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“Antes de ser mãe eu fazia e comia os alimentos ainda quentes.  

Eu não tinha roupas manchadas.  

Eu tinha longas conversas ao telefone.  

Antes de ser mãe eu dormia o quanto eu queria e nunca me preocupava com a hora de ir para 

cama.  

Eu não me esquecia de escovar os cabelos e os dentes.  

Antes de ser mãe eu limpava minha casa todos os dias.  

Eu não tropeçava em brinquedos nem pensava em canções de ninar.  

Antes de ser mãe eu não me preocupava se minhas plantas eram venenosas ou não.  

Imunizações e vacinas eram coisas nas quais eu não pensava.  

Antes de ser mãe ninguém vomitou ou fez xixi em mim, nem me beliscou sem nenhum cuidado, 

com dedinhos e unhas finas.  

Antes de ser mãe eu tinha controle sobre minha mente, meus pensamentos, meu corpo e meus 

sentimentos... Eu dormia a noite toda.  

Antes de ser mãe eu nunca tive que segurar uma criança chorando para que os médicos 

pudessem fazer testes ou aplicar injeções.  

Eu nunca chorei olhando pequeninos olhos que choravam.  

Eu nunca fiquei gloriosamente feliz com uma simples risadinha.  

Eu nunca fiquei sentada horas e horas olhando um bebê dormindo.  

Antes de ser mãe eu nunca segurei uma criança só por não querer afastá-la do meu corpo.  

Eu nunca senti meu coração se despedaçar quando eu não pude estancar uma dor.  

Eu nunca imaginei que uma coisinha tão pequena pudesse mudar tanto minha vida.  

Eu nunca imaginei que pudesse amar alguém tanto assim.  

Eu não sabia que adoraria ser mãe.  

Antes de ser mãe eu não conhecia a sensação de ter meu corpo fora do meu próprio corpo.  

Eu não conhecia a felicidade de alimentar um bebê faminto.  

Eu não conhecia esse laço que existe entre a mãe e a criança.  

Eu não imaginava que algo tão pequenino pudesse fazer-me sentir tão importante.  

Antes de ser mãe eu nunca me levantei à noite a cada dez minutos para me certificar de que 

tudo estava bem.  

Nunca pude imaginar o calor, a alegria, o amor, a dor e a satisfação de ser uma mãe.  

Eu não sabia que era capaz de ter tantos sentimentos tão fortes ao mesmo tempo.  

Por tudo e, apesar de tudo, obrigada Deus, por eu ser agora um alguém tão frágil e tão forte ao 

mesmo tempo.” 

Autor desconhecido 

 

Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas... 
continuarei a escrever. 

Clarice Lispector 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa trata da inserção do portfólio como recurso para o 

desenvolvimento da ação reflexiva na formação inicial de professores de Inglês 

como Língua Estrangeira (ILE). Seu objetivo é caracterizar - sob a perspectiva 

da metafunção ideacional da Gramática Sistêmico-Funcional (GSF) de Halliday 

(1994) - marcas linguísticas que evidenciam o processo reflexivo de seus 

participantes em narrativas de aprendizagem coletadas em portfólios. Dentro 

das possibilidades de análise oferecidas pela GSF, o sistema de transitividade 

foi escolhido na intenção de observar e estudar as escolhas léxico-gramaticais 

feitas pelos participantes ao produzirem suas narrativas de aprendizagem. O 

corpus foi composto por vinte e seis narrativas de aprendizagem produzidas 

por 13 participantes em dois módulos distintos, nomeados neste estudo como 

“First Assessment” e “Final Assessment”. Para realizar a análise foram 

utilizados procedimentos relacionados à Linguística de Corpus, com o auxílio 

da ferramenta computacional WordSmith Tools em sua versão 5.0 (Scott, 

1999). Os resultados indicam que professores em pré-serviço, quando 

solicitados a refletirem sobre atividades realizadas em sala de aula, utilizam em 

suas narrativas uma maioria significativa de processos mentais sobre os 

processos materiais, comumente encontrados em narrativas de diferentes 

naturezas. Neste ínterim, a utilização do portfólio na formação de professores 

de ILE, pode ser considerada como uma ferramenta desencadeadora da 

reflexão, que possibilita ao futuro professor o efetivo acompanhamento de todo 

seu processo de aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Gramática Sistêmico-funcional; portfólios; narrativas de 

aprendizagem. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research deals with the insertion of the portfolio as a resource to the 

development of the reflective action in training teachers of English as a Foreign 

Language (EFL). Its goal is to characterize linguistic marks that show the 

reflective process in learning narratives collected in portfolios following the 

considerations of the ideational metafunction of the Systemic-Functional 

Grammar (SFG) by Halliday (1994). Within the scope of analysis offered by 

SFG, the system of transitivity was chosen attempting to observe and study the 

lexicogrammatical choices made by participants to produce their learning 

narratives. The corpus was composed of twenty-six learning narratives 

produced by thirteen participants into two distinct modules, designated here as 

"First Assessment" and "Final Assessment. The analysis were performed using 

procedures related to Corpus Linguistics, with the aid of the computer resource 

WordSmith Tools 5.0 (Scott, 1999). The results seems to indicate that pre-

service teachers, when asked to reflect on activities written on the classroom, 

use in their narratives a significant majority of mental processes instead of 

material processes that are common in narratives from other nature. 

Meanwhile, the use of a portfolio in teacher training in EFL, can be considered 

as a trigger reflection tool, which allows future teachers' effective monitoring of 

all their learning process. 

 

Key-words: Systemic-Functional Grammar; portfolios; learning narratives. 
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INTRODUÇÃO 

 

Refletir sobre as experiências em sala de aula foi um hábito que 

adquiri durante o Ensino Médio quando cursei Magistério. No momento de 

nossos estágios, fomos orientadas a registrar em nossos cadernos de 

planejamento uma série de reflexões: diárias, semanais, quinzenais, mensais 

e, finalmente, uma reflexão geral do estágio, em que citaríamos alguns autores 

consultados durante o período e que serviria como nosso referencial teórico 

para futuras consultas. A pretensão de nossas professoras era a de que 

refletíssemos sobre a nossa prática diariamente, para que pudéssemos 

reavaliar nossos planejamentos pensando na efetiva aprendizagem e 

desenvolvimento cognitivo de nossos alunos. 

Ao iniciar minha carreira como professora de Inglês como Língua 

Estrangeira (doravante ILE), segui escrevendo minhas reflexões. Muitas vezes 

essas anotações ajudaram-me a reconhecer problemas em meu planejamento, 

possibilitando a busca de atividades mais significativas e contextualizadas.  

Pensando na prática adquirida durante o magistério, surgiu a 

proposta de investigar o processo de introdução da reflexão no cotidiano de 

futuros professores de ILE em formação, porém com outro instrumento, o 

portfólio de aprendizagem. 

No campo da Linguística Aplicada (doravante LA), a formação de 

professores de línguas configura-se em um objeto de pesquisa constantemente 

explorado, contudo, percebe-se um distanciamento significativo entre os 

resultados obtidos nessas pesquisas e a efetiva aplicação dessas contribuições 

para a melhoria do ensino.  

Segundo Moita Lopes (1996), as investigações acerca do tema 

apontam para duas tendências fundamentais para o surgimento das pesquisas 

na área, quais sejam: os professores pesquisados veem a linguagem apenas 

como produto da análise linguística e; os professores pesquisados demonstram 

terem sido expostos a métodos de ensino impulsionados pelo mercado 

editorial. Segundo o autor, essas duas tendências sugerem uma falha na 
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formação desses professores de línguas, falha esta que os impede de 

desenvolver a prática reflexiva e o senso crítico sobre processos de ensino 

aprendizagem e sobre seus papéis como educadores. 

Entendendo esta situação, surge um movimento da LA em geral 

para incluir o campo de pesquisa de Formação de Professores em seu escopo, 

criando transformações transdisciplinares na área e dando ênfase a novas 

questões, como por exemplo, as educacionais. Quanto à caracterização 

epistemológica desse campo de pesquisa, os cursos de licenciatura em Letras, 

geralmente denominados como cursos pré-formação, oferecem aparato para a 

geração dos dados e desenvolvimento dos estudos (GIL, 2005).  

Uma das propostas de investigação está relacionada à Formação de 

Professores e a prática reflexiva, tema abordado nesta pesquisa. Esses 

estudos caracterizam a reflexão e o senso crítico, sugerem práticas discursivas 

para desenvolvê-los, avaliam tais práticas em suas investigações e geralmente 

concluem que a reflexão promove leves modificações nas práticas dos 

professores (GIL, 2005). 

Sob esta perspectiva, e com o intuito de compreender aspectos da 

prática discursiva de professores em formação inicial, nosso objetivo é o de 

identificar as marcas linguísticas que evidenciam o processo reflexivo, em 

relatos de experiências de aprendizagem de alunos/professores de ILE em 

processo de formação, sob a perspectiva da metafunção ideacional da 

Gramática Sistêmico-Funcional de Halliday (1994), além de trabalhos como os 

de Eggins (1994), Bloor; Bloor (1995) e Thompson (1996). 

Com a preocupação de colaborar efetivamente com novas 

perspectivas para a formação de professores de Inglês como Língua 

Estrangeira, pretendemos também responder às seguintes questões de 

pesquisa: 

1) Quais são as representações dos alunos, professores de 

Inglês como Língua Estrangeira em formação, acerca de 

suas experiências de aprendizagem? 

2) Como estas representações são realizadas no discurso 
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desses futuros professores, materializados em seus 

portfólios de aprendizagem? 

3) Como os alunos, futuros professores de Inglês, veem o 

portfólio na construção de uma relação mais reflexiva e mais 

inclusiva em seu próprio processo de formação? 

O corpus para realização desta pesquisa é composto por textos 

produzidos por treze alunos, futuros professores de ILE, durante o segundo 

semestre letivo de 2009, na disciplina de Aspectos Morfossintáticos da Língua 

Inglesa, no período matutino, em uma universidade federal no nordeste 

brasileiro. A escolha deste grupo se deu pelo fato de o professor titular da 

disciplina utilizar o portfólio como uma das formas de avaliação do 

desempenho de seus alunos, professores de ILE em formação. 

Como instrumentos principais para geração dos dados foram 

utilizadas narrativas de aprendizagem, conforme os preceitos de Barcelos 

(2006), produzidas no intuito de inserir a prática reflexiva no cotidiano dos 

participantes. Cada narrativa foi escrita posteriormente à realização de uma 

sequência de atividades realizadas durante o semestre letivo e que foram 

coletadas em portfólios de aprendizagem. Ao término de cada sequência de 

atividades era solicitada uma atividade final, na qual os participantes expunham 

suas impressões acerca do módulo. O presente estudo focalizou propriamente 

essas produções, cada uma de um dos módulos, nomeados aqui como First 

Assessment, Second Assessment e Final Assessment.   

Para demonstrar essas ocorrências, sua análise, as teorias que as 

embasam e a metodologia utilizada, o trabalho será organizado em quatro 

capítulos, quais sejam a Fundamentação Teórica, Metodologia, Análise e 

Discussão dos dados e Considerações Finais.  

O capítulo I, Fundamentação Teórica, será subdividido em cinco 

partes, a primeira tratando da formação de professores e formação inicial do 

professor reflexivo; a segunda apresentando considerações sobre os portfólios 

de aprendizagem; a terceira sobre narrativas de aprendizagem; a quarta 

delineando as contribuições da Gramática Sistêmico-Funcional; e a quinta 



19 
 

apresentando a articulação das teorias apresentadas neste estudo. 

O capítulo II, referente à Metodologia, será composto de quatro 

partes. A primeira, referente ao tipo de pesquisa, apresenta assertivas sobre a 

pesquisa quali-quantitativa.  Na segunda é realizada uma descrição do 

contexto e apresentação dos participantes da pesquisa. Na terceira, indicamos 

os procedimentos e instrumentos de geração dos dados e, na quarta, 

apresentamos considerações acerca da linguística de corpus e realizamos uma 

caracterização do programa computacional Wordsmith Tools 5.0 (Scott, 2009), 

utilizado como ferramenta metodológica para a análise dos dados. 

O capítulo III, Análise e Discussão dos Dados, será subdividido em 

três partes. Em sua introdução é feita uma retomada das questões de 

pesquisa. Na primeira parte deste capítulo será apresentada a análise dos 

dados no módulo First Assessment e, na segunda parte, a análise dos dados 

no módulo Final Assessment, ambas focalizando a metafunção ideacional da 

linguagem (Halliday, 1994), sinalizando as ocorrências de marcas linguísticas 

que evidenciam a reflexão no discurso dos professores em formação 

envolvidos na pesquisa e apresentando exemplos dessas ocorrências. Na 

terceira parte é realizada uma comparação entre os dois módulos, bem como a 

tentativa de responder as questões de pesquisa. 

Finalmente, seguem as Considerações Finais deste estudo, 

compostas pela sistematização dos resultados, suas limitações e lacunas, e 

suas possíveis contribuições para novas perspectivas na formação de 

professores reflexivos, utilizando o portfólio de aprendizagem como recurso 

para o desenvolvimento de um trabalho mais inclusivo dos alunos, futuros 

professores de ILE, em seu próprio processo de formação. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo serão apresentadas as principais concepções 

teóricas necessárias para o devido embasamento dos dados. Para tanto, será 

dividido em cinco seções. Na primeira, serão abordadas considerações 

referentes à formação de professores, perpassando algumas das 

características da formação inicial do professor reflexivo. Segundo Volpi (2001), 

de forma geral a educação sempre é colocada como recurso fundamental para 

a construção da sociedade. Pensando em novas perspectivas de ensino, 

impostas principalmente por novas tecnologias que são introduzidas no 

ambiente escolar, a formação de professores é colocada em questão 

continuamente. O professor deixa de ser visto como um mero detentor e 

transmissor de um saber privilegiado, para passar a uma categoria de formador 

integral das pessoas para a vida. Sob essa nova visão da função docente, o 

professor precisa estar consciente de que o conhecimento representa um 

desafio permanente às suas crenças e convicções, e que a reflexão contínua 

acerca de sua prática é fundamental para que se consiga alcançar essa 

característica. 

Na segunda seção, será destacado o conceito de portfólio de 

aprendizagem, principal instrumento de geração dos dados que deram origem 

a esta pesquisa. Para Gonçalves e Konohen (2002; apud ANDRADE e 

GONÇALVES, 2006), o portfólio, além de permitir o acompanhamento 

periódico dos processos de aprendizagem, também possibilita ao aprendiz a 

compreensão da complexidade de suas produções. Segundo eles, esse 

instrumento conscientiza os alunos, tratados nesta pesquisa como professores 

em formação, a respeito da evolução de seu saber pessoal e valoriza a 

reflexão sobre o processo de aprendizagem, aprofundando, deste modo, o 

auto-conhecimento.  

Na terceira seção, abordaremos os conceitos de narrativas de 

aprendizagem, conforme preceituado por Beattie (2000), Clandinin e Connelly 

(2000), Johnson e Golombek (2002), e Barcelos (2006). Nós nos constituímos 
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e damos sentido a nossa trajetória de vida na medida em que compartilhamos 

nossas estórias com os outros por meio das narrativas (BEATTIE, 2000).   Para 

Clandinin e Connelly (2000), o conhecimento da experiência é o principal ponto 

alcançado através da pesquisa das narrativas. Concordando com esta 

assertiva, Johnson e Golombek (2002) discorrem que pesquisar a narrativa de 

professores permite o acesso à articulação e organização de seus 

conhecimentos, no caso desta pesquisa, ao desenvolvimento do processo 

reflexivo nos discursos de professores em formação de Inglês como Língua 

Estrangeira (doravante ILE). 

Na quarta seção, será apresentada uma reflexão teórica sobre a 

Gramática Sistêmico-Funcional de Halliday (1985/2004), bem como as 

considerações de seus seguidores como Eggins (1994), Bloor e Bloor (1995) e 

Thompson (1996). Os estudos voltados para a Gramática Sistêmico-Funcional 

(doravante GSF) têm cada vez mais expandido seu campo de análise, 

passando por processos de observação da escrita, principalmente no que 

concerne a análise discursivo-textual. Para Halliday, os usos da linguagem 

moldam o sistema. Segundo o autor, a linguagem serve para satisfazer as 

necessidades humanas e a maneira como é organizada é funcional conforme 

essas necessidades. Uma gramática funcional é essencialmente uma 

gramática “natural”, no sentido de que tudo nela pode ser explicado, com 

referência a como a linguagem é usada. Sob essa perspectiva, através da 

análise sistêmico-funcional de produções textuais é possível identificar marcas 

linguísticas que evidenciem a reflexão dos sujeitos escritores, nesta pesquisa, 

professores em formação de ILE.  

Finalmente, na quinta e ultima seção deste capítulo, realizaremos 

uma articulação entre as teorias apresentadas nesta pesquisa para que seja 

possível compreender o percurso teórico que guiará a análise e discussão dos 

dados. Nesta seção perpassamos toda teoria apresentada, iniciando pela 

formação de professores, seguida das concepções acerca dos portfólios de 

aprendizagem e das narrativas de aprendizagem, culminando em uma breve 

revisão da utilização da GSF feita nesta pesquisa. 
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1.1 Algumas considerações sobre a Formação de Professores 

Uma das principais discussões acerca da formação de professores 

está relacionada com a discrepância entre o discurso do meio, que defende 

que os futuros professores de línguas estrangeiras devem se preocupar em 

desenvolver projetos, refletir sobre sua prática e trabalhar de forma 

interdisciplinar; e a prática de sala de aula, baseada em planejamentos fixos, 

descontextualizados, sem que haja um propósito para a aprendizagem da 

língua estrangeira (BARCELOS, 2004).  

Segundo Schön (1983, 1987), a fragmentação das disciplinas e a 

desarticulação entre a teoria e a prática resultam do modelo de racionalidade 

técnica que configura os currículos universitários de formação de professores. 

Para o autor, a teoria que orienta a prática docente é insuficiente. A dicotomia 

reforçada pela justaposição entre disciplinas teóricas (de conteúdo) e práticas 

(pedagógicas) provoca esta situação, apontando para a necessidade de que se 

relacione a teoria com a prática para que se possa reverter este quadro. 

Alguns estudiosos salientam ainda a necessidade de mudanças na 

teoria educacional que embasa a organização espaço-temporal e a pedagogia 

de cursos de licenciatura e /ou de formação contínua (MAGALHÃES, 2004). O 

número crescente de estudos sobre a formação de professores de línguas 

também comprova a inquietação de pesquisadores da área de Educação e de 

Linguística Aplicada em entender como os futuros professores estão sendo 

preparados (PICONEZ, 2001).  

Garrido e Carvalho (1999) asseveram que novas propostas 

curriculares têm valorizado o diálogo entre a teoria e a prática. Nesse ínterim, 

as atividades desenvolvidas nas disciplinas de estágio tornam-se instrumentos 

para o desenvolvimento de uma prática futura mais criativa e diversificada. 

Quando introduzidas desde o início da formação do professor, proporcionam a 

articulação entre saberes e vivências e favorecem o desenvolvimento do 

trabalho interdisciplinar (GARRIDO; CARVALHO, 1999). Para as autoras 

A sala de aula nesses cursos de formação de 
professores tem sido o espaço de expressão e 
esclarecimento de dúvidas, das dificuldades que 
essas experiências práticas têm suscitado e de uma 
reflexão que lhes permite aprofundar sua 
compreensão sobre o ensino. (GARRIDO; 
CARVALHO, 1999, p. 154). 
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Segundo Gil (2005), na década de 1990 a LA foi marcada pela 

tendência de utilizar a interação em sala de aula como objeto de estudo das 

pesquisas sobre ensino/aprendizagem de línguas. Ao incluir a formação de 

professores em seu escopo, a LA cria uma nova transformação transdisciplinar 

na área, na qual novas questões, a exemplo das educacionais, começam a ter 

mais peso. Em seu texto (GIL, 2005), a autora caracteriza epistemologicamente 

o campo de pesquisa apresentando os cursos de pré-formação e os de 

formação continuada como os contextos mais comuns para realização desses 

estudos. De acordo com a autora, entre os focos investigativos mais comuns 

relacionados à formação de professores estão: a prática reflexiva/consciência 

crítica; crenças; construção da identidade profissional; os relacionados a novas 

tecnologias; gêneros textuais; leitura/letramento e ideologias, dentre outros. 

Diante da velocidade com que a informação se modifica e do limiar 

que separa o já conhecido de algo novo, a questão da formação do professor é 

continuamente questionada. Sob essa perspectiva é interessante investigar 

como se dá o processo de sua formação e de que maneira essa formação 

influencia na atuação do profissional professor. A tentativa de pensar a atuação 

do profissional professor de ILE implica em questionar, a princípio, a sua 

formação docente. A investigação desses processos possibilita a modificação 

de práticas redundantes, que já não apresentem resultados satisfatórios frente 

às exigências da sociedade atual e abre espaço para novas perspectivas de 

trabalho nos cursos de graduação (VOLPI, 2001). Para a autora 

A sociedade está passando por rápidas e drásticas 
mudanças em todos os âmbitos, e essas 
transformações têm redundado em um amplo 
questionamento quanto ao processo educativo 
como um todo, mas principalmente no que diz 
respeito à função docente (VOLPI, 2001, p.125). 

 

Essas mudanças na função docente fazem com que o professor seja 

apresentado a novas obrigações inerentes a ela. Globe e Porter (1980, apud 

VOLPI, 2001), apontam para essas novas incumbências começando pelo 

diagnóstico, que consiste na tarefa de identificar as necessidades dos 
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indivíduos, de acordo com aspectos culturais e de circunstâncias específicas 

de onde o processo educacional será desenvolvido. 

A partir do diagnóstico e do diálogo com os sujeitos participantes, 

manifesta-se outra nova função do docente, a de negociador de objetivos e 

procedimentos. Dessa incumbência deriva a função de mediador da 

aprendizagem, permeada pelas funções de transmitir informações, assessorar 

e atender aos alunos, elaborar respostas satisfatórias aos questionamentos 

que possam surgir, além de planificar, coordenar e organizar as atividades a 

serem desenvolvidos na sala de aula. Da organização parte a investigação, 

que se configura na ação reflexiva constante para que sejam corrigidos 

possíveis equívocos identificados ao longo do processo. Finalmente, destaca-

se a função de avaliador, que vem para comprovar a efetividade do diagnóstico 

e das respostas formuladas para suprir as necessidades que dela surgiram 

(VOLPI, 2001).  

Sob esta perspectiva, surge também a necessidade de se 

estabelecer ações inter e transdisciplinares dentro do plano de ensino. Essa 

atitude pode ampliar a dimensão educacional, extrapolando os limites do 

ensino e conduzindo os alunos ao campo das competências, da convivência 

com o diferente, despertando as múltiplas inteligências e promovendo a ação 

colaborativa entre o corpo docente, como aponta a própria autora: 

A nova função do docente remete, da mesma forma, 
a uma relação mais próxima tanto com seus colegas 
como com profissionais que atuam em outras áreas 
do conhecimento, uma aproximação inter e 
transdisciplinar cordial, respeitosa e responsável que 
o ajudará a melhor levar a cabo a sua tarefa (VOLPI, 
2001, p.128). 

No momento em que a função do educador é ampliada, exige-se 

dele que promova o processo de construção de qualidades cidadãs 

unificadoras da comunidade e facilitadoras da convivência como as sete 

assinaladas por Serrano (2002): aceitação do pluralismo e da diversidade; o 

respeito e a tolerância; a capacidade e a predisposição para colocar-se no 

lugar do outro, para sentir como o outro; o emprego do diálogo como 

enriquecimento mútuo e como solução de conflitos pela via do consenso; o 
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fomento e o cultivo da identidade de cada pessoa, povo e cultura; o 

compromisso com o bem comum de caráter global para além do egocentrismo; 

e o desenvolvimento de atitudes de cooperação entre comunidades, povos e 

culturas que nos ensinem a valorizar o que é local e peculiar, no âmbito do 

pluralismo e da riqueza do global. 

Ao tratar do perfil do educador de ensino de línguas estrangeiras, 

Celani (2001) faz uma retrospectiva elencando dois pontos de referência para 

suas considerações, quais sejam os anos de 1955 e 1979. Segundo a autora, o 

ano de 1955 foi um marco, pois nele foi publicado o documento da Modern 

Language Association of America a respeito das qualificações necessárias aos 

professores de línguas modernas para a escola secundária americana. Já no 

ano de 1979, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, se discutia a 

questão do perfil do professor universitário de uma língua estrangeira. A partir 

do que era caracterizado como capacitação para o professor de língua 

estrangeira nesses dois momentos, a autora discorre que 

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 retórico (CELANI, 2001, p.21). 

Assim, ao professor de línguas estrangeiras caberia agregar a 

reflexão ao seu cotidiano, sem que este exercício dependesse de projetos ou 

métodos que o motivassem. A reflexão aconteceria de forma natural, 

despertando no professor uma postura transformadora de sua realidade e em 

consequência trazendo benefícios para toda a comunidade escolar.    

Concordando com Celani, Dutra e Mello (2004) discorrem que a 

capacidade de refletir sobre a prática é essencial para o desenvolvimento 

profissional. A reflexão contínua deve fazer parte da rotina do professor, já que 

se configura em um importante elemento de sua formação. Da reflexão 

contínua é que derivam projetos efetivos à aprendizagem, ao crescimento 
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pessoal dos alunos, além de propiciar ao professor o desenvolvimento das 

competências necessárias para lidar com uma sociedade que vive sob a 

regência de verdades provisórias. Conforme salientam as autoras:  

A reflexão só emerge na vida de um professor, no 
nosso caso de línguas estrangeiras, quando há 
uma abertura para entendê-lo como um profissional 
em constante desenvolvimento e formação. Assim, 
a formação completa de um professor não acontece 
somente durante o período da graduação, mas é 
um processo contínuo de aprendizagem (DUTRA; 
MELLO, 2004, p.31). 

Se nosso desejo é o de construirmos uma sociedade mais ética, 

que respeite as identidades e as individualidades é necessário encontrarmos 

formas de desenvolver instrumentos para tanto. Nesse ínterim, os linguístas 

aplicados teriam a responsabilidade de pensar a formação de professores, 

utilizando a linguagem “com foco na formação de sujeitos como seres 

transformativos que podem tornar-se seres dialógicos. No sentido freireano, 

com possibilidades de dialogar com seus semelhantes” (LIBERALI, 2006, p.18). 

1.1.1 Formação Inicial – a formação do professor reflexivo 

O professor de Inglês, além da consciência política, deveria ter bom 

domínio do idioma, bom nível suficientemente comprovado nas habilidades oral 

e escrita, e sólida formação pedagógica acompanhada de aprofundamento em 

linguística aplicada. Contudo, Paiva (1997) salienta que essas características 

que deveriam ser garantidas por uma boa formação, na maioria das vezes são 

fruto do esforço individual, já que os cursos de licenciatura, de forma geral, 

ensinam sobre a língua e não aprofundam os conhecimentos específicos para 

a aprendizagem efetiva da língua estrangeira.  

Dessa maneira, os cursos de licenciatura geralmente mandam para 

o mercado de trabalho profissionais despreparados, pois o tempo de duração 

dos cursos para a preparação para a licenciatura em três habilitações, por 

exemplo Português/Inglês/Literaturas, não é suficiente para atender às 

necessidades curriculares, deixando muitos conteúdos importantes em 

segundo plano, especialmente os relacionados à Língua Estrangeira (PAIVA, 

2003). 
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Outro fator que interfere negativamente na formação integral do 

professor de ILE está relacionado à sua experiência prévia ao ingresso à 

universidade. Muitos alunos ao optarem pela formação em alguma Língua 

Estrangeira o fazem apenas por terem certa afinidade com a língua, sem que 

tenham tido uma experiência efetiva de aprendizado da mesma e das 

habilidades inerentes a ela (PAIVA, 2003). Esta situação traz resultados 

negativos para a preparação de quem busca o curso, pois para este aluno, 

além de ter de aprender a língua estrangeira escolhida, será necessário que 

também aprenda todo o conteúdo da grade curricular sem que haja tempo 

suficiente para realizá-lo. 

Na base desses problemas estão também as lacunas do paradigma 

da racionalidade técnica, que tradicionalmente, tem fundamentado a formação 

de professores (SCARAMUCCI, 2006). Ao pensar a sala de aula como um 

ambiente previsível e estático, que permite soluções para seus problemas 

baseadas em um conjunto de conhecimentos adquiridos nas universidades, os 

cursos de formação levam à atuação professores aplicadores de propostas pré-

estabelecidas, ávidos por receitas sem reflexão. Como postula a autora, esse 

paradigma deveria ser substituído por aquele que se refere à racionalidade 

prática, em que o contexto é concebido como algo imprevisível, complexo e 

incerto, no qual as soluções são propostas a partir da problematização e da 

reflexão contínua e sistemática.  

Zeichner (2001) postula que a formação de um professor reflexivo 

somente faz sentido se aliada ao contexto sociocultural em que o professor vai 

atuar. Isto implica em capacitar o professor para olhar para sua própria prática 

e para as questões sociais que a estruturam. O professor que atuará no 

contexto específico de ensino de Inglês, por exemplo, deveria estar preparado 

para refletir sobre: seu papel como professor; as potencialidades e limitações 

de seu contexto; o status da língua que vai ensinar; o papel dessa língua em 

diferentes contextos (escola pública, escola particular, escola de línguas); o 

papel dessa língua na formação dos alunos; quem são seus alunos; entre 

outros questionamentos que possam surgir durante sua atuação. Assim, a 

pouca motivação dos alunos ou a falta de condições de ensino não seriam 
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tratadas como empecilhos à realização de propostas idealizadas, mas como 

fatores constitutivos e definidores do contexto em que o professor está 

atuando, e como tal, deveriam fazer parte da reflexão, pois deles dependem o 

planejamento e a definição dos objetivos, peças fundamentais para o bom 

desenvolvimento do ensino e da avaliação.    

Com base no trabalho de Van Manen (1997), Liberali (2004) discorre 

que “o conceito de reflexão é compreendido a partir da discussão 

habermasiana sobre os propósitos do conhecimento” (LIBERALI, 2004, p. 88), 

apontando três diferentes níveis de reflexão, quais sejam, a reflexão técnica, 

relacionada ao conhecimento técnico; a reflexão prática, relacionada aos 

problemas da ação que não são passíveis de resolução instrumental; e a 

reflexão crítica, que englobaria as duas anteriores, porém agregando ao seu 

escopo a valorização de critérios morais, apresentados pela autora da seguinte 

forma: 

O educador técnico estaria preocupado 
primeiramente em alcançar os objetivos 
estabelecidos e decididos por outros. Já o educador 
prático consideraria as justificativas educacionais 
para as suas ações e a qualidade dos objetivos 
alcançados. Por sua vez, o educador crítico ocupar-
se-ia das implicações éticas e morais de suas 
ações e dos arranjos institucionais dos quais faz 
parte. (LIBERALI, 2004, p.88-89) 

Sabendo que cada pessoa pode desenvolver e demonstrar 

diferentes aptidões tanto na ação reflexiva como no ato de sua explanação, 

seria interessante que o educador, em sua prática reflexiva, perpassasse os 

três níveis de reflexão.  

Seguindo os preceitos de Smith (1992), a autora aponta ainda para 

quatro formas de ação reflexiva: descrever, informar, confrontar e reconstruir. A 

ação reflexiva de descrever está ligada à descrição textual clara da ação em 

que os participantes estiverem envolvidos. Para a autora, essas descrições de 

fatos concretos não precisam ser complexas ou elaboradas, o importante é que 

deem voz as ações dos participantes como referência para a reflexão 

(LIBERALI, 2004).  
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O informar envolve a busca, consciente ou não, por embasamento 

para as ações. Parte do descrever para que seja possível entender as teorias 

que foram construídas ao longo da vida do participante. O informar abre 

espaço para o confronto entre as ações, embasado na compreensão integral 

das mesmas e permitindo a contextualização histórica das ações (LIBERALI, 

2004). 

No confrontar se constrói uma ligação entre a ação praticada pelo 

participante e algum tipo de interrogação ou questionamento. Neste ponto, as 

visões e ações adotadas pelos professores deixam de ser percebidas como 

meras preferências pessoais e passam a fazer parte de um construto 

alcançado pela absorção de normas culturais e históricas (LIBERALI, 2004). 

