos, os participantes atribuem características de desprivilegiados na 

sociedade e na escola, bem como pouco qualificados e desinteressados pelo 

aprendizado, além de fazerem parte de turmas numerosas, o que pode atrapalhar 

as aulas. Em relação ao ensino, caracterizam-no como fragmentado, ineficiente e 

segundo plano, indicando a insatisfação com a qualidade da educação do idioma. 

Com os processos materiais, os professores indicam as ações que tentam 

desenvolver para que o ensino seja de qualidade, e revelam a preocupação dos 

professores em ampliar seus conhecimentos e formação. Além disso, com este tipo 

de processo, evidenciam também aspectos negativos que desfavorecem o esforço 

que fazem para contribuir para o aprendizado dos alunos.  

 

156. ... a infra estrutura não ajuda ... (P2G1) 

157. ... (eu) tento aproximar o idioma á realidade deles... (P2G1) 

158. ... (o ensino) não causa o impacto social que o ensino de Inglês pode  

              causar. (P6G1) 

159. O ensino se torna muito difícil de conseguir progresso... (P7G1) 

 

Os processos mentais são menos usados, e mostram, além da forma como os 

alunos encaram as aulas de inglês (geralmente, de forma negativa, o que prejudica 

o ensino), as dificuldades que os professores encontram no dia-a-dia. 

 

160. ...  ouve- se muito barulho do lado de fora da sala... (P2G1) 
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161. (Eu) Creio que a maioria aprende, apesar das dificuldades. (P2G1) 

162. ... os alunos ainda não aprenderam a dar a devida importância à 

disciplina. (P10G1) 

163. ... alguns alunos não perceberam sua importância (da disciplina). 

(P11G1) 

 

No G2, os processos mais recorrentes são também os relacionais, seguidos 

dos mentais e materiais, respectivamente. Assim como no G1, a maioria dos 

processos relacionais é de intensivos atributivos, o que nos leva a perceber que os 

professores definem também atributos ao ato de lecionar e aos alunos. O que 

diferencia o G1 do G2, no entanto, são os atributos empregados. Como podemos 

ver abaixo, no G2, características positivas são atreladas ao idioma, aos alunos e 

aos professores, o que quase não ocorre no G1. 

 

164. ...o inglês é lecionado de maneira bastante diferente e desde a 

educação infantil... (P2G2) 

165.  ...as crianças tem a oportunidade de ter aulas diárias, na língua  

               trabalhada... (P2G2) 

166.  ...eles (a escola) estão desenvolvendo um programa bilíngüe. (P2G2) 

167. ...o ensino de inglês como Língua Estrangeira é excelente. (P4G2) 

168. ...o ensino do inglês é levado a sério... (P6G2) 

169. Eles (os alunos) não são apenas clientes.  (P6G2) 

170.  ...a equipe possui um ótimo nível de competência lingüístico-

comunicativa. (P7G2) 

171. (O ensino) É exatamente o que eu sempre achei que deveria ser 

empregado em todas as escolas. (P9G2) 

 

O ensino do inglês é visto como excelente, os professores são representados 

como bem preparados e as escola, como bons locais para se aprender, o que 

caracteriza uma situação bastante divergente daquela descrita pelos professores do 

G1. 

Em relação aos processos mentais, estes são todos classificados como de 

cognição, deixando claras as representações dos professores a respeito do ensino 

no contexto em que lecionam.  
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172. (Eu) Acho muito bom o ensino na instituição a qual eu leciono. (P1G2) 

173. (Eu) Considero uma das escolas mais bem estruturadas da cidade... 

(P3G2) 

174. ...os professores pensam nos alunos... (P6G2) 

175. ...a escola também pensa nos alunos. (P6G2) 

176. ...(eu) percebo que seria bem vindo um pouco mais de reflexão sobre 

sua metodologia e prática pedagógica. (P7G2) 

 

Somente um processo material foi utilizado:  

 

177. (A escola) preocupada em investir em seus profissionais em todos os  

               sentidos. (P5G2) 

  

Este processo refere-se à preocupação da escola em investir em seus 

profissionais, que são vistos como beneficiários desta ação. 

Quando comparados aos professores do G1, os professores pertencentes ao 

G2 pareceram, por suas respostas, mais satisfeitos com o ensino na instituição 

onde lecionam.  Em relação ao (G1), os professores que demonstraram estar mais 

satisfeitos com a qualidade do ensino são aqueles que lecionam em escola 

federal20. 

