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RESUMO 

 

 

Pesquisas sobre formação de professores realizadas na área de Linguística 

Aplicada (LA) revelam a importância da prática reflexiva no desenvolvimento do 

profissional docente. Visando apresentar contribuições nessa área, esta pesquisa 

mostra um estudo de caso desenvolvido em uma escola técnica na cidade de 

Natal/RN. Seu corpus é formado principalmente do discurso de uma professora, 

gerado durante uma sessão de visionamento. Os instrumentos utilizados para a 

coleta dos dados foram um questionário inicial, a gravação de uma aula em vídeo e 

o texto transcrito da sessão de visionamento. O objetivo central é compreender o 

modo pelo qual a reflexão-sobre-a-ação (SCHÖN, 1983, 1987) pode contribuir para 

a tomada de consciência de uma professora de Inglês como Língua Estrangeira 

(ILE) sobre suas ações em sala de aula. Com esse propósito, iniciamos nossa 

discussão apresentando as origens, os pressupostos e as características do 

conceito de reflexão de acordo com Schön (1983, 1987), e complementado por 

outros autores (PERRENOUD, 2002; GÓMEZ, 1995; IMBERNÓN, 2009, dentre 

outros); de reflexão crítica (LISTON e ZEICHNER, 1993; PIMENTA, 2002; DUTRA e 

MELLO, 2004, entre outros) e do processo de reflexão crítica (SMYTH, 1992). Para 

evidenciar as reflexões que emergem no discurso da professora, buscamos suporte 

teórico-metodológico na Gramática Sistêmico-Funcional (GSF), proposta 

inicialmente por Halliday (1985, 1994), Halliday e Hasan (1989), Halliday e 

Mathiessen (2004) e seguidores, tais como Eggins (1994), Thompson (1996), entre 

outros. Focamos especificamente no subsistema de Atitude, parte integrante do 

sistema de Avaliatividade apresentado por Martin (2000), Martin e Rose (2003, 

2007), Martin e White (2005).  Os resultados revelaram que as ações da professora 

em sala de aula refletem não apenas sua experiência profissional, mas também 

seus valores e concepções de ensino-aprendizagem de línguas. Eles também 

demonstram sua conscientização para a necessidade de mudanças de sua prática 

pedagógica. Diante desses achados, acredita-se que este estudo revela concepções 

importantes que podem levar os formadores de professores a repensar novas 

formas de abordar os cursos de formação docente, além de revelar a importância da 

análise do discurso sob a perspectiva sistêmico-funcional.       

 

 

Palavras-chave: Formação de professores; Reflexão; Sessão de visionamento; 

Gramática Sistêmico-Funcional; Sistema de Avaliatividade.  
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ABSTRACT 

 

 

Research about teacher education, carried out in the area of Applied Linguistics (AL), 

reveals the importance of reflective practices in the professional development of 

teachers.  With the aim of contributing to this area, we present this case study 

conducted at a technical school in Natal, RN. The corpus of the study is formed 

mainly from the teacher‟s discourse, generated during a stimulated recall session 

and the instruments used to collect the data: an initial questionnaire, a video 

recording of a class and the text transcript of the stimulated recall session. The 

central objective is to understand the way in which the reflection-on-action (SCHÖN, 

1983, 1987) can contribute to raise the awareness of an English as a Foreign 

Language teacher (EFL) about her actions in the classroom. With this proposal, we 

begin our discussion presenting the origins, the presuppositions and characteristics 

of the concept of reflection according to Schön (1983, 1987), and supported by other 

authors (PERRENOUD, 2002; GÓMEZ, 1995; IMBERNÓN, 2009, among others); of 

critical reflection (LISTON e ZEICHNER, 1993; PIMENTA, 2002; DUTRA e MELLO, 

2004, among others); and of the process of critical reflection (SMYTH, 1992). To 

evidence the reflections that emerge in the teacher‟s discourse, we found support in 

the theories and methods of Systemic Functional Grammar (SFG), which was initially 

proposed by Halliday (1985, 1994), Halliday and Hasan (1989), Halliday and 

Matthiessen (2004) and followers, such as, Eggins (1994), Thompson (1996), among 

others. We focus mainly on the subsystem of Attitude, an integral component of the 

system of discourse resources, Appraisal, presented by Martin (2000), Martin and 

Rose (2003, 2007), Martin and White (2005). The results reveal that the actions of 

the teacher in the classroom reflect not only her professional experiences, but also 

her values and concepts about teaching/learning languages. The results also show 

the teacher‟s awareness of the need for changes in her practices. Faced with these 

findings, we believe that this study reveals important concepts that can direct teacher 

educators to rethink new ways of approaching teacher training courses. In addition, it 

also reveals the importance of discourse analysis based on a systemic functional 

approach.  

 

 

Keywords: Teacher education; Reflection; Stimulated recall session; Systemic 

Functional Grammar; Appraisal. 
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(...) o pesquisador e o professor (agente) trabalham em 

parceria na construção de sentidos sobre a prática pedagógica: 

o professor refletindo, explicando e, ao mesmo tempo, 

produzindo sentidos sobre suas ações, e o pesquisador 

construindo quadros de significados que irão compor o 

conjunto de conhecimentos adquiridos através da pesquisa 

(MEDRADO, 2008, p. 140).  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa foi motivada pela necessidade de se buscarem respostas a 

questionamentos com os quais nos temos defrontado no desempenho de nosso 

trabalho como professora de língua inglesa para o Ensino Médio, com o objetivo de 

encontrar melhores alternativas que viabilizassem, através da reflexão, a tomada de 

consciência de nossas ações em sala de aula.  

Estudos que investigam as práticas discursivas do professor de línguas, 

realizados na área de formação docente (DAMIANOVIC, PENNA e VALLIM, 2003; 

CASTRO, 2004; MEDRADO, 2008; ALMEIDA, 2009, entre outros), ressaltam a 

importância da reflexão crítica para a compreensão e reconstrução do fazer 

pedagógico. Esta pesquisa visa a contribuir para as reflexões nessa área. Para 

tanto, pretendemos preencher a lacuna deixada por esses trabalhos, valendo-nos da 

sessão de visionamento como recurso gerador do processo reflexivo e da 

contribuição do sistema de Avaliatividade – subsistema de Atitude – para a 

interpretação do discurso docente.  

A sessão de visionamento é um recurso utilizado em pesquisas sobre 

reflexão, na qual o professor-colaborador é filmado na realização de suas tarefas 

para que, posteriormente, assista ao vídeo junto com o pesquisador, que procurará 

elucidar o ponto de vista desse professor sobre suas ações e, ao mesmo tempo, 

estimulá-lo a refletir sobre sua prática pedagógica. 

A compreensão dos conhecimentos implícitos ou explícitos que subjazem às 

ações do professor de línguas, sejam elas embasadas em teorias e metodologias de 

ensino-aprendizagem, ou em práticas já consolidadas e rotinizadas, constituídas ao 

longo de uma carreira, pode trazer contribuições valiosas para os cursos de 

formação continuada.   

Para Borg (1999), o importante não é avaliar o que os professores deveriam 

saber e como deveriam agir, mas o que eles sabem e como efetivamente agem. 

Nesse sentido, os cursos de formação continuada podem proporcionar aos 

professores a oportunidade de se engajarem em pesquisas direcionadas à prática, 

com a valorização dos seus saberes. Além disso, podem colocar em pauta questões 

teóricas da Linguística Aplicada que possibilitem ao professor produzir conhecimento 

e novos sentidos em seu fazer pedagógico através da reflexão (GIMENEZ, 1999; 
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CELANI, 2002; OLIVEIRA, 2006; entre outros). Dessa forma, revelam-se as ideias, 

crenças e teorias que os professores também possuem e que, consequentemente, 

trazem contribuições para melhoria do ensino. Assim, a prática docente passaria a 

ser mais informada, embasada em teorias, em novos conhecimentos e novas 

experiências.  

Entretanto, segundo Almeida (2009, p. 15), isso não necessariamente 

pressupõe “mudança de ações, uma vez que essa prática informada pode estar 

relacionada a algum tipo de mudança na percepção ou na opção pela manutenção 

da prática”. Nesse caso, os conhecimentos teóricos e práticos do professor passam 

a se articular, podendo haver, portanto, reflexos na sua prática pedagógica 

(ALMEIDA, 2009).  

Nessa perspectiva, acredita-se que a análise do discurso do professor de 

línguas pode auxiliar pesquisadores na compreensão dos saberes docentes e 

orientar novas formas de abordar os cursos de formação continuada. E, 

naturalmente, ajudar os próprios professores a compreenderem suas ações em sala 

de aula.   

Considerando esses motivos, realizamos o presente trabalho, cujo objetivo 

geral é compreender o modo pelo qual a reflexão-sobre-a-ação (SCHÖN, 1983, 

1987) pode contribuir para a tomada de consciência de uma professora de Inglês 

como Língua Estrangeira (doravante ILE) sobre suas ações em sala de aula.  

A partir desse objetivo, levantamos as seguintes questões de pesquisa:  

 

 O que o discurso de uma professora revela acerca de sua prática? 

 Quais marcas linguísticas evidenciam a reflexão no discurso da 

professora?   

 De que forma a sessão de visionamento pode levar um professor a 

refletir sobre suas ações em sala de aula? 

 

Este estudo está fundamentado no discurso de uma professora de ILE, 

gerado durante uma sessão de visionamento, realizada no segundo semestre de 

2010. Essa sessão foi gravada em vídeo, os dados nela gerados foram transcritos e 

compõem o corpus desta pesquisa. Como instrumentos de coleta de dados, foram 

utilizados (1) um questionário inicial para a obtenção de dados sobre a experiência 
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profissional e a formação acadêmica da professora, (2) a gravação de uma aula em 

vídeo e (3) o texto transcrito da sessão de visionamento.   

Para explorar os aspectos abordados, este trabalho está organizado da 

seguinte forma: 

 

 O capítulo I – Fundamentação teórica – tem como objetivo apresentar e 

discutir as origens da abordagem reflexiva no cenário educacional, bem como 

os pressupostos, os fundamentos e as características do conceito de 

professor reflexivo e de reflexão crítica. Explicitam-se também os princípios 

básicos da Gramática Sistêmico-Funcional, com foco particular no sistema de 

Avaliatividade, mais especificamente no subsistema de Atitude.  

 O capítulo II – Metodologia da pesquisa – tem como foco principal 

apresentar a metodologia utilizada, o contexto em que os dados foram 

coletados, os participantes e o corpus da pesquisa, bem como os 

instrumentos utilizados para a geração e análise dos dados.  

 O capítulo III – Análise e discussão dos dados – concentra-se na 

apresentação, análise e discussão dos dados obtidos para esta pesquisa, 

buscando expor nossas interpretações sobre os resultados encontrados, 

retomadas as questões de pesquisa. 

 Nas Considerações finais, teceram-se comentários a respeito da análise e 

das possíveis implicações deste estudo para a formação continuada do 

professor de língua Inglesa.   
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CAPÍTULO I 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo, descrevem-se as teorias que fundamentaram este trabalho. 

Para isso, serão apresentadas e discutidas as origens, os pressupostos, os 

fundamentos e as características do conceito de reflexão proposto por Schön (1983, 

1987), discutido por outros autores (PERRENOUD, 2002; GÓMEZ, 1995; 

IMBERNÓN, 2009, dentre outros); de reflexão crítica (LISTON e ZEICHNER, 1993; 

MAGALHÃES, 2002; PIMENTA, 2002; DUTRA e MELLO, 2004; BARROS, 2010; 

IMBERNÓN, 2010, entre outros) e do processo de reflexão crítica (SMYTH, 1992).     

Para tal, serão mostrados aspectos relevantes da prática reflexiva, como é 

percebida por vários autores presentes na literatura acadêmica atual. Explicitaremos 

também os princípios básicos da Gramática Sistêmico-Funcional (HALLIDAY e 

MATTHIESSEN, 2004), com foco particular no sistema de Avaliatividade (MARTIN e 

WHITE, 2005), mais especificamente no subsistema de Atitude que serviu de base 

teórico-metodológica para as análises. 

 

 

1.1 REFLEXÃO 

 

 

O início da década de 1990 é marcado, no cenário educacional, pelo 

interesse no que se tem chamado de “abordagem reflexiva”, especialmente pelos 

estudiosos na área da Educação, e também Linguística Aplicada, preocupados com 

a formação do professor. Porém, mesmo antes da década de 1980, quando a 

abordagem comunicativa ganhava expressão no Brasil, pregando o ensino centrado 

no aluno, a reflexão já era uma das preocupações da escola: “falava-se em 

desenvolver o espírito crítico dos alunos, embora nem sempre se soubesse o que 

isso significava” (CORACINI, 2003, p. 305).  

O grande impacto que teve a abordagem reflexiva no Brasil se deve à 

necessidade de melhorar o sistema educacional em nosso país, uma vez que temos 
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vivenciado ao longo de todos esses anos uma série de problemas, especialmente no 

ensino público. Por essa razão, Coracini (2003, p. 306) aponta para “a necessidade 

de formar cidadãos mais críticos e mais questionadores”. Isso tem gerado o 

aparecimento de várias pesquisas na área de formação docente, que ressaltam a 

importância de um ensino mais emancipatório (CANDAU, 2003; CORACINI, 2003; 

SANTOS e PINOTTI, 2010, entre outros).  

Por um lado, esses trabalhos evidenciam a desvalorização do profissional de 

ensino, sobretudo da rede pública, como uma das causas da precariedade da 

instituição pública. Em consequência disso, muitos se sentem desmotivados em 

relação à profissão e, portanto, uma grande parte acomoda-se à rotina, limitando-se 

a cumprir as exigências burocráticas, ou seja, “transmitir as informações 

necessárias, exigidas pelo MEC, para a promoção dos alunos” (CORACINI, 2003, p. 

306). E o reflexo disso são aulas pouco ou nada motivadoras.  

É interessante observar que, já em 1988, Schön, dedicando-se à defesa da 

abordagem reflexiva, denunciava a política educacional, sobretudo na América, 

como uma forma de regulação do centro para a periferia em que uma orientação 

política, emanada de um governo central para uma periferia de instituições locais é 

reforçada através de um sistema de prêmios e punições (SCHÖN, 1995). Desse 

modo, essas intervenções induzem as instituições a arranjarem os relatórios, de 

modo a sintonizá-los com a política central, tais como as crianças aprendem a obter 

boas notas em vez de aprenderem os conteúdos que são ensinados (SCHÖN, 

1995). 