Já o reconstruir está relacionado com a “proposta de emancipação 

de si através do entendimento que as práticas acadêmicas não são imutáveis e 

que o poder de contestação precisa ser exercido” (LIBERALI, 2004, p. 94). No 

reconstruir nos colocamos como agentes da história, assumindo um maior 

poder de decisão sobre como agir ou pensar as práticas acadêmicas, tendo 

maior controle sobre nossa prática pelo autogerenciamento, auto-regulação e 

auto-responsabilidade. 

Para que mudanças significativas possam ocorrer nesse meio, a 

formação deverá capacitar o professor, sobretudo, para exercer seu papel de 

sujeito, conscientizando-o do poder de suas ações e de como esse poder 

repercute na sociedade (SCARAMUCCI, 2006). Essa formação depende da 

reflexão permanente sobre concepções de linguagem, de ensinar e aprender, 

concebidas dentro do contexto de atuação, para que possam levar o professor 

a teorizar sobre sua prática, observando suas potencialidades e limitações, e 

revendo os conceitos que a fundamentam. 

1.2 Portfólios de aprendizagem 
 

O conceito de portfólio, de acordo com o preceituado por Andrade e 

Gonçalvez (2006), tradicionalmente ligado ao mundo das artes visuais e da 

moda, quebrou fronteiras e adquiriu uma reconfiguração específica no campo 
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educativo. Para estas autoras, o portfólio se constitui em uma ferramenta 

pedagógica que permite “a utilização de uma metodologia diferenciada e 

diversificada de monitoração e avaliação do processo educativo” (ANDRADE; 

GONÇALVES, 2006, p. 4). 

O portfólio se configura em uma coleção organizada e planejada de 

trabalhos que proporciona uma visão ampla e ao mesmo tempo detalhada dos 

diferentes componentes do desenvolvimento dos alunos.  Como recurso para a 

formação de professores, o portfólio pode contribuir para aumentar a 

conscientização sobre o que é ser educador, motivar a criação de estratégias 

de atuação mais colaborativas e reflexivas, propor uma reorganização das 

formas de trabalho além de desenvolver a competência para gestão e 

valorização da diversidade linguística (GONÇALVES, 2006). 

A ideia central que envolve o processo de confecção de um portfólio 

de aprendizagem é a de que o conhecimento se torna mais duradouro quando 

existe a possibilidade de se observar o conhecimento anterior, confrontá-lo com 

o conhecimento adquirido em determinado período e iniciar a prática da análise 

do trabalho realizado (TOLONEN, 1998). O autor sugere que, para que um 

portfólio de aprendizagem seja suficientemente informativo, sejam 

apresentados nele os estudos e atividades envolvidas no processo de 

aprendizagem de forma concisa e multifacetada como diários de 

aprendizagem, reflexões sobre exames e cursos e planos de estudo pessoal. 

Tolonen (1998) ainda sugere que ao compor as narrativas de 

aprendizagem o escritor perpasse alguns pontos fundamentais como: 

 Como você descreveria o progresso de seus estudos?  

 Você tem percebido alguns pontos importantes de 

renovação? 

 Como você avalia a sua competência?  

 O que você aprendeu e como?  

 Como tem evoluído a sua experiência? 

 Como você combina os estudos com sua vida diária (trabalho, 

família,...)? 
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 Você já adquiriu experiência de trabalho durante os seus 

estudos? 

 Como você descreveria suas habilidades de trabalho 

baseando-se em seus estudos?  

 Que tipo de competência ainda lhe falta?  

 Em que tipo de trabalho que você está interessado?  

 Quais são seus planos para o futuro? 

Para o autor, o portfólio desperta a reflexão sobre as experiências, 

atitudes e sentimentos, revendo objetivos, apresentando planos para o futuro e 

permitindo uma avaliação mais elaborada, já que compila continuamente todas 

as produções realizadas no período avaliado. 

Nesta investigação, o problema de pesquisa parte do pressuposto 

de que os professores não refletem suficientemente sobre sua prática, pois não 

tem o hábito de fazê-lo (MOITA LOPES, 2006), o que traz algumas 

consequências para o ensino como planejamentos fixos, utilização de material 

didático que não atende as necessidades específicas das turmas e 

desconhecimento das relações afetivas que mediam a linguagem dentro do 

contexto da sala de aula.  

Mecanismos de supervisão que possibilitam a monitoração dos 

projetos educativos individuais e coletivos concebem o currículo como uma 

maneira de ultrapassar as fronteiras disciplinares, de integrar as aprendizagens 

efetivadas na escola e colocá-las a serviço dos mais diferentes contextos e 

circunstâncias da vida cotidiana (ANDRADE; GONÇALVES, 2006).  

Quando utilizado no intuito de coletar atividades que servirão de 

instrumentos avaliativos multidisciplinares, o portfólio pode propiciar a 

articulação das aprendizagens e a diversificação dos instrumentos de 

avaliação. Em seu conteúdo podem ser reunidas produções das mais diversas 

áreas, como textos, desenhos, fotografias, poemas, gráficos e figuras, desde 

que estejam impressos em material adequado à finalidade pretendida com a 

utilização do portfólio. Como ferramenta pedagógica, o portfólio permite o 

registro e análise das dificuldades e progressos dos alunos, permitindo 

interferências dialógicas entre os sujeitos envolvidos nas tarefas e servindo 
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como ponto de referência para futuras produções (GONÇALVES, 2006), como 

pode ser visualizado na figura a seguir: 

 

Figura 01 – Inter-relação entre as funções do portfólio (elaborado pela autora). 

Como pode ser visualizado na Figura 01, o portfólio favorece a 

permeabilidade das ações curriculares, pedagógicas e avaliativas, pois permite 

o planejamento e articulação das aprendizagens, o registro e a análise dos 

avanços e dificuldades, servindo também como um instrumento possível de ser 

avaliado de forma mediadora e contínua.  

O portfólio permite ao professor a preparação de atividades que 

favoreçam a criatividade e a inventividade, incorporando novidades e desafios 

à aplicação do planejamento (ANDRADE; GONÇALVES, 2006). Além disso, 

pode desenvolver nos alunos, no caso desta pesquisa futuros professores de 

ILE, a consciência de seu progresso, de maneira flexível, integrando a 

avaliação no processo de aprendizagem. 

Por ter essas características, segundo Andrade e Gonçalves (2006), 

o portfólio valoriza as aquisições e experiências linguísticas que o aprendiz 

possa ter fora do ambiente escolar, inscrevendo assim o trabalho educativo na 

diversidade. Desse modo, os professores de línguas podem conhecer o 

percurso de cada aluno, construindo uma relação mais reflexiva e mais 

inclusiva dos alunos com seu próprio processo educativo. As autoras salientam 
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que “no âmbito da promoção de uma educação plurilíngue o Conselho da 

Europa criou o Portfólio Europeu das Línguas (2001) como um instrumento 

privilegiado de registro e documentação de experiências e saberes linguísticos 

e culturais” (ANDRADE; GONÇALVEZ, 2006, p. 4). 

Como instrumento para geração dos dados, o portfólio foi utilizado 

neste estudo no intuito de desenvolver um conjunto de atividades voltadas para 

a escrita reflexiva. Considerando que a escrita favorece a utilização de certas 

estruturas também acessadas durante a leitura, essas atividades colaboraram 

também para a formação pessoal dos participantes, já que para escrever, 

precisavam ativar seus conhecimentos prévios, seu acervo linguístico e 

recorrer a diferentes conhecimentos para produzir e ou retextualizar suas 

produções.  

Por tratarem especificamente do processo de formação de 

professores, que envolve alunos de nível universitário, as produções que 

compõem os portfólios são essencialmente textuais, em detrimento de 

produções artísticas comumente encontradas em portfólios de aprendizagem 

infantis, como desenhos, fotografias ou histórias em quadrinhos (SHORES; 

GRACE, 2001). Esses portfólios também podem ser considerados como 

portfólios de aprendizagem, pois, apesar de se apresentarem no formato 

textual, dados os objetivos do contexto, suas composições oferecem ao leitor o 

olhar do aluno produtor sobre o que foi estudado, revelando assim reflexões 

acerca de sua prática cotidiana enquanto estudantes e propiciando a coletânea 

de atividades que poderão servir de base para o desenvolvimento de projetos e 

trabalhos quando estiverem atuando como professores de ILE. 

O portfólio se constitui ainda em um instrumento de avaliação do 

desempenho do aluno e do professor (ANDRADE; GONÇALVEZ, 2006) e, 

quando utilizado durante a vida acadêmica, colabora para a formação do 

profissional reflexivo.  Para as autoras, além de compreender a compilação dos 

trabalhos realizados durante o período, das interferências realizadas à medida 

que se fizerem necessárias e comprovar a efetividade da construção do 

conhecimento, o portfólio se constitui em um instrumento que revela a 

qualidade do ensino-aprendizagem e que desafia os aprendizes a superarem 

os seus limites de produção textual na língua estrangeira, já que a cada nova 
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tarefa, novas serão as exigências e novo será o objetivo, buscando sempre, 

segundo Luckesi (2002), resultados mais satisfatórios.  

 

1.3 Narrativas de aprendizagem 

 

A realidade construída através de narrativas tem sido objeto de 

pesquisa em várias áreas do conhecimento. Na linguística, podemos citar o 

trabalho de Labov e Waletzky (1967); Todorov (1979), na literatura; Schafer 

(1992), na psicanálise; Reissman (1993), em estudos sociais; Brown (1998), 

em estudos sobre tecnologia da informação; Geertz (1995), na antropologia; 

Abma (1998), na área de saúde, e Bruner (2002), na psicologia (PAIVA, 2007).  

As narrativas conferem significados a contextos de aprendizagem 

específicos sob a perspectiva dos próprios aprendizes, pois são eles mesmos 

que explicam como se dá esse processo. Pavlenko (2001) considera que as 

narrativas se constituem em uma fonte informativa precisa acerca de 

motivações, experiências, lutas, perdas e ganhos, ou seja, através das 

narrativas é possível ao pesquisador ter acesso direto às experiências dos 

aprendizes de forma a poder descrever, com certa segurança, o processo de 

aprendizagem. 

Conforme Uyeno (2006), as narrativas têm suas origens na 

confissão religiosa. Elas se constituem em uma forma de dizer algo, de se auto 

dizer e de dizer a outros tudo sobre si mesmo. Para o autor, as narrativas são 

maneiras de levar os indivíduos ao autoconhecimento, visando ao 

entendimento, questionamento, avaliação, manutenção ou à transformação de 

identidades.  

O interesse por narrativas como instrumentos e abordagem de 

pesquisa na análise de aspectos do processo de ensino e aprendizagem de 

línguas vem crescendo no Brasil e no mundo (BARCELOS, 2006). Na LA, este 

interesse se concentra em um movimento de investigação das experiências e 

narrativas de aprendizes e professores de línguas.  Ainda segundo a autora 

(baseada nos estudos de Telles 2000, 2002, 2004) a pesquisa narrativa se 

configura em “uma abordagem adequada para investigação do pensamento e 
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das experiências dos professores” (BARCELOS, 2006, p. 147), no caso deste 

estudo, futuros professores de ILE. 

É através das narrativas que criamos e recriamos a individualidade 

(BRUNER, 20022). O autor sinaliza que existem evidências de que, se não 

tivéssemos capacidade para contar histórias sobre nós mesmos, não seria 

possível conceber a ideia de individualidade. Para o autor, as narrativas nos 

permitem remontar seletivamente o nosso passado, ao mesmo tempo em que 

nos moldam para as possibilidades de um futuro imaginado.  

Muitos estudiosos situam a narrativa como método eficaz em 

capturar a essência da experiência humana, da aprendizagem inerente a ela e 

das mudanças que esta aprendizagem realiza na vida das pessoas 

(BARCELOS, 2006). Para Clandinin e Connelly (2000, p. 18) a “educação e 

estudos educacionais são uma forma de experiência”. Sendo a narrativa a 

melhor forma de representar e entender a experiência, e sendo a experiência o 

foco dos estudos que utilizam as narrativas, pensar narrativamente se 

configura em uma forma de experiência e em uma forma de escrever e pensar 

sobre a experiência. Nas palavras dos autores, “a experiência acontece 

narrativamente. A Pesquisa Narrativa é uma forma de experiência narrativa. 

Portanto, a experiência educacional deve ser estudada narrativamente” 

(CLANDININ; CONNELLY, 2000, p. 19). 

Bruner (20021, p. 46), define a narrativa como “uma seqüência 

singular de eventos, estados mentais, ocorrências envolvendo seres humanos 

como personagens ou atores”. Para o autor, nossa “aptidão para o significado” 

nos permite interpretar o mundo social de maneira particular nos oferecendo 

capacidade suficiente para agir sobre as nossas interpretações (BRUNER, 

20021, p. 69). A narrativa é, pois, para o autor, uma forma de pensar, de 

organizar a experiência humana, de organizar a apreciação de si mesmo, dos 

outros e do mundo onde se vive.  

Oxford e Green (1996) discorrem que as narrativas de aprendizagem 

apresentam potencial tanto para aumentar a consciência dos alunos sobre seu 

processo de aprendizagem, como para ampliar a compreensão do professor 

sobre as peculiaridades de cada aprendiz. Conforme Paiva (2007) esses 

autores - por meio de dados coletados com alunos de várias nacionalidades - 

investigaram estilos e estratégias de aprendizagem. Eles acreditam no poder 
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das histórias de aprendizagem para estreitar os laços entre os alunos quando 

estes compartilham suas histórias. 

Barcelos (2000), baseada no que foi preceituado por Dewey (1938), 

discorre que a experiência se configura na “interação e adaptação dos 

indivíduos a seus ambientes”. Segundo a autora, a experiência perpassa os 

princípios da continuidade e da interação, sendo este referente à transação 

entre o indivíduo e o ambiente, e aquele referente a conexões entre 

experiências passadas e futuras. Ambos envolvem a influência de todos os 

elementos que compõe a experiência. Em outras palavras, “ao interagir com os 

outros e com o ambiente, o indivíduo não só molda, como também é moldado 

por essa interação (ELDRIDGE, 1998, p. 24). 

Podemos dizer então que no âmbito da formação de professores, 

esta interação entre indivíduo e ambiente resulta no desenvolvimento das 

capacidades necessárias para o exercício da profissão de professor. Se o 

indivíduo, durante sua formação, for estimulado a refletir sobre sua prática 

enquanto aluno/aprendiz, poderá levar este hábito também para sua atuação, 

melhorando seu desempenho em sala de aula e aproximando os 

conhecimentos adquiridos na academia da sua realidade cotidiana, 

favorecendo assim, a prática da reflexão-na-ação (CELANI, 2001).  

Sendo assim, a análise de narrativas de aprendizagem realizadas 

em ambiente que estimula a reflexão, poderá apresentar marcas reflexivas que 

evidenciem este processo. Ao identificar estas marcas e suas especificidades, 

poderemos formular um projeto de ensino voltado para a formação do 

professor reflexivo, colaborando para a melhoria do ensino de ILE e da 

educação de forma geral. 

 

1.4 Gramática Sistêmico-Funcional  
 

Apresentados os referenciais acerca da formação de professores, do 

portfólio, e das narrativas de aprendizagem, iniciaremos uma reflexão teórica 

sobre a Gramática Sistêmico-Funcional de Halliday (1985/2004), apresentando 

também algumas considerações de seus seguidores como Eggins (1994), 

Bloor e Bloor (1995), e Thompson (1996). Estudos voltados para a Gramática 

Sistêmico-Funcional (doravante GSF) têm ampliado seu campo de pesquisa, 
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englobando processos de análise da escrita, principalmente no que concerne a 

análise discursivo-textual. 

Inicialmente, a GSF era chamada de Semiótica Social, sendo 

posteriormente revista e ampliada, abarcando a teoria das metafunções, e 

recebendo sua denominação atual como Gramática Sistêmico-Funcional. A 

aceitabilidade da GSF para o estudo da linguagem se deu principalmente por 

considerar o impacto dos contextos da cultura e da situação sobre os usos da 

linguagem e, de como as escolhas desses usos relacionam-se com as 

ideologias e as estruturas sociais (EGGINS, 1994). 

Essa gramática pode ser considerada sistêmica porque se refere à 

língua como o sistema de opções que o falante tem, no contexto das situações 

de fala, para comunicar-se (HALLIDAY, 1994). Os usos da linguagem moldam 

o sistema servindo de aparato para satisfazer as necessidades humanas, e a 

maneira como a linguagem é organizada na intenção de suprir essas 

necessidades é funcional. Uma gramática funcional, portanto, é essencialmente 

uma gramática “natural” (HALLIDAY, 1994), pois tudo nela pode ser explicado, 

referindo-se a como a linguagem é usada. Sob essa perspectiva, através da 

análise sistêmico-funcional de produções textuais é possível identificar marcas 

linguísticas que evidenciem a reflexão dos sujeitos escritores, nesta pesquisa, 

professores em formação de ILE.  

Sendo assim, podemos inferir que sob a perspectiva da GSF, o uso 

que o falante ou escritor faz da língua é o que molda o sistema linguístico. Ou 

seja, a descrição desse sistema deve considerar como a língua está sendo 

usada e como as estruturas linguísticas estão sendo organizadas para serem 

usadas.  

Para Meurer (2005), um dos princípios centrais da GSF estabelece 

que todas as redes semânticas passíveis de serem observadas em um texto 

devem ser relacionadas a especificações contextuais. Todos os significados 

presentes no texto são conectados diretamente com o contexto. Portanto, ao 

analisar aspectos lexicogramaticais, é necessário que cada significado seja 

relacionado simultaneamente a rotinas sociais e a formas linguísticas.  



38 
 

A GSF vê a linguagem como um processo de escolhas concebido 

dentro de um sistema linguístico. A ação de escolher uma unidade linguística 

quando poderia optar por outras é regida pelos fatores contextuais de produção 

do discurso e por aquilo que o falante/escritor quer transmitir. A GSF investiga 

propriamente estas escolhas, observando o tipo de significados por elas 

estabelecidos e a forma linguística pela qual são transmitidos (LIMA, 2008). 

Desse modo, podemos afirmar que qualquer realização linguística está 

imbricada ao contexto em que foi produzida, o que pode ser confirmado por 

nossa capacidade de inferir o contexto através do texto.  

Tentando estabelecer uma ligação entre o texto, as significações e o 

contexto, Halliday (1994) propõe o princípio da estratificação, segundo o qual a 

língua é estratificada simultaneamente em diferentes níveis, que são: a grafo-

fonologia, a léxico-gramática e a semântica discursiva. Dessa estratificação 

surgem dois contextos, o contexto da cultura (gênero) e o contexto da situação 

(registro), fundamentais para compreender como as pessoas fazem uso da 

língua.  

Uma vez que o texto realiza os significados de ambos os contextos, 

de cultura (gênero) e de situação (registro), é necessário que a análise textual 

pressuponha uma teoria de contexto (VIAN JR., 2009). Conforme discorre o 

autor, os textos são produtos genuínos da interação social, sendo necessário 

pensá-los considerando o contexto social do qual emergem. 

O contexto de cultura, como postula Silva (2006, p. 183), molda os 

textos segundo “modelos semióticos de ação social” – os gêneros – e sua 

análise perpassa a descrição de estágios institucionalizados por determinada 

cultura para alcançar determinados objetivos. Assim, é possível afirmar que os 

textos são concretizados em gêneros, que por sua vez revelam aspectos 

sociais e culturais do usuário da língua. Estes gêneros são definidos como “um 

processo social desenvolvido em etapas e orientado a um objetivo que se 

realiza através do registro” (VIAN JR, 2001, p.153).  
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O registro está relacionado ao contexto imediato do evento de uso 

da linguagem, está associado a elementos que têm impacto imediato sobre o 

texto (MEURER, 2006) e é caracterizado por três variáveis contextuais.  

Segundo Eggins (1994), com base no trabalho de Halliday, existem três 

aspectos que influenciam diretamente os aspectos linguísticos de um texto: o 

campo, associado com a realização de significados experienciais; o modo, 

associado com a realização de significados textuais; e relações, associado 

com a realização de significados interpessoais. Esses aspectos são chamados 

de variáveis de registro e exercem impacto significativo no tipo de linguagem 

que será produzida. Assim, na GSF a inter-relação gênero-registro-língua, pode 

ser ilustrada na figura a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – A inter-relação gênero-registro-língua na perspectiva da GSF (Vian Jr, 2001, p.155) 

Halliday (1994) sugere que todos os usos que fazemos da 

linguagem (que são infinitos e mutáveis), são designados a realizar três 

funções principais: a de relatar experiências, com 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); a de criar relações interpessoais, 

com significados relativos às representações de poder e solidariedade, o que 

engloba as atitudes em relação ao outro e os papéis sociais assumidos; e a de 
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organizar a informação, com significados relativos à organização do conteúdo 

da mensagem, relacionando o que se diz ao que foi dito (LIMA-LOPES, 2001). 

Essas funções podem ser percebidas por uma perspectiva “acima” 

das redes semânticas, na qual a variável campo é expressa no texto pelo 

significado experiencial, a variável relações por meio do significado 

interpessoal e a variável modo pelo significado textual. Sob a perspectiva 

“abaixo” das redes semânticas é possível observar esses três significados 

atuando através da associação de padrões léxico-gramaticais.  

Cada tipo de significado refere-se ao que Halliday (1994) chama de 

Metafunções. Essas metafunções ocorrem simultaneamente e assumem três 

perspectivas distintas. Cada uma das metafunções remete a uma das variáveis 

de registro, sendo a variável campo relacionada à metafunção experiencial; a 

variável modo ligada à metafunção textual; e a variável relações, referente à 

metafunção interpessoal. Essas assertivas podem ser melhor visualizadas no 

quadro a seguir: 

 
Quadro 01 – Níveis de realização do registro na GSF, traduzido e adaptado de Halliday (1994). 
 

Conforme o Quadro 01, podemos perceber que cada metafunção é 

associada a um sistema diferente no nível lexicogramatical. A metafunção 

ideacional realiza-se linguisticamente através do sistema de Transitividade; a 

interpessoal por meio do sistema de Modo; e a metafunção textual relaciona-se 

ao sistema de Tema. De acordo com Halliday (1994), essas metafunções co-

ocorrem mesmo que não seja possível identificá-las ao mesmo tempo em uma 

oração, ou seja, na perspectiva hallidayana a oração é multifuncional. 

Assim, podemos dizer que o texto é uma realização dos contextos 

de situação e de cultura. Como este estudo tem como base de dados principal 
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textos de portfólios de aprendizagem, e esses portfólios por sua vez, 

apresentam relatos de experiências vivenciadas durante um semestre letivo, 

usaremos como base teórica para análise e identificação das marcas 

linguísticas que evidenciam a reflexão, a variável campo com os padrões 

gramaticais de transitividade buscando o significado experiencial dos textos 

através da metafunção ideacional.  

1.4.1 O sistema de transitividade: a oração como representação 

Segundo Eggins (1994), a metafunção ideacional constrói 

significados sobre/a partir de nossas experiências, sejam elas do mundo 

interior ou exterior, por meio do sistema de transitividade. Esse sistema está 

interligado à metafunção ideacional, pois codifica os conteúdos das 

experiências humanas e permite a identificação dessas atividades no discurso. 

Permite também o reconhecimento da realidade que se retrata na e pela 

linguagem, já que é por meio dela que falamos de nossas experiências, de 

pessoas, de objetos, de abstrações, de sentimentos e de relações existentes 

no nosso mundo exterior e interior. O sistema de transitividade representa 

vivências e experiências humanas em um evento comunicativo. Essa 

representação é realizada no discurso, por meio da oração, pelos tipos de 

processos. Cada processo, geralmente, é composto por três elementos 

básicos: o próprio Processo; os Participantes envolvidos no Processo; e as 

Circunstâncias associadas ao Processo, situação que é apresentada no quadro 

a seguir, com base em um exemplo retirado do corpus da pesquisa: 

 

Quadro 02 - Exemplo de uma oração e seus respectivos componentes no sistema de 
transitividade 

 

Nessa construção de sentidos no sistema de transitividade, três tipos 

de processo são tidos como principais: materiais, mentais e relacionais, 

nomeados dessa maneira por representarem os elementos verbais mais 

recorrentes na linguagem; e três como secundários: comportamentais, verbais 

Last semester we learn the functions of the word 
Circunstância Participante Processo Participante 

(sintagma adverbial (sintagma nominal) (verbo) (sintagma nominal) 
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e existenciais, que representam os elementos verbais menos recorrentes na 

linguagem (HALLIDAY 2004, p. 171), como mostra a Figura 03: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03 – Tipos de Processos (Traduzido e adaptado de Halliday, 1994, p. 108). 

Conforme a Figura 03, os Processos comportamentais estão entre 

os mentais e materiais; os verbais estão situados entre os relacionais e 

mentais; e os existenciais encontram-se entre os Processos materiais e 

relacionais.  

Tendo em vista que esta pesquisa investiga marcas linguísticas que 

evidenciem a reflexão por meio da análise de processos, a seguir 

explanaremos detalhadamente os seis tipos de Processos, conforme 

classificados por Halliday (2004), seguindo a ordem dos processos principais e 

secundários.  

 

 
Mundo das 

relações 

abstratas (ser)

Mundo físico 

(fazer) 

Mundo da 
consciência 

(sentir) 

Ter 

um

Ter 

uma

Simbolizar 

Dizer 

Pensar 

Sentir

VerComportar

Fazer  

Criar 

Acontecer 

Existir 

Relacional 

Verbal 

Mental 

Comporta-
mental 

Material 

Existencial 



43 
 

1.4.1.1 Os Processo principais 

Conforme postula Halliday (2004), os processos principais são os 

materiais, mentais e relacionais. Cada processo principal se desdobra em 

subtipos de Processos, sendo os materiais subdivididos em criativos e 

transformativos; os mentais em afetivos, cognitivos, desiderativos e 

perceptivos; e os relacionais do tipo intensivo, circunstancial ou possessivo. 

Os Processos materiais referem-se a ações concretas, 

representados pelos verbos do fazer, do agir, do acontecer. Halliday (1994) 

postula que essas ações são consideradas concretas porque provocam uma 

mudança no mundo material, expressando a noção de que uma entidade faz 

algo, que realiza uma ação. Com base no trabalho de Halliday (1994), Romero 

(1998, p. 76), explica que para identificar os processos, existem perguntas-

teste que podem ser feitas para facilitar sua identificação, a exemplo dos 

Processos materiais, “um critério para identificar o Processo material é a 

pergunta-teste: ‘O que x fez?’ ou ‘O que aconteceu com x?’”. 

Os Processos materiais podem apresentar os seguintes 

participantes: 

 Ator (Participante que realiza a ação);  

 Meta (entidade para quem a ação é feita),  

 Extensão (Participante que complementa a ação); e  

 Beneficiário (entidade que é beneficiada pela ação), 

demonstrados no exemplo a seguir:  

I read all the texts and my questions were answered 
Ator Pr. material Meta Beneficiário Extensão 

 
Como mencionamos anteriormente, os Processos materiais são 

subdivididos em dois tipos: os criativos, representado por verbos como formar, 

aparecer, fazer, criar, produzir, pintar, abrir, como ilustra o seguinte exemplo: 

 

I wrote the entries to my portfolio. 
Ator Pr. Mater. Criativo Meta Beneficiário 
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Os Processos materiais transformativos são representados por 

verbos como reduzir, torcer, mover, iluminar, destruir, colorir. Nos Processos 

materiais criativos, um dos participantes é trazido à existência na medida em 

que o processo se desenvolve, enquanto que nos Processos materiais 

transformativos, um dos participantes preexiste e sofre modificações 

(HALLIDAY, 2004), como veremos em 

 

I apply the new terms in my analysis. 
Ator Pr. Mater. Transformativo Meta Beneficiário 

 

Os Processos mentais são responsáveis por representar nosso 

mundo interno (HALLIDAY, 2004). Esses processos são constituídos por dois 

Participantes, quais sejam o Experienciador, representado por uma entidade 

dotada de consciência; e o Fenômeno, participante que é pensado, percebido 

ou sentido.  

Conforme Romero (1998, p.76), e de acordo com o proposto por 

Halliday (1994), a pergunta-teste capaz de identificar um Processo mental 

seria: “Qual foi a reação dele/dela?” ou “Que efeito isso teve nele/nela?”. 

Esses processos expressam o que acontece em nossa consciência, 

e podem ser subdivididos em: 

 Afetivos, relacionados aos sentimentos, e expressos por verbos 

como gostar e amar; 

I like the discussions. 
Experienciador Pr. Men. Afetivo Fenômeno 

 

 Cognitivos, relacionados a decisão e a compreensão, 

identificados por verbos como saber, entender e decidir; 

I learned many things... 
Experienciador Pr. Men. Cognitivo Fenômeno 
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 Desiderativos, relacionados a vontades e desejos, apresentados 

por verbos como querer e desejar; 

I want to have a better learning. 
Experienciador Pr. Men. Desiderativo Fenômeno 

 

 Perceptivos, relacionados à observação e percepção de 

fenômenos, expressos por verbos como sentir, ver e ouvir. 

 

I feel a little dificulty yet... 
Experienciador Pr. Men. Perceptivo Fenômeno 

 
 

Os Processos relacionais fazem referência aos processos de ‘ser’ ou 

de ‘ter’, estabelecendo conexões entre entidades, “identificando-as ou 

classificando-as, na medida em que associam um fragmento da experiência a 

outro” (CUNHA; SOUZA, 2007, p. 58). Seus Participantes são denominados 

como Portador/Atributo, Característica/Valor, Possuído/Possuidor, e 

identificado/Identificador. Esses processos expressam qualidade, identificação, 

circunstância e podem ser classificados em intensivo, circunstancial ou 

possessivo.  

No modo intensivo, uma identidade ou atributo é associado a uma 

entidade: 

I am a little bit shy... 
Portador Pr. Rel. Intensivo Atributo 

 

 

No modo circunstancial, a relação entre as entidades é de lugar, 

tempo, modo, causa, companhia, papel ou ângulo: 

 

I was not so involved... 
Portador Pr. Rel. Circunstancial Característica 
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Já no modo possessivo, a relação entre as entidades é de posse, ou 

seja, uma entidade possui a outra: 

 

I don’t have a solid relationship with my classmates
Possuidor Pr. Rel. Possess. Possuído 

 

Além disso, os Processos relacionais ainda podem ser divididos em 

outros dois tipos, quais sejam Processo relacional atributivo e Processo 

relacional identificador. O Processo relacional atributivo dá atributo ao 

participante, como no exemplo: 

 

I am capable to do it. 
Portador Pr. Rel. Atributivo Atributo 

 

O Processo relacional identificador, por sua vez, revela uma 

identificação de uma entidade em relação a outra, nas palavras de Halliday 

(1994) estabelece uma relação do tipo x é a identidade de a, e essa relação 

entre as entidades pode ser reversível.  O exemplo a seguir demonstra esta 

situação: 

 

I am now  a person who reflects. 
Identificado Pr. Rel Identificador Identificador 

 

Apresentados os Processos principais e suas características, 

passaremos à apresentação e exemplificação dos processos secundários. 

 

 

1.4.1.2 Os Processos Secundários 

 

Os Processos secundários recebem esta denominação por estarem 

situados nas intermediações dos processos principais. Eles apresentam 

características comuns aos processos principais, no entanto constituem 

também suas características próprias, porém sem apresentar subdivisões 

(CUNHA; SOUZA, 2007, p. 55). Os Processos secundários são divididos em: 

comportamentais, que estão situados entre os processos materiais e mentais; 
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verbais, que aparecem entre os processos mentais e relacionais; e os 

processos existenciais, que estão situados entre os processos materiais e 

relacionais, como previamente explicitado.  

Os Processos comportamentais demonstram os comportamentos 

humanos, incluindo suas necessidades fisiológicas e atividades psicológicas 

(CUNHA; SOUZA, 2007, p. 60). Os participantes desse processo são o 

Comportante (entidade que realiza a ação) e a Extensão (que define o escopo 

do processo). Estes Processos permitem a distinção entre Processos 

claramente mentais, caracterizados por verbos como olhar, assistir, encarar, 

preocupar-se, como em 

 

I am worried about my absences. 
Comportante Pr. Comportamental Extensão 

 

e os aspectos físicos externos a esses Processos, caracterizados por verbos 

como rir, chorar, suspirar, bocejar, dentre outros (HALLIDAY, 2004). 

 

I laugh a lot with my classmates... 
Comportante Pr. Comportamental Extensão 

 

Os Processos verbais correspondem a processo da ação verbal e 

suas variações (EGGINS, 1994). São representados por verbos do dizer como 

falar e perguntar, e estão situados entre os processos materiais e mentais. Esta 

situação permite afirmar, segundo Halliday (1994) que o Processo verbal é uma 

ação física que reflete o pensamento colaborando com a construção das 

narrativas e o estabelecimento de diálogos.  