No próximo item, faremos um resumo dos tipos de processos encontrados no 

corpus desta pesquisa, e listaremos as representações construídas pelos 

professores a partir desses processos. 

 

3.8. Os processos e as representações construídas 

 

No panorama dos processos utilizados pelos professores, apresentado no 

início deste capítulo de análise dos dados (cf. item 3.1), os processos mais 

utilizados no G1 foram, respectivamente:  

 

 

 

                                                 
20

  Para manter a identidade dos professores participantes e da instituição onde lecionam em sigilo, 
não será possível indicar aqui quais respostas se referem especificamente à escola mencionada. 
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  Relacionais; 

  Materiais; 

  Mentais,  

  Existenciais. 

 

No G2, a ordem dos processos mais recorrentes foi: 

 

  Relacionais,  

  Materiais,  

  Existenciais, 

  Mentais.  

 

Apesar de os processos existenciais aparecerem com freqüência alta para os 

dois grupos na contabilização geral dos processos, estes quase não foram 

encontrados no momento em que começamos as análises individuais das 

categorias de análise estabelecidas a partir das perguntas do questionário. Do 

mesmo modo, os processos comportamentais e verbais não foram considerados 

nessa análise mais minuciosa, já que não foram encontrados com frequência e, por 

isso, não esclareciam as representações que buscávamos com as perguntas feitas. 

Desta forma, os números totais de processos apresentados no início deste capítulo 

e os números efetivamente analisados são divergentes, como podemos ver a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 – Tipos de processos G1 (total geral e total analisado) 

 

Como podemos ver na Tabela 6, os números de processos que foram 

realmente analisados não representam nem 50% de cada total estimado. Como 

Processos G1 Processos 
Totais 

Processos 
analisados 

Processos Relacionais 256 41 

Processos Materiais 171 37 

Processos Mentais 61 28 

Processos Existenciais 50 1 

Totais 538 107 
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dissemos anteriormente, isto se deveu ao fato de nem todos os tipos de processos 

contabilizados serem representativos das respostas que buscávamos em cada 

pergunta, e, por isso, foram excluídos no momento em que as categorias de análise 

foram estabelecidas. 

O mesmo padrão descrito no parágrafo anterior ocorreu para o G2. Vejamos, a 

seguir, como ficou a distribuição dos números de processos para este grupo: 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 – Tipos de processos G2 (total geral e total analisado) 

 

Os dados revelados pelo apanhado geral dos processos no início da análise 

sugeriram que os processos relacionais seriam os mais recorrentes, pelo maior 

número de ocorrências. No entanto, isso não aconteceu na prática, pois para cada 

categoria de análise um tipo de processo foi mais utilizado, como pudemos ver nos 

gráficos referentes à cada categoria (cf. Gráficos 3-9). 

 Importante esclarecer que, apesar de não termos feito muitos comentários a 

respeito da contabilização inicial dos processos, esta tarefa foi feita em busca de um 

caminho para iniciarmos a análise dos dados, e foi bastante útil, pois nos indicou 

que seria mais relevante estabelecer as categorias de análise e olhar para os 

processos de acordo com elas.  

 Em relação à escolha da profissão, muitos professores afirmaram ter seguido 

a carreira por se identificarem com a língua, com a atividade de lecionar, ou por 

terem um envolvimento afetivo com o idioma ou com a profissão. Além disso, alguns 

professores citaram a importância da língua inglesa, o que serviu de justificativa 

para a escolha profissional. Outros fatores que influenciaram na escolha da 

profissão foram: facilidade em aprender a língua, contexto familiar, questão 

                                                 
21

 Para nossa surpresa, os processos mentais efetivamente analisados superaram o número 
estimado no início da análise. Isto ocorreu, pois, ao olharmos detalhadamente para os tipos de 
processos nos exemplos, acabamos por detectar novos processos, que haviam sido ignorados. Tal 
fato pode ter se repetido também para os outros tipos de processos. Apesar disso, não acreditamos 
que este evento tenha prejudicado significativamente nossos cálculos. 