Alguns cursos de reciclagem ou de treinamento, chamados atualmente de 

cursos de formação continuada, denotam esse tipo de intervenção. Esses cursos, a 

princípio, pretendiam diminuir a defasagem entre o que os professores aprenderam 

durante sua formação inicial e os novos conhecimentos acadêmicos que surgiam; 

assim, “desconsideravam a prática dos professores em exercício: o formador dizia-

lhes o que era preciso fazer, sem perguntar o que eles faziam” (PERRENOUD, 

2002, p. 21). 

Isso nos leva a acreditar que, para que qualquer proposta de renovação das 

escolas e/ou das práticas pedagógicas possa ser levada adiante pela comunidade 

escolar, o professor precisa querer, pois, como afirma Imbernón (2009, p. 105) “a 

prática educativa muda apenas quando o professorado quer modificá-lo e não 

quando o(a) formador(a) diz ou apregoa”.       
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É evidente que a atualização de conhecimentos científicos e disciplinares, 

assim como das diferentes estratégias de ensino e aprendizagem são importantes 

na formação do professor. Porém, sozinhas, são consideradas insuficientes 

atualmente para acompanhar as grandes mudanças que sacudiram o século 

passado e adentraram o século XXI. Não podemos mais ignorar que as escolas não 

são ambientes isolados e o que se passa dentro do contexto escolar é altamente 

influenciado pelo que ocorre fora dele.   

Os alunos, professores, administradores e funcionários da escola trazem para 

o ambiente escolar todo o tipo de pressupostos culturais, influências sociais e 

dinâmicas contextuais (LISTON; ZEICHNER, 1996). E esses aspectos precisam ser 

considerados, antecipadamente, na elaboração de medidas para a melhoria do 

ensino público em nosso país.    

Desse modo, repensar a formação docente, seja inicial ou continuada, tem 

sido um aspecto relevante nas discussões acadêmicas.  E, com o surgimento de 

algumas propostas curriculares que defendem a autonomia docente para determinar 

“o quê”, “como” e “quando” ensinar, algumas concepções acerca do professor e da 

atividade docente são propostas.   

Dentre essas concepções, destaca-se a proposta de formação crítico- 

reflexiva para os profissionais da educação. Nessa perspectiva, a prática docente é 

vista como um elemento de análise e reflexão do professor. Isso porque, segundo 

seus defensores, essa abordagem promove o pensamento mais do que o acúmulo 

de conhecimentos, favorece a racionalidade e a autonomia dos professores.  

Sendo assim, considerando a reflexão como um aspecto essencial que pode 

ser abordado, tanto com professores em formação inicial, quanto com professores 

em exercício como forma de desenvolvimento pessoal, discorreremos sobre o 

surgimento desse conceito e suas possíveis implicações para o ensino, baseada na 

visão de alguns autores como Schön (1983), Gómez (1995), Liston e Zeichner 

(1996), dentre outros.  

Primeiramente, faremos uma distinção entre racionalidade técnica e 

racionalidade prática, para fins de esclarecimento sobre o surgimento da abordagem 

reflexiva no contexto educacional. 
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1.1.1 Racionalidade técnica x Racionalidade prática 

 

 

A concepção epistemológica da prática, compreendida como racionalidade 

„técnica ou instrumental‟, dominou a instituição educativa nas últimas décadas.  Para 

Magalhães (2002, p. 40), essa é “uma concepção epistemológica herdada do 

positivismo predominante durante o século XX, que salienta a formação de um 

profissional técnico, voltado à solução de problemas da prática”.  

Segundo essa perspectiva, o desenvolvimento de competências profissionais 

deve colocar-se após o conhecimento científico básico e aplicado, ou seja, em 

primeiro lugar, o profissional adquire o conhecimento dos princípios, leis e teorias 

que explicam os processos de ensino-aprendizagem e oferecem normas e regras 

para a sua aplicação racional; em seguida, a aplicação na prática real ou simulada 

de tais normas e regras, de modo que o docente adquira as competências e 

capacidades requeridas para uma intervenção eficaz (GÓMEZ, 1995, p.98). 

Entretanto, há duas razões primordiais que impedem a racionalidade técnica 

ou instrumental de representar, por ela mesma, uma solução geral para os 

problemas educacionais. A princípio, porque qualquer situação de ensino,  seja no 

âmbito da “estrutura das tarefas acadêmicas”, ou no âmbito da “estrutura de 

participação social”, é incerta, única, variável, complexa e portadora de um conflito 

de valores na definição das metas e na seleção dos meios. Depois, porque não 

existe uma teoria científica única e objetiva que permita uma identificação unívoca 

de meios, regras e técnicas a utilizar na prática, uma vez identificado o problema e 

esclarecidas as metas (GÓMEZ, 1995, p.100).   

Desse modo, Gómez (1995) afirma que não se pode considerar a atividade 

profissional (prática) do professor como uma atividade exclusiva e prioritariamente 

técnica. De acordo com ele, seria mais correto encará-la como uma atividade 

reflexiva e artística, na qual cabem algumas aplicações concretas de caráter técnico. 

Tendo em vista que a racionalidade técnica não daria conta de resolver os 

problemas de ordem prática, propõe-se, então, uma nova concepção epistemológica 

da prática docente: a racionalidade prática. Dentro dessa nova perspectiva, 

constata-se definitivamente que, nas situações decorrentes da prática, não existe 

um conhecimento profissional, ou seja, uma única solução correta para cada caso-

problema. O profissional, através da reflexão-na-ação (SCHÖN, 1983), cria uma 
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nova realidade. Essa nova realidade será construída através de um diálogo que o 

professor estabelece com a situação problemática concreta como forma de enfrentar 

e definir o problema.  

Surge, então, a necessidade de se formarem professores que venham a 

refletir sobre sua prática, na expectativa de que a reflexão será um instrumento de 

desenvolvimento do pensamento e da ação.  

Vejamos a seguir como surgiu essa nova epistemologia da prática que 

contribuiu para uma nova concepção de ensino no mundo e também aqui no Brasil. 

 

 

1.1.2 Prática reflexiva 

 

 

Na década de 1980, o norte-americano Donald Schön introduziu o conceito de 

“professor reflexivo”, como uma maneira de valorizar o conhecimento prático na 

formação de profissionais. 

Com suas ideias, Schön questionava os currículos de formação de 

professores. Segundo ele, os profissionais formados não conseguem dar respostas 

às situações que emergem no seu cotidiano porque essas ultrapassam os 

conhecimentos elaborados pela ciência e as respostas técnicas que ela poderia 

oferecer ainda não estão formuladas. 

As pesquisas sobre formação de professores em diferentes países e também 

aqui no Brasil crescem a partir das ideias desse autor.  Porém, mesmo que o ensino 

reflexivo se apresente como uma questão recente, alguns autores contemporâneos 

consideram que o conceito de reflexão na prática educativa surgiu na literatura com 

os estudos de Dewey. 

Como filósofo educacional do início do século XX, Dewey fez contribuições 

importantes para o pensamento educacional.  Segundo Liston e Zeichner (1996, p. 

4), Dewey foi um dos primeiros teóricos educacionais dos Estados Unidos a ver os 

professores como profissionais reflexivos. Para ele, esses profissionais deveriam 

desempenhar um papel mais ativo na elaboração dos currículos e ter uma 

participação mais efetiva nas reformas educacionais.  

O autor faz uma importante distinção entre dois tipos de ação: ação de rotina 

e ação reflexiva. De acordo com o filósofo, ação de rotina é conduzida 
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principalmente por impulso, tradição e autoridade.  Ou seja, quando o professor se 

depara com um problema da prática, ele concentra seus esforços em dar uma 

solução “genérica”, prescrita previamente por outros. Sendo assim, esses 

profissionais realizam suas tarefas cotidianas de maneira rotineira, sem refletir 

criticamente, acatando a visão global na resolução de problemas da sua prática 

pedagógica, ou seja, aquela prescrita por outros.   

De acordo com García (1995, p. 60), Dewey, em 1933, defendia que, no 

ensino reflexivo, se levasse a cabo “o exame ativo, persistente e cuidadoso de todas 

as crenças ou supostas formas de conhecimento à luz dos fundamentos que as 

sustentam e das conclusões para que tendem”. Para Dewey, a ação reflexiva é um 

processo que envolve mais do que a lógica e a razão para resolução de problemas; 

envolve intuição, emoção e paixão e, portanto, não é algo pronto e acabado.  Desse 

modo, a seu ver, três atitudes são consideradas necessárias para a ação reflexiva: a 

abertura intelectual, a atitude de responsabilidade e a sinceridade (LISTON e 

ZEICHNER, 1996). 

Certamente devemos a Dewey e suas ideias a base para nossa compreensão 

sobre o ensino reflexivo.  Contudo, Schön foi, sem dúvida, um dos autores que teve 

maior peso na difusão do conceito de professor reflexivo. Com base em seus 

estudos de filosofia, sobretudo de John Dewey, e também pela observação da 

prática de diversos profissionais, alguns de seus livros, como The Reflective 

Practioner (1983) e Educating the Reflective Practioner (1987), contribuíram para 

popularizar e estender ao campo da formação de professores as teorias sobre a 

epistemologia da prática. Dessa forma, vamos discutir o conceito de reflexão como 

proposto por Schön. 

 

 

1.1.3 Contribuições de Schön para o conceito de “reflexão”  

 

 

Segundo Pimenta (2002, p.19), valorizando a experiência e a reflexão na 

experiência, conforme Dewey, e o conhecimento tácito, conforme Polanyi, Schön 

propõe uma formação profissional pautada numa epistemologia da prática, ou 

melhor, na valorização da prática profissional como momento e construção de 

conhecimento.      



22 
 

Na visão de Schön, a epistemologia da prática baseia-se em três conceitos 

básicos: o conhecimento-na-ação, a reflexão-na-ação e a reflexão-sobre-a-ação.   O 

conhecimento-na-ação, como denominado por Schön, é um tipo importante de 

conhecimento que os profissionais acumulam durante sua vida profissional. É um 

tipo de conhecimento tácito, implícito e espontâneo, utilizado pelos profissionais no 

seu cotidiano para a resolução de problemas da prática; desse modo, pode ser 

aplicado às situações semelhantes. Para Liston e Zeichner: 

 

Além do conhecimento-na-ação, que os professores acumulam ao longo do 
tempo, eles também geram conhecimento continuamente quando pensam 
sobre o ensino e enquanto ensinam (LISTON e ZEICHNER, 1996, p. 15, 
tradução da autora).

1
 

 

Porém esse tipo de conhecimento não é suficiente para dar respostas às 

situações novas ou singulares que extrapolam seu dia-a-dia.  Desse modo, o 

profissional, ao refletir na ação, tenta buscar novas soluções, novos caminhos; isso 

ocorre por um processo de reflexão-na-ação (PIMENTA, 2002, p. 20).  A reflexão-na-

ação é, portanto, o processo através do qual o professor, estabelecendo um diálogo 

com a situação em que se encontra envolvido, procura articular o conhecimento a 

ser ensinado com seu conhecimento-na-ação para, a partir daí, decidir como agir 

perante determinadas situações.  

Durante a ação pedagógica, não temos muito tempo para refletir. Sendo 

assim, refletimos principalmente para decidir o passo seguinte, por exemplo: 

“interromper ou não uma conversa, iniciar ou não um novo capítulo antes do final da 

aula, aceitar ou não uma desculpa, punir ou não um aluno indisciplinado” 

(PERRENOUD, 2002, p.33).  

Ao refletir na ação, o profissional constrói um repertório de experiências 

utilizadas em situações similares (repetidas), configurando assim seu conhecimento 

prático (PIMENTA, 2002, p. 20).  

Entretanto, segundo a referida autora, esse conhecimento prático, muitas 

vezes, não é suficiente frente a uma situação desconhecida, ou melhor, frente a uma 

situação nova que extrapola o repertório criado. Assim, é necessária uma análise, 

uma contextualização, uma compreensão de suas origens, uma problematização, 

um diálogo com outras perspectivas ou teorias sobre o tema; enfim, uma 

                                                 
1
 In addition to the knowledge-in-action that teachers accumulate over time, teachers also continually 

create knowledge as they think about teaching and as they teach. 
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investigação.  Nesse sentido, em outro momento, após o término da aula, é possível 

analisar retrospectivamente e refletir sobre a reflexão-na-ação, que corresponde a 

uma espécie de análise que o professor realiza, a posteriori, para que possa avaliar 

os efeitos de suas ações em relação à situação problema e ao contexto 

(GÓMEZ,1995, p. 105). Então, ao contrário da reflexão-na-ação, o professor, agora, 

sem a pressão imposta pela sala de aula, tem mais liberdade de analisar a situação-

problema e refletir sobre o curso de ação a ser tomado, no sentido da compreensão 

e da construção da sua prática.  Esse processo é, então, determinado por Schön, de 

reflexão-sobre-a-ação.  

Para Schön (1983), reflexão-na-ação e a reflexão-sobre-a-ação tornam-se 

mecanismos que auxiliam os práticos reflexivos a se desenvolver continuamente e, 

ao mesmo tempo, aprender com sua experiência.  Ele argumenta que o processo de 

reconstrução da experiência através da reflexão envolve tanto defini-la, quanto 

resolver uma situação problema no mundo real da prática pedagógica. E ainda como 

os práticos continuam a refletir na ação e sobre ela, aprendem sobre sua prática, 

pois o processo de reflexão é cíclico e passa por estágios de apreciação, ação e 

reapreciação. As contribuições de Schön são advindas, em parte, de sua 

observação da prática de profissionais das áreas de Engenharia, Arquitetura, 

Administração, Psicoterapia e Planejamento Urbano. Porém, devido à sua relevância 

para o ensino, a disseminação e a análise crítica de suas ideias (e a partir delas) 

foram trazidas para educação e também para o ensino de inglês. Com isso, essa 

nova perspectiva de ver o ensino tem contribuído para o crescimento de pesquisas e 

trabalhos sobre temáticas variadas na área de formação de professores.  Veremos a 

seguir algumas restrições apresentadas ao conceito do professor reflexivo de Schön. 

 

 

1.1.4 Críticas à prática reflexiva 

 

 

Algumas advertências na adoção da prática reflexiva foram levantadas por 

Kemmis (1985), Liston e Zeichner (1993), Pimenta (2002), dentre outros.  

Esses autores se enquadram na perspectiva da reflexão crítica, pois, segundo 

eles, os conceitos de reflexão elaborados por Schön ficam mais no nível da prática e 

não atingem níveis de reflexão crítica.   
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Pimenta (2002) alerta que o termo reflexão pode estar sendo relacionado a 

um modismo, com uma apropriação indiscriminada e sem críticas, sem a 

compreensão das origens e dos contextos que o geraram, o que pode levar à 

banalização da perspectiva da reflexão. E, por vezes, também leva a confundir o 

termo reflexão como atributo do ser humano e, portanto, do professor.   