Estes Processos apresentam quatro participantes, quais sejam o 

Dizente, o Receptor, o Alvo e a Verbiagem. O Dizente é quem diz ou realiza a 

ação verbal; o Receptor é aquele para quem a ação verbal é dirigida; o Alvo é a 

entidade que é dirigida ou apontada pelo Processo verbal, e a Verbiagem é o 

conteúdo expresso pela ação verbal. O exemplo a seguir é uma demonstração 

dessas composições: 

 

...I ask the professor about the topic. 
Dizente Pr. Verbal Alvo Verbiagem 
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Os Processos existenciais representam o existir ou acontecer. Sua 

função é afirmar a existência de algo, e esses processos caracterizam-se por 

apresentar apenas um participante, o Existente. Como no corpus desta 

pesquisa não foram encontradas ocorrências de Processos existenciais, 

usaremos um exemplo externo ao corpus para ilustrar esta situação: 

 

There were no classes! 
Pr. existencial Existente 

 

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

apresentamos no Quadro 03 um resumo dos processos, seus significados e 

participantes direta e indiretamente envolvidos em cada um. 

 

Tipo de Processo Significado Participantes 
Diretamente 
envolvidos 

Indiretamente 
envolvidos 

Material 
Ação 
Evento 

Fazer 
Fazer 
Acontecer 

Ator e Meta Extensão e 
Beneficiário 

Comportamental Comportar-se Comportante Extensão 
Mental 

Perceptivo 
Cognitivo 
Desiderativo 
Afetivo 

Sentir 
Ver 
Pensar 
Querer 
Sentir 

Experienciador e 
Fenômeno 

 

Verbal Dizer Dizente e Alvo Receptor e 
Verbiagem 

Relacional 
Atributivo 
Identificativo 

Ser 
Atribuir 
Identificar 

 
Identificado, 
Identificador, 
Atributo e Valor 
 

 
Atributo, 

Beneficiário e 
Designador 

Existencial Existir Existente  
Quadro 03 – Tipos de processos, significados e participantes (Traduzido livremente de 

Halliday, 2004, p. 260) 
 

1.5 Articulação das teorias apresentadas na pesquisa 

 

A formação de professores deixou de ser um estudo essencialmente 

educativo e filosófico, para tornar-se uma das linhas de pesquisa da LA 

(STURM, 2008). Partindo de estudos que traziam como foco os processos de 

ensino-aprendizagem em sala de aula, surge ainda na década de 1990 o 
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interesse dos estudiosos da LA em pesquisar a formação de professores de 

língua estrangeira (GIL, 2005). No resgate que a autora realiza em torno do 

tema, apresenta três focos investigativos principais, sendo (1) a formação de 

professores e prática reflexiva/ consciência crítica; (2) formação de professores 

e crenças; e (3) formação de professores e construção da identidade 

profissional. 

Neste ínterim, esta pesquisa se relaciona mais precisamente com o 

primeiro tópico investigativo, formação de professores e prática reflexiva/ 

consciência crítica, pois focamos o estudo na formação inicial de professores e 

como se dão os processos de formação do professor reflexivo. Percebemos 

que esta característica somente se desenvolve de forma satisfatória durante a 

formação acadêmica se o aluno, futuro professor, for exposto a situações que 

estimulem o processo reflexivo.  

Para chegarmos a estas considerações, observamos em portfólios, 

compostos por narrativas de aprendizagem - que conforme Beattie (2000) são 

os referenciais pelos quais refletimos acerca de nossas experiências - como se 

realizam marcas de reflexão no discurso dos alunos, futuros professores de 

ILE. Para observar estas ocorrências, utilizamos a ferramenta computacional 

Wordsmith Tools (SCOTT, 2009), na intenção de agregar credibilidade à 

quantificação dos dados que compõe o corpus da pesquisa. Através de seus 

aplicativos, esta ferramenta proporciona a visualização dos exemplos dentro de 

seu texto de origem, possibilitando ao pesquisador estabelecer a inter-relação 

dessas produções com seu contexto de produção e contexto de cultura.  

Para compreender o sentido dos discursos materializados em 

narrativas de aprendizagem, consideramos as assertivas da Gramática 

Sistêmico-Funcional de Halliday (1994), bem como trabalhos de seus 

seguidores como Eggins (1994), Bloor e Bloor (1995) e Thompson (1996). Sob 

a perspectiva da metafunção ideacional, procuramos encontrar marcas 

linguísticas que evidenciem o processo reflexivo através da análise dos 

processos principais e secundários, mais especificamente entre os processos 

mentais e suas subdivisões, ou processos mentais afetivos, desiderativos, 

cognitivos e perceptivos. 
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Pensando na relação entre reflexão crítica, narrativas de 

aprendizagem e portfólios, ao utilizar esse instrumento como meio de coleta de 

narrativas, o professor consegue observar toda a evolução da aprendizagem 

do aluno, inclusive formas de registro de suas reflexões acerca de seu 

processo de aprendizagem. O portfólio serve como um catálogo de todas as 

atividades realizadas durante o período, inclusive das narrativas de 

aprendizagem produzidas ao final de cada módulo avaliativo, como é o caso 

deste estudo. Este formato possibilita ao professor acompanhar o 

desenvolvimento do aluno em suas especificidades, sejam elas relacionadas às 

atividades propostas, seja no modo como o aluno organiza seus trabalhos, seja 

na evolução de sua prática escrita. 

Neste ínterim, a GSF, por considerar a linguagem como fruto dos 

contextos de situação e de cultura, proporciona ao professor a possibilidade de 

observar a influência destes contextos nas produções, oferecendo diferentes 

recursos de análise, como por exemplo, dos processos utilizados pelos alunos 

para a produção de determinados gêneros. Esta situação possibilita 

estabelecer em seu planejamento ações que influenciem o desenvolvimento de 

atividades desencadeadoras do pensamento crítico e da motivação para 

aprendizagem. 
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CAPÍTULO ll 
 

METODOLOGIA DE PESQUISA 
  

Neste capítulo, será apresentada a metodologia adotada para 

realização desta pesquisa. Inicialmente apresentamos a justificativa da 

inserção deste estudo no campo da Linguística Aplicada, fundamentando 

teoricamente esta explicação nos estudos de Moita Lopes (1996), Rampton 

(1997), Rajagopalan (1999), Liberali (2006) e Archanjo (2008). 

Em seguida, realizamos uma retomada das características da 

pesquisa quali-quantitativa com base principal nos estudos de Wilson (1982), 

McKinley (1993), Baum (1995), Neves (1996), Bignardi (1998), Flick (2004) e 

Silverman (2004). 

Posteriormente, delineamos o contexto da pesquisa e descrevemos 

os procedimentos de geração dos dados. Apresentamos, também, uma breve 

descrição do instrumento computacional WordSmith Tools 5.0 (SCOTT, 2009) 

e da Linguística de Corpus (BERBER SARDINHA, 2004) que serão utilizados 

para a análise do material pesquisado tendo como suporte as categorias 

analíticas da Gramática Sistêmico-Funcional (Halliday, 1994).  

2.1 Inserção do estudo na área da Linguística Aplicada 

O objetivo geral desta pesquisa é caracterizar, sob a perspectiva da 

metafunção ideacional da Gramática Sistêmico-Funcional de Halliday (1994), 

além de trabalhos como o de Eggins (1994), as marcas linguísticas que 

evidenciam o processo reflexivo de professores de Inglês como Língua 

Estrangeira (ILE) em formação inicial, no curso de graduação em Letras, em 

narrativas de aprendizagem coletadas em portfólios.  

Na posição defendida por Rampton (1997) e mais tarde ratificada 

por Rajagopalan (1999), a Linguística Aplicada (LA) é colocada como uma 

alternativa investigativa crítica dos problemas de linguagem, propondo-se ainda 

que estabeleça com outras disciplinas “um diálogo sério no qual se consideram 

as implicações éticas, ideológicas e políticas das escolhas que se fazem no 

campo teórico, relevantes para a prática da pesquisa científica” (ARCHANJO, 
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2008). Sua perspectiva aplicada refere-se à “transformação das condições 

sociais a partir da análise, compreensão e redimensionamento dos aspectos 

linguísticos que compõe as ações humanas” (LIBERALI, 2006, p.16). Desse 

modo, esta pesquisa se insere no campo da LA, pois tem a preocupação de 

investigar a inserção da prática reflexiva no cotidiano de professores em pré-

serviço, durante o seu processo de formação.  

A LA tem como uma de suas temáticas de estudo o processo de 

ensino e aprendizagem das línguas, o que de certa forma  aproxima a área de 

sua didática. Ela produz conhecimentos sobre os diversos prismas desse 

processo de ensino e aprendizagem, como arcabouço teórico para guiar as 

práticas desenvolvidas nas didáticas de língua materna ou estrangeira (MOITA 

LOPES, 1996).  

A LA ainda estabelece uma interface com a pedagogia e a 

educação, privilegiando investigações sobre estudos do letramento, interação 

em sala de aula, formação de professores, dentre outras. Como afirma Moita 

Lopes (1996), a formação de professores de línguas se configura como 

constante objeto de pesquisas no campo da LA. Para este autor, no Brasil 

muitas pesquisas da área enfocam questões relativas ao uso da linguagem em 

sala de aula, englobando aspectos de ensino/aprendizagem de língua e a 

formação do professor.  

Esta pesquisa tem como objetivo geral caracterizar as marcas 

linguísticas que os alunos utilizam no relato de suas experiências de 

aprendizagem que evidenciem processos de reflexão, e como objetivo 

específico investigar as percepções sobre o portfólio como ferramenta auxiliar 

na formação do professor reflexivo.  

Diante da problemática desse estudo de forma particular, os 

apontamentos desta pesquisa podem colaborar para a reelaboração curricular 

de cursos de formação de professores de língua inglesa, visando novas 

perspectivas de trabalho que incorporem a reflexão na prática cotidiana de sala 

de aula de professores em pré-serviço. A inserção do portfólio como recurso 

para o desenvolvimento de uma avaliação mais inclusiva dos sujeitos com o 

processo de aprendizagem pode fazer parte desta nova perspectiva para a 
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formação de professores, auxiliando na renovação do currículo e no efetivo 

desenvolvimento de projetos multidisciplinares dentro da academia. 

2.2 Tipo de pesquisa 

Para Neves (1996), a pesquisa social tem sido marcada por estudos 

que valorizam o emprego de métodos quantitativos pra explicar e descrever 

fenômenos. Contudo, é possível identificar uma nova forma de abordagem que 

também apresenta resultados significativos para as investigações: trata-se da 

pesquisa qualitativa. O autor explica que esta abordagem foi inicialmente 

utilizada nas áreas da Antropologia e Sociologia, ganhando novos seguidores e 

sendo aplicada hoje nas mais diversas áreas, como Educação, Pedagogia e 

Psicologia. 

Enquanto os estudos quantitativos procuram seguir com rigidez um 

plano previamente estabelecido, baseado em hipóteses, a pesquisa qualitativa 

costuma ser direcionada ao longo de seu desenvolvimento, sem se preocupar 

em enumerar ou medir acontecimentos. Dela derivam “dados descritivos 

obtidos mediante contato direto e interativo do pesquisador com a situação 

objeto de estudo” (NEVES, 1996, p. 1). Para o autor, nas pesquisas qualitativas 

é frequente o princípio da alteridade, no qual o pesquisador procura entender o 

fenômeno pesquisado partindo da perspectiva dos participantes da situação 

estudada, e a partir dela, situe a sua própria interpretação de tal ocorrência.  

A relevância da realização de pesquisas de cunho qualitativo está 

relacionada à “pluralização das esferas de vida” (FLICK, 2004, p. 17), 

característica que exige uma nova sensibilidade para o estudo empírico das 

mais diversas questões. Nesse ínterim, Flick (2004) discorre que as narrativas 

devem ser observadas em termos locais, temporais e situacionais para que o 

pesquisador tenha a familiaridade necessária com o meio que deseja 

pesquisar. 

Para Silverman (2004), a pesquisa qualitativa em ciências sociais 

tem contribuído significativamente para a compreensão da sociedade, da 

cultura e da língua, com fundamentações teóricas e recursos metodológicos 

consistentes. Em suas contribuições para o campo, o autor discute as 

diferenças entre teoria, metodologia e método. Segundo o autor, a teoria 
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consiste de relações possíveis construídas entre conceitos e conjuntos de 

conceitos, enquanto que a metodologia caracteriza-se pelas escolhas que 

podemos fazer para nos familiarizarmos com o objeto de estudo, dos métodos 

que escolhemos para realizar a geração dos dados e da maneira como 

realizamos a análise desses mesmos dados. Conforme ressalta o autor, é a 

metodologia que define como iremos estudar o fenômeno. Por método, o autor 

compreende as técnicas de pesquisa específicas para coleta e geração de 

dados, lembrando que o método e a metodologia devem ser avaliados por sua 

utilidade e concordância com a teoria escolhida. 

Como pesquisa quantitativa, entende-se a investigação baseada em 

dados numéricos, na qual as informações obtidas podem ser verificadas 

através da mensuração de ocorrências estatisticamente comprovadas. 

Geralmente é aplicada na intenção de responder a hipóteses ou teses a serem 

testadas (BIGNARDI, 1998). Aliada à pesquisa qualitativa, auxilia na tarefa de 

quantificação dos dados, porém, sem a intenção de realizar um teste. Para 

Bignardi (1998, p. 2) 

A pesquisa quantitativa aplica-se à dimensão 
mensurável da realidade e transita com eficácia na 
horizontalidade dos extratos mais densos e 
materiais da realidade. Seus resultados auxiliam o 
planejamento de ações coletivas e produz 
resultados passíveis de generalização, 
principalmente quando as populações pesquisadas 
representam com fidelidade o coletivo (BIGNARDI, 
1988, p. 2). 

 

Seguindo essas premissas, é possível inferir que a principal 

diferença entre a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa está na maneira 

como os dados são gerados ou coletados e no modo como são interpretados 

pelo pesquisador. Enquanto a pesquisa quantitativa pode apresentar 

generalizações, especialmente se for baseada em um número alto de 

ocorrências que representem com fidedignidade o coletivo, a pesquisa 

qualitativa se vale de interpretações e pode ser baseada em um número menor 

de ocorrências, com dados gerados no intuito de atender aos objetivos da 

pesquisa proposta. Contudo, o ideal é que vejamos as duas como 

complementares, como parte de um contínuo que se realiza dentro de toda 

pesquisa. Nas palavras de Wilson (1982): 
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As abordagens qualitativas e quantitativas são 
métodos complementares, em vez de competitivos, 
e o emprego de um método particular [...] deve 
basear-se, sim, na natureza do problema real de 
pesquisa que se tem em mãos” (WILSON, 1982, p. 
501). 

A sugestão de autores como McKinley (1993) e Baum (1995), 

pesquisadores do campo da saúde pública, é a de que ao invés de 

considerações fundamentais que determinem a decisão contra ou a favor da 

pesquisa qualitativa ou da pesquisa quantitativa, se obedeça à apropriabilidade 

do método ao assunto em estudo e às questões de pesquisa, pois, “o que 

distingue as duas abordagens é mais o grau de formalização e de 

padronização do que a justaposição de palavras e números” (FLICK, 2004, p. 

278).  

Esta pesquisa pode ser classificada como quali-quantitativa, pois 

parte de um corpus específico, gerado conforme seus objetivos. Através desse 

corpus, procura mensurar ocorrências de marcas linguísticas que evidenciem o 

processo de reflexão para que posteriormente possam ser realizadas as 

devidas interpretações e análises.  

Nesta pesquisa, a contribuição quantitativa se dá através da 

utilização do instrumento computacional WordSmith Tools 5.0 (SCOTT, 2009), 

com o objetivo de identificar marcas linguísticas que evidenciem a reflexão em 

produções textuais de professores em formação, especialmente por seus 

aplicativos Wordlist, e Concord.  

O primeiro aplicativo, Wordlist, possibilitou a criação de listas de 

palavras por meio das quais foi possível observar o número de ocorrências 

lexicais que deram origem a quantificação dos dados e aos comparativos 

numéricos entre os módulos First e Final Assessment.  

O segundo aplicativo, Concord, auxiliou na classificação e contagem 

dos processos apresentados pelos dados, colaborando com a identificação das 

marcas linguísticas que evidenciaram o processo reflexivo nos discursos 

materializados em narrativas de aprendizagem dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa.  
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Por meio da contagem de palavras, foi possível identificar o pronome 

“I” como referente do Experienciador de maior ocorrência no corpus. Em 

seguida verificamos suas associações com outros termos e classificamos os 

processos advindos dessas associações. Pela mensuração dos dados, 

pudemos estabelecer parâmetros de análise em cada módulo individualmente, 

para em seguida comparar as ocorrências de processos nos dois módulos 

analisados neste estudo. 

Sua parte qualitativa está relacionada com a tentativa de responder 

as questões de pesquisa através da interpretação dos dados quantitativos e da 

identificação das marcas linguísticas evidenciadas por estes dados. Também 

podemos classificar como qualitativa a demonstração das ocorrências de 

processos por meio de exemplos retirados do corpus, bem como de trechos 

das produções que possibilitam o embasamento para comprovação do que foi 

apontado pelos dados quantitativos. 

Posteriormente à identificação dos processos ocorridos em maior 

número, iniciou-se efetivamente a análise qualitativa através da investigação 

das marcas linguísticas que evidenciassem o processo reflexivo nos discursos 

dos alunos, futuros professores de ILE.  

Ao observar a quantificação dos dados e perceber uma maioria 

significativa de processos mentais, foi possível inferir que, ao produzirem 

narrativas para a composição de seus portfólios de aprendizagem, os 

participantes da pesquisa usam recursos linguísticos que evidenciam o 

processo reflexivo em seus discursos, demonstrando mais o seu pensamento e 

sentimentos do que outras ações comumente encontradas em narrativas, como 

as narrativas de viagens, por exemplo.  

Diante disso, podemos pensar que o próprio contexto e o 

direcionamento da atividade tenham influenciado nas escolhas lexicais dos 

participantes, resultando em narrativas que demonstrem com mais facilidade os 

processos reflexivos do que outras ações. 
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2.3 Descrição do contexto e participantes 

 Os dados utilizados neste estudo foram coletados em uma 

universidade federal no nordeste brasileiro, em uma turma de graduação do 

curso de Letras Inglês.  

 O grupo pesquisado é composto por treze participantes, sendo 7 

(sete) deles do sexo feminino e 6 (seis) do sexo masculino, com idade entre 19 

(dezenove) e 47 (quarenta e sete) anos. Quatro participantes possuem 

graduação anterior: 1 no curso de   Agronomia, 1 no curso de Filosofia e 2 no 

curso de Letras Português. Os demais cursaram apenas o Ensino Médio 

regular, como pode ser visualizado no Quadro 04: 

Quadro 04 – Perfil dos participantes 

Estes dados demográficos foram coletados a partir de uma ficha que 

continha os seguintes itens: 

 Nome do participante; 

 Sexo – com alternativas para serem marcadas F (feminino) e M 

(masculino); 

 Endereço de E-mail; 

 Idade do participante; 

 Se o participante atuava como professor de Inglês, com as 

opções para marcar Sim e Não; 

o Quando marcada a opção Sim, seguiam os questionamentos: 

 Há quanto tempo leciona; 

 Em que tipo de escola? 

 Para que níveis ensina? 

    Se o participante possuía graduação anterior, com opções para 

marcar Sim e Não; 

Participantes 7 mulheres e 6 homens 
Faixa etária Entre 19 e 47 anos 
Formação anterior Agronomia (1) 

Filosofia (1) 
Letras Português (2)  
Ensino Médio (9) 
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o Quando marcada a opção Sim, era solicitado ao participante 

que indicasse a área de sua formação anterior. 

Como apenas três participantes indicaram atuação como 

professores de Inglês, não consideramos este fato relevante para a pesquisa, 

deixando-o de fora de nossa tabulação. Além disso, esta situação confirma o 

fato de que são professores iniciantes e, num universo de treze, dez estão em 

formação inicial para serem professores de ILE. 

Ainda consideramos como participantes a pesquisadora; e o 

professor da turma, participação que merece destaque por sua atuação e 

participação no planejamento e desenvolvimento das tarefas com os alunos. A 

escolha deste grupo foi feita devido ao professor da classe utilizar o portfólio 

como uma das formas de avaliação dos alunos durante o segundo semestre 

letivo de 2009.  

Por ter experiência como professora de ILE, a pesquisadora 

observou as aulas com o distanciamento necessário para que o registro das 

ocorrências fosse fiel ao contexto, tentando identificar relações afetivas que 

pudessem influenciar no relacionamento do grupo. Entretanto, o número de 

aulas observadas não permitiu que essa intenção fosse cumprida de maneira 

efetiva. Apesar disso, essas observações foram utilizadas para fazer a 

descrição do grupo estudado. 

2.4 Procedimentos e instrumentos de geração dos dados 

A geração dos dados ficou condicionada aos momentos de 

avaliação da disciplina, que passou por três etapas de produção favorecidas 

pela estrutura de avaliação da universidade. Tal estrutura prioriza três 

momentos avaliativos formais durante o semestre, podendo ser desenvolvido 

de outros modos, mas, em função de as avaliações serem regidas por um 

sistema informatizado, são inseridas apenas três notas, daí a organização em 

etapas. Desse modo, o professor desenvolvia várias formas de avaliação, por 

meio de diferentes instrumentos como atividades de escrita, auto avaliações e 

provas, consolidadas em uma avaliação ao término de cada módulo.  
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Ao final de cada uma destas etapas era solicitado aos participantes 

desta pesquisa que produzissem um texto, orientado por questionamentos 

apresentados pelo professor (que podem ser visualizados em anexo) expondo 

impressões e reflexões acerca de atividades realizadas em sala de aula pelos 

alunos.  Estas produções compuseram o corpus desta pesquisa e foram 

nomeadas como “First Assessment”, “Second Assessment” e “Final 

Assessment”. Para melhor organização dos dados, os textos foram 

identificados por etapa e por participante, ou seja, cada aluno recebeu a inicial 

A, de aluno, um número sequencial e, em seguida, cada tarefa recebeu a inicial 

T, de tarefa. Assim, por exemplo, o exemplo A1T1 é o texto um do aluno um 

para a tarefa um e assim sucessivamente, até o aluno treze. 

As tarefas finais do primeiro e do terceiro módulo, nomeadas como 

First Assessment e Final Assessment foram utilizadas integralmente, pois todas 

as questões nelas propostas incitavam o processo reflexivo em suas 

solicitações. Entretanto, com a tarefa final do segundo módulo, nomeada como 

Second Assessment, não aconteceu o mesmo. Por tratar-se de uma avaliação 

com questões objetivas acerca do conteúdo trabalhado no período, preferimos 

não incluí-la na composição do corpus, considerando que as respostas obtidas 

através deste questionário não correspondiam ao objetivo do curso dado, de 

fazer com que professores em formação refletissem sobre sua prática 

enquanto alunos. Além disso, como o critério metodológico desta pesquisa é o 

de comparar uma avaliação inicial com uma avaliação final, para que se possa 

estabelecer um comparativo entre elas, surge mais um motivo para não utilizar 

na análise os dados obtidos por meio do módulo Second Assessment. 

Com a preocupação de colaborar com a formação de professores de 

ILE, o presente estudo tem como objetivo específico, responder às seguintes 

questões de pesquisa:  

1) Quais são as representações dos alunos, professores de 

Inglês como Língua Estrangeira em formação, acerca de 

suas experiências de aprendizagem? 

2) Como estas representações são realizadas no discurso 

desses futuros professores, materializados em seus 

portfólios de aprendizagem? 
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3) Como os alunos, futuros professores de Inglês, veem o 

portfólio na construção de uma relação mais reflexiva e mais 

inclusiva em seu próprio processo de formação? 

Cada relato geral foi orientado por um questionário oferecido ao 

grupo por seu professor, com o objetivo de desenvolver nos futuros professores 

a prática reflexiva. Entre uma atividade e outra, o professor oferecia como 

leitura para embasamento teórico, textos sobre reflexão na ação e outros 

conceitos relacionados. Essa prática também é defendida por Celani (2001) 

que a classifica como imprescindível à manutenção do processo educativo, de 

produção de conhecimento centrado na sala de aula, por meio de um processo 

reflexivo crítico, em torno do “conhecimento-na-ação” e da “reflexão-no-uso”. 

Para a autora “só por meio da prática reflexiva o professor poderá alcançar o 

domínio da complexidade e da imprevisibilidade, que é o que encontrará no 

mundo, na escola, na sala de aula” (CELANI, 2001, p. 36). 

Ao final das observações e com as produções textuais concluídas, a 

pesquisa contou com 26 (vinte e seis) produções textuais que serviram de 

aparato para identificar as marcas linguísticas que evidenciaram o processo 

reflexivo no discurso de professores de Inglês em formação, materializado em 

narrativas de aprendizagem.  

2.5. A Linguística de Corpus 

A Linguística de corpus é uma área da Linguística que se ocupa da 

coleta e análise de um corpus (BERBER SARDINHA, 2004), ou de um conjunto 

de dados linguísticos coletados especificamente para servirem como objeto de 

uma pesquisa linguística.  

A Linguística de Corpus faz uso de uma abordagem empirista, 

contrária à abordagem racionalista, do ponto de vista linguístico, e tem como 

central a noção de linguagem enquanto sistema probabilístico. De acordo com 

essa noção, os traços linguísticos não ocorrem de forma aleatória, sendo 

possível evidenciar e quantificar regularidades ou padrões. É comum na área 

afirmar que a linguagem é padronizada (patterned), isto é, existe uma 

correlação entre os traços linguísticos e os contextos de uso da linguagem. Na 
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Linguística de Corpus, a padronização se evidencia por colocações, coligações 

ou estruturas que se repetem significativamente. Os principais conceitos de 

padronização na Linguística de Corpus são: colocação, coligação e prosódia 

semântica (BERBER SARDINHA, 2000). 

A Linguística de Corpus surgiu com a necessidade que estudiosos 

da língua sentiram em apoiar-se em usos reais para fazerem generalizações ou 

teorizar a respeito do funcionamento linguístico. Ela está intimamente ligada ao 

uso do computador, pois os dados que compõe o corpus são eletrônicos, ou 

seja, a linguística de corpus contemporânea caracteriza-se pela coleta e 

análise de corpora eletrônicos, que devem ser autênticos (não inventados) e 

representativos de uma língua ou de uma variedade da língua que se deseja 

estudar. (BERBER SARDINHA, 2000). 

As ferramentas computacionais são geralmente utilizadas para 

reorganização e extração de informações do corpus, para posterior observação 

e interpretação de dados, fornecendo novas perspectivas de análise linguística. 

As ferramentas computacionais mais comuns são: programas para listar 

palavras, que fazem a contagem das palavras de um corpus; 

concordanciadores, programas que permitem que o usuário procure por 

palavras específicas em um corpus, fornecendo listas para as ocorrências da 

palavra em contexto; e etiquetadores, que fazem análises automáticas do 

corpus e inserem etiquetas (códigos) de ordem morfossintática, sintática, 

semântica ou discursiva (BERBER SARDINHA, 2004). Nesta pesquisa 

especificamente, foi utilizada a ferramenta computacional Wordsmith Tools em 

sua versão 5.0, e seus aplicativos Worslist e Concord, que serão apresentados 

a seguir.  

2.5.1 O Wordsmith Tools 5.0 

A ferramenta computacional Wordsmith Tools 5.0 é um conjunto de 

programas destinado a auxiliar análises linguísticas. Ele foi criado em 1996 por 

Mike Scott, na universidade de Liverpool, Reino Unido, e permite a efetivação 

de análises baseadas na frequência e na ocorrência de palavras. O Wordsmith 
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Tools possui três ferramentas (Wordlist, Keywords e Concord) e quatro 

utilitários (Renamer, Text Converter, Splitter e Viewer).  

O programa WordSmith Tools, assim como outros programas de 

computador para análise linguística, funciona com base em três princípios 

abstratos básicos: a Ocorrência, a Recorrência e a Co-ocorrência. A 

Ocorrência corresponde à situação dos itens estarem obrigatoriamente 

presentes no corpus analisado, ou seja 

itens que não ocorrem não são incorporados 
porque não são observáveis; na presença de regras 
pré-definidas é possível prever quais itens deveriam 
ocorrer, mas na ausência destes construtos prévios 
não é possível fazer tal previsão (BERBER 
SARDINHA, 1999, p. 05). 

A Recorrência implica em os itens estarem presentes no corpus pelo 

menos duas vezes. Esta situação não implica em classificar itens de frequência 

1 como irrelevantes,  pelo contrário, enquanto um nível de frequência (‘ranking’) 

eles são importantes, tanto que são conhecidos por um rótulo específico, qual 

seja o de ‘hapax legomena’ (BERBER SARDINHA, 1999). Segundo o autor, os 

‘hapax’ formam a maioria dos itens da linguagem, por isso um corpus é 

representativo na medida em que representa estes itens.  

Itens de frequência 1 são em geral raros, e é a 
existência de itens raros que pressupõe a 
necessidade de corpora grandes na pesquisa, pois 
corpora maiores dão mais chance de itens raros 
aparecerem. (BERBER SARDINHA, 1999, p. 05). 

 Já a Co-ocorrência corresponde aos itens ocorrerem na presença 

de outros itens. Um item isolado é muito pouco informativo, mas obtém 

significância na medida que é interpretado como parte de um conjunto formado 

por outros itens. Na Co-ocorrência os itens podem ou não ter co-ocorrido em 

sequência no discurso, ou seja, ela não implica em aparição sequencial. 

O horizonte de co-ocorrência é uma janela que 
pode ir de algumas palavras ao redor de um item, 
às fronteiras do texto, ou até mesmo compreender 
um corpus multi-textual inteiro. Em outras palavras, 
é a orientação da pesquisa que vai determinar a 
amplitude desta janela de co-ocorrência (BERBER 
SARDINHA, 1999, p. 05) 

Nesta pesquisa a ferramenta computacional Wordsmith Tools foi 

utilizada como recurso para a contagem de palavras. Como o corpus deste 
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estudo é composto pelo total de 20.795 palavras, o uso dessa ferramenta se 

configura em um meio seguro de realizar tal ação, já que destacar 

manualmente as ocorrências, além de ser uma tarefa demorada, pode não 

oferecer à pesquisa a confiabilidade necessária. Dessa maneira, as 

ferramentas Wordlist e Concord foram utilizadas para criar listas de palavras de 

cada módulo em geral bem como de cada produção individualmente, contendo 

as palavras mais frequentes e as marcas linguísticas que evidenciam o 

processo de reflexão nesses textos.  

Para encontrar e analisar as marcas linguísticas que evidenciam a 

reflexão nos textos produzidos pelos sujeitos envolvidos na pesquisa, foi 

utilizada a ferramenta computacional Wordsmith Tools (Scott, 2009) e dois de 

seus principais recursos, Wordlist e Concord. O Worlist foi usado para 

demonstrar a frequência com que as palavras aparecem nos textos, bem como 

a porcentagem dessas ocorrências dentro do corpus.  O Concord foi utilizado 

para apontar termos específicos que evidenciam o processo de reflexão, 

servindo ainda para analisar a quais palavras esses termos estavam 

associados. A Figura 04 apresenta a tela inicial do programa Wordsmith Tools: 

Figura 04 – Tela inicial do programa Wordsmith Tools 
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A ferramenta WordList produz listas de palavras contendo todas as 

ocorrências do arquivo e seus percentuais. Cada lista é apresentada em uma 

janela individual, em conjunto com uma janela para a lista em ordem alfabética 

(A) e outra para apresentar a frequência das palavras (F). Em uma terceira 

janela (S) aparecem as estatísticas referentes aos dados fornecidos para a 

produção das listas. Assim, para cada vez que o WordList é solicitado a fazer 

uma lista de palavras, três janelas são produzidas: uma contendo uma lista de 

palavras ordenada por ordem alfabética, outra com uma lista classificada pela 

frequência das palavras, e uma terceira janela com estatísticas simples a 

respeito dos dados. 

A lista de palavras ordenada alfabeticamente possui os seguintes 

elementos: coluna Word, os itens (em geral palavras) contidos no(s) texto(s); 

coluna Freq., quantas vezes cada item ocorreu; coluna ‘%’: a percentagem do 

total de itens do texto a que corresponde cada item; coluna Texts, indicativa do 

texto de origem do item apresentado; e coluna ‘Lemmas’: outros itens cujas 

frequências foram adicionadas ao item corrente.  