Processos - G2 Processos 
Totais 

Processos 
analisados 

Processos Relacionais 132 45 

Processos Materiais 70 22 

Processos Existenciais 31 2 

Processos Mentais21 23 29 

Totais 256 97 
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financeira, demanda por professores de línguas na área, acaso, importância do 

idioma atualmente e forma de se manter atualizado e fluente, pelo contato contínuo 

com a língua. 

Em resumo, a escolha da profissão é motivada por diversas razões e mostram 

as representações construídas pelos professores, dentre as quais destacamos: 

 

 Identificação com a língua. 

 Afinidade com a atividade de lecionar ou com a profissão. 

 Importância da língua inglesa. 

 Facilidade em aprender a língua. 

 Contexto familiar. 

 Questão financeira. 

 Demanda por professores de línguas na área. 

 Acaso. 

 Forma de se manter atualizado e fluente, pelo contato contínuo com a    

língua. 

 

Apesar de a escolha pela carreira ter sido feita, em muitos casos, pela 

afinidade com a língua, fatores como questão financeira e contexto familiar fizeram 

com que alguns professores optassem por esse ofício. Este fato pode ser um 

indicativo de que a profissão precisa ser conhecida com mais detalhes pela 

sociedade, pois, apesar de a maioria dos professores participantes se dizerem 

satisfeitos com o seu trabalho, sabemos que ser professor não é uma tarefa fácil, 

para a qual bastará ter algum conhecimento da língua. É realmente necessário se 

identificar com a profissão, para que sempre haja a vontade de desenvolver as 

atividades inerentes ao ofício cada vez melhor. 

Sobre o significado da profissão, pudemos perceber que os professores 

acreditam que ser professor significa ter responsabilidade pela educação de seus 

alunos, ainda que esta tarefa seja desafiadora. Com isso, se sentem realizados 

pessoal e profissionalmente. Diante destes aspectos, é relevante notar que os 

professores continuam fazendo referência à afinidade que tem com a profissão, 

além de se sentirem responsáveis pela educação e esclarecimento cultural de seus 

alunos. 
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Pelos resultados, podemos destacar que, para os participantes desta pesquisa, 

as representações construídas sobre ser professor significam: 

 

 Ser responsável por transmitir conhecimento e cultura. 

 Uma realização pessoal e profissional. 

 Um desafio.  

 Ser um educador. 

 

 Quanto à pergunta que buscava esclarecer se o professor de inglês é um 

profissional, todos os professores indicaram que sim, pois consideram-se 

educadores e profissionais como outros quaisquer, que vivem da profissão e 

precisam ter formação específica para exercer o ofício. 

Alguns professores pareceram acreditar ser óbvio o fato de serem 

profissionais. Aqui vale ressaltar que esta pergunta surgiu justamente pela 

observação da pesquisadora nos contextos onde lecionou, já que por muitas vezes 

conviveu com muitos colegas que lecionam inglês por motivos vários, que não 

necessariamente, uma consequência natural de sua formação acadêmica. Vale 

destacar também que muitos professores expressaram em suas respostas a 

necessidade de formação específica e qualificação para que a profissão seja 

exercida de forma satisfatória. 

Em resumo, as representações dos professores participantes sinalizam que o 

professor de inglês é um profissional, pois: 

 

 É um educador. 

 É um profissional como outro qualquer. 

 Vive da profissão. 

 Precisa ter formação específica. 

 Presta um serviço. 

 Tem deveres. 

 

 Em relação a o que é preciso para ser um profissional, a necessidade de 

formação profissional específica e foi bastante ressaltada. Além disso, o 
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reconhecimento da profissão também foi citado como requisito para que os 

professores possam se sentir como profissionais. 

A questão que buscava detectar a afinidade com a profissão revelou que a 

todos os professores gostam do que fazem, corroborando o que já foi visto em 

relação à pergunta sobre a escolha da profissão. Dentre alguns motivos pelos quais 

os participantes da pesquisa afirmam gostar do ofício que exercem, estão o fato de 

lidar com pessoas e contribuir para a formação de cidadãos, além do gosto por 

planejar atividades e lecionar. No entanto, alguns professores relataram algumas 

dificuldades inerentes ao trabalho, como, por exemplo, o desânimo decorrente dos 

obstáculos encontrados no dia-a-dia e alunos desinteressados. Apesar destas 

dificuldades, os professores afirmaram continuar gostando de ensinar. Assim, de 

uma forma geral, os professores afirmam gostar da profissão, pois esta envolve: 

 

 Lidar com pessoas.  