A esse respeito, Perrenoud (2002, p. 13) diz que todos nós refletimos, mas, 

nem por isso nos tornamos profissionais reflexivos. O autor diz que uma verdadeira 

prática reflexiva deve se tornar uma postura quase permanente de análise do 

professor sobre suas ações, ou seja, reflexão “pressupõe uma postura, uma forma 

de identidade, um habitus".  Refletir, desse modo, é ter consciência das ações que 

ocorrem em sala de aula, buscando maneiras de solucioná-las, e essa postura deve, 

portanto, ser adotada no dia-a-dia do profissional da educação e não somente de 

maneira corriqueira. 

Segundo Pimenta (2002, p. 22), a perspectiva proposta por Schön pode gerar 

uma supervalorização do professor como indivíduo. Por causar um possível 

“praticismo” decorrente dessa visão, para qual bastaria a prática para a construção 

do saber docente e para a resolução dos problemas pedagógicos enfrentados pelo 

professor.   

É nesse sentido que Liston e Zeichner (1993) fazem uma crítica a Schön.  

Para eles, o enfoque de Schön (1983) é restrito, por ignorar o contexto educacional, 

ao pressupor a prática reflexiva de modo individual. Além disso, o processo de 

mudança no processo reflexivo é, geralmente, um processo lento (MEDRADO, 2008, 

p. 226). Para Liston e Zeichner (1993), isso ocorreu porque Schön (1983) não teve 

como objetivo elaborar um processo de mudança mais amplo (social); ele quis 

somente focar-se nas práticas individuais e, portanto, esse individualismo acaba por 

excluir o compromisso e a responsabilidade pública dos professores. Por outro lado, 

concordamos com Hatton e Smith quando afirmam que “o modelo de Schön é capaz 

de incorporar todos os níveis e tipos [de reflexão], incluindo a reflexão crítica”2 

(HATTON e SMITH, 1995, p. 35, tradução da autora). 

Apresentaremos a seguir algumas propostas que sugerem uma visão mais 

crítica, ou seja, emancipatória do ensino, segundo seus defensores.  Com isso, 

                                                 
2
 Schön‟s framework is able to incorporate all levels or kinds [of reflection], including critical reflection 

(HATTON e SMITH, 1995, p.35). 
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pretendemos também mostrar a visão de outros estudiosos como forma de ampliar 

as ideias de Schön e, assim, enriquecer nosso trabalho.  

Vale ressaltar, porém, que essas propostas podem ser adotadas na formação 

inicial e contínua, não só de professores de inglês como Língua Estrangeira, mas 

também de outras disciplinas.  

 

 

1.1.5 Formação crítica de professores de língua estrangeira 

 

 

O interesse pela formação crítica de professores de línguas em nosso país 

tem crescido bastante nos últimos tempos, especialmente na década de 2000. Os 

trabalhos e pesquisas desenvolvidos nessa área (MAGALHÃES, 2002; LIBERALI, 

2004; FIDALGO e MAGALHÃES, 2008; GIL e VIEIRA-ABRAHÃO, 2008; PAPA, 

2008; BARROS, 2010, entre outros) salientam a necessidade de um maior 

envolvimento também do professor de línguas (objeto de nossa investigação), nos 

processos sociais, políticos e econômicos em que está inserido, apontando que as 

“práticas discursivas da sala de aula nunca são neutras ou isentas de valores” 

(MAGALHÃES, 2002, p. 44).   

O ensino de inglês, como língua estrangeira, tem seguido uma concepção 

apolítica e a-histórica de linguagem, compreendida como um mero sistema para 

transmissão de mensagem, em vez de “um sistema de significação de ideias que 

desempenha um papel central no modo como significamos o mundo e a nós 

mesmos” (PENNYCOOK, 1998 apud MAGALHÃES, 2002, p.44). 

Tudo que ensinamos vem carregado de valores e ideologias e tem 

implicações na vida social e ética dos alunos. Portanto, quando se fala em formação 

de professor, deve-se lembrar que estamos também assumindo determinadas 

posições epistemológicas, ideológicas e culturais, referentes ao ensino, ao professor 

e aos alunos. Entretanto, percebemos que o ensino de línguas estrangeiras em 

muitas escolas ainda hoje é uma prática caracterizada pelo uso excessivo do livro 

didático e da ênfase nas abordagens de ensino (SIQUEIRA, 2010). Isso contradiz o 

real propósito de seu aprendizado, que é o de auxiliar os alunos a questionarem o 

seu próprio aprendizado.  
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A língua é um instrumento de poder e controle; assim, seu ensino feito de 

forma acrítica tende a contribuir para a manutenção do status quo, como no caso do 

inglês, cuja difusão do ensino, e, consequentemente, da sua cultura podem ser 

vistos como forma de manutenção da dependência de países em desenvolvimento a 

países como Estados Unidos e Inglaterra, dentre outros países desenvolvidos cuja 

língua é o inglês. Além disso, o aprendizado do inglês como língua internacional não 

deve levar o aluno a incorporar os padrões de outra(s) cultura(s); ao contrário, os 

alunos devem ser estimulados a refletir sobre sua própria cultura em relação a 

outras (SIQUEIRA, 2010, p. 240).  Outro fator relevante é que outras variantes do 

inglês possam ser também privilegiadas no ensino e não somente as variantes 

dominantes, como o inglês americano ou britânico.  

É importante que sejam colocadas em pauta reflexões sobre a teoria crítica 

da sociedade moderna, fazendo com que formadores de educadores de línguas 

pensem em questões a serem abordadas na prática desses profissionais, as quais 

os levem a repensar o seu papel de agente crítico de mudanças para o futuro da 

escola, da comunidade e de toda sociedade (BARROS, 2010). 

Desse modo, destaca-se a importância de uma postura crítico-reflexiva como 

forma de impulsionar a tomada de consciência docente sobre suas ações em sala 

de aula. Além disso, o conhecimento das teorias e novas metodologias geradas por 

pesquisas na área de Linguística Aplicada aliadas a essa postura, pode auxiliar os 

professores a transformar suas práticas em sala de aula (DUTRA e MELLO, 2004). 

Nessa direção, Pimenta ressalta que o conhecimento docente não é formado 

apenas da prática, mas também é alimentado pelas teorias da educação. Segundo a 

autora:   

 
[....] a teoria tem importância fundamental na formação dos docentes, pois 
dota os sujeitos de variados pontos de vista para uma ação contextualizada 
oferecendo perspectivas de análise para que os professores compreendam 
os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si próprios 
como profissionais (PIMENTA, 2002, p.24). 

 

Freitas (2002, p. 83) sinaliza que, tanto teoria como prática, são elementos 

fundamentais nas propostas de procedimentos para o ensino reflexivo do professor 

de Línguas estrangeira. 

Magalhães (2002) aponta a necessidade de se criarem espaços onde 

professores se tornem pesquisadores de sua própria ação. Ademais, a referida 
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autora diz que, apesar do volume de investigações desenvolvidas, ainda hoje a 

relação entre pesquisadores e professores continua complicada.  Apesar de os 

discursos acadêmicos apontarem para a necessidade da formação de profissionais 

reflexivos, destacando a compreensão da prática como “locus de construção e não 

de aplicação de teorias” (MAGALHAES, 2002, p. 40), as transformações 

observadas, quer na formação docente (inicial ou continuada), quer nas salas de 

aulas, continuam praticamente imperceptíveis. 

Para isso, é necessário que os moldes tradicionais de formação docente 

sejam revistos.  Ainda segundo Magalhães (2002), para que a transformação 

aconteça de fato, é necessário escolher métodos que propiciem a formação de 

profissionais críticos sobre sua ação. Sendo assim, o engajamento de todos faz-se 

necessário, ou seja, a colaboração de pesquisadores, diretores, pais e toda 

comunidade escolar é imprescindível. 

As pesquisas desenvolvidas na área de formação docente deveriam partir da 

base, ou seja, da escola, da prática docente, dos alunos; enfim, do contexto escolar 

para as universidades, e não ao contrário, como vem ocorrendo (IMBERNÓN, 2010). 

Liston e Zeichner (1993) salientam que o conceito de reflexão está, portanto, 

relacionado à emancipação do professor. Emancipar-se, nesse sentido, significa 

fazer com que os professores participem das tomadas de decisões, tanto sobre os 

propósitos e objetivos de seu trabalho, como dos meios que eles possuem para 

atingir essas metas. Os formadores de professores devem valorizar, além das 

questões de ensino-aprendizagem, questões que abordam o lado social e político da 

educação em que o professor e o aprendiz encontram-se inseridos, facilitando, 

nesse sentido, reflexões sobre mudanças.  

Para Bhaskar apud Barros (2010, p. 20), a emancipação, envolveria a 

transformação do próprio indivíduo, “do ‘eu’ individualista, unificado, centrado na 

própria pessoa”, para um „eu’ externo, “voltado para a solidariedade e fraternidade”. 

Desse modo, autores como Zeichner (1992); Pimenta (2002); Coracini (2003); 

Imbernón (2009, 2010); Mateus (2010), entre outros, sugerem a reflexão em 

colaboração, como forma de acabar com o isolamento e o individualismo tão 

comuns em práticas docentes, pois, quando a reflexão se dá de forma colaborativa, 

pode também auxiliar o professor na busca de soluções sobre questões referentes 

ao ensino e aprendizado que, muitas vezes, o professor condicionado ao contexto 

em que atua não consegue sozinho vislumbrar.  
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Zeichner (1992) sugere a reflexão coletiva a partir de pesquisas 

desenvolvidas junto às escolas e aos professores.  O autor, dessa forma, formula 

três perspectivas a serem consideradas conjuntamente: (a) a prática reflexiva deve 

focar-se tanto no exercício profissional docente, quanto nas condições sociais em 

que esta ocorre; (b) a conscientização dos professores de que seus atos são 

fundamentalmente políticos e que, portanto, isso envolveria direcionar seus objetivos 

a movimentos democráticos emancipatórios; (c) a prática reflexiva, entendida como 

prática social, só pode se realizar em coletivos, o que leva à necessidade de 

transformar as escolas em comunidades de aprendizagem nas quais os professores 

se apoiem e se estimulem mutuamente. Esse compromisso tem importante valor 

estratégico para se criarem as condições que permitam a mudança institucional e 

social (ZEICHNER, 1992). 

Papa (2008), com base nos trabalhos sobre reflexão crítica e sobre o realismo 

crítico de Bhaskar, apresenta três níveis de reflexão que poderiam contribuir para a 

formação do professor crítico de línguas: (i) estrutura interna (valores, crenças, 

sentimentos e identidade); (ii) relações microssociais (o contexto da sala de aula); 

(iii) relações macrossociais (contexto sociocultural, político e ideológico). Assim, a 

prática crítico-reflexiva vista desse modo é importante, pois considera outras 

dimensões sociais mais amplas, ou seja, “os elementos micro e macrossociais, e 

não apenas a ontologia do „ser‟ (BARROS, 2010, p. 24).    

Dessa maneira, para que o processo de transformação aconteça, faz-se 

necessária uma análise crítica da prática profissional, levando em consideração o 

contexto organizacional mais amplo, no qual o professor também está inserido, bem 

como a importância da relação teoria e prática na construção do conhecimento 

docente.  

Após discutir a relevância de uma prática crítico-reflexiva também na 

formação de professores de línguas estrangeiras, apresentaremos na sequência as 

contribuições de outro estudioso importante para os processos de reflexão crítica: 

Smyth (1992).  
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1.1.6 A “reflexão crítica” de Smyth 

 

 

Tomando como base as discussões de Freire (1970) e também as questões 

discutidas por Bartlett (1990), Smyth (1992) as resume e propõe um processo de 

reflexão crítica, levando em conta quatro níveis diferentes de ação: descrever, 

informar, confrontar e reconstruir, que serão apresentados a seguir. 

Segundo Smyth, o descrever é a primeira etapa a ser realizada pelo professor 

para que possa descrever suas ações sobre o que foi feito em sua prática. Essa 

etapa é considerada, assim, o ponto de partida da reflexão e tem como objetivo “dar 

voz ao professor”. Para Liberali (2004, p. 90), quando se descreve a prática 

pedagógica concretamente, em outras palavras, o que foi feito, “torna-se possível 

evidenciar o que está por trás de cada uma das ações”.  

Para isso, Liberali (2004) apresenta algumas questões coletadas em contexto 

de formação de professores, que tomamos como base para elaborar os roteiros 

abaixo sobre os processos de descrever, informar, confrontar e reconstruir, segundo 

a visão de Smyth (1992). 

Liberali (2004), com base em Smyth (1992), sugere os seguintes itens para 

conduzir à reflexão sobre o processo de descrever: 

 

Processo: descrever.  

Perguntas: O que foi feito?  

 Descreva sua aula. 

 Quantos alunos havia na aula? 

 Qual o curso? Faixa etária? Série?  

 Conte um pouco sobre sua turma. 

 Qual foi o assunto da aula? Como você o escolheu? 

 Como a apresentação do conteúdo ocorreu? 

 Que atividades foram desenvolvidas? 

 Que materiais foram utilizados? 

 Como os alunos participaram das atividades? 

 Que tipo de trabalho foi desenvolvido: grupo, dupla, individual, etc.? 

 Você teve algum problema durante a aula? 
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 Seu plano de aula foi alterado em algum momento? 

 

Na segunda etapa, Smyth (1992) sugere o processo de informar, que está 

relacionado com os princípios que, conscientemente ou não, embasam nossas 

ações. É nessa etapa que deve ocorrer a compreensão das teorias formais que 

sustentam as ações e também os sentidos que de fato estão sendo construídos nas 

práticas discursivas dos professores. O objetivo do informar é compreender as 

teorias que foram sendo construídas pelo informante, nesse caso o professor, ao 

longo de sua vida e que, consequentemente, influenciam suas ações (LIBERALI, 

2004, p. 93).    

As seguintes perguntas são sugeridas por Liberali (2004), baseadas em 

Smyth (1992), para conduzir a reflexão sobre o processo de informar:  

 

Processo: informar.  

Perguntas: O que isto significa? Qual a fundamentação teórica para 

minha ação? 

 Qual foi o foco da apresentação do conteúdo? 

 Como foi sua postura? 

 A que visões de aprender-ensinar você relaciona sua aula/essa 

atividade? 

 Qual foi o papel do aluno nessa aula/atividade? Por quê? 