Na Figura 05 é possível visualizar um exemplo dessa ferramenta: 

Figura 05 – Exemplo do Wordlist demonstrando frequência de palavras 
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A ferramenta Concord produz concordâncias, ou listagens das 

ocorrências de um item específico (chamado palavra de busca ou nódulo, que 

pode ser formado por uma ou mais palavras) acompanhado do texto ao seu 

redor (o co-texto). Há vários tipos de concordância possíveis, de acordo com a 

posição do item de busca na listagem. A mais comum é a KWIC, sigla de ‘Key 

Word in Context’, ou ‘palavra chave no contexto’, na qual a palavra de busca 

aparece centralizada, e ladeada por porções contínuas do texto de origem. 

As concordâncias são instrumentos reconhecidamente 

indispensáveis no estudo da colocação e da padronização lexical, e por isso 

são peças chave na investigação de corpora. No WordSmith Tools, pode-se 

usar o Concord em separado, fazendo-se concordâncias avulsas, ou pode-se 

usá-lo em conjunto com as ferramentas WordList e KeyWords, chamando-o a 

partir desses programas.  

Para observar as ocorrências das palavras selecionadas e sua 

ligação com outros termos, a ferramenta Concord sinaliza a posição da palavra 

no texto, conforme Figura 06: 

Figura 06 – Exemplo das ocorrências de “I” na ferramenta Concord 

 



66 
 

O recurso KeyWord permite a seleção de itens de uma lista de 

palavras (ou mais) por meio da comparação de suas frequências com uma lista 

de referências. O KeyWord contrasta uma lista de palavras (ou mais de uma) 

de um corpus de estudo com uma lista de palavras de um corpus de referência. 

O resultado do contraste é uma lista de palavras chave, ou palavras cujas 

frequências são estatisticamente diferentes no corpus de estudo e no corpus 

de referência.  

Os componentes principais de uma análise de palavras chave são, 

portanto, dois: (a) um corpus de estudo, representado por uma lista de 

frequência de palavras, ou aquele que se pretende descrever, e (b) um corpus 

de referência, também formatado como uma lista de frequência de palavras. 

Também é conhecido como ‘corpus de controle’, e funciona como termo de 

comparação para a análise. A sua função é a de fornecer uma norma com a 

qual se fará a comparação das frequências do corpus de estudo. A 

comparação é feita através de uma prova estatística selecionada pelo usuário 

(qui-quadrado ou loglikelihood). As palavras cujas frequências no corpus de 

estudo forem significativamente maiores segundo o resultado da prova 

estatística são consideradas chave, e passam a compor uma listagem 

específica de palavras chave. 

Neste estudo, no entanto, este último recurso não foi utilizado, pois 

não utilizamos um corpus de referência além do coletado para os fins 

específicos da pesquisa. 

Como pressuposto teórico para análise dos dados obtidos através 

do uso da ferramenta computacional Wordsmith Tools, foram utilizadas as 

assertivas da Gramática Sistêmico-funcional, a princípio utilizando a 

metafunção ideacional, analisando a transitividade e investigando no decorrer 

dos verbos e das relações estabelecidas com outras palavras o que se 

mostrava mais evidente para a pesquisa nessas produções. A análise dos 

dados se deu através dos pressupostos metodológicos da gramática sistêmico-

funcional, já que esta, segundo Eggins (1994), além de ser uma teoria sobre a 

linguagem também é uma metodologia analítica da linguagem.  
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CAPÍTULO lll 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Conforme afirmam Butt et. al. (2002 apud SOUZA, 2006 p. 459), 

mesmo inconscientemente, as escolhas linguísticas são influenciadas em 

certos aspectos pelo contexto no qual são usadas. Dessa forma, uma 

gramática funcional não pode ser considerada como mero conjunto de regras, 

e sim como uma série de recursos para descrever, interpretar e construir 

significados. Ao considerarmos esta assertiva, pretendemos apresentar e 

discutir neste capítulo os dados obtidos, com objetivo de responder as 

seguintes perguntas de pesquisa de acordo com os objetivos da mesma. 

Para efetuar tal análise e como modo de orientar o percurso 

analítico, reapresentamos as perguntas de pesquisa apresentadas na 

Introdução e no capítulo de metodologia:  

 

1) Quais são as representações dos alunos, professores de 

Inglês como Língua Estrangeira em formação, acerca de 

suas experiências de aprendizagem? 

2) Como estas representações são realizadas no discurso 

desses futuros professores, materializados em seus 

portfólios de aprendizagem? 

3) Como os alunos, futuros professores de Inglês, veem o 

portfólio na construção de uma relação mais reflexiva e 

mais inclusiva em seu próprio processo de formação? 

Assim, iniciaremos a análise pela discussão dos dados obtidos no 

módulo First Assessment e em seguida discutiremos os dados do módulo Final 

Assessment. Finalmente, realizaremos um comparativo entre os dados obtidos 

em ambos os módulos para visualizar as mudanças ocorridas entre estas duas 

etapas avaliativas. 
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3.1 Análise do módulo First Assessment 

Segundo Halliday (2004), as orações mentais são regidas por uma 

estrutura diferente das orações materiais. Enquanto nestas o participante pode 

ser compreendido como aquele que pratica a ação, independentemente de ser 

humano ou não, naquelas o participante é aquele que vivencia algo, que 

experencia, e que é dotado de consciência. Dessa maneira, o Experienciador 

necessariamente deve ser representado pronominalmente como alguém que 

pensa. Ainda segundo Bloor; Bloor (1995), o Experienciador precisa, por 

definição, ser dotado de consciência: humano ou no mínimo uma criatura 

animada (exceto em usos metafóricos ou fantásticos). 

Dos termos encontrados na lista de palavras referentes ao módulo 

First Assessment, os de maior frequência que correspondem ao Experienciador 

foram as palavras “I”, “my”, “me” e “we”, conforme pode ser proporcionalmente 

visualizado no gráfico a seguir:  

 

Gráfico 01 – Frequência de referentes do Experienciador no módulo First Assessment. 

Dentre as palavras que se referem ao Experienciador, a mais 

utilizada foi o pronome “I”. Esse pronome foi utilizado 353 vezes, 

correspondendo a 4,96% do total de ocorrências lexicais apresentadas pelo 

Wordlist no módulo First Assessment, e ocupa o segundo lugar na colocação 
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total de ocorrências deste módulo. Ao analisar o uso desse pronome na lista e 

nos textos coletados para a pesquisa, foi possível identificar os seguintes 

processos com os quais ocorre:  

 

 

 

 

 

Tabela 01 – Proporção de processos referentes ao pronome “I” no módulo First Assessment. 

A Tabela 1 traz a distribuição dos processos no módulo First 

Assessment, referentes ao pronome “I”. Como pode ser visualizado, os 

processos mentais são os mais frequentes, seguidos pelos processos 

materiais. Os processos comportamentais são o terceiro tipo de processo mais 

frequente, seguido pelos processos relacionais e verbais. Os processos 

existenciais não apresentaram nenhuma ocorrência. 

 Esse resultado parece, em princípio, destoar de outros estudos 

sobre a transitividade (como o de Lima Lopes (2001) que trabalha com o 

gênero cartas de venda) que sugerem outra ordem sequencial de ocorrências 

de processos. O autor analisa a transitividade conforme Halliday (2004), 

Matthiessen (1999) e Shimazumi (1996), que apontam os processos materiais 

como os mais frequentes, seguidos dos processos relacionais e verbais 

(conforme pode ser visualizado na Tabela 2, extraída de Lima Lopes, 2001), 

como os elencados na Tabela 02: 

 

 

 

 

Processo  Ocorrência  Porcentagem 

Mental 169 47,875% 

Material 75 21,246% 

Comportamental 63 17,847% 

Relacional 24 6,798% 

Verbal 22 6,232% 

Existencial 0 0% 



70 
 

Tabela 02: Distribuição dos processos em Matthiessen (1999), Shimazumi (1996) e Halliday 
(1992) conforme Lima Lopes (2001). 

 
Para chegar a essa conclusão, Matthiessen (1999) faz um 

levantamento quantitativo das estruturas de transitividade de vários tipos de 

textos; Shimazumi (1996) investiga como a construção de papéis em contextos 

institucionais é refletida no sistema da transitividade; e Halliday (1992) analisa 

uma carta de mala direta para levantamento de fundos (LIMA LOPES, 2001). 

Contudo, no módulo First Assessment e em consonância com o uso 

do pronome “I”, acontece uma classificação de processos diferente, pois além 

de os processos mentais serem os mais frequentes, os processos materiais 

somam menos da metade do total de processos mentais, conforme pode ser 

visualizado na Tabela 1. Assim podemos sugerir que, neste módulo, os 

participantes da pesquisa estão mais sugestionados a demonstrar em seus 

relatos o seu pensamento, seus desejos, emoções e sinais de aprendizagem 

do que outras ações.  

Segundo Halliday (1994), dentro da classe geral dos Processos 

Mentais, existem quatro diferentes subtipos de experienciadores: perceptivos, 

cognitivos, afetivos e desiderativos. Esses processos são tratados pela 

gramática como tipos distintos, pois diferem no que tange à fenomenalidade, 

direcionabilidade, gradabilidade, potencialidade e habilidade em servir como 

metáforas de modalidade, contudo, esses tipos de sensores mesclam-se uns 

nos outros. 

Tipos de 
Processos 

Matthiessen 
 

Shimazumi 
Informante              Especialista 

Halliday 

 Nº                % Nº                 % Nº                  % Nº                  % 

Material 1060            51   563           39,6  840           46,9 33           60 

Relacional   427            23   490           34,5  575           32,1 12           21,82 

Verbal   214            10   223             7,5  115            6,4   7           12,73 

Mental   190              9   106           15,7  205           11,4   3             5,45 

Existencial     36              2     23             1,6    41            2,3   –               – 

Comportamental   100              5    16             1,1    16            0,9   –               – 

Totais 2027           100 1421           100 1792            100  55            100 
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Da mesma forma, as 169 ocorrências de Processos Mentais 

apresentadas no módulo First Assessment apresentam uma subdivisão que 

pode ser visualizada proporcionalmente no Gráfico 02: 

 

Gráfico 02 – Subdivisão dos Processos Mentais no módulo First Assessment 

Conforme a visualização acima, das 169 ocorrências de Processos 

Mentais, 107 são referentes a Processos mentais perceptivos, correspondendo 

a 64% do total de ocorrências. Esses processos demonstram, por exemplo, 

expressões do sentir como perceber, ver, notar, ouvir e vislumbrar, o que pode 

ser visualizado nos exemplos a seguir: 

Ex. 1:  Besides I saw the importance of the grammar structure… (A13T1) 

Ex. 2:  I have noticed that I have been… (A5T1)  

Ex. 3: …but I feel a little difficulty yet. (A9T1)  

Os Processos mentais cognitivos somam 37 ocorrências, 

correspondendo a 21% do total de processos mentais referentes ao pronome 

“I”. Esses processos demonstram, por exemplo, expressões do saber como 

acreditar, supor, considerar, compreender, imaginar, sonhar, lembrar, esquecer 

e aprender, o que pode ser visualizado nos exemplos a seguir: 
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Ex. 4: ...In terms of morphossyntax I’ve learned the importance of the 

affixes... (A13T1) 

Ex. 5: ...Now I realize that this knowledge is important to us... (A12T1) 

Ex. 6: ... I discovered how to pronounce several words... (A1T1) 

Os Processos mentais desiderativos ocorrem 17 vezes e 

correspondem a 10% do total de processos mentais referentes ao pronome “I”. 

Relacionadas a esses processos estão expressões como desejar, querer, 

esperar (por algo), planejar, decidir, resolver, determinar, concordar, discordar, 

aceitar e recusar. Os exemplos a seguir evidenciam algumas dessas 

expressões: 

Ex. 7: ...I want to have a better learning... (A12T1) 

Ex. 8: ...I hope it is enough... (A6T1) 

Ex. 9: ...the grade I deserve is 8.0... (A14T1) 

Já os Processos mentais afetivos correspondem a 5% das 

ocorrências de processos mentais, pois aparecem apenas 8 vezes na lista de 

processos referentes ao pronome “I”. A esses processos estão relacionadas 

expressões como gostar, amar, adorar, odiar, detestar, exultar, lamentar, 

desprezar e alegrar. Como todos os exemplos encontrados estão relacionados 

ao verbo “to like”, apresentaremos a seguir apenas uma ocorrência que 

demonstra essa afirmação:  

Ex. 10: ...I like the discussions at the classroom... (A12T1) 

Concluída a análise dos processos mentais do módulo First 

Assessment e suas subdivisões, passaremos para o estudo dos exemplos de 

processos materiais, comportamentais, relacionais e verbais, observando que 

os processos existenciais não ocorreram nesta relação de processos. 

Para relembrar a classificação dos processos relacionados ao 

pronome “I” no módulo First Assessment, mostraremos em um gráfico os dados 

da Tabela 1: 
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Gráfico 03 – Divisão de processos principais e secundários no módulo First Assessment. 

Neste módulo, e associados ao pronome “I”, os processos materiais 

somam 75 ocorrências e correspondem a 21% desse total. Nas palavras de 

Halliday (2004), os processos materiais são responsáveis por descreverem a 

realização de ações físicas e concretas. O autor explica que essas ações são 

consideradas concretas porque provocam uma “mudança no mundo material”, 

característica que pode ser observada nos exemplos a seguir: 

Ex. 11: In this course, when I write my portfolio...(A12T1) 

Ex. 12: ...experience interferes in the way I teach...(A8T1) 

EX. 13: ...however I did the portfolio and homework...(A4T1) 

Pela análise dos processos materiais foi possível perceber que os 

participantes da pesquisa usam geralmente esses processos quando estão 

descrevendo ações relacionadas à produção dos textos para seus portfólios. A 

maioria das ocorrências de processos materiais encontradas no corpus está 

associada a tarefas referentes à produção dos portfólios ou participação dos 

sujeitos envolvidos na pesquisa durante as aulas do semestre. Dessa maneira, 

consideramos mais relevante para a pesquisa demonstrar as que sinalizam o 

efetivo trabalho de produção dos portfólios. 

Obedecendo a ordem de análise guiada pela quantidade de 

ocorrências, passaremos agora à análise dos processos comportamentais que 

correspondem a 18% das ocorrências. A estes processos estão associadas 
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descrições do comportamento humano, incluindo atividades psicológicas e 

fisiológicas. Halliday (1994) postula que a categoria dos processos 

comportamentais não apresenta uma característica genuína, já que nas 

orações em que aparecem esses verbos se apresentam próximos dos 

processos mentais, verbais e materiais. Entre os verbos que caracterizam 

esses processos estão olhar, ouvir, falar, rir, sorrir, chorar, suspirar, bocejar e 

respirar. Tais características podem ser observadas nos exemplos a seguir: 

Ex. 14: ...I try to participate as well as I can... (A12T1)  

Ex. 15: ...I didn’t allow myself to ask... (A8T1)  

Ex. 16: ...I pay attention to everithing... (A3T1) 

Através da análise dos processos comportamentais, percebemos 

que as orações em que ocorrem estão relacionadas com a atuação dos alunos 

participantes da pesquisa durante as aulas que frequentaram no semestre. 

Essas orações de certa forma também revelam marcas de reflexão, pois aqui 

os participantes demonstram seu pensamento acerca de sua postura em 

classe, o que provavelmente não faziam anteriormente a sua participação nas 

atividades da pesquisa. 

Somando 24 ocorrências estão os processos relacionais, 

correspondendo a 7% do total de processos encontrados. Os processos 

relacionais servem para caracterizar e identificar, podendo expressar 

qualidade, identificação e circunstância. Em ambos os casos o processo é 

marcado pelo verbo “be”, no presente ou no passado (HALLIDAY, 1994). Esta 

característica processual pode ser visualizada nos processos a seguir:  

Ex. 17: ... I was not so involved... (A14T1) 

Ex. 18: ...I’m a little bit shy... (A12T1) 

Ex. 19: ...I’m still learning English... (A9T1) 

Finalmente, correspondendo a apenas 6% dos processos 

encontrados no módulo First Assessment e somando um total de 19 

ocorrências aparecem os processos verbais. Estes processos consistem 

basicamente em expressões da ação verbal, ou em verbos do dizer como 



75 
 

perguntar e falar, e estão situados entre os processos materiais e mentais. Isto 

significa que o processo de dizer é uma ação física que se reflete em 

operações mentais (HALLIDAY, 1994). Esta situação pode ser visualizada nos 

exemplos a seguir: 

Ex. 20: ... but as I said, I’m trying now to reorganize myself... (A12T1) 

Ex. 21: ...so I ask the professor... (A12T1) 

Ex. 23: ...I talk over my classmates... (A5T1) 

Pela análise deste primeiro modulo, e em consonância ao uso do 

pronome “I”, pudemos perceber a tendência reflexiva dos alunos retratada 

principalmente pela maioria de Processos mentais e suas subdivisões 

encontradas nos textos examinados. Provavelmente, a natureza deste 

processo reflexivo esteja imbricado ao contexto de situação e/ou atividade 

proposta, e ao contexto de cultura e/ou gêneros textuais que orientam tais 

atividades. 

3.2 Análise do módulo Final Assessment 

Conforme realizado anteriormente no módulo First Assessment, 

iniciaremos a apresentação das ocorrências deste item pela demonstração dos 

referentes do Experienciador encontrados neste módulo. De acordo com a 

contagem de palavras realizada pela ferramenta computacional Wordsmith 

Tools, por meio de seu aplicativo Wordlist, o módulo Final Assessment 

apresenta como mais recorrentes os mesmos pronomes do módulo First 

Assessment, quais sejam I, MY, ME e WE. Neste módulo também encontramos 

outros referentes para o Experienciador, como teacher, professor, student e 

students, contudo, suas ocorrências forma mínimas, sem que apresentassem 

dados significativos para este estudo.  

Dessa forma, iniciaremos a análise pela demonstração das 

ocorrências dos pronomes “I”, “MY”, “ME” e “WE”, apresentada pelo gráfico a 

seguir: 
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Gráfico 04 – Frequência de referentes do Experienciador no módulo First Assessment. 

Da mesma maneira que ocorreu no módulo First Assessment, o 

referente do Experienciador de maior ocorrência no módulo Final Assessment 

foi o pronome “I”. Neste módulo, este pronome foi utilizado 444 vezes, 

correspondendo a 3,38% do total de ocorrências lexicais apresentadas pelo 

Wordlist, ocupando o terceiro lugar na lista geral de palavras. Ao analisar o uso 

do pronome “I” nos textos coletados para a pesquisa, e que compõe este 

módulo, observamos as seguintes ocorrências de processos: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 03 – Proporção de processos referentes ao pronome “I” no módulo Final Assessment. 

 

I

MY

ME

WE

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Experienciador

444

160
88 42

I

MY

ME

WE

Processo  Ocorrência  Porcentagem 

Mental 302 68,018% 

Comportamental 67 15,090% 

Material 56 12,612% 

Verbal 16 3,603% 

Relacional 03 0,675% 

Existencial 0 0% 



77 
 

A Tabela 03 traz a distribuição dos processos no módulo Final 

Assessment, referentes ao pronome “I”. Conforme o que se pode visualizar, os 

processos mentais são os mais frequentes, seguidos pelos processos 

comportamentais, e estes por sua vez, seguidos dos processos materiais. Os 

processos verbais são o terceiro tipo de processo mais frequente, seguidos 

pelos processos relacionais. Da mesma forma que no módulo First Assessment 

os processos existenciais não apresentaram nenhuma ocorrência. 

Esta classificação de processos também merece destaque por 

apresentar uma nova ordem de ocorrências, diferente do que é apresentado no 

módulo First Assessment e em outros estudos que investigam a transitividade 

(vide Tabela 02, p. 49) Neste módulo, além dos processos mentais ocorrerem 

em maior número do que os processos materiais, as ocorrências de um 

processo secundário, o comportamental, também se sobrepõe às ocorrências 

de processos materiais. Isto sugere que os participantes da pesquisa, depois 

das interferências realizadas entre os dois módulos investigados, estão mais 

propensos a demonstrar seus desejos, sinais de aprendizagem e emoções, e a 

dar sinais de seu comportamento, do que exprimir outras ações. Outra 

sugestão é a de que essa seria uma situação provocada pela transformação da 

atividade, já que existem diferenças significativas entre as questões elaboradas 

para o módulo First Assessment e o módulo Final Assessment. 

Sendo assim, passaremos agora à exemplificação desses 

processos, respeitando a ordem de ocorrências, iniciando pelos processos 

mentais e suas subdivisões. Dentro da soma de 302 ocorrências, estes 

processos podem ser divididos em perceptivos, que somam 241 ocorrências; 

desiderativos, apresentando 30 ocorrências; cognitivos, com 17 ocorrências; e 

afetivos, ocorrendo 14 vezes; situação que pode ser melhor compreendida 

através da visualização do gráfico a seguir: 
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Gráfico 05 – Subdivisão dos Processos Mentais no módulo Final Assessment. 

Correspondendo a 80% das ocorrências, os Processos mentais 

perceptivos são responsáveis por demonstrar expressões do sentir, como 

veremos nos seguintes exemplos: 

Ex. 24: I could see grammar as something else. (A14T3)  

Ex. 25: I look to myself years before... (A12T3) 

Ex. 26: I felt sometimes lost when... (A5T3) 

Responsáveis por 10% das ocorrências, os Processos mentais 

desiderativos expressam os desejos dos participantes, e podem ser 

visualizados nos exemplos a seguir: 

Ex. 27: At first I desired 7... (A4T3) 

Ex. 28: I would like to consider it very regular... (A1T3) 

Ex. 29: The grade I need to have success in this semester... (A12T3) 

Representando um total de 5% das ocorrências, os Processos 

mentais cognitivos são responsáveis por expressar o saber e o entender, como 

nos seguintes exemplos: 

Ex. 30: ...I learned a lot of new things. (A12T3) 

Ex. 31: ... I understand morphosyntax as the connection... (A12T3) 
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Ex: 32: ...I can realize my social role as student. (A12T3) 

Representando também um total de 5% de ocorrências, os 

Processos mentais afetivos apresentam os sentimentos do Experienciador, sob 

a orientação dos verbos amar, odiar, gostar, detestar, entre outros. Essas 

ocorrências podem ser visualizadas nos exemplos a seguir: 

Ex. 33: I really liked to work with portfolio... (A11T3) 

Ex. 34: I enjoyed writing them... (A6T3) 

Se pensarmos no instrumento como fator determinante nas escolhas 

lexicais, perceberemos que a ocorrência de Processos mentais afetivos pode 

estar diretamente relacionada à pergunta que medeia a reflexão. 

Concluída a análise dos processos mentais do módulo Final 

Assessment e suas subdivisões, passaremos agora para a exemplificação dos 

processos comportamentais, materiais, relacionais e verbais, já que esta é a 

ordem em que se apresentam em número de ocorrências neste módulo. 

Igualmente ao ocorrido no módulo First Assessment, os processos existenciais 

não ocorreram nesta relação de processos. 

Para relembrar a classificação dos processos principais e 

secundários relacionados ao pronome “I” no módulo Final Assessment, 

mostraremos em um gráfico os dados da Tabela 03: 
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Gráfico 06 – Divisão de processos principais e secundários no módulo Final Assessment. 

Neste módulo, juntamente com o uso do pronome “I”, os Processos 

comportamentais é que seguem a ordem de ocorrências imediatamente depois 

dos Processos mentais. Esses processos são responsáveis por exprimir o 

comportamento humano, o que poderá ser visto nos exemplos: 

Ex. 35: I kept my behavior on attending all classes... (A5T3) 

Ex. 36: I tried to fight against my shyness... (A12T3) 

Ex. 37: I would feel ashamed in asking some things... (A12T3)  

Os Processos materiais referem-se a ações físicas e concretas, ou 

seja, eles descrevem a realização de uma ação. Os exemplos em seguida 

comprovam esta característica: 

Ex. 38: I have no done all the portfolio entries... (A9T3) 

Ex. 39: I had written to see if I was... (A5T3) 

Ex. 40: I read more, participated more... (A12T3) 

Os Processos verbais consistem em processos da ação verbal e 

seus correspondentes. Expressam perguntas e respostas e auxiliam a 

construção dos diálogos. Os exemplos a seguir refletem essa situação: 

Ex. 41: The way I talk about it... (A5T3)  
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Ex. 42: Then, I just said “no ice”... (A5T3) 

Ex. 43: I must confess how difficult... (A14T3) 

Os Processos relacionais estabelecem uma conexão entre as 

entidades, associando um fragmento da experiência a outro. Vejamos os 

exemplos: 

Ex. 44: I am in a preparing teachers course... (A14T3) 

Ex. 45: I’m a teacher at a public school... (A12T3) 

Ex. 46: I’m really sorry... (A2T3) 

Da mesma forma que no módulo First Assessment, não foram 

encontradas ocorrências de Processos existenciais, que referem-se a algo que 

existe ou acontece. Esta situação remete a falta de descrições espaciais nas 

narrativas analisadas, situação que também pode ter sito provocada pelo 

direcionamento das questões orientadoras das atividades. 

3.3 Análise comparativa entre os módulos First Assessment e Final 
Assessment 

Observando as ocorrências do Experienciador em ambos os 

módulos, pudemos perceber que os pronomes “I”, “MY”, “ME” e “WE” foram os 

mais recorrentes, entretanto, comparando as ocorrências nos dois módulos 

verificamos mudanças importantes nessas quantidades, o que será explicitado 

na Tabela 04 : 

Tabela 04 – Comparativo entre as ocorrências do Experienciador nos módulos First e Final 
Assessment 

 

Conforme explicitado na Tabela 04 pode-se observar que todos os 

pronomes passaram por um aumento de ocorrências entre os módulos First 

Assessment e Final Assessment. Com o pronome “I”, o aumento foi de 91 

Experienciador I MY ME WE 

First Assessment 353 144 42 34 

Final Assessment 444 160 88 42 

Aumento percentual 20,5% 10% 52,28% 19,1% 
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ocorrências, representando um crescimento percentual de 20,5%. Essa 

situação parece sugerir que em ambos os módulos os participantes estão 

refletindo sobre si mesmos e suas experiências como alunos, futuros 

professores de ILE, o que é reforçado pelo aumento no uso do pronome “MY”, 

que passa de 144 para 160 ocorrências, representando um crescimento 

percentual de 10%. Essas escolhas lexicais refletem, de certa forma, um 

pensamento individualista e egocêntrico, não considerando o cunho negativo 

dos termos, e sim revelando que estes participantes estão expondo impressões 

pessoais sobre sua prática e suas experiências.  

Por meio do aumento no uso do pronome “ME”, podemos inferir que 

no módulo Final Assessment, os participantes também se colocam como objeto 

e não como sujeitos das ações. Os exemplos a seguir evidenciam esta 

situação: 

Ex. 47: ... if you are judging me as a perfect student... (A6T3) 

Ex. 48: ...the contents presented  helped me a lot... (A3T3) 

Ex. 49: ... questions that confused me many times... (A3T3) 

Estas ocorrências são encontradas especialmente na parte dos 

textos destinadas à auto avaliação, ou seja, quando foi solicitado aos 

participantes que avaliassem seu desempenho durante o período, inclusive 

com atribuição de uma nota, os mesmos se colocavam na posição de objeto. 

Esta situação pode sugerir uma tentativa mais polida de solicitar uma nota por 

seu desempenho, ou também a intenção de não se comprometer efetivamente 

com a avaliação realizada, transferindo novamente a responsabilidade para o 

professor. 

Referindo-se ao pronome “WE”, percebemos um aumento de 19,1% 

do uso deste pronome, passando de 34 para 42 ocorrências, o que pode 

indicar uma pequena inclinação ao pensamento coletivo, ou à prática da 

reflexão voltada para ações efetivadas em grupo. Isto indica que para que 

estes participantes compartilhem de momentos de reflexão multidisciplinar, 

como no caso dos projetos de ensino com o uso de portfólios, precisam praticar 

mais o exercício da reflexão coletiva.  
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Baseando-se em experiências vivenciadas anteriormente à 

realização desta pesquisa, podemos dizer que a prática reflexiva em grupo 

exige dos profissionais envolvidos mais do que uma intenção multidisciplinar. 

Ela exige que os participantes tenham por princípio a alteridade, tanto para se 

colocar no lugar dos alunos para os quais os projetos estão sendo 

desenvolvidos, quanto para se colocar no lugar dos colegas de outras 

disciplinas. É necessário que seja estabelecida uma cumplicidade dentro do 

grupo, para que os projetos pensados em conjunto apresentem resultados 

positivos em toda a comunidade escolar. 

Dentro das ocorrências do pronome “I”, que foi o foco das análises 

realizadas por este estudo, o número de Processos encontrados também 

sofreu alterações significativas, conforme pode ser visto na Tabela 05: 

Tabela 05 - Comparativo entre as ocorrências de processos em consonância ao uso do 
pronome “I” nos módulos First e Final Assessment 

 

Os Processos mentais tiveram um aumento de 44,03%, passando 

de 169 para 302 ocorrências. Dentro destes números, a subdivisão de 

processos também foi alterada, conforme mostra o Gráfico 07: 

Processo Mental Material Comport. Relacional Verbal Existencial

First 169 75 63 24 19 0 

Final 302 56 67 03 16 0 
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Gráfico 07 – Comparação da subdivisão de Processos mentais entre os módulos First e Final 
Assessment 

Observando o gráfico, podemos perceber um crescimento 

significativo dos Processos mentais perceptivos, passando de 107 no módulo 

First Assessment para 241 ocorrências no módulo Final Assessment, 

demonstrando um crescimento percentual de 55,61%. Esta situação parece 

indicar que no módulo Final Assessment os participantes estão mais propensos 

a demonstrar suas impressões acerca da atmosfera ou contexto em que estão 

envolvidos, do que outras expressões de seu pensamento.  

Percebe-se também um aumento dos Processos mentais 

desiderativos, aumentando de 17 para 30 ocorrências entre o módulo inicial e o 

final, representando um aumento percentual de 43,4%; indicando um aumento 

de ocorrências que mostrem os desejos e vontades dos participantes. 

Os Processos mentais afetivos também apresentaram aumento de 

número de ocorrências, com um percentual positivo de 42,86%, passando de 8 

para 14 ocorrências.  Isso sugere que no módulo Final Assessment os 

participantes exprimem com maior frequência sinais de afetividade.  

Os únicos processos mentais que sofreram diminuição do módulo 

First Assessment para o módulo Final Assessment foram os Processos mentais 

cognitivos, passando de 37 para 17 ocorrências e representando um percentual 
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negativo de 54,06%. Esta situação surpreende, pois, supostamente, os 

participantes deveriam demonstrar mais sinais de aprendizagem e 

compreensão ao final das intervenções, o que não foi comprovado. Esta 

situação também sugere que os alunos, por terem passado pelo confronto de 

saberes durante o período analisado, ao final do semestre chegam à conclusão 

de que ainda estão em processo de aprendizagem, ou seja, ainda estão 

aprendendo sobre os conteúdos, sem que seja possível para eles falar 

categoricamente sobre os temas abordados nas avaliações. Da mesma forma, 

esta situação pode ser direcionada pelo questionário utilizado como orientação 

para as produções. 

Para demonstrar a variação de ocorrências dos outros processos 

principais e dos processos secundários, utilizaremos os dados da Tabela 05 no 

gráfico que segue: 

 

Gráfico 08 – Variação de ocorrências dos processos principais e secundários 

Em relação às ocorrências de Processos materiais, estes sofreram 

uma diminuição de 25,3% do módulo First Assessment para o módulo Final 

Assessment, correspondendo a 19 ocorrências a menos. Com o aumento 

significativo dos Processos mentais, é natural que os processos materiais 

apareçam em menor número, já que ao refletirem, os participantes estão mais 
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propensos a utilizarem estruturas que expressem o seu pensamento do que as 

que possam representar ações concretas. Contudo, estas ocorrências de 

processos materiais referem-se ao trabalho com os exercícios propostos para a 

composição do portfólio, demonstrando assim o pensamento ou lembrança 

acerca de uma ação concreta realizada com tal finalidade. A maioria dos 

processos materiais encontrados se refere a ações realizadas no passado, o 

que retira deles a característica de ação concreta realizada no tempo presente 

para passar a um patamar de memória, de lembrança, apesar de se tratarem 

de verbos que essencialmente indicam ações materiais. 