 Contribuir para a formação de cidadãos. 

 Gostar de planejar atividades e de lecionar.  

 

Entretanto, apresentam também aspectos negativos, tais como: 

 

 Desânimo decorrente dos obstáculos encontrados no dia-a-dia.  

 Alunos desinteressados. 

 

A questão que interrogava sobre quem é o professor de língua inglesa 

atualmente no Brasil nos mostrou que os participantes acreditam haver pouca ou 

má valorização dos professores no país, o que nos leva a crer que muitos não 

buscam continuar sua formação por acreditarem não ser vantajoso. Apesar deste 

fato, percebemos que, dentre as respostas desta categoria, os participantes 

acreditam existir tipos diferentes de professores e a necessidade destes professores 

terem qualificação.  

Esta questão deve ser ampliada e discutida com mais cautela, pois pode 

influenciar positiva ou negativamente os professores atuantes no sentido de 

buscarem maior qualificação profissional. 
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As representações construídas pelos participantes em relação à identidade do 

professor de inglês no Brasil revelam então que, de uma forma mais ampla, o 

professor: 

 

 

 É pouco ou mal valorizado.  

 É desprivilegiado. 

 Tenta se estabelecer no mercado de trabalho. 

 Luta por seus direitos. 

 Procura mostrar a importância de se saber uma Língua Estrangeira.  

 Fez a faculdade de Letras Língua Inglesa. 

 Ensina em escola regular e importa-se em cumprir conteúdos e 

horários. 

 Ensina em faculdade. 

 

A última pergunta de nosso questionário, a respeito do ensino de inglês na 

instituição onde os professores lecionam revelou que, quando comparados ao G1, 

os professores pertencentes ao G2 pareceram mais satisfeitos com o ensino na 

instituição onde lecionam, corroborando o que Barcelos (2006) afirma a partir dos 

resultados de sua pesquisa. Esta autora percebeu que as escolas públicas e os 

cursos livres de línguas são “dois mundos à parte” (Barcelos, 2006, p. 155), são 

“lugares dicotômicos. Em um é possível aprender. Em outro, não” (Barcelos, 2006, 

p. 155). 

 Apesar de nos contextos particulares o ensino parecer ser mais eficiente, 

segundo as representações dos professores participantes desta pesquisa, pudemos 

notar que a formação profissional dos professores do G1 parece ser mais completa, 

o que deveria influenciar positivamente o ensino nos contextos públicos. Uma 

questão que parece influenciar negativamente o ensino nos contextos públicos é a 

falta de interesse dos alunos. 

No G1, pudemos notar que há algumas representações positivas. No entanto, 

a maioria indica insatisfação com o ensino ou com os alunos, como podemos ver 

abaixo: 
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 Professores bem qualificados e aptos, sendo por isso tratados e 

reconhecidos como profissionais.  

 Turmas muito numerosas . 

 Alunos com dificuldade de leitura e escrita. 

 Nível de conhecimento (dos alunos) muito baixo. 

 Ensino fragmentado. 

 Ensino como “segundo plano” com relação a outras disciplinas.  

 Ensino ineficiente. 

 Difícil conseguir progresso com o ensino. 

 Alunos não valorizam disciplina.  

 

No G2, os professores se mostram muito mais satisfeitos com o ensino e com 

a valorização profissional que recebem na escola onde trabalham.  

 

 Ensino diferenciado em todos os níveis. 

 Aulas diárias, na língua. 

 Escola desenvolve programa bilíngüe. 

 Ensino de inglês como Língua Estrangeira excelente.  

 Ensino do inglês levado a sério. 

 Alunos não são apenas clientes.   

 Equipe com ótimo nível de competência lingüístico-comunicativa.  

 Ensino muito bom.  

 Escola muito bem estruturada.  

 Professores e escola pensam nos alunos.  

 Necessidade de mais reflexão sobre metodologia e prática pedagógica.  

 Escola preocupada em investir nos profissionais.  

 

Pelas representações listadas acima, podemos destacar que há somente uma 

que faz uma leve referência negativa, pois explicita a necessidade de mais reflexão 

sobre a prática e a metodologia adotadas.  