 Qual foi o seu papel nessa aula/atividade? Por quê? 

 Como o conhecimento foi trabalhado? Foi transmitido, construído, co-

construído? Por quê? 

 Qual foi o objetivo das interações?  

 

O confrontar seria a terceira etapa proposta por Smyth (1992).  Na visão de 

Liberali (2004, p. 92), nessa etapa do processo de reflexão, o professor submeteria 

as teorias formais, que fundamentam suas ações, a algum tipo de questionamento.  

Ou melhor, essa fase “envolve o questionamento de ideias e de estruturas que 

embasam a prática observada, envolve a busca de inconsistências e contradições 

no que fazemos e no que pensamos” (VIEIRA-ABRAHÃO, 2002, p. 68).  Na ação de 

confrontar, as visões e ações adotadas pelos professores são percebidas não como 
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preferências pessoais, mas sim como resultantes de normas culturais e históricas 

que foram sendo incorporadas à sua prática. 

Assim, o professor, ao questionar suas ações, procura entender as razões 

que o fazem agir de tal forma. E, desse modo, “os educadores passam a perceber 

como as forças sociais e institucionais, além de suas salas de aula e da escola, têm 

influenciado o seu modo de agir e de pensar” (LIBERALI, 2004, p. 93). 

Em seguida, apresentaremos as perguntas formuladas por Liberali (2004), 

com base em Smyth (1992), para conduzir à reflexão sobre o processo de 

confrontar. 

  

Processo: confrontar.  

Pergunta: Como me tornei assim? 

 Você acha que seus objetivos foram atingidos? 

 Como essa aula contribuiu para formação de seu aluno? 

 Como o tipo de conhecimento e de interação usado propiciou o 

desenvolvimento da identidade de seu aluno? 

 Como a sua aula colabora para a construção de cidadãos atuantes na 

sociedade na qual vivemos? 

 

Por fim, a quarta etapa sugerida por Smyth (1992) é o reconstruir. No 

processo de reconstruir, o professor tem a oportunidade de avaliar suas ações, com 

base em reflexões realizadas nas etapas anteriores e, a partir daí, repensar sua 

prática pedagógica, buscando novas formas de ação, isto é, colocando em prática 

novas ideias que o levem à reconstrução de suas ações. 

Para Liberali (2004, p. 94), o reconstruir está relacionado com a proposta de 

emancipação do professor através da compreensão de que as práticas acadêmicas 

são mutáveis e, desse modo, precisam ser questionadas. Ainda segundo Liberali, no 

reconstruir: 

 

(...) buscamos alternativas para nossas ações, e voltamos a ela, numa re-
descrição de cada ação embasada e informada. No reconstruir, nos 
colocamos na história como agentes, passamos a assumir maior poder de 
decisão sobre como agir ou pensar as práticas acadêmicas (LIBERALI, 
2004, p. 94).  
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Esse quarto passo tem como objetivo fazer com que o professor tenha 

condições de reconstruir sua prática a partir da tomada de consciência sobre sua 

atuação em sala de aula. É nessa etapa que os participantes podem se 

conscientizar sobre a importância de buscar novas alternativas para suas ações.  

Para Liberali (2004), baseando-se em Smyth (1992), a reconstrução da 

própria prática poderia ser conduzida a partir de questões apresentadas a seguir.   

 

Processo:  reconstruir.  

Perguntas:  Como poderei me modificar? 

Como posso agir de forma diferente? 

 Você organizaria essa aula de outra maneira? Por quê? 

 Você apresentaria o conteúdo de outra maneira? 

 Você adotaria outra postura nessa aula/atividade? Por quê? 

 

Discutimos nas seções anteriores os conceitos de prática reflexiva e reflexão 

crítica, segundo a visão de alguns autores. Com base nessas discussões, 

pretendemos identificar as marcas linguísticas que possam expressar momentos de 

reflexão no discurso da professora participante desta pesquisa.  

Ademais, para questões de linguagem e discurso, utilizaremos como base 

teórico-metodológica a Gramática Sistêmico-Funcional, focando mais 

especificamente no sistema de Avaliatividade, sobretudo no subsistema de Atitude, 

os quais serão abordados a seguir.  

 

 

1.2 GRAMÁTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL  

 

 

Alguns estudos realizados na área de Línguistica Aplicada sobre formação 

reflexiva de professores de ILE aqui no Brasil utilizam a Gramática Sistêmico-

Funcional como base teórico-metodológica na análise do corpus. Exemplos disso 

podem ser vistos nos trabalhos de Papa (2005), que investiga as práticas 

discursivas de uma educadora reflexiva; de Dias (2009), que aborda o percurso 

reflexivo de uma professora recém-graduada; de Rocha (2009), que focaliza a 

produção de um diário dialogado por duas professoras de ILE; de Santos (2011), 
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que trata da inserção do portfólio como recurso para o desenvolvimento da ação 

reflexiva de professores de ILE. Esses trabalhos sugerem a importância dessa teoria 

para desvendar como as escolhas léxico-gramaticais feitas pelos participantes do 

discurso revelam aspectos de suas representações de mundo e, consequentemente, 

de seus processos reflexivos manifestados no discurso.  

Desse modo, além dos itens teóricos expostos anteriormente em relação à 

reflexão, esta pesquisa encontra seu aporte teórico-metodológico para as questões 

de linguagem e de discurso na Gramática Sistêmico-Funcional (doravante GSF) 

proposta inicialmente por Halliday (1985, 1994), Halliday e Hasan (1989), Halliday e 

Mathiessen (2004) e seguidores, tais como, Eggins (1994), Thompson (1996), entre 

outros. Como teoria específica, apoiaremos nossas análises no sistema de 

Avaliatividade apresentado por Martin (2000), Martin e Rose (2003, 2007), Martin e 

White (2005).  

Focaremos particularmente no subsistema de Atitude, uma vez que, sob essa 

perspectiva, pretendemos identificar marcas linguísticas que evidenciam os 

processos reflexivos emergentes em seu discurso, assim como suas visões de 

ensino-aprendizagem de línguas, observadas nas avaliações que a docente faz 

sobre os alunos, sua prática pedagógica e a aula.   

A GSF, chamada a princípio de Semiótica Social, foi posteriormente revista e 

ampliada para abranger a teoria das metafunções, passando, assim, à denominação 

atual de Gramática ou Línguística Sistêmico-Funcional (EGGINS, 2004). Para este 

estudo, adotaremos o termo de GSF. 

Segundo Eggins (1994, 2004), uma das maiores contribuições de Halliday 

(1985, 1994) para a análise linguística foi o desenvolvimento de uma gramática 

funcional detalhada do inglês moderno, mostrando como os fluxos simultâneos de 

significados das metafunções (ideacional, interpessoal e textual) são expressos nas 

estruturas da oração. Aqui no Brasil, diversos trabalhos têm surgido a partir dessa 

visão, adequando os princípios propostos por Halliday para a língua inglesa e 

moldando-os para a língua portuguesa (IKEDA; VIAN JR, 2006, p. 67).  

Halliday (1985, 1994) elaborou uma teoria da língua como escolha, afirmando 

que esta é um sistema semiótico, pois implica uma rede de escolhas que o falante 

tem à sua disposição. Ao utilizarmos a língua, fazemos escolhas, temos intenções e 

propósitos que podem ser observados pelos seus aspectos linguísticos.    Sendo 
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assim, as escolhas que fazemos em relação a tantas outras que temos à nossa 

disposição dependem do nosso propósito comunicativo.  

Além disso, a abordagem sistêmica é funcional no sentido de que é projetada 

para explicar como a linguagem é usada em diferentes contextos de uso.  Desse 

modo, os usos da linguagem moldam esse sistema, utilizado pelas pessoas para 

atender suas necessidades comunicativas; a maneira como a linguagem é 

organizada na intenção de suprir essas necessidades é funcional, não arbitrária.  

Nesse enfoque, a gramática funcional é vista como “natural” e tudo nela pode ser 

explicado por referência a como a linguagem é usada (HALLIDAY, 1994, p. xxiii). 

Ikeda e Vian Jr. sinalizam que, segundo Halliday (1994), a análise linguística 

pode contribuir para a compreensão de textos e mostrar por que os textos 

constroem e transmitem determinados significados. Entretanto, essa análise requer 

uma fundamentação gramatical, uma vez que, “proceder à análise de discursos sem 

o apoio da gramática é simplesmente comentar sobre o texto” (IKEDA e VIAN JR., 

2006, p. 38).  Sendo o texto uma unidade semântica e não gramatical, cujos 

significados são realizados através de fraseados3, precisamos da gramática para dar 

sentido às interpretações desse texto (HALLIDAY, 1994).   

Nessa direção, a GSF nos permite analisar e explicar como os significados 

são realizados nas interações linguísticas do cotidiano, partindo da análise de 

produtos autênticos, escritos ou falados, considerados em relação ao “contexto 

social, em especial o contexto cultural e o situacional em que ocorrem” (IKEDA e 

VIAN JR., 2006, p. 40). 

Segundo Eggins (1994), qualquer realização linguística está condicionada ao 

contexto em que foi produzida, uma vez que esse está, de alguma forma, inserido no 

texto (EGGINS, 1994). Portanto, como a GSF ocupa-se em explicar a forma de as 

pessoas usarem a linguagem no seu cotidiano e como essa é estruturada de acordo 

com suas diferentes formas de uso, conforme já dito, a noção de contexto é 

fundamental para a abordagem sistêmico-funcional. 

Eggins (2004) aponta que a aceitabilidade da GSF para o estudo da 

linguagem se deu, principalmente, por considerar o impacto dos contextos da 

cultura, da situação sobre os usos da linguagem e de como as escolhas desses 

usos relacionam-se com as ideologias e as estruturas sociais; isso tem impacto 

                                                 
3
 Tradução do termo inglês: wordings. 
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direto nessas escolhas que o usuário da língua faz, ao produzir um texto falado ou 

escrito; desse modo, podem ser analisadas em estratos distintos, conforme veremos 

a seguir. 

 

 

1.2.1 Princípio da Estratificação  

 

 

Visando estabelecer uma ligação entre o texto, o significado e o contexto, 

Halliday (1994) propõe o princípio da estratificação. Nesse princípio, a linguagem é 

estratificada simultaneamente em diferentes níveis ou estratos, que são o 

semântico-discursivo, o léxico-gramatical e o grafo-fonológico, conforme mostra a 

Figura 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 01 – Estratos da linguagem. 
Fonte: Traduzido de Martin e White (2005, p. 9). 

 

Na Figura 01, podemos visualizar a relação entre os estratos da linguagem 

para o nível de realização linguística. Primeiro, temos o estrato grafo-fonológico 

(letras/sons). A seguir, temos o nível da oração, que é realizado pela léxico-

gramática (fraseados) e, por último, o semântico-discursivo (significados) (VIAN JR., 

2010).   

Semântico-discursivo 

Léxico-gramatical 

Grafo-fonológico 
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No nível não linguístico, encontram-se o contexto de situação e o contexto de 

cultura. “Essas duas dimensões permitem caracterizar o contexto social das 

escolhas linguísticas de um determinado texto: as teorias de gênero e de registro” 

(ALMEIDA, 2008, p. 9).    

Vian Jr. (2009) pontua que, partindo do princípio de 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. Para este 

autor, os textos são produtos autênticos de interações sociais e, por isso, precisam 

ser pensados em relação ao contexto social do qual emergem.    

Para Halliday e Hasan (1989), o gênero também pode ser compreendido 

como o contexto da cultura, e o registro, o contexto da situação. O contexto da 

cultura é mais abstrato, mais geral do que o contexto da situação. Assim, o conceito 

de gênero é usado para descrever o impacto do contexto da cultura sobre a 

linguagem, explorando a forma pela qual as pessoas usam a língua para atingir 

objetivos culturalmente apropriados (EGGINS, 2004). Quando descrevemos o 

propósito da interação, bem com as etapas que as pessoas utilizam para alcançar 

esse propósito, estamos descrevendo o gênero.  

Porém, é no contexto situacional imediato que encontramos as dimensões 

que nos auxiliam a explicar por que cada texto usa certos padrões linguísticos.  

Segundo Halliday e Hasan (1989), existem três aspectos que exercem um impacto 

direto e significativo no tipo de linguagem que será produzido, ou melhor, 

influenciam diretamente os aspectos linguísticos de um texto. Esses três aspectos 

são chamados de variáveis de registro, a saber:   

 

 Campo: a forma como a linguagem é usada para falar sobre o mundo; 

 Modo: o papel da linguagem na interação;  

 Relações: a relação entre os participantes.  

 
Vejamos a seguir como essas variáveis estão relacionadas na Figura 02. 
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FIGURA 02 – Gênero e Registro em relação à língua e às metafunções. 
Fonte: Traduzido e adaptado de Eggins (1994, p.34). 

 

 

Na Figura 02, percebemos que, ao apresentar as três variáveis de registro: 

campo, relações e modo, dentro do contexto da situação, Halliday e Hasan (1989) 

as relaciona às três metafunções da linguagem (ideacional,  interpessoal e textual).  

Essas metafunções representam as opções semântico-linguísticas que o 

falante/escritor da língua tem à sua disposição para realizar funções comunicativas.  

Desse modo, o campo do discurso está relacionado à metafunção ideacional, 

marcada por significados relativos à representação da experiência humana expressa 

na língua, ou seja: quem está fazendo o quê para quem, quando, onde, por que e 

como; Já as relações estão relacionadas à metafunção interpessoal; dizem respeito 

aos participantes e aos papéis que estes desempenham; tratam também da atitude 

do autor em relação ao assunto do texto. Por fim, o modo (escrito ou falado) 

relaciona-se à metafunção textual, que trata da organização e da estrutura do texto 

(EGGINS, 2004, p. 11). 

Assim, as escolhas linguísticas que fazemos para os significados ideacional, 

interpessoal e textual realizam o contexto situacional imediato, ou seja, campo, 

relações e modo. Por outro lado, o contexto de situação realiza o gênero (contexto 

cultural), ambos constituindo a configuração contextual social (HALLIDAY; HASAN, 
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1989, p. 55). É nesses contextos que as pessoas interagem para construir 

significados sobre o mundo, sobre os outros e até sobre si mesmas. 

Com isso, a língua, para dar conta desses três tipos de significados ao 

mesmo tempo, possui um nível intermediário de codificação: a léxico-gramática. É 

esse nível que permite ao usuário da língua construir três significados simultâneos, 

que se concretizam no texto através das orações (IKEDA; VIAN JR., 2006, p. 40).  