Os Processos comportamentais apresentaram um pequeno 

aumento, apenas 5,97% em um total de 4 ocorrências, do módulo First 

Assessment para o módulo Final Assessment. Esses processos parecem 

indicar a preocupação em descrever o comportamento humano, e apesar de 

sua baixa ocorrência, assim como aconteceu com os Processos materiais, 

através da leitura dos textos é possível perceber a intenção de descrever o 

comportamento dos participantes em relação ao professor, no ambiente da sala 

de aula ou em relação a seus colegas, o que de certa forma também remete à 

reflexão sobre seu papel como alunos, futuros professores de ILE. Ao 

utilizarem esses processos, os participantes descrevem a sua relação com o 

ambiente de sala de aula e com as pessoas que os rodeiam, oferecendo uma 

ideia superficial das relações afetivas estabelecidas entre o grupo. 

Quanto aos Processos relacionais, estes sofreram uma significativa 

diminuição do módulo First Assessment para o módulo Final Assessment, com 

percentual negativo de 87,5% em um total de 21 ocorrências. Esses processos, 

responsáveis por estabelecer conexões entre as entidades, foram os que mais 

sofreram diminuição, o que parece indicar que os participantes deixaram de 

classificar ou identificar diferentes entidades.  

Os Processos verbais, apesar de serem os menos recorrentes, 

também sofreram uma pequena diminuição, de 15,79%, o que corresponde a 3 

ocorrências. Estes processos são responsáveis por expressar o falar, o dizer e 

seus correspondentes, e sua baixa ocorrência indica que os relatos estão 

escritos sob a regência de outras estruturas que não as das narrativas. 
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Finalmente, os Processos existenciais não apresentaram 

ocorrências tanto no módulo First Assessment quanto no módulo Final 

Assessment. Por também serem processos comumente encontrados nas 

composições das narrativas, esta situação confirma o que foi mencionado 

anteriormente, que os textos estão escritos sob a regência de outras estruturas 

(como as estruturas dos relatos, por exemplo) que não as das narrativas,  

Nossa investigação esteve centrada em verificar marcas linguísticas 

que evidenciam o processo reflexivo em narrativas de aprendizagem de futuros 

professores de ILE, coletadas em portfólios. Como base teórica para análise 

dessas ocorrências, utilizamos a Gramática Sistêmico-Funcional (GSF) 

proposta por Halliday (1994), bem como trabalhos de alguns de seus 

seguidores como Eggins (1994), Bloor e Bloor (1995), e Thompson (1996).  

Esses portfólios foram utilizados pelo professor titular da turma, 

como uma das formas de avaliação da disciplina Aspectos Morfossintáticos da 

Língua Inglesa, no segundo semestre do ano letivo de 2009, em uma 

universidade federal do nordeste brasileiro. Como participantes desta pesquisa, 

destacamos os 13 alunos – futuros professores de ILE -, o professor da turma e 

a pesquisadora. 

Os dados foram gerados com o intuito de fazer com que futuros 

professores de ILE em formação, refletissem sobre sua prática por meio da 

produção de narrativas de aprendizagem (BARCELOS, 2006). Essas narrativas 

foram escritas sob a orientação de questionário previamente elaborado pelo 

professor, produzidas como fechamento da realização de uma sequência de 

atividades divididas em três etapas, nomeadas aqui como First Assessment, 

Second Assessment e Final Assessment.  Apesar de terem sido produzidos 

três módulos para confecção dos portfólios, nosso estudo utilizou apenas os 

módulos First e Final Assessment, já que o questionário final do módulo 

Second Assessment era composto por perguntas objetivas, voltadas 

essencialmente para verificação do conteúdo, sem que pudesse ser conferida 

às suas respostas a classificação de uma narrativa.  

Com a ajuda da ferramenta computacional Wordsmith Tools 

(SCOTT, 2009) e seus aplicativos Wordlist e Concord, identificamos quatro 
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pronomes - “I”, “MY”, “ME” e “WE” – como os mais recorrentes e passíveis de 

serem analisados enquanto Experienciador (Halliday, 1994). A partir da 

identificação do pronome “I” como o de maior número de ocorrências em 

ambos os módulos, efetivamos as devidas análises buscando observar os 

processos principais e secundários que compunham as orações imbricadas a 

este Experienciador, para que fosse possível realizar as devidas comparações 

entre os módulos.  

Ao contrário do que demonstram outros estudos que analisam a 

transitividade (LIMA-LOPES, 2001), que apresentam os Processos materiais 

como mais recorrentes, também por apresentarem diferenças de função de 

gênero e diferentes registros, identificamos nas narrativas analisadas uma 

maioria significativa de Processos mentais, o que pode indicar um crescente 

direcionamento dos participantes desta pesquisa para a prática reflexiva.  

Quanto aos outros processos identificados, percebemos que os 

processos materiais utilizados na construção das narrativas eram voltados para 

a produção dos portfólios ou das atividades exigidas em cada módulo, o que 

também pode ser considerado como uma marca reflexiva. Os Processos 

verbais por sua vez, demonstravam a rememoração de diálogos ocorridos 

durante as aulas, de discussões acerca do conteúdo das aulas, conversas 

informais entre alunos e professor, ou ainda diálogos entre colegas. Os 

processos comportamentais mostravam indícios do comportamento dos 

participantes durante as aulas. Os processos relacionais encontrados sofreram 

uma diminuição importante do módulo First Assessment para o módulo Final 

Assessment, o que pode indicar que os participantes se preocuparam menos 

em classificar e identificar diferentes entidades ao escreverem suas narrativas 

sobre o último módulo. Outra característica que chama atenção para este 

estudo se refere a não ocorrência de Processos existenciais na composição 

das narrativas, já que segundo Halliday (1994) estes se constituem em uma 

marca dessas produções. 
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3.4 Considerações acerca do uso do termo “Portfólio” 

Para fazermos um levantamento das considerações dos 

participantes a respeito do portfólio, extraímos das listas de palavras de ambos 

os módulos as ocorrências do termo. No módulo First Assessment aparecem 

23 ocorrências e no módulo Final Assessment esse número sobe para 60 

ocorrências, representando um aumento percentual de 38,33%, que pode ser 

visualizado no gráfico a seguir: 

Gráfico 09 – Variação das ocorrências de uso do termo “Portfolio” entre os módulos First 
e Final Assessment 

Das 23 ocorrências encontradas no módulo First Assessment, 

apenas uma representa opinião menos positiva sobre este recurso, e pode ser 

visualizada no exemplo a seguir:  

Ex. 50: ...The First entry of my portfolio was a little confuse, hard to start 
because I didn’t allow myself to ask what had actually changed after each 
class. (A8T1) 

As demais ocorrências indicam opiniões positivas acerca do 

portfólio, e podem ser representadas pelos dois exemplos a seguir:  

Ex. 51: …The production of the portfolios comes helping us to understand 
better all what we are learning in the classroom and in the texts, require us 
think and produce about what is being presented as proposal for training of 
good teachers. (A11T1) 

Ex. 52: … The entries I wrote for my portfolio have been of great utility on 
the process of self-learning, for when revise my writing after some weeks, I 
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can realize an increment in my skills, that is, my wrongs and rights get 
more clearly. (A2T1) 

 

No módulo Final Assessment, das 60 ocorrências do termo, 

encontramos apenas duas que indicam opiniões menos positivas, sendo que 

não são direcionadas propriamente ao portfólio, e sim à maneira como a 

atividade que faria parte do portfólio foi conduzida. Essas ocorrências podem 

ser visualizadas nos exemplos a seguir: 

Ex. 53: ...I like working with portfolios, what I didn’t like was that different 
teacher had different styles of portfolios that ended up being confused to 
me. (A7T3) 

Ex. 54: ...This third part of the course was little hard for me. Because of the 
portfolios that were not as clear as the first ones. (A6T3) 

Da mesma forma como acontece no módulo First Assessment, as 

demais ocorrências demonstram opiniões positivas sobre o portfólio, o que 

pode ser observado nos dois exemplos a seguir: 

Ex. 54: ... Besides, through my portfolio I could analyze my performance 
since from the beginning when my mind was different to the way it is now… 
The way knowledge was acquired helped me to understand we can do 
much better when we release our fears and anxiety. (A5T3) 

Ex: 55: …The production of portfolios was an interesting approach in 
order to reach a better self-knowledge in academic terms, since these 
portfolios made us compare the thoughts we had about a specific 
discussion and see how we develop different and mature perspectives 
through the period that the discipline has been taken. (A3T3) 

 

Estas opiniões indicam que o portfólio é um recurso que favorece a 

reflexão durante a formação de professores de ILE, pois, conforme 

demonstrado nas respostas, ele permite aos alunos, futuros professores de ILE 

o acompanhamento de seus avanços, possibilita a comparação a respeito de 

como eles se auto avaliam entre o início e o final do curso e favorece o 

acompanhamento de todo o processo de aprendizagem dos sujeitos 

envolvidos. 
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3.5 Respondendo as Questões de Pesquisa 

Em resposta a primeira questão de pesquisa – quais são as 

representações dos alunos, professores de Inglês como Língua Estrangeira em 

formação, acerca de suas experiências de aprendizagem? - podemos dizer que 

a principal representação que surge por meio da análise dos discursos dos 

futuros professores de ILE participantes desta pesquisa, está relacionada a não 

terem aprendido Inglês durante sua vida escolar, devido a uma metodologia 

tradicional, que priorizava o ensino de tópicos descontextualizados, sem se 

preocupar com a função comunicativa da língua. Outro aspecto que pode ser 

considerado como resposta a esta questão envolve os cursos externos de 

línguas, considerados por alguns dos participantes como o lugar do efetivo 

aprendizado da língua inglesa. Essas assertivas corroboram o que já foi 

apontado por outros estudos sobre representações, como, por exemplo, 

Barcelos (2006), acerca dos locais onde se aprende a Língua Inglesa, quais 

sejam os cursos externos. Este estudo apresenta uma representação idêntica 

àquelas encontradas pela pesquisadora sobre os porquês de não se aprender 

a Língua Inglesa na escola pública, qual seja, a utilização de métodos de 

ensino que comprovadamente não são eficazes para a aprendizagem de 

línguas estrangeiras.  

Ex. 50: …My personal experience related to the use of grammar when 

studying English never was good, because I always consulted grammar by 

myself and I did hot have anyone to help me… (A3) 

Ex. 51: …Referring to English language, my personal experience was 
useful to I realized that I do not know anything and it was great to make an 
effort to get to well speak and well write minimally. And do not follow 
examples as teachers as I had watched, in which she said to can and wrote 
on the board a phrase Mirela buys cake to your boyfriend.(A4) 

 

Em resposta a segunda questão de pesquisa - como estas 

representações são realizadas no discurso desses futuros professores, 

materializados em seus portfólios de aprendizagem? - usaremos os exemplos a 

seguir: 
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Ex. 52: ...When I was studying in high school, the method that the teacher 
used to use is very traditional, it consists in which they read and the 
students answer, it is for studying foreigner language. (A1) 

Ex. 53: ...My experience in classroom added my point of view about what 
would be a successful class make me trying to innovate, instead of giving 
continuity to the traditional, boring and uninteresting style of teaching of my 
old English teachers. (A2) 

Ex. 54: ...Concerning my English learning, I had an experience pretty 
grateful. In an English course, my teacher did a gymkhana [sic], in a square 
(Parque das Dunas) and she gave us the opportunity to work different 
abilities, for instance, agility and the use of the language. Thus, I could in a 
funny way apply my knowledge and it was fascinating. (A4) 

 

Ainda em resposta a estas duas questões, podemos dizer que os 

participantes da pesquisa elaboram novas representações acerca de suas 

experiências de aprendizagem na medida em que são expostos a novas 

perspectivas de ensino. 

Ex. 55: ...even a boring subject can be a surprising discovery of pleasure 
and funny. I think is the aim: learn how to teach morphossintax in a soft and 
pleasurable way, using creativity so that students acquire knowledge with 
“no pain”. (A6) 

Ex. 56: ...Besides I could notice that the learning itself is a continuous 
process, which is constantly changing and at the same time it involves new 
experiences and ideas. (A15) 

 

Com relação à terceira questão de pesquisa - como os alunos, 

futuros professores de Inglês, veem o portfólio na construção de uma relação 

mais reflexiva e mais inclusiva em seu próprio processo de formação? - 

podemos dizer que a aprovação deste instrumento como auxiliar no 

desenvolvimento da prática reflexiva de professores de ILE em formação pode 

ser visualizada nos exemplos a seguir: 

Ex. 57: ...My portfolio presented an evolution in terms of my own thoughts 
and the questions I have. (A14) 

Ex. 58: ...In this course when I write the entries to my portfolio, I try to put 
in the paper what is really happening although it’s very hard to describe 
some things have changed. I’m now a person who reflects more about 
certain things. (A12) 



93 
 

Neste capítulo perpassamos as análises de ambos os módulos 

estudados, First Assessment e Final Assessment, no intuito de analisar, discutir 

e interpretar marcas linguísticas que evidenciam o processo reflexivo nos 

discursos de alunos do curso de Letras Inglês, futuros professores de ILE. Com 

base nas comparações entre os dois módulos pode-se depreender que, ao 

produzirem narrativas de aprendizagem, os participantes da pesquisa se 

mostraram mais inclinados a expor seus pensamentos e emoções do que 

efetivamente demonstrar ou descrever ações concretas realizadas durante o 

período investigado. 

Esta situação sugere que, quando incentivados à reflexão, futuros 

professores de ILE o fazem de maneira comprometida com seu próprio 

processo de aprendizagem, revelando práticas reflexivas realizadas em sala de 

aula que possivelmente contribuirão com suas futuras atuações. Assim 

podemos dizer que a análise de portfólios compostos por narrativas de 

aprendizagem nos revelam mais do que meros relatos; ela nos permite 

observar efetivamente a evolução dos aprendizes, seus questionamentos 

acerca das tarefas desenvolvidas e nos permite o acompanhamento 

sistemático do trabalho desenvolvido.  

Realizaremos agora as considerações finais desta pesquisa, 

trazendo para a discussão uma sistematização dos resultados, abordando 

algumas limitações da pesquisa e lacunas observadas, acompanhadas de 

novos questionamentos provocados por essas situações. Ao final, 

apresentaremos possíveis contribuições deste estudo para a formação de 

professores reflexivos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pesquisas como as de Gimenez (2005), Gil (2005), Vieira-Abrahão 

(2004), Telles (2010) e Celani (2010) apontam para uma crescente 

preocupação com a formação de professores e toda a problemática curricular 

que a envolve (GIL, 2005). Elas se preocupam em investigar pontos diversos 

dessa atividade, pois é dela que derivam as práticas de sala de aula que 

promovem o sucesso ou o insucesso na aprendizagem das línguas 

estrangeiras de forma geral. Partilhando dessa realidade, nos propusemos aqui 

a realizar uma investigação que permeasse a inserção do processo reflexivo no 

cotidiano de professores de Inglês como Língua Estrangeira em formação 

(ILE). 

Nossa investigação foi orientada pelas considerações da Gramática 

Sistêmico Funcional (GSF), que concebe a linguagem como um sistema de 

escolhas utilizadas por seus usuários para desempenharem as mais variadas 

funções sociais, regidas pelo contexto de situação e pelo contexto de cultura. 

Para realizá-la, utilizamos portfólios de aprendizagem coletados em uma turma 

de Aspectos Morfossintáticos da Língua Inglesa, em uma universidade federal 

do nordeste brasileiro, compostos por atividades realizadas em um semestre 

letivo e por narrativas de aprendizagem produzidas ao final de dois módulos, 

nomeados aqui como “First Assessment” e “Final Assessment”.  

Ao término de nossa investigação, apresentamos as considerações 

finais deste estudo, trazendo primeiramente uma sistematização dos resultados 

obtidos na análise. Em seguida, abordamos algumas limitações da pesquisa, 

bem como algumas lacunas observadas, lacunas estas que possibilitam a 

formulação de novos questionamentos e de novos caminhos investigativos. 

Para iniciar a sistematização dos resultados, retomaremos aqui as 

questões de pesquisa: 

1) Quais são as representações dos alunos, professores de 

Inglês como Língua Estrangeira em formação, acerca de 

suas experiências de aprendizagem? 

2) Como estas representações são realizadas no discurso 
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desses futuros professores, materializados em seus 

portfólios de aprendizagem? 

3) Como os alunos, futuros professores de Inglês, veem o 

portfólio na construção de uma relação mais reflexiva e mais 

inclusiva em seu próprio processo de formação? 

É interessante destacar que por se tratar de uma pesquisa quanti-

qualitativa, que realizou a contagem de ocorrências com posterior análise, e 

por tratar-se de um contexto de pesquisa específico, não podemos afirmar que 

chegaríamos à obtenção dos mesmos resultados se a pesquisa fosse realizada 

em diferentes contextos da mesma natureza. Contudo, podemos dizer que os 

resultados desta investigação respondem as questões de pesquisa e 

demonstram as funções do sistema de transitividade na construção de 

narrativas de aprendizagem. 

Tendo os dados digitalizados e devidamente organizados em 

arquivos identificados por aluno e por atividade, iniciamos a utilização do 

programa computacional Wordsmith Tools (SCOTT, 2009) com dois de seus 

aplicativos: o Wordlist, que produz listas de palavras contabilizadas e 

apresentadas por ordem de ocorrências ou por ordem alfabética, conforme a 

preferência do pesquisador; e o Concord, que mostra as associações feitas aos 

termos identificados nas listas de palavras e oferece acesso ao texto de origem 

dessas ocorrências. Estes aplicativos favorecem a credibilidade dos dados, 

pois possibilitam a contagem e observação exatas dos termos escolhidos para 

efetivação da pesquisa de forma segura e confiável. 

Com as listas de palavras prontas, iniciamos a observação dos itens 

lexicais mais recorrentes, especialmente pronomes pessoais que servissem 

como Experienciador (dotado de consciência), pois para que fosse possível 

chegar a marcas linguísticas que evidenciassem o processo reflexivo, seria 

preciso identificar antes este elemento. Identificados os pronomes “I”, “MY”, 

“ME” e “WE” como os mais recorrentes em ambos os módulos, iniciamos a 

identificação dos processos que nos mostrou uma maioria significativa de 

processos mentais nos dois módulos, First e Final Assessment.  
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Esta característica difere este estudo dos demais realizados na área, 

como os de Matthiessen (1999), Shimazumi (1996) e Halliday (1992) conforme 

Lima Lopes (2001), em que os processos materiais são os mais recorrentes. 

Da mesma forma, evidencia que através do uso do portfólio, os participantes da 

pesquisa estão mais propensos a demonstrar em seus discursos seus 

pensamentos, desejos, emoções e sinais de aprendizagem do que outras 

ações.  

Outra característica interessante dos dados está relacionada à 

inexistência de ocorrências de Processos Existenciais, comumente 

encontrados em narrativas. Neste corpus, estes processos não aparecem em 

nenhum dos módulos estudados, provavelmente por essas narrativas serem 

compostas de vivências e impressões acerca da atmosfera em que os 

participantes estão inseridos. 

Observando as ocorrências de processos mentais cognitivos, que 

apontam para sinais de aprendizagem, pudemos perceber uma diminuição 

significativa dessas ocorrências do módulo First Assessment para o módulo 

Final Assessment, o que sugere que ao final do curso os alunos demonstram 

mais incertezas, depois de confrontarem os saberes que traziam de suas 

experiências pessoais com os adquiridos ao longo do curso. 

 
Através da análise dos processos, e em resposta a primeira questão 

de pesquisa, pudemos identificar que a principal representação que aparece no 

discurso dos futuros professores de ILE envolvidos neste estudo, se refere a 

não terem aprendido Inglês na escola devido à utilização de metodologias 

tradicionais que não se preocupavam em contextualizar os tópicos das aulas e 

tampouco com a função comunicativa da língua. 

Em resposta a segunda questão, pudemos identificar que estas 

representações se materializam nos discursos dos participantes por meio de 

narrativas de aulas que os mesmos consideraram efetivas para a 

aprendizagem da língua, geralmente vivenciadas em cursos externos, fora do 

ambiente escolar. 
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Além disso, por meio da análise dos processos e em resposta a 

terceira questão de pesquisa, identificamos a efetividade do portfólio na 

construção de uma relação mais reflexiva e mais inclusiva dos futuros 

professores com seu próprio processo de formação. Essa característica foi 

apontada pelos alunos em suas narrativas na medida em que entre 23 

ocorrências do termo portfolio no módulo First Assessment, apenas uma 

ocorrência indica opinião menos positiva ao uso desse recurso, e dentre 60 

ocorrências do termo no módulo Final Assessment, apenas duas expressam 

opinião menos positiva, não direcionada a utilização do portfólio em si, mas ao 

modo como a atividade foi conduzida. 

Uma das limitações enfrentadas durante a obtenção dos dados está 

relacionada com a própria produção dos portfólios. Por se tratar de um material 

produzido com base em um questionário não pilotado, muitas respostas 

trouxeram informações em duplicidade ou que se complementavam, tanto que 

muitos alunos optaram por responder as questões em forma de texto (como 

pode ser visualizado nos apêndices). Ao não pilotar os questionários, não 

conseguimos eliminar algumas questões que não nos fornecessem dados úteis 

para a pesquisa, não pudemos reformular questões que eventualmente 

apresentassem ambiguidades e não conseguimos verificar a clareza das 

instruções das questões. 

O número reduzido de participantes também pode ser considerado 

como uma limitação da pesquisa, pois não permitiu que fosse estabelecido um 

grupo controle para verificação da efetiva contribuição do portfólio como 

instrumento desencadeador da reflexão. Analisar os trabalhos de apenas uma 

turma, constituída de poucos integrantes, de certa forma restringe a obtenção 

de resultados que poderiam ser mais abrangentes se o grupo fosse maior ou 

se a divisão entre grupos apresentasse outras possibilidades de comparações.  

No que tange às lacunas encontradas, na ausência de outras 

pesquisas que utilizassem o portfólio como instrumento desencadeador de 

reflexão, ou que utilizassem as narrativas de aprendizagem como foco de uma 

análise sistêmico-funcional, a comparação estabelecida neste estudo (com os 

trabalhos de Matthiessen (1999), Shimazumi (1996) e Halliday (1992)) não 
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permite a observação de padrões de textualidade ou de características do 

gênero que possam determinar certas escolhas lexicais. Comparar os 

resultados obtidos por meio dos dados desta pesquisa com os estudos 

supracitados, apenas serviu como critério de observação de como as 

narrativas, talvez por serem regidas por uma natureza de escrita mais pessoal, 

apresentam mais processos mentais do que processos materiais, em relação 

aos gêneros analisados nos outros estudos. 

Essa situação pode sugerir novos questionamentos como: Quais os 

processos mais recorrentes em narrativas de diferentes naturezas? Em um 

número maior de textos seria possível caracterizar o gênero “narrativa de 

aprendizagem” por meio da observação de maior ocorrência de processos 

mentais? Se existisse a possibilidade de comparar nossos resultados com o de 

outras pesquisas que analisassem narrativas de aprendizagem sistêmico- 

funcionalmente, perceberíamos a mesma maioria de processos mentais?  

A partir dos dados analisados, podemos inferir que quando 

estimulados ao exercício da reflexão, futuros professores de ILE passam a 

inserir esta prática ao seu cotidiano. Observamos também que na medida em 

que vão registrando essas reflexões em narrativas de aprendizagem, os 

participantes passam a considerá-las como algo positivo para a sua formação. 

Quando coletadas em portfólios, essas narrativas permitem o 

acompanhamento da evolução desses registros e a reformulação de suas 

representações acerca de seu próprio processo de aprendizagem.  

O portfólio pode ser considerado como um instrumento para o 

desenvolvimento de uma avaliação mediadora (HOFFMANN, 2006), pois, por 

meio de suas atividades é possível oportunizar aos alunos momentos diversos 

para expressar suas ideias e pensamentos; discussões entre o grupo a partir 

de situações desencadeadoras; e a realização de várias tarefas individuais, 

menores e sucessivas, com embasamento teórico suficiente para justificativa 

das respostas apresentadas. 

Da mesma forma o portfolio auxilia o trabalho do professor, pois 

favorece a correção coletiva e a realização de atividades de retextualização; 

permite a adição de comentários às atividades em detrimento do antigo certo e 
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errado, auxilia os alunos a localizar suas dificuldades, oferecendo-lhes 

oportunidades de descobrirem melhores soluções para seus problemas; bem 

como transforma os registros de avaliações em anotações significativas sobre 

o acompanhamento dos alunos em seu processo de construção do 

conhecimento. 

Diante disso, podemos propor a organização de um projeto para o 

ensino superior, voltado para a formação de professores de ILE, que estimule a 

reflexão de forma contínua, gradual e que perpasse a prática do alunado 

durante todo o tempo de vida acadêmica. Esta proposta poderia, por exemplo, 

estimular os alunos a pensarem sobre como poderiam construir uma didática 

aplicável aos conhecimentos adquiridos nas disciplinas da graduação. Por meio 

do uso de portfólios, estas produções estariam sempre disponíveis para novas 

consultas e reformulações, inserindo esta prática em um projeto de reflexão-na-

ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABMA, T. Storytelling as inquiry in a mental hospital.  Qualitative    Health 
Research, v. 8, n. 6, 1998. P. 821-839, 
 
ABRAHÃO, M.H.V. (Org.). Prática de ensino de língua estrangeira: 
experiências e reflexões. Campinas: Pontes Editores, Arte Língua, 2004. 

BARCELOS, A.M.F. Ser professor de Inglês: Crenças, expectativas e 
dificuldades dos alunos de Letras. In: ABRAHÃO, M. H. V. (Org.). Prática de 
Ensino de Língua Estrangeira: Experiências e Reflexões. Campinas: Pontes, 
2004. P. 11-29.  

______. Narrativas, crenças e experiências de aprender inglês. Linguagem & 
Ensino, v. 9, n. 2, Jul./Dez., 2006. P. 145-175. 

BAUM, F. Researching Public Health: Behind the Qualitative-quatitative 
Methodological Debate. Social Science and Medicine, Vol. 40, 1995. P. 459-
468. 
 
BERBER SARDINHA, T. Linguística de Corpus. Barueri: Manole, 2004. 
 
BLOOR, T.; BLOOR, M. The functional analysis of English: A Hallidayan 
Approach. New York: Arnold, 1995. 
 
BROWN, A. Narrative, Politics and Legitimacy in an IT Implementation, Journal 
of Management Studies, v. 35, n. 1, 1998. P. 35-59. 

BRUNER, J. Atos de significação. 2ª ed.Trad. Sandra Costa. São Paulo: 
Artmed, 20021. 

______. Making Stories: Law, Literature, Life. Cambridge: Harvard University 
Press, 20022. 
 
CELANI, M. A. A. (Org.) Reflexões e ações (trans)formadoras no ensino-
aprendizagem de Inglês. Campinas: Mercado de Letras, 2010. 
 
______. Concepções de linguagem de professores de Inglês e suas práticas 
em sala de aula. In: CELANI, M. A.A. (Org.) Reflexões e ações 
(trans)formadoras no ensino-aprendizagem de Inglês. Campinas: Mercado 
de Letras, 2010. 
 
______. Ensino de línguas estrangeiras – ocupação ou profissão. In: LEFFA, V. 
J. (Org.). O professor de línguas estrangeiras – construindo a profissão. 
Pelotas: Educat, 2001. P. 21-40. 
 
CLANDININ, D. J., CONNELLY, F. M. Narrative Inquiry: Experience and story in 
quantitative research. San Francisco: Jossey-Bass, 2000. 
 
CUNHA, M.A.F., SOUZA M. M. Transitividade e seus contextos de uso. Rio de 
Janeiro: Lucerna, 2007. 



101 
 

 
DUTRA, D.P.; MELLO H. A prática reflexiva na formação inicial e continuada de 
professores de Língua Inglesa. In: ABRAHÃO, M. H. V. Prática de Ensino de 
Língua Estrangeira: Experiências e Reflexões. Campinas: Pontes, 2004. P. 
31-43. 
 
EGGINS, S. An introduction to systemic functional linguistics. London: 
Continuum, 1994. 
 
ELDRIDGE, M. Transforming experience: John Dewey’s cultural 
instrumentalism. Nashville: Vanderbilt University Press, 1998. 
 
FLICK, U. Uma introdução à pesquisa qualitativa. Trad. Sandra Netz. Porto 
Alegre: Bookman, 2004. 
 
FREITAS, M.A. Educação e ensino de Língua Estrangeira hoje: implicações 
para a formação de seus respectivos profissionais e aprendizes. In: ABRAHÃO, 
M. H. V. Prática de Ensino de Língua Estrangeira: Experiências e Reflexões. 
Campinas: Pontes, 2004. P. 117-130. 
 
GARRIDO, E. ; CARVALHO, A.M.P. A reflexão sobre a prática e a qualificação 
da formação inicial do professor. Cadernos de Pesquisa, v. 107, Jul. 1999. P. 
149-168. 
 
GEERTZ, C. After the fact: two centuries, four decades, one anthropologist. 
Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1995. 

GIL, G. Mapeando os estudos de formação de professores de Línguas no 
Brasil. In: FREIRE, M.M.; ABRAHÃO, M.H.V.; BARCELOS, A.M.F. (Orgs.) 
Linguística Aplicada e contemporaneidade. Campinas: Pontes, 2005. P. 
173-182. 

GIMENEZ, T. Desafios contemporâneos na formação de professores de 
línguas: contribuições da Linguística Aplicada. In: FREIRE, M.M.; ABRAHÃO, 
M.H.V.; BARCELOS, A.M.F. (Orgs.) Linguística Aplicada e 
contemporaneidade. Campinas: Pontes, 2005. P. 183-201. 

HALLIDAY, M.A.K. An Introduction to Functional Grammar (Second Edition). 
London: Edward Arnold, 2004.  

______. An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold, 1994. 

______. Some lexicogrammatical features of the zero population growth text. In 
W.C. MANN e S.A. THOMPSON (eds.) Discourse Description: Diverse 
linguistic analyses of a fund-raising text. Amsterdan: John Benjamim, 1992. 
 
JOHNSON, K. E.; GOLOMBEK, P. R. Teacher’s narrative inquiry as 
professional development. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 
 



102 
 

LABOV, W. and WALETZKY, J. Narrative analysis. In HELM, J. (Ed.), Essays 
on the Verbal and Visual Arts. Seattle: University of Washington Press. 1967. 

LIBERALI, F.C. As linguagens das reflexões. In: MAGALHÃES, M.C.C. (Org). A 
Formação do Professor como um Profissional Crítico: Linguagem e 
Reflexão. São Paulo: Mercado de Letras, 2004. P.87-117. 
______. A formação crítica do educador na perspectiva da Linguística Aplicada 
(LA). In: ROTTAVA, L.; SANTOS, S.S. (Orgs.) Ensino e Aprendizagem de 
Línguas: Língua Estrangeira. Ijuí: Editora UNIJUI, 2006. P. 15-33. 
 
LIMA, S.N. A gramática sistêmico-funcional como instrumento de análise de 
relatos de professores em pesquisa sobre ensino (ou não) da gramática teórica 
na educação básica In: NININ, M. O. G.; ROMERO, T. R. S. Lingüística 
Sistêmico-Funcional como instrumento na educação. São Carlos: Pedro e 
João Editores, 2008. 

LUCKESI, C.C. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 
12ª ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
 
MCKINLEY, J.B. The Promotion of Health Through Planned Sociopolitical 
Change: Challenges for Research and Policy. Social Science and Medicine, 
Vol. 38, 1993. P. 109-117. 
 
MAGALHÃES, M.C.C. (org.) A formação do professor como um profissional 
crítico. Campinas: Mercado de Letras, 2004. 
 
MEURER, J.L. Gêneros textuais na análise crítica de Fairclough. In: MEURER, 
J.L.; BONINI, A.; MOTTA-ROCHA, D. (Orgs.) Gêneros: Teorias, métodos, 
debates. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. P. 81-106. 
 
_____. Integrando estudos dos gêneros textuais ao contexto de cultura. In: 
KARWOSKI, A.M.; GAYDECZKA, B.; BRITO, K.S. Gêneros textuais: 
Reflexões e ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2006. P. 165-182. 
 
MATTHIESSEN, C.M.I.M. The system of transitivity: An exploratory tex-based 
profile. Functions of Language, v. 6, n. 1, 1999. P. 1-51. 
 
MOITA LOPES, L.P. Oficina de lingüística aplicada: a natureza social e 
educacional dos processos de ensino/aprendizagem de língua. São Paulo: 
Mercado de Letras, 1996. 

MOITA LOPES, L.P. da. Discursos de Identidade em sala de aula de leitura de 
L1: A construção da diferença. In: SIGNORINI, I (Org.) Língua(gem) e 
Identidade. Campinas: Mercado de Letras, 1996. 
 