Com base no que foi exposto neste capítulo, relacionamos as representações 

emergidas em cada categoria e em cada grupo, nos Quadros 25-30 a seguir: 
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Quadro 25 – Resumo das representações sobre a escolha da profissão 

 

Ao olharmos para todas as representações construídas nesta categoria, 

podemos notar que os participantes escolheram a profissão por variados motivos. 

No entanto, como podemos ver no Quadro 25, representações como a afinidade 

com a língua e a importância do idioma são compartilhadas por professores dos 

dois grupos, o que nos indica que, independente do contexto onde lecionam, os 

professores reconhecem a importância da atividade que desempenham e destacam 

que a sua escolha profissional foi feita também a partir de sua vontade de lecionar. 

 

O significado da profissão Grupo(s) 

Ser responsável por transmitir conhecimento e cultura.  G1 e G2 

Uma realização pessoal e profissional.  G1 e G2 

Um desafio.  G1 e G2 

Ser um educador.  G1 e G2 
Quadro 26 – Resumo das representações sobre o significado da profissão 

 

Nesta categoria, todas as representações foram comuns aos dois grupos. Este 

é um indicativo de que os professores veem a profissão de forma semelhante, e 

acreditam que ser professor significa, dentre outras coisas, ser realizado pessoal e 

profissionalmente.  

 

O profissional professor  Grupo(s) 

Presta um serviço.  G1 

É um educador.  G1 e G2 

É um profissional como outro qualquer.  G1 e G2 

Vive da profissão.  G1 e G2 

Precisa ter formação específica.  G1 e G2  

Tem deveres. G2 
Quadro 27 – Resumo das representações sobre o profissional professor 

A escolha da profissão Grupo(s) 

Facilidade em aprender a língua. G1 

Demanda por professores de línguas na área. G1 

Acaso. G1 

Forma de se manter atualizado pelo contato com a língua.  G1 

Identificação com a língua. G1 e G2 

Afinidade com a atividade de lecionar ou com a profissão. G1 e G2 

Importância da língua inglesa. G1 e G2 

Contexto familiar. G2 

Questão financeira. G2 
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Nesta categoria, quase todas as representações foram partilhadas, e todas 

mostram que os professores se consideram como profissionais, independentemente 

do contexto onde lecionam. 

 

A afinidade com a profissão Grupo(s) 

+ Lidar com pessoas.  G1 

+ Contribuir para a formação de cidadãos.  G1 e G2 

+ Gostar de planejar atividades e de lecionar.  G1 e G2 

- Desânimo decorrente dos obstáculos encontrados no dia-a-dia.  G1 

- Alunos desinteressados.  G1 
Quadro 28 – Resumo das representações sobre a afinidade com a profissão 

 

A afinidade com a profissão ficou bastante evidente pelas representações dos 

professores, uma vez que todos se mostraram satisfeitos com o ofício. Uma nota 

relevante é o fato de alguns participantes terem destacado algumas desvantagens 

da profissão (sinalizadas pelo sinal negativo no Quadro 29), apesar de gostarem do 

que fazem. 

 

O professor de inglês no Brasil Grupo(s) 

É pouco ou mal valorizado. G1 e G2 

É desprivilegiado.  G1 e G2 

Tenta se estabelecer no mercado de trabalho.  G1 

Luta por seus direitos.  G1 

Procura mostrar a importância de se saber uma Língua Estrangeira. G1 

Fez a faculdade de Letras Língua Inglesa.  G2 

Importa-se em cumprir conteúdos e horários.  G2 

Ensina em faculdade.  G2 
Quadro 29 – Resumo das representações sobre o professor de inglês no Brasil 

 

Nesta categoria, somente duas representações foram semelhantes aos dois 

grupos: aquelas que fazem referência à situação de desvalorização profissional. 

Esta visão negativa fica bastante evidente pelas respostas dos professores. 
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O ensino de inglês no contexto onde lecionam Grupo(s) 

Professores bem qualificados e aptos, sendo por isso tratados e 
reconhecidos como profissionais.  