Em virtude da delimitação dos objetivos deste trabalho, focaremos somente 

as metafunções ideacional e interpessoal, pois nosso intuito é observar como as 

avaliações feitas pela professora são construídas em seu discurso durante a sessão 

de visionamento. Porém, uma vez que as três ocorrem simultaneamente, 

apresentaremos também a metafunção textual apenas para complementar a 

explicação sobre as metafunções. 

 

 

1.2.2 A Metafunção Textual: estrato léxico-gramatical 

 

 

Essa metafunção é responsável pela organização das outras duas (ideacional 

e interpessoal) e está relacionada à organização da mensagem.  

Do ponto de vista funcional, os elementos textuais da oração podem ser 

classificados como Tema e Rema. Tema será “o elemento que funciona como ponto 

de partida, aquele que determina sobre qual será o assunto da oração” (HALLIDAY, 

1994, p. 39); é sempre o elemento que vem antes. O Rema é tudo, menos o Tema. 

Ele é a parte da oração na qual o Tema será desenvolvido.    

Podemos assim considerar “a estrutura temática/remática como a „razão de 

ser‟ do texto; só a partir daí será possível a construção de um texto coeso e 

coerente; sem essas estruturas, não haveria o texto” (EGGINS, 1994, p. 306).  

 

 

1.2.3 A Metafunção Ideacional: estrato léxico-gramatical 

 

 

Para Halliday (1994, p. 106), a metafunção ideacional trata do uso da língua 

para falar do mundo; a maneira como o percebemos, sentimos, experienciamos e 
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também o representamos. Está localizada no estrato léxico-gramatical da linguagem 

e seus componentes são o experiencial (conteúdo e ideias) e o lógico (relação entre 

as ideias).  

O usuário da linguagem constrói significados sobre/a partir de suas 

experiências, sejam elas do mundo interior (pensamentos, crenças4, sentimentos) ou 

do mundo exterior (acontecimentos, coisas, qualidades) (EGGINS, 1994).  

Na perspectiva sistêmico-funcional, nossa experiência consiste de „eventos‟ – 

acontecer, fazer, sentir, significar, ser e tornar-se.   Todos esses eventos podem ser 

explicados na gramática da oração através da escolha dos processos (ações) que 

fazemos. O sistema gramatical que trata dos processos de acontecimentos é 

denominado de transitividade.  Os elementos que constituem o sistema de 

transitividade são: o processo (expresso pelo grupo verbal), que representa a ação 

propriamente dita, os participantes do processo (grupo nominal), que são aqueles 

que realizam a ação ou são afetados por ela, e as circunstâncias (grupos adverbiais 

ou orações preposicionadas).  As circunstâncias são consideradas o elemento mais 

periférico do sistema de transitividade, e englobam informações associadas às 

ações ou acontecimentos concretizados na oração (BLOOR; BLOOR, 1995), 

conforme o exemplo. 

 

QUADRO 01 – Exemplo de Processo. 

Fonte: ANEXO IV - Transcrição da sessão de visionamento, turno 217. 

 

A metafunção ideacional é realizada léxico-gramaticalmente pelo sistema de 

transitividade, e a oração, nessa visão, possibilita-nos dar forma à “experiência e é 

através da escolha dos processos (ações), dos participantes (pessoas ou coisas) e 

das circunstâncias que nos expressamos e nos colocamos perante o mundo” 

(IKEDA; VIAN JR., 2006, p. 46).  

Thompson (1996, p. 78) diz que a transitividade ultrapassa o limite do verbo, 

uma vez que, através da escolha dos processos, é possível identificar o papel dos 

                                                 
4
 O termo crença é, aqui, entendido como “uma forma de pensamento, como construções da 

realidade, maneiras de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, co-construídas em nossas 
experiências e resultantes de um processo interativo de interpretação e (re)significação” 
(BARCELOS, 2006, p. 18).    

Eles trabalharam com o presente simples 

Participante Processo Circunstância 
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participantes no discurso. Outrossim, na perspectiva sistêmico-funcional, além da 

interação entre os três elementos acima citados (processos, participantes e 

circunstâncias), o contexto de produção do discurso, bem como o papel 

desempenhado pelos seus participantes é de fundamental importância na análise 

linguística.   

Desse modo, no sistema de transitividade, três tipos de processo são tidos 

como principais (materiais, mentais e relacionais) e três como intermediários 

(comportamentais, verbais e existenciais) (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004), como 

mostra a Figura 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 03 – A gramática da experiência: tipos de processos. 

Fonte: Traduzido e adaptado de Halliday e Matthiessen (2004, p. 172). 
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A seguir, apresentaremos os seis tipos de processos conforme a classificação 

apresentada na Figura 03: processos principais e processos intermediários.  

 

I. Processos Principais 

 

Segundo Halliday (2004), os processos principais são nomeados dessa 

maneira por representarem os elementos verbais mais recorrentes na linguagem.  

Fazem parte dessa classificação os processos materiais, mentais e relacionais, 

como antes mencionado. 

Os processos materiais são relacionados às ações do fazer, do agir, do 

acontecer, ou seja, descrevem a realização de ações, geralmente concretas, 

praticadas por alguém.  Seus participantes mais frequentes são o Ator e a Meta. O 

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

estendida.  Na gramática tradicional, a meta é o objeto direto e, geralmente, torna-se 

o sujeito na voz passiva (EGGINS, 1994, p. 231).  

Para Halliday (1994), as orações que apresentam um único participante, o 

Ator, e indicam um evento, são chamadas de intransitivas, conforme ilustra o 

exemplo a seguir.   

 

QUADRO 02 – Exemplo de Processo Material. 

Fonte: ANEXO IV - Transcrição da sessão de visionamento, turno 295. 

 

Já nas orações transitivas, a ação pode se estender também a outro 

participante, a Meta, como no Quadro 03. 

 

QUADRO 03 – Exemplo de Processo Material em oração transitiva. 
 

Então eles            trocam experiências 

 Ator Pr: material Meta 
Fonte: ANEXO IV - Transcrição da sessão de visionamento, turno 133. 

 

Os processos mentais estão relacionados ao “pensar” e ao “sentir”, e ligados 

a três classes: afeição, percepção e cognição. A classe de afeição envolve verbos 

que expressam gostos e medos, como gostar, por exemplo. A de percepção está 

Nós não trabalhamos 

Ator Pr: material 
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relacionada aos verbos dos sentidos, como, ver, ouvir. Ademais, a classe de 

cognição compreende verbos de conhecimento, de pensamento, de entendimento, 

como o verbo pensar, por exemplo. 

Os participantes dos processos mentais são o Experienciador, aquele que 

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

No caso deste estudo, o processo mental gostar, por exemplo, é usado para 

expressar níveis de afeto da professora em relação a seus alunos e a sua prática, 

conforme o exemplo a seguir. 

 

QUADRO 04 – Exemplo de Processo Mental. 
 

Eu não gosto de trabalhar dessa forma 

Experienciador Pr: mental Fenômeno Circ:modo 

Fonte: ANEXO IV - Transcrição da sessão de visionamento, turno 337. 

 

Os processos relacionais são relacionados ao “ser” e procuram estabelecer 

uma relação entre entidades, com o intuito de classificá-las, identificá-las, defini-las. 

Os processos relacionais podem ser: (1) intensivos, (2) circunstanciais e (3) 

possessivos. Cada um deles realizado através de dois modos, atributivo e 

identificativo, conforme ilustra a Figura 04.                                                                                                           

      
 

                                                            Intensivo 

 

                          Atributivo                   Circunstancial 

 

                                                            Possessivo        

        Relacional                                               

                                                            Intensivo 

 

                          Identificativo             Circunstancial           

                                                             
                                                      
                                                            Possessivo   

FIGURA 04 – Processos Relacionais. 
Fonte: Traduzido e adaptado de Eggins (1994, p. 256). 
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O processo relacional é atributivo quando são conferidos ao participante uma 

qualidade, uma classificação ou um epíteto descritivo (EGGINS, 1994). Os 

participantes dos processos relacionais atributivo-intensivos são chamados de 

Portador (os elementos classificados) e de Atributo (os elementos classificadores), 

conforme o Quadro 05. 

 
QUADRO 05 – Exemplo de Processo Relacional Atributivo Intensivo. 

 

Eles são muito participativos 

Portador Pr: Relacional Atributivo Intensivo 
 

Atributo 

Fonte: ANEXO IV - Transcrição da sessão de visionamento, turno 7. 

 

Por outro lado, o processo relacional identificativo tem a função de identificar 

uma entidade em relação à outra. Os processos relacionais identificativo-intensivos 

apresentam dois participantes: Identificado e Identificador. O primeiro é aquele que 

recebe a definição, e o segundo é o elemento que define, conforme mostra o 

exemplo a seguir. 

 

QUADRO 06 – Exemplo de Processo Relacional Identificativo Intensivo. 

 

Esse aqui é o conhecimento prévio 

Identificado Pr: relacional identificativo intensivo Identificador 
Fonte: ANEXO IV - Transcrição da sessão de visionamento, turno 192. 

 
Nos processos relacionais atributivos ou identificativos circunstanciais, a 

circunstância é geralmente expressa no atributo, enquanto o processo permanecerá 

intensivo. Desse modo, a relação entre as entidades será de tempo, modo, causa, 

lugar, papel e acompanhamento, como mostra o Quadro 07. 

 
Quadro 07 – Exemplo de Processo Relacional Atributivo Intensivo de Circunstância 

na oração. 
 

No início eu tava bem tensa 

Circ: tempo Portador Pr: relacional 
atributivo intensivo 

Atributo: circ: modo 

Fonte: ANEXO IV - Transcrição da sessão de visionamento, turno 273. 
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Os processos relacionais possessivos expressam uma relação possessiva, ou 

seja, de propriedade, e contam com dois participantes: Possuidor e Possuído, como 

veremos nos exemplos a seguir. 

 

QUADRO 08 – Exemplo de Processo Relacional Atributivo Possessivo. 

 

Porque eles sempre têm aquelas brincadeirinhas 
bobas 

 Possuidor Grad.foco Pr. relacional 
atributivo possessivo 

Possuído 

Fonte: ANEXO IV - Transcrição da sessão de visionamento, turno 12. 

 
Além de atributivo, o processo relacional possessivo pode ser identificativo, 

conforme mostra o Quadro 09. 

 

QUADRO 09 – Exemplo de Processo Relacional Identificativo Possessivo. 

  

Algumas turmas têm problemas 

Possuidor Pr: relacional identificativo possessivo Possuído 

Fonte: ANEXO IV - Transcrição da sessão de visionamento, turno 41. 

 
 

Na sequência, apresentaremos os processos intermediários. 
 

II Processos Intermediários 

 

Os processos intermediários são assim denominados por representarem os 

elementos verbais menos recorrentes na linguagem (HALLIDAY, 2004), conforme 

ilustrado na Figura 02.  Nessa classificação, aparecem os processos 

comportamentais, verbais e existenciais. Os processos comportamentais 

encontram-se entre os processos materiais e mentais. Eles são identificados por 

Halliday (1994) como processos relacionados ao aspecto fisiológico e psicológico, 

como respirar, sonhar, sorrir devido à sua proximidade com ações materiais. 

Entretanto, outros processos comportamentais como olhar, assistir, encarar, 

preocupar-se estão mais próximos de ações mentais. A maioria desses processos 

tem apenas um participante, denominado Comportante (entidade que realiza a 

ação). Porém alguns processos ainda podem ter um segundo participante, a 
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Extensão (que define o escopo do processo). Como não encontramos no discurso 

da professora nenhum exemplo de processo comportamental, usaremos um 

exemplo traduzido5 de Halliday e Matthiessen (2004, p. 251). 

 

QUADRO 10 – Exemplo de Processo Comportamental na oração. 

Fonte: Traduzido de Halliday e Matthiessen (2004, p. 251). 

 

Os processos verbais relacionam-se ao ato de “dizer”, e estão entre os 

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

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

Verbiagem (aquilo que é dito, perguntado ou falado). No exemplo abaixo, o Dizente 

e o Receptor não apareceram na oração, porém, quando nos reportamos ao 

discurso da professora, o Dizente refere-se aos alunos, e o Receptor, à professora. 

Ou seja, os alunos deveriam ler o texto e dizer à professora o conteúdo de cada 

parágrafo, conforme o exemplo a seguir.    

 

QUADRO 11 – Exemplo de Processo Verbal. 

Fonte: ANEXO IV - Transcrição da sessão de visionamento, turno 302. 

 

Os processos existenciais referem-se à ordem do “Existir”, e estão situados 

entre os relacionais e materiais. Representam algo que existe ou acontece.  Esse 

tipo de processo envolve apenas um único participante obrigatório, o Existente, que 

pode ser um fenômeno de qualquer tipo, sendo que elementos circunstanciais são 

comuns nesse tipo de processos (EGGINS, 1994). No exemplo a seguir, a 

professora refere-se ao conteúdo do programa para o Ensino Médio. 

 

QUADRO 12 – Exemplo de Processo Existencial. 

Fonte: ANEXO IV - Transcrição da sessão de visionamento, turno 21. 

                                                 
5
 She‟s laughing – Ela está rindo (tradução da autora).  

Ela está rindo 

Comportante Pr: comportamental 

Pra dizer o que tinha em cada parágrafo 

 Pr: verbal Verbiagem 

Tem uma sequência 

Pr: existencial Existente 



46 
 

Na próxima seção apresentaremos a Metafunção Interpessoal. 

 
 

1.2.4 A Metafunção Interpessoal: estrato léxico-gramatical  

 
 

A metafunção interpessoal demonstra que a utilização da língua acontece 

para a construção de significados interpessoais, haja vista os significados sobre 

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

relação a elas (HALLIDAY, 1985, 1994). Assim como as metafunções textual e 

ideacional, a interpessoal está localizada no estrato léxico-gramatical da linguagem. 

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

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

receber, e “pedir” implica dar algo em resposta, ou seja, nessa interação o que se 

está dando ou pedindo são informações e/ou bens e serviços. Por essa razão, 

quando a língua é usada para troca de informação, a oração assume a forma de 

proposição, ou seja, algo sobre o qual se pode discutir, afirmar, negar, duvidar e 

assim por diante.  Por outro lado, quando a função semântica da oração é a troca de 

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

Na interação entre professor e aluno em sala de aula, por exemplo, em 

determinadas situações o professor (falante) está dando ou está pedindo algo 

(informação) ao aluno (ouvinte). Assim, esse tipo de situação é caracterizado pela 

interação como troca de informação.  Entretanto, quando o professor pede ao aluno 

que faça algo como “apague o quadro”, ou solicita algum objeto como “traga o livro”, 

o que está sendo trocado aí não é uma informação, e sim, uma ação e um objeto, 

caracterizando uma troca de bens e serviços.   