NEVES, J.L. Pesquisa Qualitativa – Características, Usos e Possibilidades. 
Caderno de Pesquisas em Administração, V. 1, Nº 3, 2º Sem, São Paulo: FEA-
USP, 1996. 



103 
 

OXFORD, R., GREEN, J. Language Learning Histories:  Learners and 
Teachers Helping Each Other Understand Learning Styles and Strategies. 
TESOL Journal, v.6, n. 1, Autumn 1996. P. 20-23. 

PAIVA, V.L.M.O. A LDB e a legislação vigente sobre o ensino e a formação de 
professor de língua inglesa. In: Stevens, C. M. T e Cunha, M. J. Caminhos e 
Colheitas: ensino e pesquisa na área de inglês no Brasil. Brasília: UnB, 2003. 
P. 53- 84. 

______. As habilidades orais nas narrativas de aprendizagem de inglês. 
Trabalhos em Lingüística Aplicada. v. 46, n.2, 2007. P.165-179. 

PAVLENKO, A. Language learning memoirs as a gendered genre. In: Applied 
Linguistics. v.2, n. 22, 2001. P. 213-240. 

PICONEZ, S.B. A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado: A 
Aproximação da Realidade Escolar e a Prática da Reflexão. PICONEZ, S.B. 
(Org.) A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado. Campinas: Papirus, 
2001. P. 15-38. 

RAJAGOPALAN, K. Tuning up amidst the din of discordant notes: on a recent 
bout of identity crisis in applied linguistics. International Journal of Applied 
Linguistics. v. 9, n. 1, 1999. P. 99-119.  
 
RAMPTON, B. Returning in applied linguistics. International Journal of 
Applied Linguistics. v. 7, n. 1, 1997. P. 3-25. 
 
REISSMAN, C. K.. Narrative Analysis. Newbury Park, CA: Sage Publications, 
1993. 

SCARAMUCCI, M.V.R. O professor avaliador: sobre a importância da avaliação 
na formação do professor de Língua Estrangeira. In: ROTTAVA, L.; SANTOS, 
S. S. (Orgs.) Ensino e Aprendizagem de Línguas: Língua Estrangeira. Ijuí: 
Editora UNIJUI, 2006. P. 49-64. 

SCHAFER, R. Retelling a life: narrative and dialogue in psychoanalysis.  New 
York: Harper Collins, Basic Books, 1992. 

SCOTT, M. WordSmith Tools (versão 5.0). Lexical analysis software. Liverpool, 
2009. 

SERRANO, G.P. Educação em valores: Como educar para a democracia. 
Porto Alegre: Artmed, 2002. 
 
SCHÖN, D.A. The Reflective Practitioner. London: Temple Smith, 1983.  
 
______. Educating the Reflective Practitioner. New York: Collier Books, 1987. 
 
SHORES, E.; GRACE, C. Manual de Portfólio: um guia passo a passo para o 
professor. Tradução de Ronaldo Cataldo Costa. Porto Alegre: Artmed, 2001. 



104 
 

 
SILVA, W.R. Articulação entre gramática, texto e gênero em sequência de 
atividades didáticas. In: SIGNORINI, I. Gêneros catalisadores: letramento e 
formação de professores. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. P. 175-200. 

SILVERMAN, D. Introducing Qualitative Research. In: SILVERMAN, D. 
Qualitative Research: Theory, Methods and Practice. 2nd. ed. Thousand 
Oaks: Sage, 2004. 

______. Qualitative Research: Theory, Methods and Practice. 2nd. ed. 
Thousand Oaks: Sage, 2004. 

SMYTH, J. Teacher’s work and the politics of reflection. In: American 
Educational Research Journal, v. 29, n. 2, Summer 1992. P. 267-300. 

STURM, L. A pesquisa-ação e a formação teórico-crítica de professores de 
línguas estrangeiras. In: GIL, G.; VIEIRA-ABRAHÃO, M. H. (Orgs.) Educação 
de professores de línguas: os desafios do formador. Campinas, SP: 
Pontes, 2008. P. 339-350. 

TELLES, J.A. Biographical connections: Experiences as sources of legitimate 
knowledge. QSE – International Journal of Qualitative Studies in 
Education, v. 13, n. 3, 2000. P. 162-251. 

______. A trajetória narrativa. In: GIMENEZ, T. (Org.) Trajetórias na formação 
do professor de línguas. Londrina: Editora da Universidade Estadual de 
Londrina, 2002. P. 15-38. 

______. Reflexão e identidade profissional do professor de LE: Que histórias 
contam os futuros professores? Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v. 4, 
n. 2, 2004. P. 57-83. 

THOMPSON, G. Introducing Functional Grammar. New York: Arnold, 1996. 

TODOROV, I. As estruturas narrativas. Trad. Leyla Perrone Moisés. São Paulo: 
Perspectiva, 1979. 

TOLONEN, K. Portfolio itsenäistyvän opiskelijan tukena. In: LAHIKAINEN, A. 
R.; PIRTTILÄ-BACKMAN, A. M. (Eds.), Sosiaalinen vuorovaikutus. Keuruu: 
Otavan Kirjapaino, 1998. P. 257-272. 
 
UYENO, E.Y. Da Autonarração à Escrita Acadêmica: a Constituição da 
Subjetividade do Aluno de Cursos de Especialização. In: CASTRO, S.T.R. de; e 
SILVA, E. R. (Orgs.) Formação do Profissional docente: contribuições de 
pesquisas em Linguística Aplicada. Taubaté: Cabral Editora, 2006. 

VAN MANEN, M. Researching Lived Experience: Human Science for an Action 
Sensitive Pedagogy. New York: SUNY Press, 1997. 

 

 



105 
 

 
VIAN JR., O. Sobre o conceito de gêneros do discurso: diálogos entre Bakhtin 
e a Linguística Sistêmico-funcional. In: BRAIT, B. (Org.) Estudos enunciativos 
no Brasil: Histórias e Perspectivas. São Paulo: Pontes/FAPESP, 2001. 

_____. A análise textual pela perspectiva sistêmico-funcional de Halliday. In: 
CAVALCANTE, M.M.; BRITO, M.A.P.; CUSTÓDIO FILHO, V. (Orgs). 
Anais do Encontro Internacional Texto e Cultura, em CD. Fortaleza: Edições 
UFC, 2009. 

VOLPI, M.T. A formação de professores de língua estrangeira frente aos novos 
enfoques de sua função docente. In: LEFFA, V. J. (Org.) O professor de 
línguas estrangeiras - construindo a profissão. Pelotas: Educat, 2001. P. 125-
133. 

WILSON, T.P. Quantitative “oder” qualitative Methoden in der Sozialforschung. 
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (Colônia Revista de 
Sociologia e Psicologia Social) Vol. 34, 1982. P. 487-508. 

ZEICHNER, K.M. A formação reflexiva dos professores: idéias e práticas. 
Lisboa: Educa, 2001. 

WEBGRAFIA 

ANDRADE, A.I.; GONÇALVES, M.L. Plurilinguismo e Portfólio: um desafio 
curricular de articulação de saberes. Atas do VII Colóquio sobre questões 
curriculares (III Colóquio Luso-Brasileiro), 2006. Braga: Universidade de Minho. 
Disponível em: http://portfolio.alfarod.net/artigos.php.  Acesso em 28 de Junho 
de 2010. 

ARCHANJO, R. Vozes sociais e dimensão ética da Linguística Aplicada: a 
construção discursiva da área nos CBLAs. Tese de Doutorado, 2008. 
Disponível em: ftp://ftp.ufrn.br/pub/biblioteca/ext/bdtd/RenataA.pdf Acesso em 
01 de Dezembro de 2010. 
 
BEATTIE, M. Narratives of Professional learning: becoming a teacher in 
learning to teach. Journal of Education Inquiry, v. 1, n. 2, p. 1-23, 2000. 
Disponível em: www.literacy.unisa.edu.au/Papers/JEEPaper6.pdf. Acesso em 
29 de outubro de 2010. 

BERBER SARDINHA, T. Linguística de Corpus: Histórico e Problemática. 
D.E.L.T.A., Vol. 16, N.º 2, 2000 (323-367). Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/delta/v16n2/a05v16n2.pdf. Acesso em 28 de Novembro 
de 2010. 

______. Usando WordSmith Tools na investigação da linguagem. Direct Papers 
40, 1999. Disponível em: http://www2.lael.pucsp.br/direct/DirectPapers40.pdf 
Acesso em 28 de Novembro de 2010. 

BIGNARDI, F.A.C. Reflexões sobre a pesquisa qualitativa e quantitativa: 
maneiras complementares de apreender a realidade. Disponível em: 
http://www.comitepaz.org.br/download/PESQUISA%20QUALITATIVA.pdf. 
Acesso em 19 de Julho de 2010. 



106 
 

 
COSTA, A.T.P. Brasil mostrando a sua cara: estratégias de tradução no 
material de divulgação cultural – um estudo baseado em corpus. Dissertação 
(Mestrado em Linguística Aplicada). Departamento de Línguas Estrangeiras e 
Tradução da Universidade de Brasília: Brasília, 2006. 
http://www.pgla.unb.br/images/Dissertacoes/2006/Ana_Teresa_Perez_Costa.p
df Acesso em 19 de Julho de 2010. 
 
GONÇALVES, M.L. Portfólio: uma ferramenta pedagógica. Disponível em: 
http://portfolio.alfarod.net/doc/apresentacoes/6.PortfolioLurdes.pdf. Acesso em 
28 de Junho de 2010. 
 
LIMA LOPES, R.E, Estudos de transitividade em Língua Portuguesa: o perfil do 
gênero cartas de venda. Dissertação de Mestrado, 2001. Disponível em: 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/diaadia/diadia/arquivos/File/conteudo/arti
gos_teses/LinguaPortuguesa/lima-lopes.pdf. Acesso em 20 de Setembro de 
2010. 
 
PAIVA, V.L.M.O. A identidade do professor de inglês. APLIEMGE: ensino e 
pesquisa. Uberlândia: APLIEMGE/FAPEMIG, n.1, 1997. p. 9-17. Disponível em: 
http://www.veramenezes.com/identidade.htm. Acesso em: 12 de Janeiro de 
2010. 

ROMERO, T.R.S. A interação coordenador e professor: um processo 
colaborativo? Tese de Doutorado. LAEL – PUC – SP, 1998. Disponível em: 
http://www.pucsp.br/pos/lael/lael-inf/def_teses.html. Acesso em: 15 de Janeiro 
de 2010. 

SHIMAZUMI, M. (1996). The knower and the Informant in Institutional talk: A 
transitivity Perspective. Tese de Mestrado, University of Liverpool. Disponível 
em: 
http://www2.lael.pucsp.br/direct/Shimazumi_1996_The_knower_and_the_infor
mant.pdf. Acesso em 20 de Setembro de 2010. 
 

SOUZA, M.M. Transitividade e construção de sentido no gênero editorial. Tese 
de Doutorado. PGLetras – UFPE – PE, 2006. Disponível em: 
http://www.ufpe.br/pgletras/2006/teses/tese-maria-medianeira.pdf. Acesso em 
20 de Setembro de 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

ANEXO 1 
 

FIRST ASSESSMENT 

1) Reflect upon what you have done so far in this course: 

 your notes on theoretical aspects; 
 the handouts you received; 
 the morphossyntatic aspects of the English language; 
 the entries you wrote for your portfolio; 
 the texts you read on what teachers know, knowing-in-action, reflection-in-

action, experiential learning and feelings; 
 the exercises you did; 
 the doubts you had; 
 the discussions with the professor and your classmates; 
 your personal reactions, feelings, fears, doubts, knowledge. 

2) How would you evaluate your performance? Did you attend all the classes? Did you 
participate in the discussions? Did you clear your doubts? Did you read the texts? Did 
you do the exercises? Did you hand in all the tasks assigned? 

3) What did you learn in terms of morphossyntax? Briefly summarize what you 
learned/studied. Are there concepts which are new to you? Are you able to use them? 
Can you identify them? How important are they for you as a Letras student? 

4) How can the items presented and discussed be used in your practice? Are you 
currently teaching English? Can these items be helpful? How? If you are not teaching, 
can you brainstorm possibilities of using these items in your teaching? 

5) Analyze what you produced for your portfolio: have things changed? How? What is 
different from the day you started the course and today? Why is this so? Did the 
aspects you wrote about help you think about your learning? How? 

6) Reflect upon the roles or the participants in this course. What is your role in the 
course? Are playing it accordingly? What about your professor? And your classmates? 
Have they contributed to your learning? How? 

7) Based on all these elements, give yourself a grade. How would you rate your 
performance in this first part of the course? Explain why you think you deserve this 
grade. 

Due date: Sept. 2 
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ANEXO 2 

FINAL ASSESSMENT 

Revisit all your notes, texts, exercises, activities developed throughout the 

semester. 

1) What does grammar mean to you today? 

2) What is morphosyntax? How is morphology related to syntax? 

3) How do the contents presented may be helpful for you as a Letras 

student and as an English language teacher? 

4) What are your impressions on the knowledge an English teacher might 

have in order to teach the language in terms of grammar? 

5) How did portfolio help you reflect upon all these elements? How did you 

like working with them? 

6) How do you see your personal experience and its role in your learning 

and teaching? 

7) Based on all these elements, give yourself a grade. How would you rate 

your performance in this second part of the course? Explain why you 

think you deserve this grade. How do you compare your grade to the first 

one? 
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ANEXO 3 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

Estou ciente de que os materiais que escrevi para o meu portfólio na 

disciplina Aspectos Morfossintáticos da Língua Inglesa, ministrada no segundo 

semestre de 2009, serão utilizados na pesquisa de mestrado de Catia Micheli 

dos Santos sobre a formação inicial de professores de Inglês como Língua 

Estrangeira. 

A minha participação é voluntária e todas as informações utilizadas 

para a pesquisa referentes às minhas produções serão anônimas. 

Tenho ciência, também, de que trechos de minhas produções 

poderão ser usados em outros materiais relativos à pesquisa, como relatórios 

ou artigos. 

Nome: _________________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

Telefone: _______________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Data: __________________________________________________________ 

 

* Baseado em ABRAHÃO (2004:29). 
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FIRST ASSESSMENT 

A1T1 

2 – My performance during the time that of the course started I would like to 
consider it very well or it is improving for better, since I use to attend all the 
classes. Even though my contribution on discussions in class is not regular, 
because of some difficulties that I have into understand the professor. But I use 
to looking for my classmates to help me understand better. Then I use to read 
the texts and do all of the exercises, my assigned tasks I constantly use to do it 
and hand in it to teacher at exactly moment. 

3 – I learned many topics in which the teacher passed to us in class, for 
example: differences between morphology and syntax, noun – subject, verb – 
predicate, word functions, subsentential level – morphological level, 
suprasentencial – discourse level, sentential level – syntactical level, grammar 
practice and how to use it, Morphosyntax is a form and how to use the word, 
Semantic is a meaning, Grammatical metalanguage,  The English lexicon is to 
know the word in different contexts, Free morphemes and bound morphemes, 
Affixation, Homonyms and homophones practice. 

We also discusses some topics that can help us so much during 
these days in classroom with teacher such as: experiences, teacher knowledge, 
disabling feeling: fear and anxiety, reflection and some activities that we should 
do in classroom as a teacher. 

We learn the functions of the word, I can make difference between 
the free and bound morphemes, I am able to use affixes in correct positions 
now. 

Some of them are new concept for me like morphological affixation I 
know how can I use them in different aspects. Since that I learn it, I will be 
capable to make use of it for all the time, this new things that I learned as the 
functions of the word, affixes and homonyms / homophones practice are 
important for me and for my future life as a teacher, because as English student 
you must to know them and be talented to pass it for your students. 

4 – These items presented and discussed can be used in practice, since it can 
aid you so much in communication, for example collocation of affixes in correct 
positions in a sentence, then these items has great importance for me. 

No, I am not until now a teacher, consequently there are many ways 
or possibilities that I can use or teach these items, it could depend on the level 
of the students what you are going to teach. You could bring the exercises such 
as: to fill the gaps with the correct affixes, differences between adjective and 
adverb, subject pronoun and object pronoun, closed classes and open classes. 
Exercises with blank spaces and give them to use link words in different 
sentences. These can help you as much as a teacher to use these items. 

5 – The topics that the professor chose for our portfolio has importance for our 
learning development, these can facilitate us not only as student, but it will do 
the same when we become a teacher. This constructions of knowledge is 
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always done to ransom in students what he learning during the semester. Then 
I have changed many things with five themes that I was writing, since I know 
how can I learn vocabulary I discovered how to pronounce several words. 

Then it is a little bit different from the day that I started the course 
because I learn things that I had not learned. This subject is very important for 
our course, ever since the elements that have part of the course is so important 
also for our oral practice as well as writing process. All of these aspects that we 
wrote let me think about in learn, for the reason that everything that the 
professor give us in classroom must be taking in consideration as learner, so 
with these I find out and I learn new things. 

6 – My roles in the course are to study the texts that the professor point to for us 
and other complementary, involvement in class, avoid miss classes, to arrive in 
time or five minutes before the class begin, doing my homework’s, and looking 
for professor or my classmates when I have some doubts. My problem is 
contribution in class because sometime I get some difficulties to understand 
well the professor explanation, but the others role I constantly used to follow it. 

I don’t want to say that our morphosyntax professor is the best one, 
but he is a professor for professors, he is a sample for others, he used to go 
after the roles of the teacher and he uses to carry out all his obligations. Then is 
so difficult to talk about my classmate, because these roles depend on each 
one interest in course or to attend classes even that this is university wherever 
you are free to do everything that you want (neglect or attend the classes). 

No, this in all of situation not going to do any contribution for our 
learn, since if you let pass several classes is so difficult to follow professor’s 
explanation and exercises that he brought in last classes or the homework that 
he gave to others students. Even though you could take it in your classmate’s 
hands, but the most important interaction among the students in class. 

7 – To evaluate a student is no easy even for professor rather that the student 
do it for himself, then to rate my performance my problem as I said before is 
involvement in class because I must to pay so much attention to understand the 
professor, but other role I use to follow it. That’s why I think my grade can be 
eight. So I ought to have it because I don’t like ignore class, I use to do and 
hand in my homework at precisely moment. 

 

A2T1 

Talking about the several aspects in the process of learning, some 
have got to be stood out. My notes on theorical aspects are usually common, 
once the complement the study. 

The handouts we received have a simple language, being this way 
easier to learn. The morphossyntatic aspects of the English language are 
fundamental to those that want to know deeply the structure of this language. 
Grammar is the focus on morphossyntatic study. 
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The entries I wrote for my portfolio have been of great utility on the 
process of self-learning, for when O revise my writing after some weeks, I can 
realize an increment in my skills, that is, my wrongs and rights get more clearly. 

The idea of a pattern which examine and modify the existing beliefs 
and habits to improve the learning is possible due the study of theory and 
origins of experimental learning. The role of the feeling in this process is to 
guarantee the most possible effective learning. 

Teachers wich are cut out to make the fundamental on-the-spot 
practical decisions to cope with matters as they arise while a lesson is in 
progress, concerns to the concept of knowing-in-action, that is, it’s study of 
habits of thinking and acting that professional people use. 

And the reflection-in-action is the join of the skills of making on-the-
spot decisions with a reflective approach and considering the four parts which 
forms the reflection cycle: describe, inform, explain and reconstruct. It’s a 
process of self-directed learning based on personal experience. 

The exercises I did it have been much productive, once help me to fix 
subjects, on my mind, connected to English language. The exercises, besides 
advance interaction among the classmates, for they (exercise) are generally in 
pairs or groups. I avoid to keep doubts for a long time. So when I have doubts I 
want to know the answers as soon as possible. If I don’t do that, it could 
prejudice the natural course of learning. 

About the discussions in classes, I must admit that I’m in demand. 
Although, I hardly participate of the discussions I observance and notes have 
been providing my doubts. I know I should participate more intensely if I want to 
improve my fluency. When I’m talking about learning, firstly I can say that I don’t 
really have fears. Knowledge is a continual process which is directly connected 
to feelings, for the more light you are, the more strength study is. 

My performance in classroom have been not so marked, and 
because of my rares participation in discussions with the teacher and my 
classmates. On the other hand, I always read the texts and do my exercises 
normally. At last, I didn’t hand in all tasks assigned, but I1ve been making it 
better about that. 

I learned that exists a relation between the noun and the subject, and 
a relation between the verb and the predicate. Learned, too, there are levels: 
substancial level (morphological level); sentencial level (syntactical level) and 
the supra sentencial level (discourse level). All these new concepts I didn’t 
know. But, the most important part for me it was knowing ideal of tri-dimensional 
approach, wich consists in use (pragmatic – where / when / how do we use it?), 
form (morphossyntax – how is it formed?), and the meaning (semantics – what 
does it mean?). More than necessary for a letras stud.. 

The items presented and discussed can e used in my practice in 
different ways. But (like a teacher or a learner?) nowadays, I haven’t been 
teaching, but there are much possibilities of using items debated in classroom, 
for example, the tri-dimensional approach in one of the most important subjects 
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in the study of texts / discourse. So, hoe can we talk about texts without talking 
about form, use and meaning. 

Making an analysis of what I produced for my portfolio, I dare say 
that things changed, that is, so far as time goes, our knowledge improve. So, if 
we read a text, today for instance, maybe this text will be different if we read it 
some months after. And this fact explains our improvement along the course. 

I consider that the teacher should always act in a exemplary way. 
Since, how to teach in a clear way, until to give good examples of conduct and 
appropriate bearing: in classroom. Unfortunately, Brazil’s ‘public service’ favor 
the formation of unable teachers, in several aspects.  

Orlando is a good teacher, he plays his holes very well. My 
classmates have been discussing about the subjects, but we should discussing 
with more intensity.  The most characteristic of contribution of my classmates is 
the interaction among us. It’s a process of change which everybody learn it. 

Based on all elements debated, I’m sure I don’t deserve more than 
6.0. And why? My income have been low and I defalted a lot in this first part of 
the course, too. Of course, I’d like to get the maximum grade. But, the problem 
is: There’s so much things, in this semester, I should do to get the maximum 
grade, yet. The good part is I recognize it. 

 

A3T1 

1 – The theoretical texts that we have read were a very important piece of the 
morphosyntax classes because I could make notes about some parts of those 
texts deal specifically with doubts I had, and that could be clarified before 
reading and making those notes. The main doubts I had were about teacher’s 
feelings when teaching and how they reflect in class; how the best way to apply 
personal knowledge in different situations considering different realities in 
classes. 

To exercise that theoretical knowledge was important so I can keep 
in my mind the new information received, and exercise the practical use of the 
language gave to me the support and confidence to deal with this subject with 
my future students. 

Discussions in class, the entries I wrote and the handouts I received 
provided to me a feedback that made possible for me to build my own thoughts 
and knowledge about the subjects dealt on classes. 

2 – I would evaluate my performance as good, since I’ve participated in all 
classes I attended, I cleared my doubts, read all the texts and handed in the 
assignments. 

3 – In terms of morphosyntax I could improve my knowledge since I’ve only 
studied it deeply in Portuguese, so I could know new concepts such as 
“determiners” as a class of words. The importance on knowing morphosyntax 
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and identify its items is very important to me as a Letras student, because I can 
be very confident on my knowledge about the language. 

4 – I’m not teaching but I can imagine many possibilities on using the 
knowledge I accomplished about morphosyntax in casesthat involves the 
teaching of prepositions, suffixes, classification of words so all this can improve 
my students knowledge of the language. 

5 – The mainly thing that have changed throughout this discipline is how 
confident I feel to teach English, because studying rules, forms and variations of 
the use of English made me feel more secure about my personal knowledge 
and use of the language. 

6 – My role in this discipline is to give as much as I can so the result can be 
very satisfactory to me. The professor is great; he has a really good approach 
about the subjects dealt and he is very interactive with students wich helps on 
our participation on classes. My classmates sure helped me, specifically in pair 
activities where we could exchange knowledge and help each other to build the 
new information we were receiving. 

7 – I really think that I deserve 9 as a grade since I’ve tried to do my part in the 
discipline doing all the exercises, handing in the activities assigned, 
participating in classes and reading all the texts. 

 

A4T1 

2) I was not an example of student despite I did and participate of the 
elaboration of almost tasks and being assiduous in class. I confess I was not 
reread the text to reflection at home, however I did the portfolio and homework, 
some these I try to do. The one about homophones and homonyms, I had 
difficulty in class and also at home, but I got the exercise with my dictionary as a 
helper. 

About participating of the discussions in class, I was not so an 
exemplar student as well, I should interact more, however I answered some 
questions, even in Portuguese language. 

3) In terms of morphossyntax, I got more vocabulary and learned some specific 
terms to classify the elements of a text in, for instance, content/structure words; 
what a participle, determinant is; when a causative have occurs; how an 
adjective could be divided, predicative (follow linking verbs) or attributive 
(precede nouns). 

Some differences I already knew in Portuguese language and I could 
realize in English language, such as subsentential, sentential and 
supersentential levels; besides what the object of study to morphology, syntax, 
phonology and pragmatic is. And also, the element of the tri-dimensional 
approach: use, form and meaning. 
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Within this knowledge “to learn” and improving myself, I learned 
about some techniques to teach and I did some reflection about fears and 
beliefs to learn. 

Although an obviously I can commit mistakes to identify these 
elements, but I can apply the new terms in my analysis, thus, I had a theory 
knowledge. That is pretty important to a teacher, in general; even I will not teach 
them with their details, I need know the minimal part to do knowing the bigger. 

4) As I said beforehand, this knowledge can be useful to get theory terms, 
however also avoid mistakes when I am writing texts, such as to put an 
adjective in plural. 

About how can I teach them, as we have been discussed it is boring 
got a text, or worst, an isolated phrase only to classify the classes of words, but 
I am planning to teach them linking to interpretation of texts and promoting an 
understanding about function of these classes, what idea they pass. If they 
qualify, named and so on. 

5) About my portfolio, the first thing I could observe is the length and the 
organization. In the last, I tried to do introduction, development and conclusion 
resulting in the increasing of the length. About to expose myself, it is not so 
clear, but I wrote my experiences. I universalized, giving examples about my 
life. 

Through the portfolio, I could think what are my priorities to be a 
good teach, how learn culture is important, and I could suppose that I am I tactic 
person, because I need work with the meaning, I need an ambient to be 
involved with the object of study. 

6) I learned many concepts and ways to teach, however I realize that I not 
essential, obviously, but I and my classmates are passive so much and the 
professor has being the only protagonist in the classroom. 

7) I will try to rate my performance in this first part of the course, I will try to 
devote more time to my morphossyntax studies, however about participating in 
classes, I am thinking how can I improve, because there are comments of some 
people that summarizes or giving the answers, and in this way, it is 
unnecessary I giving my comment, in my point of view. 

About grade, I am glad to average, because I did the most of the 
activities, and compared to other student I participate in class. 

 

A5T1 

2 – Analyzing my performance  in class, I have noticed that I have been more 
into learning process than I was in the beginning. Although, I am not talkative 
one, I try to speak up as far as I feel comfortable with the subject. I always try to 
do my best, such as doing the class and home works, task requested, readings 
and so on. However, I have such a difficult to put the knowledge down the 
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paper. I often attend the class hours properly, unless I am sick. I have doubts, I 
talk over my classmates or sometimes directly to teacher. 

3 – I do not know if I understood right, please correct me if I am wrong. 

There are different ways to learn a new language. Once you are living in 
that specific environment which offers you a chance of learning by doing it, it will 
much fun and interesting to acquire the knowledge. If you do not get this 
opportunity you need to learn several things before you learn that subject. As a 
Letras student, I have seen that is very important to know what is behind the 
lines about grammar and linguistics aspects in order to improve our 
understanding, communication and an effective learning process. This way is 
worth to knowing that there is a tri-dimensional approach of communication that 
is divided in Morphossyntax (form), Semantic (meaning) and Pragmatics (use). 
The morphossyntax involves different levels as Subsentential refers to 
Morphological (word) level, Sentential refers to Syntactical (sentence + 
sentence) and Suprasentential refers to coherence and cohesion. 

Once language is a tool for communication, so I have understood that 
linguistic structures do not work by themselves. Thus, before knowing a word it 
is worth taking some study about its spelling, phonetic representation, 
morphological irregularity, common derivations and collocations, semantic, 
pragmatic and syntactic features and restrictions. 

I learned that Morphossyntax studies the rules of words that determine the 
relation between content and structure words which provide understanding of 
the English grammar. Affixations are process of derivation that consist of adding 
an affix which, I believe are very helpful to improve the vocabulary and its 
comprehension. Besides that, I learned about the different ways words can be 
used, depending on the sentence and its context. In addition, homophones are 
words pronounced the same way but have different meaning and spelling; 
Homonyms are words that have the same sound and spelling and different 
meaning. For last, preposition that is a class of words used to provide a better 
understanding in a sentence, expressing a spatial, temporal or other function. 
Learning collocations will give students a chance to join a natural native 
language reality. 

Once I have learned and keep in practicing all these concepts I will be able 
to identify them. 

4 – As a teacher, I believe all these items we have been discussing in class are 
helpful to develop better ways to teach English. Of course, it will depend of the 
teachers target in class. 

For example, the affixations may help students to understand the word even 
tough, not knowing its meaning. The prepositions can help them, specially 
reading, to understood what grammatical category of word come after them in 
order to facilitate its interpretation. Homophones and homonyms are both 
important to students to be able to correct word in their writing. 

5 – The effort to write down on the paper about what the teacher has asked 
each week to fill in the portfolio, has showed me up that I am learning how to 
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learn. This is a good point because once I learned how to acquire knowledge I 
will be able to teach my students learning. It seems confused, however it is the 
way I have realized about my role in this course so far. Not only the texts read 
in classroom but also the discussions with professor and classmates have 
brought me an additional idea about teaching grammar in school can become a 
fun and interesting class for students and satisfaction for the teacher. 

6 – As far as we engage in a course, it is important to verity if the teacher and 
students roles match well in order to produce an effective language teaching. 
And also, is very important to teacher understand the time for each student. In 
this course, the teacher’s role has consisted of establishing learning ways and 
developing activities according to teacher’s purpose. Besides, we need to keep 
our self-motivation, organize our time to speak and deal with time. In addition, I 
believe learning process is also a feedback path in order to show the tutor what 
you have as pre-knowledge, what you acquired after teacher’s instructions and 
what you and classmates have worked together.  

Both the professor and my classmates have conveyed ideas that which, of 
course, contribute for learning formation in class as out of it. Everyday we learn 
a little bit from others and leave something from us to them which we can 
become better people. 

7 – Based on all these elements I would give myself grade 7.5 because I am a 
responsible and committed student. Do all my tasks in time. I have attended all 
classes, except the day I was sick. I have noticed my efforts on studying, on 
speaking up, on writing entry for portfolio. However, I have seen that I should 
speak more through discussions which help in my learning process. 

 

A6T1 

2 – Well my performance during the class is enough on my point view. I usually 
make sure I will give my opinion and feedback about the issues exposed in the 
classroom. I can only recall on class missed, although I am not very good 
remembering these things. I cannot deny that the part in the class I like most is 
when we are discussing about “in class things”, because when it goes to 
grammar aspects it becomes boring again. It is not that I think I know 
everything, but I studied it my whole life and it is sort of hard to pay attention to 
it again. Although, I liked when we studied about affixes, because I always liked 
it, I do like to build words and tear it apart. I do think I handed in all the 
exercises and task, though I mentioned before I am not very good at recalling it. 

3 – It was nice to review the classes of words and its usage. But from 
everything as I said in the question before, I only really enjoyed the Affixes class 
and exercises. Well, I liked the first task we had in class about the poem too. 
Until now, I did not get any new aspect. As a Letras student it is very important 
to know identify and make it useful for us and for our students. It is possible to 
pick a, maybe, boring theme and show the student what they can improve with 
it, vocabulary, speech, writing and so on. Also, you cannot teach, properly, 
something you do not know. 
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4 – I guess I can think about couple of activities that is possible to do with kids 
and young teenagers, about the things we learned. For instance, the teacher 
could pick a text, song or poem to work with a group. Then tell them they they 
are going to listen to it – the teacher reading or a CD – and the instructor would 
pick 4students – it can be more or less – and pick some adverbs (nouns, 
pronouns, vocabulary of the class…) that appear in the text. The adverbs 
picked would be written down in a post it and put in the students shirt. The four 
students iced would stand in line in front of the class and the teacher would 
explain that every time they hear the word in their post it, they would have to run 
(jump, go down…) anticlockwise behind the others in the line and come back to 
their place. The teacher has also to say that the students in their chairs can help 
telling them if the word was said or not. This way every one would pay attention 
to what as been read. Another activity is as you did, giving them some affixes 
and give them 10 minutes, and in groups they would have to write as much 
words using that as they could. That`s all I cn think in five minutes. I hope it is 
enough. 