G1 
 

Turmas muito numerosas. G1 

Alunos com dificuldade de leitura e escrita. G1 

Nível de conhecimento (dos alunos) muito baixo. G1 

Ensino fragmentado. G1 

Ensino como “segundo plano” com relação a outras disciplinas.  G1 

Ensino ineficiente. G1 

Difícil conseguir progresso com o ensino. G1 

Alunos não valorizam disciplina. G1 

Ensino diferenciado em todos os níveis. G2 

Aulas diárias, na língua. G2 

Escola desenvolve programa bilíngüe. G2 

Ensino de inglês como Língua Estrangeira excelente.  G2 

Ensino do inglês levado a sério. G2 

Alunos não são apenas clientes.   G2 

Equipe com ótimo nível de competência lingüístico-comunicativa.  G2 

Ensino muito bom.  G2 

Escola muito bem estruturada.  G2 

Professores e escola pensam nos alunos.  G2 

Necessidade de mais reflexão sobre metodologia e prática pedagógica.  G2 

Escola preocupada em investir nos profissionais. G2 
Quadro 30 – Resumo das representações sobre o ensino no contexto 

 

O ensino de língua inglesa no contexto onde os participantes lecionam fica 

caracterizado de forma bastante divergente entre os dois grupos. Como podemos 

ver no Quadro 30, o ensino no contexto público é visto como ineficiente, enquanto 

no contexto particular, é visto como sendo bom.  

Pelo perfil dos professores dois grupos, descritos nos Quadros 22 e 23 no 

capítulo de Metodologia, e pelas representações construídas por eles, notamos que 

os participantes do G1 (contexto público) possuem uma formação acadêmica maior, 

complementada por cursos de pós-graduação.  

A necessidade de possuir um Curriculum Vitae mais completo para participar 

de concursos públicos pode ser um fator que explique a formação mais completa 

dos professores do G1. No entanto, este tipo de formação não garante que os 

professores do G1 estejam mais satisfeitos com o ensino na instituição onde 

lecionam.  

Uma possível explicação para esta constatação pode ser o argumento 

comumente discutido de que muitos alunos de escolas públicas passam por 

algumas situações adversas em suas vidas cotidianas, o que também pode vir a 
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diminuir o interesse pela escola. Para confirmar a interferência deste fator na 

qualidade do ensino, pesquisas futuras poderiam ser conduzidas com vistas a 

detectar as representações dos alunos a respeito de si mesmos e de sua 

aprendizagem.  

Acreditamos que seria também interessante ampliar esta pesquisa com mais 

professores, com vistas a perceber onde está (ou estão) a lacuna entre professores 

bem preparados e ensino insatisfatório. 

Acreditamos que as representações encontradas com esta pesquisa sejam 

indicativas da forma de pensar dos professores participantes, e podem ser utilizadas 

para reforçar outras pesquisas na área, como as de Celani e Magalhães (2002), 

Freire e Lessa (2003), Barcelos (2004), Coelho (2005), Fernandes (2006), Silva 

(2008), que buscaram mostrar a influência das representações de professores de LI 

sobre sua prática pedagógica.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa surgiu da necessidade de entender como se posicionam alguns 

professores de língua inglesa na cidade de Natal-RN, a respeito de si mesmos e de 

sua profissão. Nosso objetivo foi identificar, interpretar e discutir algumas 

representações acerca da formação e da identidade profissional desses professores 

em diferentes contextos escolares da cidade. 

A base teórica deste trabalho foi a Gramática Sistêmico-Funcional (GSF) 

proposta por Halliday (1885, 1994), Halliday e Mathiessen (2004) e seguidores 

(Eggins, 1994; Bloor e Bloor, 1995; Thompson, 1996, entre outros). Esta teoria 

considera a língua como sendo fruto do contexto sociocultural em que é produzida, 

tendo seu foco no estudo da linguagem em uso. A GSF é vista como uma gramática 

„natural‟, pois tudo nela pode ser explicado por referência a como a linguagem é 

usada (Halliday, 1994). Este posicionamento é de grande importância para esta 

pesquisa, uma vez que as representações dos professores foram acessadas pelas 

escolhas linguísticas realizadas pelos processos e pelos grupos nominais em seus 

discursos. 

As perguntas norteadoras da pesquisa foram: 

 

1) Quais as representações dos professores de Língua Inglesa 
sobre: (a) si mesmos; (b) a profissão, (c) o ensino de língua inglesa na escola 
onde lecionam? 

 
2) Como tais representações se manifestam linguisticamente no 

discurso dos professores?  
 