Para Ikeda e Vian Jr. (2006), as línguas estabelecem recursos gramaticais 

para expressar afirmações e perguntas na estrutura da oração. Portanto, quando 

interpretamos essas estruturas, podemos compreender a oração na sua função de 

permuta.  Além disso, devemos considerar a natureza do produto que está sendo 

permutado.  Já que a interação pode estar relacionada tanto a uma troca de 

informação, quanto a uma troca de bens e serviços.  

Desse modo, para desempenhar a função de troca de significados, a 

metafunção interpessoal realiza-se léxico-gramaticalmente pelo sistema de Modo, 
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cuja função é organizar a oração em dois constituintes: o Modo Oracional e o 

Resíduo.  

O Modo Oracional consiste do Sujeito (grupo nominal) e do operador Finito 

(grupo verbal). O Sujeito é responsável pela proposição; em outras palavras, a 

função semântica da proposição utilizada na troca de informação permite ao sujeito 

fazer uma série de argumentações sobre o que está sendo trocado.  Já o elemento 

Finito é responsável pelas relações temporais e modais da proposição (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004, p.110).  

O Resíduo consiste de elementos funcionais de três tipos: Predicador 

(elemento lexical ou parte do constituinte do grupo verbal), Complemento (em geral 

realizado por um grupo nominal) e Adjunto (em geral realizado por um grupo 

adverbial ou uma frase preposicionada, porém, às vezes, não é essencial). Vejamos 

o exemplo abaixo:  

 

QUADRO 13 – Exemplo de Modo Oracional e Resíduo. 

Modo Oracional Resíduo 

Sujeito Finito Predicador Complemento 

Eu sigo a sequência desse livro 

Fonte: ANEXO IV - Transcrição da sessão de visionamento, turno 22. 

 

Encontramos ainda, no Modo Oracional, o sistema de Modalidade, que 

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

responsabilidade sobre ela, isto é, o seu envolvimento com o que diz.  O elemento 

Finito pode ser positivo ou negativo, e a escolha entre esses dois polos é designada 

Polaridade. Entretanto, as possibilidades não estão restritas à escolha entre sim e 

não; há graus intermediários, que ocorrem entre o sim e o não, como „às vezes‟, ou 

„talvez‟.  

Para Halliday (1994) a avaliação é entendida como modalidade, e os 

significados atitudinais como categorias dos significados interpessoais. A avaliação 

é, por essa razão, uma parte essencial do significado de qualquer texto e, desse 

modo, qualquer análise envolvendo os significados interpessoais de um texto deve 

considerar os itens avaliativos em suas análises (THOMPSON, 1996, p. 65). 

Levando em consideração os aspectos avaliativos da linguagem, um grupo de 

sistemicistas começou a desenvolver estudos mais voltados para o léxico das 

avaliações. Desses estudos surge o sistema de Avaliatividade, que abrange os 
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significados interpessoais, sentimentos e atitudes dos participantes (ALMEIDA, 

2008).  Trabalhos desenvolvidos aqui no Brazil, como o de Almeida (2008, 2010), 

Carvalho (2010), Ikeda (2010) e Vian Jr. (2010) apontam para a importância desse 

sistema na compreensão das avaliações presentes no discurso.  

O sistema de Avaliatividade está localizado no estrato semântico-discursivo e 

é realizado, em termos lexicais e gramaticais, no estrato léxico-gramatical que, por 

sua vez, são realizados pelo estrato grafo-fonológico. Conforme Martin e Rose 

(2003), os sistemas discursivos no estrato semântico-discursivo são seis e, além da 

Avaliatividade, encontramos nesse estrato os sistemas de: 

 

 Ideação: é responsável pelo conteúdo do discurso. Nesse sistema, as 

atividades desenvolvidas e seus participantes são descritos e classificados. 

 Conjunção: trata da inter-relação das atividades de um texto, bem como de 

sua reformulação, sequenciação, explicação, e assim por diante. 

 Identificação: preocupa-se com a identificação dos participantes do discurso, 

ou seja, a forma como as pessoas, lugares e coisas são apresentados e 

retomados ao longo do texto.       

 Periodicidade: considera o ritmo do discurso, isto é, os elementos que 

sinalizam para o leitor/ouvinte o que está por vir no texto. 

 Negociação: preocupa-se com a interação como troca entre os usuários da 

língua, bem como os papéis adotados por eles na interação.    

 

Tendo em vista que este estudo investiga marcas linguísticas que evidenciam 

os momentos de reflexão da professora, além daquilo que seu discurso revela 

acerca de suas avaliações sobre os alunos, sua prática pedagógica e a aula, 

focaremos no sistema de Avaliatividade, mais especificamente no subsistema de 

Atitude. Ademais, assim como a Atitude, as metafunções ideacional e interpessoal 

darão mais suporte às nossas interpretações. A primeira tratará de desvendar as 

experiências de mundo da nossa colaboradora, ou seja, as concepções de ensino-

aprendizagem, construídas ao longo de sua vida. A segunda nos auxiliará na 

demonstração da relação e da atitude da professora no trato com seus alunos.   

Discorreremos a seguir sobre o sistema de Avaliatividade. 
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1.2.5 O Sistema de Avaliatividade: estrato semântico-discursivo 

 

 

Martin (2000) pontua que a Avaliatividade é um sistema de significados 

interpessoais; um recurso semântico-discursivo usado para negociar emoções, 

julgamentos e avaliações.    

Nessa direção, Martin e Rose (2003/2007) destacam a importância desse 

sistema como um dos principais recursos semântico-discursivos que servem para 

realizar os significados interpessoais no que se refere à avaliação de coisas, 

comportamento das pessoas e seus sentimentos. 

Esse, portanto, é um sistema que tem como objetivo principal evidenciar a 

avaliação presente na linguagem, tendo em vista que, ao produzir um texto oral ou 

escrito, o usuário da língua apresenta um posicionamento diante de seu 

leitor/interlocutor.  A maneira pela qual ele se expressa no texto produz diferentes 

formas de avaliação, utilizando itens léxico-gramaticais que possibilitam perceber as 

negociações de atitudes, e os sentimentos em relação ao objeto de avaliação (VIAN 

JR., 2009). Assim, esse mesmo sistema proporciona ao usuário da língua um 

conjunto de recursos interpessoais que se encontram à sua disposição para que 

possa posicionar-se em relação ao que expressa. Ele é o conjunto de opções em 

nível semântico-discursivo que se realizam por mecanismos linguístico-avaliativos 

representados por elementos léxico-gramaticais. O sistema de Avaliatividade, desse 

modo, é formado por três subsistemas principais: Atitude, Gradação e 

Engajamento. Sendo que o subsistema de Atitude pode ser representado pelas 

categorias de Afeto, Julgamento e Apreciação, conforme mostra a Figura 05.  

 

 

                                                                                   

                                                      

                                                                                   

 

 

 

FIGURA 05 – Recursos do sistema de Avaliatividade e do subsistema de Atitude. 

Fonte: Traduzido e adaptado de Martin e White (2005, p. 38). 
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A Atitude trata dos sentimentos, incluindo reações emocionais, julgamentos 

de comportamento e avaliação das coisas em geral; o Engajamento diz respeito às 

fontes de atitude e ao papel das vozes sobre as opiniões no discurso; e a Gradação 

refere-se ao fenômeno gradativo pelo qual os sentimentos são ampliados (MARTIN; 

WHITE, 2005, p. 35).  É importante destacar “que esses três sistemas estão 

relacionados entre si, uma vez que um sustenta e explica o outro” (ALMEIDA, 2008, 

p. 32).  

Neste estudo, o foco será no subsistema de Atitude, uma vez que se pretende 

lançar um olhar para as avaliações que a professora realiza sobre os alunos, sua 

prática pedagógica e a aula no que concerne às categorias de Afeto, Julgamento e 

Apreciação. 

Martin e White (2005) pontuam que, ao desenvolver a Atitude como um 

sistema semântico-discursivo, é de se esperar que a atitude seja realizada por meio 

de uma variedade de estruturas léxico-gramaticais. Nessa direção, Vian Jr (2010, p. 

23) acrescenta: 

 
Tais realizações, a partir da nomenclatura sugerida por Halliday (1994), 
realizar-se-ão a partir da modificação de participantes, processos e 
adjuntos, em diferentes instâncias, podendo configurar-se no texto como 
qualidades, por meio de epítetos, atributos e circunstâncias, pelos diferentes 
processos, mas principalmente comportamentais e mentais, ou como 
comentários, ao usarmos adjuntos modais.  

 

A inter-relação entre os campos Afeto, Julgamento e Apreciação pode ser 

vista na Figura 06.  

 
Ética/moralidade (regras e regulamentos). 

Sentimentos institucionalizados como propostas 

 

 

 

 

 

 
Sentimentos institucionalizados como proposições 

de estética/valor  (critério e avaliação) 
 

FIGURA 06 – Julgamento e Apreciação como afeto institucionalizado. 

Fonte: Traduzido de Martin e White (2005, p. 45). 

 

Afeto 

Julgamento 

Apreciação 
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Conforme a Figura 06, Martin e White (2005, p. 45) apontam que atitudes de 

Julgamento, Apreciação e Afeto podem ser vistas como sentimentos 

institucionalizados. Sendo que o Julgamento está relacionado ao universo das 

propostas sobre o comportamento, ou seja, como deveríamos ou não nos 

comportar; e a Apreciação, ao universo das proposições sobre o valor das coisas; 

quão valiosas as coisas são. O Afeto, por sua vez, encontra-se no centro dos 

sentimentos institucionalizados.   

Nesse sentido, Martin e Rose (2003) indicam que o tipo de léxico específico 

utilizado pelo usuário da língua para avaliar positiva ou negativamente um fenômeno 

é denominado léxico avaliativo ou Atitude, que pode ser de Afeto (indicando o 

estado emocional), Julgamento (expressando avaliações sobre o comportamento) e 

Apreciação (atribuindo um valor ao processo). 

Segundo Almeida (2010, p. 101), o Afeto é um recurso semântico cuja função 

é expressar as “emoções linguisticamente no discurso”. Trata de registrar os 

sentimentos positivos e negativos de felicidade ou tristeza, confiança ou ansiedade, 

interesse ou tédio. 

Expressa-se afeto por meio de sentimentos, ou indicando o estado emocional; 

ou seja, como o falante/escritor se sente em relação às pessoas, às coisas, aos 

objetos e aos acontecimentos (MARTIN, 2000, p.148). Martin e White (2005, p. 46) 

denominam de Emoter, o participante consciente que experimenta a emoção e de 

Trigger, o fenômeno causador desse sentimento.  O Afeto pode ser realizado na 

oração através de itens léxico-gramaticais, tais como: epítetos, atributos e 

processos. Podemos dizer que, na gramática tradicional, o atributo corresponde ao 

predicativo do sujeito, uma vez que atribui qualidades ao sujeito. Já o epíteto 

corresponde ao qualificador, e possui a função de adjetivo, como ilustram os 

exemplos a seguir: 

 

Ex: eles são muito interessados né? (turno 286) (epíteto) 

Ex: eu estava irritada aí com esse menino (turno 166). (atributo) 

Ex: eles gostam muito (turno 293). (processo) 

 

Segundo Almeida (2010, p. 262), referindo-se à Martin e White (2005, p. 49), 

na variação final da tipologia de Afeto, as emoções são agrupadas em três tipos, 

conforme apresentado na Figura 07.  
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FIGURA 07 – Tipos de Afeto. 
Fonte: Almeida (2010, p. 262). 

 

a) In/Felicidade: quando o falante exprime sentimentos de felicidade ou tristeza. 

Esses sentimentos podem ser direcionados ao fenômeno de gostar ou não 

gostar de algo (MARTIN; WHITE, 2005, p. 49).   

 

Ex: eles vibram muito com isso (turno 299).  

 

b) In/Segurança: diz respeito às emoções relacionadas ao bem-estar social: paz 

e ansiedade em relação às pessoas e ao próprio ambiente (MARTIN; WHITE, 

2005, p. 49). 

 

Ex: pra exatamente...não focar e não intimidar o aluno (turno 139). 

 

c) In/Satisfação: expressa emoções relacionadas a realizações e frustrações. 

“Essas emoções lidam com o sentimento de alcance ou frustração em relação 

às atividades em que as pessoas estão engajadas, incluindo papéis como 

participantes/espectadores da ação” (ALMEIDA, 2010, p. 105).  

 

Ex: isso até estimula o professor a trabalhar mais (turno 287).  

 

Além do afeto, a Atitude pode expressar: 

 

a) Julgamento: expressa avaliações éticas, morais e sociais sobre o 

comportamento das pessoas. Segundo Almeida (2008, p. 47), referindo-se a 

White (2004a, p.108), ele reflete a forma como as pessoas fazem julgamentos 

sobre “moralidade, legalidade, capacidade, normalidade sempre 

FELICIDADE/INFELICIDADE 

SEGURANÇA/INSEGURANÇA 

SATISFAÇÃO/INSATISFAÇÃO 

AFETO 
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determinados pela cultura na qual vivem e pelas experiências, expectativas, 

pretensões e crenças individuais moldadas por uma cultura particular e uma 

situação ideológica”. O Julgamento pode ser realizado léxico-gramaticalmente 

por meio de atributos, epítetos, processos, etc. Segundo Martin e White 

(2005), ele pode ser dividido em dois grupos: estima social e sanção social. 

O julgamento de estima social está relacionado à admiração e à crítica, porém 

sem implicações legais. Esse tipo de julgamento é geralmente expresso pela 

cultura oral, através de fofocas, boatos, brincadeiras, etc. Por outro lado, o 

julgamento de sanção social refere-se a “regras morais, ou ao tipo de 

comportamento ético ou verdadeiro que as pessoas devem ter”. Entretanto, 

às vezes, apresenta complicações legais, pois implica a aplicação de 

determinadas penalidades e punições, caso o indivíduo quebre certas 

normas, regras ou leis de conduta impostas pela Igreja e pelo Estado 

(ALMEIDA, 2010, p. 106).   

 

 

 

 

 

FIGURA 08 – Tipos de Julgamento. 

Fonte: Almeida (2010, p. 107). 