5 – So, I do not think things really changed about Morphossyntax and me. Well, 
at least I do not think the teacher is boring anymore. In fact, I can only bear to 
study it right now because the teacher makes it interesting somehow. Plus, I 
really like to discuss how it is presented in public school, what are the problems 
and solutions for it. And about the portfolio the only thing I have to say is that is 
always good to write about what you think. 

6 – My role is to participate during classes, expose my ideas, doubts and 
opinions. Also, do the tasks and homeworks. The teacher’s role is to analyse 
the things exposed by the students and help them to construct knowledge 
sharing with everyone. He is more like a mediator of knowledge. I think I am 
doing pretty well. At least I try. Some of my classmates do not really care about, 
even though everyone participates somehow. And yes, they sort of did help me 
with my learning, even if it was learning how not to do it, but I learned. 

7 – My grade really depends on what you’re grading. If you are grading for 
evolution, as what is better now than then. Well, I do not think I deserve a really 
high grade, maybe a 7,5, because I did not really improve a lot. But if you are 
grading our performance as in what we produce, do, write and speak in class, 
then, I think I deserve a really high grade, because I try my best about me and 
about my classmates, trying to share things that might be useful for them. 
Possibly a 10, but I would be pretty satisfied with a 9,0.  

 

A7T1 

 Throughout this first unit my participation in the discipline is concerned as 
regular. There was a balance of things done and things to be done. Most of the 
doubts I had, were clarified by the professor. Some of them were missing for it 
is necessary to keep them in mind rather than relying on memory. This made 
me think in amore safe way of self assessment by keeping a journal in order to 
have control over my impressions as soon as they occur in my head. Although 
much of the texts and activities were accomplished. I skipped the first Portfolio 
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entry about the experience in writing a poem with a label. I attended all the 
classes, despite my constant delay. Nonetheless I think my participation could 
have been a bit better than what it was. 

 My morphossyntatic knowledge was increased with some new 
classification of things I already was used to see in  the language study such as 
Causative Have, the Progressive form and the Determiners (that I usually called 
articles). Besides that I rethought of the way English is taught as well as the 
way I thought was the only one to someone to learn. The contextualizing 
approach for me looks like a good new way of introducing contents in classroom 
instead of a inferential reading focused class. Other aspects include the 
improvement in my vocabulary due to the study of affixes, the functions that 
words have in a sentence seen as a whole and inserted in a real situation, and 
the view of these simple samples used to demonstrate hoe they apply into 
communication itself. 

 Some new concepts relating to teaching that came to be known like the 
teaching as doing, teaching as thinking and doing, and teaching as knowing 
what to do cause me to reflect upon my practice as a teacher. The perception of 
how my previous experience interferes in the way I teach was itself another 
good point to think about. 

 These theoretical material can help to self evaluate my practice in order 
to try prevent spoiling habits with my students. Plus, they can also help me as a 
students as I think of my role trying to walk on the teacher’s feet. 

 The first entry of my portfolio was a little confuse, hard to star because I 
didn’t allow myself to ask what had actually changed after each class. As the 
professor introduced the texts with the theories and the researches I could 
realize some of that in my own experiential learning. As soon as I put things 
down on paper they showed themselves in its weak points. As a consequence I 
had an opportunity to think about it over and over until the coins dropped. 

 People, including myself, rarely or never participated responding to 
professor’s question. In my case it was more out of fear of being to immature to 
share my opinion and not to mention the shyness this speech might provoke. 
The speech of a classmate was meaningful in view of his belief that states we 
have as Letras students that the public education cannot be different from its 
way nowadays. Some improvements are to be done in my own participation as 
soon as I accept a more reflective position towards the discussions about 
teaching as process. The professor showed to be as patient as he could with 
our silent answer and by insisting in having them answered he tried to makes us 
aware of our challenge in the future. Not only a helpful hint but also a good 
prompt to remember us to what are up. In terms of perspective mine has 
changed a lot since the beginning of the semester. Plus, as much I write and 
read my entries I view a change to reflect on my practice both as student and 
teacher. At the starting moment I had my mind made up to a restricted point of 
view towards the teaching of grammar, though I myself have learned most by 
practice. 

 For all that was done and all that must have been done I think that 7,5 is 
a fair grade. Partly because of my absent participation and partly my 
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misunderstood by responding the entries as well as a missing adoption of the 
reflective posture I consider vital to teaching purposes. 

 

A8T1 

1 – I had few doubts in one or other topic but it was properly explained in 
classroom. The texts I read was dynamic and easy to read, and the 
morphossyntactic aspects easy to assimilate, but I feel a little difficulty yet. The 
exercises I did gave me basis for further learning and the entries I wrot fpr 
portfolio enabled me feedback. 

2 – I tried to do all the exercises and portfolios, I read all the texts and my 
questions were answered. I believe my performance was satisfactory. 

3 – I learned a lot of useful subjects, like can I classify the words in English, the 
student’s and professor’s knowledge of grammar, the role of morphosyntax in 
teaching and learning of languages and a lot of useful tips to make a good 
class. 

4 – I’m not a teacher yet but all that I learn are helpful to me. But until now I 
learned great things about how to do a good quality class, and I will use in my 
future lessons. 

5 – The portfolios were a key for me to see my progress, and each portfolio 
shows me that I’m became better, but still with some difficulties in grammar and 
vocabulary because I’m still learning English. 

6 – Definitely who had helped more in my learning process is the teacher yet. 
Sometimes the students make some inferences on the subject, but I believe 
that is because we don’t know a lot of the subjects, so we can’t participate 
deeply at the class time. 

7 – I think I deserve an 7,8 because I really learned and payied attention, and I 
did many exercises and portfolios but I think I should be better on my writing. 

 

A9T1 

I think I deserve 8,0. My performance has been developed from the 
day I started the course to today. As I read the texts on what teachers know, 
knowing-in-action, reflection-in-action, experiential learning and feelings I tried 
to participate in all the discussions with the professor and my classmates. My 
doubts were clarified during the presentation of concepts in terms of 
morphossyntax. The exercises which I did helped me to realize how important 
and helpful morphossyntax is to any Letras student since many possibilities of 
using it can be brainstormed. I believe that I am playing my role as a Letras 
student as well as my teacher and my classmates are contributing to my 
learning. 
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A10T1 

2 – Initially I think my performance in the class far the moment was good, I was 
always present in the classes, I participated intensely of all discussions, I did 
question and can clear my doubts, I read all the texts and whenever possible I 
did the exercises required. 

4 – I learned which morphossyntax can be used in the identification, analysis 
and description of the structure of words; helping us to understand its formation, 
combination and emergence of new words. One concept new for me was to 
know what the meaning of words change if it is a verb or noun. I don’t know if I 
am able yet to use it correctly, but certainly this information is helping me a lot 
when I am reading a text, now I can understand it better and I can found the 
most appropriate word when I need to say its meaning. How a Letras student 
this sort of knowledge is essentially important, because become me more 
prepared to realize my task as student and future professional that will need to 
use this same knowledge with my students. 

5 – Certain is being very important all the discussions realized in class, because 
they help us the evaluate our practice in our classrooms compared with other 
colleagues and even with the practiced by the professor. 

6 – The production of the portfolios comes helping us to understand better all 
what we are learning in the classroom and in the texts, require us think and 
produce about what is being presented as proposal for training of good teachers 
of English. The texts are always showing us topics that might help us in our 
professional practice as future teachers. 

7 – Certainly, not only my participation as everyone, including the professor, the 
discussions and questions raised in the classroom are understand better how 
should be the relationship between teachers and students in English classes 
and as find the best method to teach them the content desirable. 

8 – Certainly, not an easy task you if self assess. However, I’ll try to be most 
consistent possible with the criteria established for this evaluation. By I have 
only one missing, always participate of the discussions and do the exercises e 
Portfolios required, I think that I deserve 9,0 (nine) like grade. I can’t give myself 
10,0 (ten) like grade, because I believe that I need better still more a little and 
learn still more. 

 

A11T1 

1 – I think course is really helping me, because I’ve never studied 
morphossyntatic aspects by myself. These aspects may help me as teacher, 
specially when teaching grammar. My portfolio entries always show what I’m 
feeling and my experiences. It became easier to write portfolio after professor 
had given us many examples and materials about that. The texts used by the 
professor are written under a simple language and describe the reality. I can 
use them in my experiences as teacher. The exercises were useful tools to the 
learning and the classes are clear. This made me to have a few doubts. I like 
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the discussions at the classroom, but I believe I could contribute more. I’m a 
little bit shy, so I think this a difficult of mine that influences in my social 
communication. In fact, I’m surprised because I’m really learning in this course 
things that I didn’t hope. 

2 – I don’t evaluate my performance as a good one. I’ve got sick twice and that 
fact avoided sme to attend many classes. I try now to do my best in order to win 
lost time and knowledge. I try to participate as well as possible and when I have 
some doubts I try to clear them by myself. Sometimes I can’t do that, so I ask 
the professor. I didn’t all exercises and tasks because of my absences. I know 
that’s a big problem, but as I said, I’m trying now to reorganize myself and do 
the best I’m capable to do. 

3 – I learned many things I didn’t new exactly. The main aspects I could 
summarize are: homonyms and homophones, affixes, the english lexicon, 
morphology, language levels… These concepts are not new to me, but I had 
never studied them deeply, I had only some notions. Now I can realize that this 
knowledge is important to us, ‘cause we are able to recognize the language 
structure in a better way. When we gather oral practice to structure, it becomes 
easier to know/learn a second language, in our case. 

4 – I’m teaching english at a regular school since march, and believe that the 
items we’ve discussed are very helpful to me. They make me reflect about my 
practice as a teacher. They also represent what a teacher really does at work 
and give us some clues by the text to our way of teaching, expressing feelings 
or reflecting about situations. 

5 – In this course, when I write my portfolio, I try to put in the paper what is 
really happening although it’s very hard to describe some things have changed. 
I’m now a person who reflects more about certain things, as my process of 
learning. I think I can do more to learn more, I could produce researchs and use 
other kinds of tools. A problem of mine is related to time. I have to solve this 
problem if I want to have a better learning. 

6 – My role in this course is being an active person, participating and helping to 
produce knowledge. I’m not doing it the best way. I need to interact more with 
the others and the professor. It’s a problem I have for years. The professor is 
playing his role accordingly, because I feel that me and my classmates 
understand and learn with him. I don’t have a solid relationship with my 
classmates, but they contribute to my learning when they participate in 
discussions and sometimes describe their experiences. 

7 – I would give myself a 5,0, because of my absences and the lack of handout 
activities and participation. Now it’s time to work to deserve a better grade next 
part of the course.  

 

A12T1 

 Considering all the classes so far, I think I’ve participated in the 
discussions, not all the discussions but the ones I felt confortable to talk about. I 
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have cleared my doubts with my professor and my classmates I have done my 
exercises in order to improve my knowledge about morphossyntax. 

 In terms of morphossyntax I’ve learned the importance of the affixes. The 
meaning of the words changes acording to their prefixes/suffixes. Besides I saw 
the importance of the grammar structure homophones and homonyms are also 
relevant to improve my writing/reading skills and develop the knowledge about 
morphossyntax, wich is very important to learn about different uses of the 
words. Besides I could notice that the learning itself is a continuous process, 
which is constantly changing and at the same time it involves new experiences 
and ideas. 

 The professor is a kind of a “guide”, which facilitate our comprehension 
and we, as students, are supposed to construct our knowledge in order to 
develop our learning process.  

 According to what I’ve considered before, I think I deserve 8,5 because 
of my role of student in the class and my performance in the activities. 

 

A13T1 

 Morphology and sintax are typically theoretical subjects. Although most 
students feel a certain disgust with it, there is no doubt it is necessary. 

 The way we are learning it now in this course showed me that even a 
“boring” subject can be a surprising discovery of pleasure and funny. 

 I think is the aim: learn how to teach morphossintax in a soft and 
pleasurable way, using creativity so that students acquire knowledge with “no 
pain”. 

 The handouts given were very usefull as the texts read were. Moreover, 
the exercises helped to clarify a lot of doubts I have. 

 In the beginning of the course I was not so involved, but as it was going 
on, my interest was growing (and still is). 

  I am really learning new concepts that I thought I knew and discovered 
that I am a kind of unconscious incompetent. 

 Mu portfolio presented an evolution in terms of my own thoughts and the 
questions I have. In my case, as I was not studying for a long time, the 
challenge is worst because I must take a huge effort to revise concepts that are 
deeply rooted. 

 My performance in this first part of the course was reasonable in the 
beginning and is growing (as my portfolios). The contribution of my classmates 
and professor were essential to this growth. 

 Considering it all I think the grade I deserve is 8,0. 
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FINAL ASSESSMENT 

 
A1T3 

1 - Today grammar means lots of things to me, because it help me so much 
discovering many things that I did not discovered before this class or before I 
started study morphosyntax.  

Nowadays, I have other significations for grammar very different that 
I had three months ago. Now I do not want to say that I learned all of the 
content that professor pass for us, but I made use more than 75%. 

I will be able to use these elements of grammar in appropriate 
context; such as transitive and intransitive verbs, linking verbs, coordinating and 
subordinating conjunctions, independent and relative clauses, verbs and nouns 
phrases. 

At the beginning of this semester we have studied morphosyntax 
which help us so much in constitutions of words. Because I have in condition to 
make separation between morphology and syntax. Therefore, we can highlight 
also these component which I consider as the most important elements of the 
morphosyntax, use (pragmatic), meaning (semantic) and form (structure) on the 
other hand, I believe that they are one of the most important elements of this 
discipline. 

2 – Morphosyntax is part of grammar that works with morphemes as form of the 
elements of the words. Morphology is related to syntax because thy all are part 
of grammar and their function over there are important to understanding of the 
language. 

Morphology is responsible to study of language and its formal aspect 
of the words controlled by morphemes. Then, these word can form sentences, 
when it form sentences we could have syntax; since it is a part of grammar too, 
responsible for dispassion of the words in phrases and phrases to discourse, it 
also study the logic relation of phrase and the correct grammatical construction 
of the sentences. Nevertheless, we can say that there is interchangeable 
relation between them; if there is no morphology probably there is no syntax 
too. So they always come together. 

3 – As letras student these contents presented will help me so much not only as 
a teacher but also in my daily life. Because these contents will be memorized in 
my mind for all time, as an English teacher I would like to help my students to 
understand these elements for their future too, since I think that is so different to 
teach students English because they learn it, in my opinion teacher does not 
teach them. He always offer the strategies and motivation to the students, he 
provide exercises and discourses for them to deal wit. But the learning itself is 
done by student. 

If I were teacher I would like to aid my students know these contents, 
but I do not now how can I do it because the most probably know that learning 
is a complicated process. We know how the human mind works, right? Until 
now I have no idea how to make sure a student learn. What I know are that 
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under certain ideal circumstance, learning is more likely. Then, these contents 
will help me so much in mu future class as a teacher, I would like to use it to 
motivate my student or guide in for the best understanding of these contents of 
as I had learned it. 

 
4 – My impressions in knowledge an English teacher might have in order to 
teach the language in term of grammar is that, it should not be taught for the 
beginners of the language because it can be confused for their learn system. 
Therefore, we have know that children do not just focus on what is being taught, 
but also learn all sorts of others things at the same time, taking information from 
whatever is going on around them. 

We know that seeing, hearing and touching are just as important for 
understanding as the teacher’s explanation. We are conscious, too, that the 
abstraction of, say, grammar rules, in this context will be less effective to the 
children or beginner, but we also know that they respond very well to individual 
attention from the teacher and are usually pleased to receive teacher approval. 
Thus, the most important characteristic of young children is their ability to 
become competent speakers, in this case grammar factor is very crucial 
because it could complicate their learning. The teacher must be experience to 
aid them, or to show that the language must be started by dialogue not in 
grammar aspects. 

In my opinion grammar should be taught only for adults or for the 
advanced students levels, since they often have a clear understanding of why 
they learning things, and can sustain their motivation by perceiving long – terms 
learning processes. On the other hand, adult learner come a lot of previous 
learning experience wich may hamper their process, which is why teacher can 
introduce grammar by them without problem. Therefore, teacher should know 
these characteristics, that the students at different ages, they always have 
different characteristics. And they should be teach also by different ways, with 
younger children he may offers a greater variety of games, song, and puzzles to 
void work in grammar, using English verbs in different contexts. 

 
5 – Not only portfolio that help me to reflect upon all these elements but also the 
professor explanation in classroom. However, portfolio is one of the most 
fundamental that we can have to keep it in our mind forever. 

Portfolio help me so much on reflection of these elements because 
when the professor indicate portfolio to do at home I always use to read and 
reread three times before start to answer questions, thus, much of the 
knowledge that teachers have is acquired though experience of actually doing 
the job. Therefore, the portfolios that I like most or those that I would like to 
consider as the most important for me are: the many of experimental learning, 
the poster genre, the verb systems, the dialogue instructional design co-
participation structure (modes) and understanding the change process. 
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These portfolios elements help me so much reflect about the 
knowledge and grammar; they the themes of like most and keep something of 
their information in my mind. 

If I were a teacher for one day I would like to work with these 
elements because it has many importance for our academic lives, poster genre 
is one the example that should follow; we can use it in several purposes in 
academics works.  

Portfolio is the elemental elements that teacher must use to make the 
students practice their reading writing activities at home. If I will be a teacher I 
would like to use by the same objectives. 
 
6 – My personal experience as English student is improving for better since that 
I started study morphosyntax, because it aid me to know everything that I had 
known. Then, the experience that I have now is incomparable with that had 
three or four months before. Since that I started study morphosyntax I became 
carefully in grammar use that did no carry about before. 

I am not working now as a teacher, but I think this experience will be 
help me in the future because in a short period of time will be a teacher. These 
elements that I learned in classroom could have great importance for me as a 
motivator of the students. 
 
7 – My performance in this second part of the course I would like to consider it 
very regular, because I improved so much in this part of the course. Even 
though I have yet some difficulties in grammar rules, but I think I will overcome it 
in a short period of time because now my priority will be to master the grammar 
system. I do not like miss classes and I use to hand in my portfolios at the 
exactly moment, even that I do not understand some questions there, since I 
like to follow the due date. 

I know that to evaluate the students is no easy even the professor 
rather to students make it by them, the evaluation to me is unfair thing by 
nature. 

I think that my grade should be 8.5 I deserve it because I use to 
follow the role of students, I do not like to ignore the classes, I use to hand in 
my works in precise moments as I said before. I increase 0.5 in my grade 
related to the first to show a little bit progression this final part of the semester. 
 
8 – I want you that to continuo with these methods nest semester as you will be 
our professor, do not stop this process of teach. Since these process could help 
us so much not only in our academic purpose but also in our future life as a 
professional. Thank you. 

 

A2T3 
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1 – We know it is necessary immersion to reach a high level of knowledge in a 
foreign language. It’s necessary much study, which can be represented for: 
speech, writing, reading, and hearing. So, in this process, the grammar is 
fundamental, for approach the internal structure and use of words, that is, it 
studies rules for speaking and writing a language. According to I’ve said above, 
the learning of grammar is equivalent to half of process complete, for reach 2 
requisites among 4 existent. In order to speak another language you don’t need 
to be an expert in grammar. On the other hand, if you understand these 
grammar rules, you can make sure you will comprehend much better the 
structure and use of the target language. 

2 – Morphosintax is the study of grammatical categories or linguistic units that 
have both morphological and syntactic characteristics, that is, the entirety of 
rules that command the linguistics units whose properties are defined by both 
syntactic and morphological criteria. Morphology is related to syntax, for both 
approach internal structure and collocation, simultaneously, namely, it’s needed 
to learn the system if the internal structure of words, associated to abilities of 
put together these words to form phrases and sentences. The one 
complements the other. 

3 – the contents presented in classroom may be helpful for me as a letras 
student to improve my abilities to comprehend the mains properties of a 
language (in this case, English language). The study of morphosyntax allows us 
to know the conventions, as well as understand why structures of sentences 
present themselves in a specific way. To know only speak a foreing language is 
similar to read a sentence and interpreting it exactly how it is… On the other 
hand, if you speak a foreing language and, also, have knowledge about 
morphosyntax, you will able to read a sentence and comprehend if there’s or no 
metaphor in it. 

This same content will be helpful for me as an English language 
teacher, for it will help me to feel myself cut out when I am teaching. 

4 – To be a good English teacher, in terms of grammar, is necessary that the 
teacher know both grammar of his maternal language and the grammar of 
language, in which this teacher lectures, for many students used to thinking of a 
foreing language associating it ti rules of their native language. So, it’s required 
that the teacher know establish the several differences among the several rules 
of different grammar, in order to he or she can clarify student’s doubts 
satisfactorily. 

5 – Portfolio is an interesting method of evaluation because it helps students to 
reflect about what they learned along some time (in our case, one semester). 
When we learn a subject and after that we have got to write reflection about this 
same subject and after that we have got to write reflection about this same 
subject, new perceptions and, sometimes, doubts arise, commonly. I particularly 
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liked to work with portfolios (remembering I had worked with it before) because 
is an efficient practice to learn issues in different perspectives. When we have 
to write about what we have learned, learning is much more efficient. 

6 – Personal experiences are very important in most of knowledge areas. It may 
help me to imagine new ways to analyze things, that is, if I associate my 
personal experience to an issue, it may offer new perceptions, about this issue, 
for other students and so on. The role of my personal experience in the learning 
and reading process is to proportion to myself conditions to understand subjects 
better, once I can establish comparisons with other subjects all the time, due 
the amount of information I acquired along my study life. 

7 – Based on all the elements above, I think I should have the grade 7. My 
performance was a little more active in the second part of the course. In spite 
of, I didn’t give all the portfolios, I always wass attentive in classroom; never go 
home having doubts about learned subject in classroom, and this fact makes 
me think that the grade 7 better means how my performance was in this 
semester. 

This grade was the same of first unit. However, there’s no 
justification when you almost repeat an actuation. The ideal is improving the 
performance, significantly. So, this is the reason I deserve the same grade of 
the first part of the course. 

8 – I’m really sorry, for, as you see, I didn’t write 5 pages. Objectivity is one of 
my main features. So, this fact rendered hardness in the production of this work. 
Another point I would like to draw attention is that the change if different 
teaching styles was peculiar. It was great. I never had participated of such 
methodology. 

 

A3T3 

1 – Today I see grammar as a tool, guide and foundation when teaching and 
learning English, especially when the main purpose of using it in the process of 
learning and teaching is to clarify the right use of language. Most students of 
English as second learners study English with a communicative approach which 
does not pay attention to the use of grammar. This way of learning provides a 
deficient knowledge since these students will not be able to know the reasons 
why they have to use specific words in a specific situation or which connector to 
use combined with particular expressions. 

2 – Morphosyntax is the study of words under the vision of morphology and 
syntax that analyzes words by what they are and analyzes the function of them 
in a sentence. Morphology and syntax are related in the way that an analysis 
using both approaches can be more detailed and complete. 
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3 – As a Letras student the contents presented helped me a lot, I could clarify 
some doubts I had on the use of correct English and learn how to analyze and 
classify words and the function of them. As an English teacher to be, the 
contents presented made me learn how to teach grammar and its rules to mu 
future students and how useful it is to teach these contents to the ones that are 
learning English as a second language. 

4 – The knowledge of grammar that a teacher has when teaching is essential 
because learning a different language can be pretty complicated and learning 
the rules of the use of different language is even worse, because these rules 
need to be very well explained, illustrated and dissected. So if a teacher does 
not know what they are teaching they will be able only to reproduce what is 
written in grammar books and surely will not know how to answer students’ 
doubts about the subject ‘taught’. 

5 – The production of portfolios was an interesting approach in order to reach a 
better self knowledge in academic terms, since these portfolios made us 
compare the thoughts we had about a specific discussion and see how we 
developed different and mature perspectives through the period that the 
discipline has been taken. 

6 – Personal experience affects all activities of a person, so it is truly important 
that people that are studying to be teachers have good experiences when 
learning what they are going to teach. My personal experience related to the 
use of grammar when studying English never was good, because I always 
consulted grammar by myself and I did hot have anyone to help me, so after 
taking this discipline I can see grammar in a different way, especially after the 
use of posters to teach grammar rules. 

7 – It was very difficult to me to perform a good job and keep up with the 
requests to this second part of the course, the change of professors and the 
approach to the main content of this discipline were choking to me, particularly 
in terms of the portfolios’ questions that confused me many times and I felt 
unable to do some of them correctly. So as far as I felt I could, I tried to perform 
well and to participate in the classes more than I participated in the first part, but 
because of what I said previously I could not. Considering what have been said 
I think /I deserve an 8,5 for my performance in this second part of the course. 

8 – The only comment that I would like to do is about the change of professor 
during the course. As I said this confused me a lot, I felt that when I got the way 
classes were going everything changed and I had to start from ground zero and 
I couldn’t keep up with the second part as I could with the first, what frustrated 
me tremendously. My impression of Jennifer giving classes of Morphosyntax 
was that she was trying to use a method not very habitual to her and many 
times she couldn’t give us a clear explanation about the content of classes. But, 
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despite of that, I could have a good experience on learning mophosyntax in this 
discipline. 

 

A4T3 

1 – Today, I got to improve my understanding of Grammar. It is a guide to write 
correctly, however it does not just contain rules for morphology, syntax, 
phonetic, phonology or semantic. Grammar contains rules created in 
conventions; it means, as these rules were defined into accordance between 
people, rules could be modified through conventions again. Language is 
developed from people, they determine when is appropriate to use a word. 
About meaning, they are also depending on use and people. 

2 – Morphossyntax is a part of a grammar responsible for exposing 
explanations/ studies about morphemes, radicals, roots of words, in sum, the 
process of formation of a word in order to help us to comprehend the 
significance of that. Syntax is associated to study about how these words are 
linked. However, the mainly relationship between morphology and syntax is 
connected to meaning, as well. The real meaning of a word is just realized for 
the use in a sentence. So, when the words are linked through syntax. Texts are 
composed of sentences, which were composed of phrases and these, of words. 
Is each level text/sentence/phrase/word, same words could have a different 
meaning, depending on use. 

3 – During the semester, we pointed to prefix and suffix; prepositions, that they 
just could be useful in a sentence; how to make posters; differences between 
collocations, phrasal verbs and colligations. About syntax, we learnt words that 
modify nouns, subjects and objects; and the components of a sentence. 
Besides this, we discussed how important is to get feedback, to do reflections 
on what/how we are teaching; communicative approach method, in which we 
have form related to meaning that was validated for use. But we have, the use 
associated to form, as well. Because a noun “google” could be modified into a 
verb, when we say “I google you”, for instance. As Letras student, in opposition 
to thoughts of professor, I did not significantly improve my lexical. This course 
worked as a kind of alert on meaning, how they could be formed, and how we 
could learn more if we pay attention to prefix, suffix or even to roots of words. 
About prepositions, I learned more about these, when I was writing impression 
papers, papers, process writers and portfolios. Even when I did not get the text 
full of corrections, I had searched the appropriate use into a dictionary or 
internet. As an English language teacher, the course reclaimed idea of 
contextualizing teaching of grammar, for example. It was great to emphasize 
the importance of reflecting on the way how I will teach; to reclaim also that I 
could not be accommodated and to turn me on more afraid of teaching than 
before. 
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4 – In order to teach language in terms of grammar, an English teacher besides 
knowing rules and language, it means, the real use for these rules; he needs to 
be sympathized with the issue. If he knows the topic, it will be pleasurable for 
him. He will be sensitive to common problems of students and he will search 
challenge examples. He will not be content with obvious examples. Some 
English teachers, mainly of public schools, think they do not need to pronounce 
correctly, because they will just work with reading and grammar abilities, 
however this attitude is disrespect to people and it could/might damage these 
people and public education again and again. There is not partial teacher, 
he/she needs to be prepared to teach reading, grammar, writing and speaking. 

5 – Portfolios in way how they were developed sometimes they were not so 
useful. One of them, I could not to do it because, at the first part on the page, 
there wee examples of mix grammar and literature fragments, then, there was a 
question, how we could work literature associated to grammar? As I had no 
idea and I could not write what I had seen before, I preferred not to write this 
portfolio. Some, I reflected and tried to remember events of my learning. But, I 
agree they were exceptions and I think they were not so successful as well. 
There were others that seem obvious, but I tried to answer. Perhaps, I could not 
to understand the real significance to write portfolios. And thinking about this 
fact, they could were more useful and interesting, if there were comments about 
each portfolio, if they were appropriated or not. 

6 – My personal experience of learning English private course, high school or in 
the university was important because, as student, I realize that if I do not 
suffering some kind of pressure, I will become accommodate and I will not to do 
a good job. After I entered in the university and understanding my difficulties, I 
started to change. I started to study other foreign language, and now, I worry 
about hearing phrases and trying to realize how they are arranged. I am 
avoiding searching words in a dictionary. When I have to do a composition, for 
example, I use ones I already know and these I am used to hearing. If I could to 
do a comparison between the learning processes, when I was in the same level 
in these two different courses, my compositions were really improved in my 
second learning. However I know this comparison could not be, because the 
study of a second foreign language interferes on the other, doing the second 
easier. Referring to English language, my personal experience was useful to I 
realized that I do nor know anything and it was great to make an effort to get to 
well speak and well write minimally. And do not follow examples as teachers as 
I had watched, in which she said to can and wrote on the board a phrase Mirela 
buys cake to your boyfriend. As a teacher that I intent to be, it was important to 
do what I exactly needed. I will pay attention and require to my students are 
linked into the issue, but I will know to make differences between ones that 
trying to do the best and the ones that are irresponsible. 
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7 – Despites this course did not provide me effectively results, I think that I 
deserve 9.0 because I came to most of the classes, I did activities proposed 
and hand them out, when they were required. I just remembered one portfolio 
that I hand out later. I did almost always the portfolios, and I explained before 
why I did not write all of them. Besides of this, lately, I was participating on 
classes. About my performance in whole course, I do not know to explain which 
part I rather. I acted at the same time, but I was engaged to do the poster, in a 
delightful way, trying to articulate the content to some image. In addiction, I was 
trying to follow the instruction to do the portfolios, writing text and not just 
answering questions some minutes before to start the classes. I could think I 
rate my second part, however it is not, it was because in the second part I 
already had some instructions to do posters and portfolios. Comparing my 
grades, I again claim I acted at the same time. At the first when I said I desired 
7, I was not realized that if I did my obligation, I should ask for a superior grade 
than the average. Although I think Jennifer is not so rigid and sometimes unjust 
because she is always accepting works independently of the deadline, I agree 
with my second grade because I did my obligations respecting the deadline and 
doing the best I could. 

 

A5T3 

For me, grammar is something beyond a group of rules. It is 
something that help us, as students or teachers to reflect and analyze our 
attitudes toward language learning. It is a tool to understand better how 
sentences are organized and may be matched in order to help learners to better 
express themselves. Some teachers prefer not teach grammar during their 
lessons, thinking perhaps that students can learn it in a real context as they 
learned the native tongue. However, if you want to improve a hundred percent 
in reading, writing, speaking and listening you must need to have grammar as 
you prior during language process. Besides, grammar helps language users to 
use better and properly language. Besides, grammar let us get advantage when 
we are learning a new language, because it means a power for that language. It 
is like energy to make language works efficiently. Once you know which spot a 
word fits better, you may not make many mistakes and saying everything into 
any order. 

The way I am talking about seems that it is very easy to learn 
grammar. We know that is not true, and the way we learn it make us sometimes 
get bored or hate the subject. This may happen because since from the 
beginner we were used to taught the same system learning, nothing changed 
our point of view to handle this obstacle. However, if we, as teachers, know how 
to transmit an effective grammar through a creative way to our students. I 
believe that they may have other behavior toward grammar. 
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Morphosyntax is the study of the relationship between two categories 
that may be co-workers, such as Morphology and Syntax. That one studies the 
word forms and the last one studies the sentence structure. The connection 
between Morphology and Syntax is set up to the way a sentence is organized. 
Words are the origin of the syntax. However, words without a specific sequence 
would spoil the meaning. I believe that this relationship between one and 
another is an exchange of favors. One exist because of the formation of words 
or in a reverse order. 