A partir destas perguntas, desenvolvemos um questionário que foi aplicado a 

21 professores que, por sua vez, foram divididos em dois grupos: Grupo 1 (G1 –

professores de escolas públicas) e o Grupo 2 (G2 – professores das escolas 

particulares e cursos de línguas).  

Durante a fase de aplicação do questionário, encontramos algumas 

dificuldades, como por exemplo, entrar em contato com as escolas e com os 

professores. Em muitas escolas para as quais ligamos o telefone não era atendido, 

e por isso, ficávamos tentando ligar por horas. Além disso, quando o contato era 

finalmente realizado, alguns professores não se mostravam muito dispostos a 

colaborar com a pesquisa. 
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Um fato preocupante neste processo inicial ocorreu quando tentávamos 

conversar com professores de escolas públicas estaduais. Em três escolas não 

havia professores contratados e quem lecionava eram estagiários, que nem sempre 

eram formados em língua inglesa. Estes estagiários se negaram a responder nosso 

questionário, pois, segundo eles, não se sentiam preparados para fazê-lo.  

Um outro problema que surgiu durante esta fase foi o fato de alguns 

professores que haviam confirmado sua participação em nossa pesquisa não nos 

enviarem suas respostas dentro do prazo estipulado. Para muitos foi necessário 

reenviar o questionário. Felizmente, conseguimos um número razoável de respostas 

para compor nosso corpus. 

Passada esta fase de geração de dados, as respostas para as perguntas do 

questionário foram organizadas e geraram categorias de análise que nos indicaram 

as representações presentes nos discursos dos professores.  

Para analisar as respostas dos professores, nos propusemos a utilizar duas 

ferramentas do programa computacional WordSmith Tools (Scott, 2009): Wordlist, 

que cria listas de palavras e as contabiliza, mostrando-as por ordem de freqüência 

ou alfabética) e Concord,(que mostra o co-texto das palavras escolhidas, facilitando 

assim a análise. Inicialmente, fizemos as listas de palavras de todas as respostas 

juntas dos professores do G1 e do G2. Este procedimento nos deu um indicativo 

que o tipo de processo mais recorrente seria o relacional.  

A partir daí, fizemos novas listas de palavras, dessa vez separadamente para 

cada resposta do questionário. Depois, contabilizamos os processos presentes em 

cada lista de palavras e passamos para a fase seguinte, que seria analisá-las com o 

auxílio da ferramenta Concord. Ao iniciarmos a análise, percebemos que muitos dos 

processos contabilizados eram, na verdade, substantivos, e que por isso, nossa 

contabilização poderia conter algumas imprecisões. Com isso, decidimos 

estabelecer categorias de análise, que surgiram das respostas dos professores, e 

separar os tipos de processos dentro de cada categoria, manualmente. Assim, 

nossa análise pôde ser executada, revelando as representações dos professores. 

Acreditamos que nosso objetivo de pesquisa foi alcançado, e as perguntas, 

respondidas, pois conseguimos, destacar algumas representações dos professores 

participantes a respeito de si mesmos e da profissão.  

Tais representações nos indicaram que a maioria dos professores escolheu a 

profissão por terem afinidade com a língua ou pelo ato de lecionar. Esta observação 
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foi, para nós, de grande importância, uma vez que a afinidade com a profissão é um 

fator catalisador para que esta seja desempenhada com boa vontade, aumentando 

assim a qualidade do serviço prestado e a disposição dos professores em darem 

continuidade à formação profissional. 

Pudemos também perceber que muitos professores se sentem realizados ao 

desempenhar a profissão, e veem o ofício como um desafio e uma possibilidade de 

transmitir conhecimento. 

Quando perguntados sobre a questão do profissionalismo, todos afirmaram 

que o professor de inglês é um profissional, por motivos variados. No entanto, 

poucos professores justificaram suas respostas argumentando que o professor é 

profissional por ter uma formação específica. Para nós, esta foi uma questão 

bastante importante, pois revela que ainda existem professores que lecionam sem 

ter ou acreditar ser necessário ter formação acadêmica para tanto. Apesar de 

poucos professores terem baseado suas justificativas neste aspecto, alguns 

professores citaram a necessidade de se ter uma formação específica e de 

qualidade para lecionar. 