 

Para Martin e White (2005, p. 52), os julgamentos de estima social podem ser 

de três tipos: normalidade (quão usual, especial o comportamento do indivíduo é), 

capacidade (quão capaz, competente o indivíduo é) e tenacidade (quão confiável, 

distraído o indivíduo é).  Já os julgamentos de sanção social podem ser de: 

veracidade (quão honesto o indivíduo é) e propriedade (quão ético, generoso o 

indivíduo é), conforme mostram os exemplos a seguir:  

 

Normalidade: coisa de adolescente né? (turno 13).                                                                        

Capacidade: a grande maioria acompanha né? (turno 40).  

Tenacidade: só que eles são muito elétricos né? (turno 10). 

Veracidade: falando / sendo bem sincera (turno 430). 

Propriedade: porque ... de uma certa forma um SEMPRE  

ESTIMA SOCIAL: Normalidade, Capacidade, Tenacidade 

SANÇÃO SOCIAL: Propriedade, Veracidade 

JULGAMENTO
TO 
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vai ajudar o outro (turno 131). 

 

 

b) Apreciação: trata da maneira como avaliamos e damos significados às 

coisas, aos objetos e aos fenômenos em geral (MARTIN; WHITE, 2005, p.56). 

Almeida (2010, p. 108), referindo-se a Eggins e Slade (1997, p. 125), salienta 

que essa categoria da Atitude é considerada um dos “maiores recursos 

atitudinais disponíveis”, no que tange à forma pela qual “os falantes avaliam o 

texto (oral e escrito) ou o processo (fenômeno)”. Nessa perspectiva, verifica-

se uma institucionalização dos sentimentos avaliativos que dizem respeito “à 

forma, à aparência, à composição, ao impacto e ao valor de objetos naturais 

ou abstratos (processos) e performances” (ALMEIDA, 2010, p. 109). Sua 

realização pode ocorrer por itens léxico-gramaticais ou até mesmo por 

orações completas.  Ela está organizada em três tipos: reação, composição e 

valoração.      

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 09 – Tipos e subtipos de Apreciação. 

Fonte: Almeida (2010, p. 110). 

 

Conforme Almeida (2010, p. 110), a reação refere-se “às reações que as 

coisas provocam nas pessoas, isto é, como as coisas captam a atenção das 

pessoas”, podendo ser descritas como: reação-impacto (descreve o impacto 

emocional de um objeto sobre alguém: Mexe comigo?) ou reação-qualidade (avalia 

a qualidade de um objeto: Gosto disso?). Essa categoria, às vezes, tem relação com 

os processos mentais de afeição (gostar, odiar, desejar). Vejamos os exemplos a 

seguir:   

Ex: é que a aula seja algo interessante (turno 229).  

  (reação-impacto) 

 

Reação 

Composição 

Valoração 

APRECIAÇÃO 

Impacto 

Qualidade 

Proporção 

Complexidade 
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Ex: é um material... bom (turno 31).  

   (reação-qualidade)   

 

Segundo Martin e White (2005), a composição está relacionada com a nossa 

percepção das coisas (nossa visão de ordem).  Ela corresponde à complexidade e 

ao equilíbrio das coisas. Como a reação, a composição divide-se em duas 

categorias: proporção (descreve um objeto ou processo em relação ao seu 

equilíbrio: É bem elaborado?) e complexidade (descreve um objeto ou processo em 

relação a sua complexidade: A ordem é adequada? É difícil de entender?), podendo 

estar relacionada aos processos mentais de percepção (observar, escutar, 

reconhecer), conforme o exemplo a seguir: 

 

Ex: eu tô percebendo que eles realmente são mais concentrados (turno 356).   

(composição de proporção)  

 

A valoração refere-se ao valor que atribuímos às coisas ou objetos.    Duas 

são suas subcategorias: relevância (avalia “a relevância de um objeto conforme 

convenções sociais”); originalidade (avalia a originalidade de um objeto “conforme 

convenções sociais”) (CARVALHO, 2010, p. 131). Algumas perguntas (testes) 

podem ser feitas para determinar se o enunciado pertence a essa categoria: “Vale a 

pena?”, “É relevante?”  

 

Ex: essa questão que eu traduzi muito (turno 507). 

(valoração-relevância)  

 

Martin e White (2005, p. 57), referindo-se as sugestões de Eggins 

(1994/2004), dizem que os tipos de apreciação (reação, composição e valoração) 

podem estar relacionados aos processos mentais, ou seja, à forma como vemos as 

coisas. A reação está relacionada à afeição (emotivo – isso me agrada; desiderativo 

– eu quero isso); a composição está relacionada com a percepção (nossa visão de 

ordem); e a valoração está relacionada com a cognição (nossas considerações).  

Como alternativa, a estrutura de Apreciação pode ser interpretada 

metafuncionalmente: reação – significado interpessoal; composição – significado 
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textual; avaliação – significado ideacional, conforme representado pelo quadro a 

seguir. 

 
QUADRO 14 – Tipos de Apreciação. 

 
Apreciação Tipos de Processo Mental Metafunção 

Reação Afeto Interpessoal 

Composição Percepção Textual 

Valoração Cognição Ideacional 

Fonte: Traduzido de Martin e White (2005, p. 57). 
 

No capítulo teórico, discorremos sobre o surgimento da prática reflexiva no 

contexto educacional, os conceitos de reflexão-na-ação, sobre-a-ação (SCHÖN, 

1983), reflexão crítica (SMYTH, 1992), entre outros. Pretendemos, com isso, apontar 

as marcas linguísticas que evidenciam os processos reflexivos, assim como 

desvendar os valores que subjazem às ações da professora participante desta 

pesquisa. Para tal, utilizamos como aporte teórico-metodológico o sistema de 

Avaliatividade – subsistema de Atitude – de base sistêmico-funcional, que nos 

forneceu subsídios para interpretar as avaliações que a docente realiza sobre seus 

alunos, sua prática pedagógica e sua aula.    

No próximo capítulo, detalharemos a metodologia utilizada, as questões, os 

instrumentos, o ambiente de pesquisa e seus participantes. 
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CAPÍTULO II 

 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos o caminho percorrido para explorar o objeto 

de investigação deste estudo. Para isso, abordaremos os seguintes aspectos: a 

escolha metodológica, as questões de pesquisa, o contexto da pesquisa, a 

caracterização da professora colaboradora da pesquisa, dos alunos e da professora-

pesquisadora, o corpus da pesquisa e a coleta de dados. 

 

 

2.1 A ESCOLHA METODOLÓGICA 

 

 

Sabe-se que, atualmente, nos cursos de formação de professores existe uma 

grande preocupação com a questão da prática reflexiva. Sendo assim, recorremos 

aos estudos na área da Educação e da Linguística Aplicada que abordam a questão 

do ensino reflexivo. Elegemos a sala de aula como locus da nossa investigação, 

tendo como foco de nossa atenção as ações do professor. Dessa forma, a 

relevância desta pesquisa se justifica pela necessidade de se buscarem alternativas 

que viabilizem a prática reflexiva em nossas salas de aula. Essa seria uma 

alternativa para a implementação de uma nova visão acerca do processo de ensino-

aprendizagem de línguas, a partir da qual se possam adotar novos direcionamentos 

na mediação pedagógica e, principalmente, no processo de formação dos 

profissionais da linguagem.  

Dessa maneira, devido à natureza das perguntas e do objeto de análise, esta 

pesquisa é um estudo de caso de natureza quali-quantitativa. Para Yin (1984, p.23), 

“um estudo de caso é uma pesquisa empírica que procura investigar um fenômeno 

contemporâneo dentro do seu contexto real”. Um caso também pode ser 

caracterizado pela concentração da atenção do investigador para uma situação 

particular, inserida em um contexto mais geral, objetivando compreender os 
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fenômenos que envolvem a aprendizagem, seja de alunos, seja de professores 

(NUNAN, 1992).   

Martins (2008, p. xi) diz que “um estudo de caso pede uma avaliação 

qualitativa, pois seu objetivo é o estudo de uma unidade social que se analisa 

profunda e intensamente”. E, ainda, no estudo de caso o pesquisador não tem 

controle sobre eventos e variáveis, ele procura então, apreender a totalidade da 

situação para poder criativamente descrever, compreender e interpretar a 

complexidade de um caso real (MARTINS, 2008).  

A unidade de análise deste estudo de caso constitui-se no discurso de uma 

professora de ILE, vinculada a uma escola técnica da cidade de Natal. Assim, com o 

intuito de descrever e melhor compreender o discurso dessa professora, os dados 

gerados nesta pesquisa serão analisados qualitativamente, ou seja, a interpretação 

dos dados nos possibilitará explicar as escolhas linguísticas no discurso da 

professora durante suas ações. Buscaremos, dessa maneira, demonstrar, também, 

através da quantificação dos dados a ocorrência de certos elementos que darão 

mais suporte as nossas análises. Pois, ainda, segundo Martins (2008, p. 23), esse 

tipo pesquisa pode comportar tanto uma avaliação qualitativa quanto quantitativa.  

O caminho do olhar para o discurso do professor passa primeiro pela sua 

compreensão. Para isso, faremos uso dos pressupostos analíticos oriundos da 

Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday (1994) e do Sistema de Avaliatividade 

(MARTIN; WHITE, 2005), para desvendar, nas falas do professor, os elementos de 

um sistema complexo de significados, tentando expressar o sentido dos fenômenos 

sociais dentro daquele contexto (MINAYO, 1994). 

Neste trabalho, a interpretação dos dados sob essa perspectiva visa a trazer 

contribuições para a pesquisa qualitativa na área da Linguística Aplicada, revelando 

aspectos das visões de mundo da professora e, consequentemente, dos processos 

reflexivos manifestados no seu discurso. 

Para que fosse possível obter melhor compreensão do fenômeno em estudo, 

foi feita uma triangulação metodológica, que se refere ao uso de múltiplos métodos 

para estudar um determinado problema de investigação. Essa triangulação 

metodológica oferece ao pesquisador a possibilidade de analisar o mesmo 

fenômeno de ângulos diferentes, chegando a resultados que se complementam 

(ALLWRIGHT; BAILEY, 1991, p. 73).  Os instrumentos utilizados nesta pesquisa 
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foram questionário, gravação de aula em vídeo e sessão de visionamento. Cada um 

desses instrumentos será detalhado mais adiante. 

Desse modo, visando compreender a importância da reflexão para o 

desenvolvimento profissional do professor apresentaremos, a seguir, os objetivos e 

questões do presente estudo. 

 

 

2.2 OBJETIVO GERAL E QUESTÕES DE PESQUISA 

 

 

O objetivo geral desta pesquisa é compreender o modo pelo qual a reflexão-

sobre-a-ação (SCHÖN, 1983; 1987) pode contribuir para a tomada de consciência 

de uma professora de ILE sobre suas ações em sala de aula. 

A partir do objetivo geral, elaboramos as seguintes questões de pesquisa: 

 

 O que o discurso de uma professora revela acerca de sua prática? 

 Quais marcas linguísticas evidenciam a reflexão no discurso da 

professora?   

 De que forma a sessão de visionamento pode levar um professor a 

refletir sobre suas ações em sala de aula? 

 

Para obter uma melhor compreensão do contexto em que este estudo foi 

desenvolvido, faremos um breve histórico sobre o surgimento das escolas técnicas 

no Brasil, e, em seguida, apresentaremos o contexto da escola técnica onde o 

presente estudo foi realizado. 

 

 

2.3 O CONTEXTO DA PESQUISA  

 

 

O ensino profissional surge no cenário brasileiro em 1909 quando, o então 

presidente da Republica, Nilo Peçanha, assina um decreto criando 19 Escolas de 

Aprendizes Artífices em todo o território nacional. Esse evento marca oficialmente, a 

implantação do ensino técnico em todo país.  Um ano mais tarde, surgiria a Escola 
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de Aprendizes Artífices do Rio Grande do Norte, que coloca em atividade as oficinas 

de marcenaria, sapataria, alfaiataria, serralharia e funilaria, em regime de semi-

internato para os filhos de trabalhadores carentes. 

Ao longo de sua história, a escola técnica passa por diversas transformações 

para se adequar às novas exigências sociais, político e pedagógicas do mundo 

globalizado.  

Atualmente, as escolas técnicas têm como função social promover uma 

educação científico-tecnológico-humanística, visando formar “um profissional-

cidadão crítico-reflexivo” que venha a contribuir para “a edificação de uma sociedade 

mais justa e igualitária” (SILVA; BARACHO, 2007, p.10).                    

O presente estudo foi desenvolvido em uma escola técnica na cidade de 

Natal/RN. Nessa escola, o nível Médio Integrado é feito em quatro anos. Nos três 

primeiros anos, predomina o ensino das matérias que compõem o núcleo comum, 

isto é, comum a todos os cursos técnicos do Ensino Médio Integrado. O Inglês, 

como parte do núcleo comum, é ofertado nos três primeiros anos. Já no quarto ano, 

há uma formação mais específica, ligada ao curso técnico escolhido (Controle 

Ambiental, Edificações, Eletrotécnica, Geologia, Informática, Mecânica, Mineração e 

Turismo). Os alunos também têm a oportunidade de cursar outro idioma: espanhol 

ou francês. Entretanto, devido à demanda pelo idioma de francês nos cursos de 

Controle Ambiental, Geologia e Mineração6, nem sempre é possível assegurar essa 

escolha.   

O ingresso nessa escola ocorre por meio de um exame de seleção, em que 

há alunos do ensino público e privado. Há uma cota de 50% de vagas destinadas 

aos alunos da rede pública, e 50% para escolas públicas e privadas. São ofertadas 

aulas complementares (em turno inverso) de todas as matérias, inclusive inglês, 

para os alunos que necessitam de reforço.  Para que isso ocorra, todos professores 

possuem, em sua escala de trabalho, horários reservados para esse tipo de 

atendimento, denominado CA, ou seja, Centro de Aprendizagem. As turmas do 

Ensino Médio são formadas de aproximadamente 40 alunos.  

As aulas de língua estrangeira (espanhol, francês e inglês) são ministradas 

nas salas do laboratório de idiomas. Essas salas são equipadas com aparelhos de 

som, DVD, quadro branco, computador e carteiras dispostas em formato de 

                                                 
6
 Geologia e Mineração antiga denominação do curso. Este curso foi subdivido em dois cursos 

distintos a partir de 2010.1, um passando chamar-se curso de Geologia e o outro, curso Mineração. 
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ferradura ou de “U”, facilitando assim, a interação entre professores e alunos. O 

conteúdo da disciplina de Língua Inglesa procura seguir a grade curricular do Ensino 

Médio, porém, desde o primeiro ano procura-se integrar a língua a contextos 

relacionados ao curso estudado.  

A carga horária da disciplina de língua inglesa no Ensino Médio é de duas 

horas/aula de 45 minutos cada uma por semana, ou seja, um total de 90 minutos, 

com exceção do curso de Turismo. 