There is a reason for everything comes up in to our lives. The same 
way is the contents presented in class every semester. Some of them match 
better for students than teachers, others fit better for teaching process. But this 
does not mean that you can not use for both parts. It is the way you identify with 
that certain content or it called your attention. For example, those exercises 
about modifiers, intensifiers and determiners helped me a lot as students to 
understand better the order to place a noun after an adjective. Thus, I am able 
to teach through a clear way that I could not learn through an easy path, but as 
teacher I attempt to teach it through an effective way for them do not have 
difficulties I had to understand. Following that, I will be doing my facilitator role 
in order to help them to achieve the knowledge. Likewise, those exercises about 
grammar could help me to think how words, sentences, clauses may be 
organized according to a context. And also, how all these elements may relate 
to each other and what results that they may produce. 

Teachers need to improve their grammar skills all the time since they 
are in charge to teach properly according to a context. The grammar knowledge 
is essential to the teaching process principally who is teaching a new language. 
Although, knowledge is very essential to the teacher, it is worth to notice how 
that knowledge can be applied to learners, since they might not be ready to 
receive it, what would difficult students to develop their knowledge skills. The 
point is that grammar teaching can be worked from different ways depending on 
its goal. For example, when grammar is taught for who wants to communicate 
through that target language, it would be better use no deductive grammar, it 
means enabling students to follow in a intuitive way the properly use according 
to a content. In other words, students could feel more motivated to discover by 
themselves their own knowledge achievement. In fact, these aspects make part 
of my impressions on the knowledge a teacher should have in order to teach 
grammar.  

Portfolios were an impacting task for me. Since I should start thinking 
about my actions, behavior, attitudes toward my learning method which infers to 
my teaching style. It was a challenge every Thursday when I received another 
paper to write down about what was meaningful for me at that moment. And 
also, it was a way to encourage me to think widely and creatively about my 
skills, achievements, experiences, interests according to professor’s purpose to 
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reflect upon my own growth. Besides, through portfolios I could analyze my 
performance since from the beginning when my mind was different to the way it 
is now. I am not the same student I was before. I am more interested into 
learning and teaching process. The way knowledge was acquired helped me to 
understand we can do much better when we release our fears and anxiety. I 
liked that a lot because I can notice my development during this semester as a 
Letras student. It is like to built, in the beginning everything seems to be so 
difficulty when comes to end you can see some things clearly. I am amused to 
see how much I could scatter my words using correct structure to build 
meaningful reflexive sense after I read it. 

One of the things made me feel comfortable to write down was the 
idea that I would not be evaluated strictly for what I was writing. On the other 
hand, I felt sometimes lost when I needed somebody’s view in what I had 
written to see if I was in the right path. So that, I could see if my own feedback 
would match to professor’s purpose. I believe that I know much more than when 
I started this semester. 

As we know, each person has her/his own style to learn, because we 
are different and we have quite different experiences, objectives and attitudes. 
For example, some people can learn by listening, others by doing it, and 
another for writing or even reading. Everybody has particular expectations 
according to the situation each one had experienced. That is why is important to 
reflect on our own learning role which might result in an effective or not teaching 
style in the future. 

When I was 13 years old I got my first touch with foreign people. The 
English I really knew it was from the basic learning I had in school. It was 
something that you are taught that does not have meaningful for your life. I was 
in the restaurant with a group of teenagers like that, only thing we knew was the 
greetings and a little bit about good manners. We were about to order in a fast 
food restaurant. I was that thirsty and ordered “a coke, please?” and the cashier 
said “ice or no ice?”. At the moment I could not figure it out what it meant. 
Nobody was there to help me. Neither the cashier was that attentive person to 
show what she was asking me. Then, I just said “no ice” because I knew that 
would not include that supposing thing she purposed. So, when I got my seat 
and asked to the tourist guide, I could realized what the word ice meant. From 
that moment, I have noticed that all my unforgettable knowledge happened from 
experiences which made me feel more motivated to join and invest my time 
doing it. 

In this case, my experience of learning from doing make me attempt 
to develop ways which I can provoke on my students a strategy to acquire 
knowledge by experiences. 
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Although, it seems to be perfect when we know that there are many 
hard times from both parts, such as from students as from teachers. On the 
other hand, it is very enjoyable see the results when I can notice students 
feeling right ther in their skins. 

Based on all these aspects studied in this semester, I can notice that 
I am not the same student from the beginning. I have improved my way of 
thinking about my role as student as teacher. The difficulties that are part 
essential of our fighting routine which shows the great results are made of great 
efforts. My own learning has been covered with new perceptions and emotions 
which helped me out to adapt my teaching style according to mu students need 
and capabilities. I would give myself 8.0 because I never quit when I thought I 
would not able to make out some of those portfolios. I kept my behavior on 
attending all classes, doing all tasks asked, specially about portfolios, or even 
re-doing it when I thought it would not necessary, but somehow I learned more 
than I expected; And all efforts I have done in order to think into a reflexive 
approach that before I was not able to realize it.  

 

A6T3 

1 – Grammar, is much more than a list of rules that will guide my writing and 
speech. Grammar is the previous and current knowledge of the language that 
guides the usage of it. The context, form, usage are aspects that surround our 
grammar. The rules are after all a common sense that was build with the regular 
usage and the past of time. 

2 – Morphosyntax is the usage related to the form of the language. Syntax has 
to do with usage and meaning of the language in a situation, this can modify 
and determine the form which is morphology. 

3/4 - An English teacher should know the traditional grammar as it is presented 
in regular schools regularly, but also he/she has to know how the context can 
modify this grammar in order to make the language useful to the students. This 
is a standard of teacher and my goal. This course helped to face Grammar 
differently which cooperates 100% to help my students to look at it in the same 
way. 

5 – The portfolios were a great choice to evaluate and follow our development. 
It is a good way to make the students think upon what was studied and I 
enjoyed writing them. Sometimes it was hard because I did not used to do it. 
But later it was natural to start reflecting upon the classes and subjects even if it 
was not asked. I just think that I should contain more practical questions and 
clear ones, specially if it will be applied in a group that is not used to do it, 
because then it won’t confuse them. I think that the last portfolios were a little 
pointless for us. 

6 – My personal experience in fact built all my learning, especially with English. 
In my learning it helps me to think about when I was a student and what I used 
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to think about when I was a student and what I used to think about my teachers. 
As a teacher I try to think about my student life and its difficult. 

7 – This third part of the course was little hard for me. Because of the portfolios, 
that were not as clear as the first ones. And as a student I felt that it would be 
more useful to the teacher as a researcher than to the students. Because of that 
I did not feel very instigated to write them or to participate in the classes. My 
classmates were very confused and I spent part of my time in class translating 
what the teacher was saying, which made the classes quite boring for me. For 
the first time I did not hand in a portfolio because I could not do it, it was really 
tiresome to think about it. It was not interesting. On the other hand I still 
participated in the classes somehow to the point that the teacher said “okay 
someone else answer besides Carol” and I tried really hard to give my best, 
even though I did not really want to. My first grade was 10.00 which I did not 
expect, because I thought the teacher would never give a ten because I did not 
gave as much effort to do well in the subject as most of the students. But at the 
same time I think I deserve it because of my production. Then I will use the 
same criteria as my first grade, if you’re judging me as a perfect student I will 
take a 7,00 and that’s fine, plus I will be approved. But I tried my best, and I 
think I was pretty good with it then I would take a 10,00.  

 

A7T3 

1 – My personal view of Grammar refers to the feeling of a challenge I have to 
engage. My historical experience with the topic was not fully developed as I 
learned English by myself without attending to class in a specific language 
course. Grammar has also to do with a device to succeed this challenge. 
Through the mastering of grammar I have a chance to teach its rules and ways 
of occurrences, situations that requires the knowledge. Being humble to confess 
I don’t know everything helps me in a way to learn and research on and on. 
When I say teaching of grammar presents as a challenge I have in mind a 
divergence between the simplicity of its use compared to the complication of its 
rules. I think a good way to explore this better includes a practical approach 
towards teaching. A student is likely to be bored and complain of exhaustive 
classes around rules and functions of words as well as classification into 
endless categories and nomenclatures. Another item account the identification 
with the teacher with the practice he/she is developing in his/her while-teaching 
moment. The intentions towards the class – and the students individually – 
dictate in a high level the abilities teachers trigger to balance teaching of form, 
meaning and use in cyclic mood. Grammar rules look like piece-of-cake 
activities if we are to compare the study of language to the teaching of it.  

2 – Morphosyntax may be seen as the study of the parts of speech and the 
parts that these parts contain. What make the relation between one and another 
are the interests both have in studying the language. Morphology seems to 
prefer parts of words and the interference they play in the division into word 
classes, namely the function of isolated words. In beginner’s classes 
morphology is more recurrent than syntax. This is due to the complexion 
involving syntax. It works in the realm of the sentences. Admittedly words play 
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as important characters in syntactic analyses, but the focus zooms in ordering 
them and intentions based on social patterns. Informal language does not 
spend time in applying rules to speech. This is more related to formal register 
and human conventions in the use of language. Both morphology and syntax 
relate in the sense they are mutually dependent. This is obvious by feeling and 
using language in a number of ways. 

3 – Topics provide professionally capacities and valuable knowledge to apply in 
teaching practices. This kind of profession involves the ability to recognize 
things in the air. If something goes wrong the instructor should probably detect 
what fails and correct it automatically. Schön’s developed reflection-in-action 
concept alerts us of the importance of having a plan; or in the most of the cases 
an ace in the hole to make the class flow naturally. Language skills are well-
know requirements, since the person has to know what/how/to whom the 
lessons are aimed to. 

4 – The teacher has to master the rules being aware of the subjects and the 
lessons he is teaching to. The reflective practices enable us with a helpful 
device to face a classroom. The professional does not end up in the classroom 
and the topics to develop. This profession covers a range of expectations such 
as being prepared to cope with though situations as a pupil’s psychologist; 
controlling student’s anxiety as well as stubbornness; and being creative to 
avoid monotony by becoming predictable and boring. 

5 – Portfolios functioned as a means of exposing the things I understood and 
helped me to understand the ones I haven’t just by the simple act of looking at 
them. This kind of provoking-reflection effect of reading things in the paper 
escorts us to move forward and think about events in a very different 
perspective. One point that spoiled my results was the tone of obligation I gave 
to the portfolios. Some of them were enjoyable in the sense they were closer to 
my experience and I could visualize the real use of what I had learned.  

6 – My experience helps me in the construction of new progresses I make 
through my educational lifetime. The person I came to be today is a shadow of 
who I was last week. Opinions, point of view, culture, vocabulary, all these are 
elements of a constantly changing process of formation of me. My contact with 
people interferes vehemently in the way I conduct my steps in doing from 
simpler to major acts. The well-known word “sharing” looks overused but its 
qualities can only be known through experience. The effects it provokes cannot 
be foresaid though. 

7 – I would assess my performance as worth 8.0. this grade refers to the rating 
of portfolios handed out, which were not all required by the professors. Besides, 
there were factors such as participation, which I tried as hard as I could to 
accomplish. I think one way to enhance our experience is to share points of 
view, even in those situations in which we are not sure of our standpoint. 
Sharing doubts make a person take the risk of calling a helper’s attention 
without necessarily asking for it. Being knocked by the fact the charge of being 
a teacher implies more than grammar rules warned me of my current as well as 
future responsibilities. 
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A8T3 

1- Grammar mean today for me the study of how words and their 
component parts combine to form sentences, syntax, inflections, the system of 
rules implicit in a language. 
 
2-  Morphosyntax is the study of grammatical categories or linguistics units 
that have both morphological and syntactic proprieties. They work like a system 
of words (morphology) and the way in which words are put together to form 
phrases and sentences (syntax). 
 
3-  The contents presented Will be helpful to me because as a Letras 
student I’ll need the more information about English I can, and to teach well my 
students in the future without commit any mistake in that area.  
 
4-  To teach Grammar an English teacher has to have sufficient knowledge 
about morphosyntax and how to pass it to the students, the kinds of exercises 
He could use and how to present it in classroom in a good way.   
 
5-  The portfolios made me realize my income and my development during 
the semester and made me think about what I should share with my students 
and how to pass this knowledge to them in the future. And I like so much 
portfolio system because, unlike a test, it was a gradual examination. 
 
6-  My personal experience is not enough yet. There are some things that I 
consider myself good, but others not enough. The Grammar for example, is one 
that I do not consider sufficiently developed so that I can teach properly. 
 
7-  Because I have no done all portfolios and have a greater fluency in 
English I think I deserve Just note on the average  (7.0), however I enjoyed the 
classes and all the knowledge I acquired attending this discipline. 

 
 
A9T3 

1- I am used to study grammar as the “rules” of language; as the system of 
a language. But in fact no language hás rules. I know that all languages change 
over time and so what is called “Grammar” is simply a reflection of a language 
at a particular time. 

It´s important to be conscious that Grammar may be separated into 
two common broad categories: descriptive and prescriptive. 
Throuthout a descriptive Grammar, we are able to judge wheter a sentence is 
grammatical or not based on the rules of the speech group in which it is spoken, 
rather than na arbitrary set of rules because it tries to look at the grammar of 
any spoken language or dialect as it actually exists. 

A prescriptive Grammar looks at the norms of speech as given by 
authoritative sources, such as na upper-class or academic subculture, and 
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creates strict rules by which all speech whitin that language must abide to be 
considered grammatical. Few linguists take a prescriptive approach to Grammar 
in the modern age, preferring to describe language as it exists in a given 
speech comunity. 
 
2- It is the study of how parts of a sentence relate to each other. In 
linguistcs, morphosyntax is an impressive word scholars use when most peolpe 
would simply say “grammar”. 

Morphology is the part f a language concerned with the structure of 
morphemes and how these morphemes combine. On the other hand Syntax is 
the way words are put togheter in a language to form phrases, clasues or 
sentences.  
 
3- I think that as Letras students and as English language teachers we need 
to study the contents to widen our view of the language. It’s important to think of 
them as something that can help us, like a friend. 

When we understand the Grammar (or system) of a language, we 
can understand many things ourselves, without having to ask a teacher or look 
in a book. Although very many people in the world speak a second language 
without having studied its Grammar, how its morphology related to its syntax, IF 
we are serious about learning a foreign language, these contents can help us to 
learn and to teach English language more quickly and more efficiently. 
 
4- English teachers must be using Grammar terminology in their classrooms 
and show how it can help them to progress as students. They might make their 
students learn certain Grammar terminology as they go along. 
A lot of students find English Grammar terminology difficult, and often, they find 
it unnecessary. However, learning English Grammar terminology is an important 
step when learning English as a second language and teachers must use the 
actual terminology in class to cut down on the amount of translation. English 
teachers might to know that some students struggle with English as a second 
language because of the differences, and the similarities, between certain 
words and phrases. Learning English grammar terms allows the student to see 
how things fit together properly. They need to know grammar not only so that 
they can speak English correctly themselves, but so that when they teach 
English to others can explain why something they are trying to teach is right or 
why what the student has said is incorrect.  
 
5- When compiling a portfolio I had to reflect on my learning and plans, and 
evaluate my learning process as the studies proceed. The portfolio process 
helped me realize that our learning becomes more lasting when we 
acknowledge our previous knowledge, learn to take it to good use, and get 
practice analyzing our work. “The portfolio covers our past, present, and future 
alike, we reflect on our past experiences,  attitudes, and feelings, revise our 
present goals and make plans for the future.” (Tolonen, 1998,257-258.) 

It was a good experience working with portfolios, although I believe 
that many of them had to have more exhaustive information on what precisely 
their aims. I think that if we had talked about what we wrote or if we had 
received some comments about the ideas which we expressed in our portfolio it 
would be more meaningful. 
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6- Sometimes I think that my personal experience helps me a lot as Letras 
student and as an English teacher, but many things change and I have to 
struggle to follow these changes. 
 
7- I think I deserve 7,0. My performance could be better, but I had many 
books and texts to read, exercises and acticities to do throughout this semester. 
Although I had tried to take par tinto all activities performed in clasroom I realize 
I was not as interest as I was in the first parto f the course.  
 
8- I would like to see more examples about how to introduce Grammar to 
students of Ensino Médio. 
 

A10T3 

Understanding the process of reading is perhaps what is most 
important in the classroom both mother tongue (LM) as foreign language (LE). 
Nuttal (1982). Therefore we can say that grammar helps in the development of 
communicative competence of the student, promoting a constant activity 
formulation and verification of the functioning of language. 

Whereupon, if we consider the grammar as a tool to aid in the 
development of communication ability of the student, through reflection on the 
use of language, we have to say that it is part of the learning process, and that it 
hardly can be considered such as a simple charging based on the rule. It is 
much more, it is present in the different levels of implementation of the 
language possibiliting the expansion of knowledge about the activity of reading 
and writing. 

One of these levels of implementation is the Morphology that is the 
study of the structure, formation and classification of words. The peculiarity of 
morphology is to study the words by looking at them in isolation and not within 
their participation in the sentence or period. It also relates with syntax that is an 
other part of grammar that studies the disposal of words in the sentence and the 
sentence in the speech, and the logical relationship of the sentence together.  

Thereby we can’t ignore the importance of interaction between the 
components grammatical, Morphological and Syntactic in the acquisition the 
process of a second language. Because understanding of the morphology is 
extremely important to the process of acquisition syntax, because both are 
associated between each. 

Being the morphology is the part of grammar that captures the form 
of words, while syntax is the rules of combination of words and sentences of a 
language. It is difficult to demarcate their boundaries. The verbal inflections 
(which are the scope of the morphology), for example, exist only because of the 
need of the verb to suit the subject of the structure where it is (a question of 
verbal agreement, syntactic). 

For teaching purposes, however, the works separate specialized 
morphology and syntax. The first, besides the formation, structure and strength 
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of words describes everything that regards the grammatical categories (eg 
gender of nouns and adjectives, verb conjugations), while studying the syntax 
more complex aspects such as compliance, governance, use and placement of 
pronouns, use of accent indicative of grave accent. 

In the process of building up our knowledge about the aspects of 
teaching and learning presented in the course for the teaching of mother tongue 
(LM) or foreign language (LE) we must emphasize the importance of the 
content presented in the course don’t only served to protect or preserve the 
composition of the language, but to help the user and speaker in the knowledge 
of language that he is learning, allowing him to recognize the essential 
characteristics belonging the culture of language been be learned. We also 
make a link between the teaching of grammar in context and normative, without 
discarding the classifications, terminology and rules, which are fundamental to 
the social and cultural development of pupils. 

There were many examples given in the classroom related to 
learning, it is necessary some changes in the procedures adopted for the 
teaching of English, since it is known that students belong to different cultures 
and should be treated according to their requirements, based on their ability to 
read and write, taking into account the potential that each grammar is 
expanded, ie, enhancing the power of language through the teaching of 
grammar that aims to prepare students for a textual production obeying the 
standard pattern. 

I believe that teaching English is still realized through many 
hardships, not only with how to teach grammar, but also the way the teacher 
works in practice, ie in addition to providing  students with a valid guideline for 
the practice production of texts backed by grammatical rules, then we must find 
efficient and dynamic methods to transmit the content. There isn’t a magic 
formula or miracle answer, what should be done are new teaching practices that 
will provide the student body a significant learning. 

There are several ways to change that occurs in traditional teaching, 
one is the teacher becomes the facilitator of knowledge to the students, 
breaking the distance between it and the teaching of grammar, making it 
enjoyable, not just mandatory. Well, is it really a teacher, regardless of who 
owns knowledge is able to transmit such information is an interactive and 
creative, establishing teacher-student relationship, always believing that the 
student can learn and understand grammar. 

The student only internalizes the knowledge of grammatical 
structure, if it is contextualized in communicative situations and contexts. The 
teacher can use methodological resources, as well as technology such as 
posters, packaging texts, magazines, newspapers, workshops, business letter 
and personal note, romance, horoscopes, cooking recipe, menu, outdoor, 
shopping list, review, investigation, Notice of tender, funny, electronic chart, 
online chat, data show, among others. 

It is important to foster in students an awareness of the functionality 
of reading ad writing, and that is only possible when teachers take into account 
the baggage that brings students, about their mother tongue. 
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Thus it can happen to the union of cultural norms and standard 
colloquial or trauma without creating gaps in student learning, just that 
educators seek continued education, not just theoretical, but also in practice 
and in the context of reality in which it is inserted thus respecting the 
differences. 

The demands of producing portfolios weekly, describing our 
impressions of the content presented on the course, certainly had a contribution 
extremely valuable in building our to know and the reflection on how it could be 
used in our activities as teachers. 

What is needed to achieve quality education, in whatever area of 
expertise as a teacher, is the applicability, as we learn something new and 
facilitator of our own learning process in our reality as a teacher we must use to 
our students by this in practice as well. 

We know that being a teacher is an important profession and even 
with so many problems and challenges, but I believe that we can still dream 
about changing the teaching of one so that all may learn and assimilate it, is not 
an easy path, despite also is not impossible, but lacks practical experience in 
our teacher training that can facilitate the processor of our learning programs of 
our students. 

Particularly in my teaching practice I seek ways to facilitate the 
teaching-learning that can help may students understand the content presented 
of the clearest and simplest way possible. 

Based on all elements, described above, give myself a grade, not 
seem to be an easy task, but as this is a requirement of this activity, I will use 
two definitions of self-evaluation before give myself grade. 

According to Hoffmann and Melchior, respectively: “Self-evaluation is 
an assessment tool, which takes place in process as well as the assessment. A 
process of self-evaluation has meaning only when we reflect on our own 
practices, when we have conscience of our individual learning and the daily 
behaviors in the learning process, so natural and spontaneous as intrinsic 
aspect of our development and to expand the scope of our initial possibilities, 
promoting our overcoming in intellectual terms”[1]. “Self-evaluation is the act of 
judging our own performance in the proposed activities. It is the analysis of the 
expended in relation to what was requested” [2]. 

Thus, considering all relevant considerations on the process of self-
assessment, cited above. I believe that the grade which best represent: my 
reflections as a student, my commitment and conduct on the discussions and 
suggested activities in the classroom and any overrun, since the beginning of 
the course could be 9.0 (nine). 

Perhaps, this isn’t the grade that I can deserve, but I’m seeing all my 
strive in complete all the required activity (e.g. Portfolios). Comparing this grade 
with the first of same value, this time I believe that it is closer of my reality 
reflecting a greater security and maturity of my knowledge.  
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Considering all that has been presented as a proposal for this 
course, I consider myself very glad with the results achieved, not only the 
content discussed and studied in the classroom, but also because it also helped 
us to reflect a few about our attitudes such as student and future teachers that 
we could be one day. 

Therefore, I congratulate both Professor Orlando and his assistant 
instructor Jennifer by the brilliant performance in the classroom, and allow us to 
reflect on our responsibility to mediate the knowledge of a foreign language (FL) 
with our students. 

 

A11T3 

1 - I always saw grammar as a large group of boring rules that didn’t have no 
function but a punishment for students. I think that happened because of my 
experience with Portuguese grammar. Portuguese is a very complicated 
language in my point of view. Today, my students also say the same thing to 
me. When I’m in my classroom teaching Portuguese, I see them as images of 
myself years before. I believe this situation comes from the way many teachers 
grammar in regular schools. They teach it without using texts or contexts. This 
is the way that happened to me. Many teachers don’t have or don’t create new 
possibilities of teaching, and this contributes to the lack of interest by the 
students. Many pupils see grammar only as rules they have to memorize in 
order to have success in an exam, and this a wrong conception. I agree that 
when we don’t like something, we can’t get involved totally on it. In fact, that 
was my situation. 

Now, I have a different point of view about grammar, I don’t see it like 
I saw before. Grammar doesn’t represent only a group of rules, but it’s a good 
way I have to develop more my skills. It’s have been very important to me, 
specially considering I’ve never enrolled in an English course. So, those boring 
rules I saw in the past, now are a powerful tool in my learning. 

I think many students could have the same opinion if teachers had 
new ideas of teaching. It becomes extremely interesting when students are 
involved in activities they can be active. It’s strange in a classroom a teacher 
only talks and students only hear. So, the teacher has to be creative and offer 
chances of participation and interaction with students, especially when the 
matter is grammar. Now, that’s my situation. 

2 – I understand morphosyntax as the connection between morphology and 
syntax. I see morphology as an analysis of words, phrases, clauses, texts by 
showing the elements of both morphology and syntax. Morphology is more 
related to the word and the parts that form the words – morphemes – and the 
division of words in classes. I could summarize morphology as the analysis of 
form and classification of words. Syntax would be the study of words’ 
relationships in phrases and clauses by analyzing its functions and operation. 
The main connection between morphology and syntax would be as a whole. 
Both are important in a text, because they show the way a text really works. 
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3 – Certainly the contents in this course will be someway very helpful. They 
already are. I changed a lot my attitude in my classroom. I’m a more reflective 
person. I think many times before performing any action or any activity. I try to 
be a more creative person, specially considering I’m a teacher at a public 
school, and the main content is grammar. It’s too hard to work using texts or 
other materials. On the other hand, it’s very boring doing only almost the same 
exercises. 

A thing that caught my attention were the texts the Professor used in 
class. The main point to me was reflection, and this word now is an 
unforgettable part of my active vocabulary. In Letras course, I think these 
contents will be very important to my future in the college. I learned a lot of new 
things and I believe when you really learn something, you can’t never forget , 
you’ll always be able to use knowledge to a variety of actions. 

4 – I think a teacher has to be, above all, a well prepared person. To be a good 
professional you have to be always searching new ways of doing your 
profession. The teacher has to be an expert on the matter He/She is supposed 
to teach. To achieve that point, we have to read many books, consult many 
different kinds of researches. 

In terms of grammar, in my opinion it’s a little bit easier to the 
teacher. I don’t know exactly why, but I think that an English teacher doesn’t 
need to be very worried about grammar, but to conversation, participation and 
interaction. English language is now very released in Brazil, and I agree that 
this fact makes easier the learning of most interested students. Although this is 
my view of the situation I still make clear a teacher must continue studying and 
researching in order to have always good ideas to teach not only grammar, but 
every kind of subject. 

5 – Doing portfolios was a very new idea to me. I’ve never made such a thing. It 
was new but at the same time wasn’t a big innovation. In a first moment, it 
seemed very easy to do, but it wasn’t.  Sometimes  I had problems in 
understanding its purposes. I must confess I didn’t write all portfolios the 
Professor asked me. But I always tried to do that. Many other factors had 
disrupted me.  

In a general view, doing portfolios was a helpful exercise, because it 
allowed me to put part of my thoughts ans opinions on the paper. In other 
disciplines I didn’t have the same opportunities. My shyness didn’t enable me to 
do many questions I had about some portfolios entries. I would feel ashamed in 
asking some things and I simply missed the activities. But, I really liked to work 
with portfolios and hope to have the same opportunity another time. 

6 – My personal experience is a determiner in my learning and teaching. As I 
said before, now I’m a more reflective person. I’m always trying to do my best 
and achieve upper levels in life, relationships, profession and study. To obtain 
success in what I do I really need to be like this. I look to myself years before 
and I see someone who had perspectives. Now I see someone who still has 
perspectives, but He already achieved many things. 
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Now, I’m enrolled in the most important University of the State and 
this is a big satisfaction not only to me, but also to my familiars and friends. I 
can realize my social role as student. All my experiences in or out of this 
institution are significant to my learning as person, student, professional. Now, 
as a teacher, my responsibility increased. I’m not only a simple student. I study 
in a classroom at morning, but at afternoon I’m in front of a blackboard trying to 
cause the same impression my professor did to me earlier. 

Being a teacher is a very complicated thing. It’s totally different than 
being a student. However I know I’m an ordinary person and I can make a 
difference somehow in the lives of many people. Therefore, the main word 
would translate my experience now is Reflection. 

7 – The grade I need to have success in this course is 9.4. However, I agree I 
deserve an 8.0. Because I believe my performance in the second part of the 
course was better than the first one. I was more concentrated in, I read more, 
participated more. I tried to fight against my shyness in order to have a better 
learning, that’s why I think I deserve this grade. Comparing  to the first note, the 
last would be better, because the first part I was sick for many days and 
consequently absent for many times. So, my learning was not as complete as in 
the last part of the course. 

8 – I don’t many things to say. I’d like to congratulate Professors Orlando and 
Jennifer for the work this semester. I really learned many different things and 
knowledge is something I carry to everywhere. I’m just sorry my shyness many 
and many times didn’t allow me to be a better or more participative student, but 
I will work hard in order to win this difficult of mine. 

 

A12T3 

1 - Grammar is not just rules as i though at the beginning of the semester. 
Considering all the activities developed throughout the semester, I think 
grammar is a kind of a guide that helps us developing our reading and writing 
skills. Now, I can say that grammar facilitates language learning. 

2 - Morphosyntax is the study of grammatical categories that have both 
morphological and syntactic properties. Morphology is related to the structure 
and form of the words in a sentence. And syntax means the function of these 
words. 

3 – The contents presented may be helpful for me as a Letras student in order 
to give me feedback and make me reflect about my role of student in this 
course. And, as English language teacher, they are important to enhance my 
teaching approaches. 

4 – An English teacher should facilitate our learning process and help us to 
construct our own knowledge. We, as English teachers, don’t need to master 
the knowledge; the most important is how to teach the contents. 
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5 – The portfolios were very important to help me reflect about my role of 
student and teacher as well. And I could develop my teaching and learning 
process. 

6 – Based on all exercises developed and my role of student during the 
semester, I think I deserve 8.0. Working on the portfolios I could get feedback 
from the teacher and from myself. Besides, they showed me that teaching is 
also a learning process. When teaching, we change experiences. ‘Learning 
Teaching involves feedback from others and from ourselves’. 

 

A13T3 

The first thing that everyone thinks when the Word “Grammar is 
mentioned is rules. But throughout this semester, even though I am a kind of 
affectionate person on rules, I could see grammar as something else. Basically, 
grammar is a set of rules of a language, but the way it was presented to us in 
this course made me change my concept about how grammar could be 
teached, so that it would not be a boring subject for students.  

Despite my previous knowledge of English grammar, I saw myself 
faced to many aspects that showed me how precarious this knowledge is. 
Grammar has a new meaning for me today. This course arouses on me a feel 
like doing to learn more and improve my skills on English. 

Morphosyntax is the study of grammatical categories of linguistic 
units that have both morphological and syntactic properties. Morphology is the 
study and description of word formation and its internal structure. Syntax is the 
study of the way words are put together and the function they have in the 
formation of phrases and sentences. 

The contents presented throughout this course were very helpful, but 
I started this semester with different expectations, maybe wrong ones. The 
subjects studied were mainly directed to pedagogical aspects in order to give 
subsidies to future English language teachers. As a Letras student and not a 
teacher yet, I missed a deeper discussion on the morphosyntax aspects of 
English. Anyway, the purpose of the course was achieved. 

An English teacher should have both, technical and pedagogical 
knowledge. It is essential to teach English grammar that the teacher has a good 
command of the subject and of all the aspects that involve language. However, 
without a clear and well structured teaching method he (she) will probably found 
a lot of obstacles to reach his students and his own aims. 

I had an experience in this semester that proved me how important a 
good didactic method is, so that students learn English in an effective way. We 
have to do a kind of “diagnosis” of a public school as a grade to Didática III. The 
English teacher at the school we choose spend the whole class translating a 
text about an exchange program in USA while the students were listening 
Michael Jackson loudly. That subject has nothing to do with their reality (the 
majority of them lives in a poor area). If the aim was to teach translation, why 
not use a music? An approach like this would allow the teacher to touch in 
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many aspects of English language, both morphological and syntactic ones. I am 
sure all of them would pay more attention because they certainly would like to 
know what they were listening and singing. It is simpler than we think to arouse 
student’s interest, mainly on children. 

In relation to portfolios, I must confess how difficult they were to me 
in the beginning of this course because sometimes they were not clear enough. 
I found most of them too subjective, maybe because I am not used to write in a 
reflexive way. In that sense, the portfolios approach fulfilled their role. In other 
words, writing portfolios made me reflect on my own role as a student and as a 
teacher to be. 

Referring again to that awful experience at eh public school, I fest 
how teachers are not prepared to face the huge challenge that teaching is. 
Developing reflexive teaching methods is a good choice to change this reality, 
training the future teachers to find alternative ways to reach an effective 
improvement on teaching English. 

Based on all activities developed I think I deserve 8.5 as a grade to 
the second part of the course. My performance could have been better if the 
pedagogical matter arouses my interest deeply. The way things are going, 
maybe at the end of my Letras’s course the idea of being a teacher would 
sound more acceptable for me, despite I am conscious that I am in a preparing 
teachers course. 

 