Em relação à identidade profissional no Brasil atualmente, a pouca valorização 

foi um tema recorrente dentre as respostas. Os professores reconhecem a 

necessidade de se estimular uma formação de qualidade, e, acima de tudo, 

valorizar o profissional. Para eles, os professores recebem salários injustos, não tem 

o devido suporte e tem que enfrentar situações adversas diariamente para 

exercerem a profissão.  

Finalmente, as respostas a respeito do ensino de língua inglesa no contexto 

onde os professores lecionam sugeriram que os professores do G2 (escolas 

particulares) pareceram mais satisfeitos com o ensino que professores do G1 

(escolas públicas). Neste último grupo, os professores que demonstraram estar 

mais satisfeitos com a qualidade do ensino são aqueles que lecionam em escola 

federal.  

Estas últimas observações apontam para questões já recorrentes a respeito da 

qualidade de ensino em escolas públicas, nas quais se acredita que o ensino é falho 

e os alunos não querem aprender. O que pudemos observar com os resultados 

desta pesquisa diz respeito justamente a esta última assertiva, pois pudemos 

perceber que os professores atuantes em escolas públicas (municipais,  estaduais e 

federais) parecem ter uma formação acadêmica mais contínua do que os 
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professores atuantes em contextos particulares. Se apenas os professores de 

escolas particulares e escola federal acreditam num ensino de língua inglesa de 

qualidade, é preciso se pensar o porquê de os professores de outros contextos não 

acreditarem.  Desta forma, acreditamos que seja necessário desenvolver pesquisas 

que busquem detectar de onde vem esta falta de credibilidade no ensino, e o que 

pode ser feito para mudar tal situação. 

Diante das respostas desta pesquisa, concluímos que este estudo teve 

relevância para apontar o que pensam alguns professores de língua inglesa de 

Natal-RN. A partir das observações feitas a respeito das representações destes 

professores a respeito de si mesmos e da profissão que exercem, abrem-se 

possibilidades para entender os caminhos que percorrem para se tornarem 

profissionais e, ainda, quais caminhos devem percorrer em busca de aprimoramento 

profissional com vistas à melhoria da qualidade do ensino de língua inglesa, em 

qualquer contexto educacional. 

Por trazerem alguns esclarecimentos importantes a respeito das 

representações que os professores de língua inglesa, participantes desta pesquisa, 

constroem a respeito de si mesmos e da profissão, os resultados por nós 

apresentados poderão vir a ser utilizados como argumentos para discussão em 

grupo em cursos de formação continuada de professores de inglês, com o objetivo 

de enfatizar a constante necessidade da formação profissional inicial e continuada. 
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ANEXO 

 

Anexo 1 – Questionário 

Prezado Professor, 

 

Este questionário está sendo aplicado para obtenção de dados para minha pesquisa de 

mestrado, na área de Lingüística Aplicada, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

Meu trabalho será acerca das visões dos professores de língua inglesa sobre sua identidade 

profissional. As perguntas aqui colocadas serão utilizadas única e exclusivamente para tal fim, e os 

professores participantes não serão identificados. 

Para que eu possa analisar suas respostas de acordo com a teoria escolhida para esta 

pesquisa (Lingüística Sistêmico-Funcional), peço, por favor, que escreva o máximo que puder, em 

forma de narrativa. 

Atenciosamente, 

Bruna Quartarolo Vargas. 

(brunaquartarolo@gmail.com) 

 

Perguntas 

 

1) Idade 

2) Ensina Inglês há ______ anos. 

3) Graduado (a) em _______________ (Curso) em ____________ (Ano). 

4) Em que escola(s) você leciona? Em quais níveis, séries ou ciclos? 

5) Narre seu percurso profissional após a graduação (Possui algum tipo de 

especialização? Em quê? Por que escolheu tal (tais) curso(s)? Em que aspectos você acha que 

esse(s) curso(s) o beneficiou? Quais são seus planos e projetos para o futuro em relação à sua 

formação?). 

 

 

 

6) Por que você decidiu ser professor de inglês? 

7) O que significa para você ser professor de inglês? 

8) Você considera o professor de LI como um profissional? Por quê? 

9) Você gosta da profissão? Justifique. 

10)  Quem é para você, o professor de inglês no Brasil hoje? 

11) Qual a sua opinião sobre o ensino de inglês como Língua Estrangeira na escola  

onde leciona? 

Perfil 

Represen

-tações 