Devido à natureza do curso de Turismo, as aulas de idiomas têm uma carga 

horária maior. E, além do inglês, os alunos também cursam os idiomas de espanhol 

e francês desde o primeiro ano.   

O laboratório de idiomas também conta com um laboratório de informática e 

uma sala denominada Self-Study Center, que é um espaço destinado aos alunos 

para estudo individualizado. Nessa sala, podem ser encontrados livros de inglês, 

francês e espanhol. Também há a presença de um monitor, ou seja, um aluno 

habilitado em uma língua estrangeira (inglês, espanhol e francês) para auxiliar 

aqueles que precisam de orientação.  Todos os alunos da escola podem usufruir 

desse espaço, inclusive os alunos dos cursos de idiomas ofertados por essa 

instituição.  

Quanto ao número de professores de Língua Estrangeira, a escola dispõe de 

doze professores de inglês, sete de espanhol e dois de francês. Conforme ilustra o 

Quadro 15. 

 
QUADRO 15 – Professores de Línguas da escola técnica. 

 
Professores (LE) Efetivos Substitutos Cedidos de outras escolas técnicas 

Inglês 8 2 2 

Espanhol 5 1 1 

Francês 2 - - 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Desses 12 professores, oito são mestres, dez são especialistas e três são 

graduados.  
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2.4 OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

A professora Luciana, os alunos do curso de Mineração e a professora-

pesquisadora foram os participantes desta pesquisa.  Apresentaremos a seguir 

esses participantes. 

 

 

2.4.1 A professora-colaboradora   

 

 

Celani (2005) defende a adoção de nomes fictícios para se referir aos 

colaboradores da pesquisa de maneira a proteger os participantes e a instituição na 

qual a pesquisa foi realizada.  

Nesse sentido, Luciana é o nome fictício que escolhemos para nos referir à 

professora colaboradora deste estudo, como forma de mantermos sua identidade 

protegida. 

Em relação à sua formação acadêmica, Luciana é licenciada em Letras, com 

habilitação em Português-Inglês e suas respectivas literaturas, por uma universidade 

federal. Possui especialização em Gestão de Qualidade Total, também, pela mesma 

universidade.  

Luciana já ensinava Inglês havia 18 anos na época da coleta dos dados para 

esta pesquisa. Iniciou sua carreira no magistério aos 17 anos de idade, como 

professora de inglês em um curso de idiomas. Além de sua experiência em cursos 

de idiomas, ministrou a disciplina de Inglês para o ensino Fundamental em escola 

particular, e Inglês Instrumental, para os cursos de Turismo e Administração em 

faculdade privada.  

Na época de coleta dos dados, fazia parte do quadro efetivo de professores 

da escola técnica federal, onde lecionava Inglês.  Na ocasião em que os dados 

foram gerados, a professora ministrava aulas no Ensino Médio integrado para os 

seguintes cursos: Controle Ambiental, Edificações, Geologia e Mineração, 

Informática, Mecânica e Mineração. Dessas turmas, duas eram de primeiro ano, uma 

de segundo e quatro de terceiro. Ela também tinha quatro turmas de Inglês de níveis 
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1 e 6, em  curso de idiomas. Sua carga horária semanal era de catorze horas/aula 

pela escola técnica e doze no curso de idiomas.   

 

 

2.4.2 Os alunos 

 

 

Das turmas da professora Luciana do primeiro semestre de 2010, a turma de 

Mineração (primeiro ano) do Ensino Médio Integrado foi escolhida para participar 

desta pesquisa. A escolha desse grupo se deu devido à limitação de horário entre a 

professora Luciana e a pesquisadora.    

Essa turma era formada de 34 alunos, sendo que 19 eram meninos e 15 

meninas. No dia da gravação da aula estavam presentes 31 alunos.  

Os alunos do Ensino Médio Integrado têm duas aulas de inglês por semana 

de 90 minutos, como mencionado anteriormente.  Essas aulas, geralmente, ocorrem 

em um único dia da semana, na turma de Mineração acontecia na quarta-feira. 

Segundo a professora, essa turma era muito participativa e dinâmica, porém, 

às vezes, se tornavam muito “elétricos” e isso dificultava um pouco o 

desenvolvimento da aula. Apesar de ser uma turma de 1º ano, ou seja, de se 

conhecerem havia pouco tempo, eram muito unidos e gostavam de ajudar uns aos 

outros.  

Em relação ao aprendizado dos alunos, Luciana nos relata que a grande 

maioria acompanhava as aulas sem maiores problemas.   

 

 

2.4.3 A professora-pesquisadora  

 

 

A professora-pesquisadora desta pesquisa é licenciada em Letras-Inglês pela 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC) e possui especialização em 

Língua Inglesa pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN).  

Em relação à sua experiência profissional, aos 18 anos, enquanto ainda 

cursava a faculdade de Letras, inicia sua carreira no magistério, ministrando aulas 

de inglês e português para o antigo Ginásio de 5ª a 8ª série.  
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Sua experiência mais significativa em relação ao seu aprendizado da língua 

inglesa foi quando, aos 23 anos, deixa o Brasil para viver na Inglaterra. Lá, teve a 

oportunidade de estudar inglês e também conviver mais de perto com falantes 

nativos e não-nativos da língua inglesa. Seu aprendizado, durante o período de sete 

anos em que morou em Londres, foi muito importante no seu regresso ao Brasil. 

De volta ao Brasil, a professora trabalha em cursos de inglês e, após obter o 

título de especialista, também em faculdades particulares.   Porém, ao passar em 

concurso público, no ano de 2006, passa a dar aula somente na escola técnica.   

A pesquisadora é professora efetiva da mesma escola técnica que Luciana. 

Leciona a disciplina de inglês para os cursos de Controle Ambiental, Geologia e 

Mineração (Ensino Médio) e para o curso subsequente (pós-médio) de Turismo. 

Além disso, é aluna do curso de Mestrado em Estudos da Linguagem, na área de 

Linguística Aplicada, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

 

 

2.5 O CORPUS DA PESQUISA E A COLETA DE DADOS   

 

 

O corpus do presente estudo é composto, principalmente, pelo discurso da 

professora Luciana, gerado a partir da vídeogravação de uma sessão de 

visionamento. 

Além dos textos que compõem a transcrição dessa sessão, foram também 

utilizados como instrumentos de coleta de dados um questionário e a vídeogravação 

de uma aula.   

Como salienta Allwright e Bailey (1991), o uso de diferentes métodos de 

coleta em uma triangulação metodológica favorece a análise e interpretação dos 

dados.  

 

 

2.5.1 Questionário 

 

 

Segundo Martins (2008, p.36), um questionário é formado por um conjunto 

ordenado e consistente de perguntas sobre situações que se deseja medir ou 
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descrever. Além disso, segundo o autor, é um instrumento importante e popular de 

coleta de dados para uma pesquisa social. Desse modo, foi elaborado, para este 

estudo, um questionário (Anexo III) inicial composto por questões do tipo fechadas e 

abertas e enviado para professora colaboradora via e-mail. Escolhemos o e-mail e 

conversas ao telefone como meios de comunicação, devido à aproximação 

profissional entre a pesquisadora e a professora. Tivemos todo o cuidado de, na 

introdução das perguntas, especificar o propósito de nossa pesquisa.  

As questões foram respondidas e enviadas para a pesquisadora também via 

e-mail. Como no decorrer deste estudo fez-se necessário complementar o 

questionário inicial com outras questões relevantes, fizemos o uso do mesmo meio 

de comunicação para estabelecer contato com Luciana. 

 

 

2.5.2 Gravação de aula 

 

 

No primeiro semestre de 2010, ocorreu a filmagem da aula de Inglês da 

professora Luciana, no primeiro ano do curso de Mineração, utilizada para este 

estudo. Essa gravação teve o consentimento da diretora acadêmica da escola 

técnica (ANEXO I). Nosso objetivo era coletar material que pudesse ser observado 

posteriormente pela professora. O vídeo foi um importante instrumento utilizado, pois 

permitiu que ela tivesse uma visão de suas ações, ou seja, de sua prática, “fazendo 

com que se distanciasse da sua ação, para melhor avaliá-la e, consequentemente, 

refletir sobre a mesma” (MEDRADO, 2008, p.147).   

Essa gravação foi realizada por um profissional da própria instituição, com dia 

e hora previamente marcados com a professora, e teve a duração de 69 minutos.  

Posteriormente, foi visto pela professora e pela pesquisadora, evento denominado 

de “sessão de visionamento”.   
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2.5.3 Descrição da aula 

 

 

O objetivo dessa aula era identificar exemplos de apoio para a compreensão 

das ideias do texto, buscando expressões como “for example”, “for instance” ou suas 

abreviações (e.g. ou i.e). O foco gramatical abordado foi o uso do presente simples 

na forma interrogativa.  Para tanto, a professora iniciou as atividades pela sequência 

do livro, um quiz sobre o corpo humano (tema da aula). Em seguida, ela fez algumas 

perguntas aos alunos, numa atividade de pré-leitura.  Após a leitura do texto, os 

alunos responderam às atividades de interpretação de texto no livro.  

Na sequência, foi realizada uma atividade de revisão das formas afirmativa e 

negativa antes da explicação da forma interrogativa. Essa foi uma atividade extra, 

que não estava no livro. Após a explicação do ponto gramatical, os alunos 

realizaram, no livro, algumas atividades referentes à forma interrogativa. Para 

finalizar, a professora tentou trabalhar com uma música, porém, por problemas de 

ordem técnica, a música ficou para a aula seguinte. Em vez disso, ela corrigiu outras 

atividades antes do fim da aula.  

 

 

2.5.4 Sessão de visionamento 

 

 

Para que nossa colaboradora pudesse visualizar sua ação pedagógica, uma 

sessão de visionamento foi realizada em 21 de outubro de 2010, presentes a 

pesquisadora e a professora Luciana. Para utilização das transcrições e do 

questionário, obtivemos o consentimento da nossa colaboradora (ANEXO II e III). 

O termo sessão de visionamento, utilizado em pesquisas como as de Caldas 

(2008) e Almeida (2009), é baseado na técnica Stimulated recall, na qual “o 

investigador grava e transcreve partes da aula e depois pede ao professor (...) que 

relate o que acontecia no momento em que ocorria o ensino-aprendizagem”7 

(NUNAN, 1992, p. 94, tradução da autora). Então, após a filmagem do professor na 

                                                 
7
 Stimulated recall is a technique in which the reseacher records and transcribes parts of a lesson and 

then gets the teacher (...) to comment on what was happening at the time the teaching and learning 
took place (NUNAN, 1992, p. 94). 
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realização de suas tarefas, pesquisador e colaborador assistem a esse vídeo juntos. 

Essa sessão é gravada e, posteriormente, transcrita para análises.   

Portanto, a sessão de visionamento é um recurso utilizado pelo pesquisador 

para que o(s) participante(s) da pesquisa possa(m) visualizar suas ações e, ao 

mesmo tempo, refletir sobre elas. No caso em questão, a sessão de visionamento, 

além de dar voz à professora, contribuiu para ela rever e avaliar sua prática.  

Outros termos são empregados por diferentes autores ao se referirem à 

mesma técnica: Magalhães (2004) utiliza o termo „sessão reflexiva‟; Leite e Colombo 

(2006), „autoscopia‟; e Medrado (2008), „autoconfrontação simples‟. Preferimos 

adotar a terminologia „sessão de visionamento‟ por considerarmos esta a 

denominação mais adequada para os fins desta pesquisa, uma vez que descreve 

exatamente a ação realizada por nossa colaboradora: a visualização de suas ações.       

Ao iniciar a visualização da gravação, dissemos a Luciana que nosso objetivo, 

ali, não era de analisar ou avaliar sua prática pedagógica, mas sim, das reflexões 

que surgiriam durante esse processo. A pesquisadora interrompia o vídeo, com o 

auxílio do controle remoto, toda vez que a professora desejasse fazer algum 

comentário sobre qualquer aspecto da aula. Porém, quando tivemos que interferir, 

com intuito de estabelecermos um diálogo sobre a prática da professora, e assim, 

estimular a docente a repensar suas ações, optamos por conduzir a sessão de 

visionamento baseada no processo de reflexão crítica de Smyth (1992), que leva em 

conta as quatro formas de ação: descrever, informar, confrontar e reconstruir,  

conforme explicitado no capítulo Teórico (ver item 1.1.6).  

Essa sessão também foi filmada e teve a duração de 160 minutos; os dados 

nela gerados foram transcritos manualmente e compõem o corpus deste estudo 

(Anexo IV).  

Neste capítulo de metodologia, realizamos a caracterização da professora 

colaboradora da pesquisa, da pesquisadora e dos alunos do curso de Mineração. 

Apresentamos também o contexto da pesquisa, o corpus e os instrumentos 

utilizados para a coleta de dados. Na sequência, apresentaremos o capítulo de 

Análise e discussão dos dados.  
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CAPÍTULO III 

 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

Neste capítulo, direcionaremos nosso olhar para o discurso da professora de 

Inglês como Língua Estrangeira, participante desta pesquisa, produzido durante uma 

sessão de visionamento (ver item 2.5.4, no capítulo de Metodologia da pesquisa).  

Para efeito de análise, transcrevemos os turnos de seu discurso, apontando três 

categorias reveladas pelos dados, as quais identificamos como as avaliações que a 

professora fez sobre: 

 

(1) seus alunos; 

(2) sua prática pedagógica; 

(3) sua aula. 

    

Para tanto, procuraremos analisar e discutir os resultados obtidos, tomando 

como base o subsistema de Atitude, parte integrante do sistema de Avaliatividade 

(MARTIN; WHITE, 2005) – ver item 1.2.5, no capítulo de Fundamentação Teórica. 

Além disso, buscaremos respaldo teórico no conceito de professor reflexivo de 

Schön (1983), mais especificamente no conceito de reflexão-sobre-a-ação, no 

processo de reflexão crítica de Smyth (1992), entre outros, que deram subsídios às 

nossas análises. 

Assim, iniciaremos a análise pela discussão dos dados obtidos, 

primeiramente apresentando uma visão geral do sistema de Avaliatividade e, logo a 

seguir, focaremos no subsistema de Atitude e suas categorias.  

 

 

3.1 SISTEMA DE AVALIATIVIDADE: SUBSISTEMA DE ATITUDE  

 

 

A Figura 10 mostra o sistema de Avaliatividade e seus subsistemas (Atitude, 

Engajamento e Gradação). 
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FIGURA 10 – Sistema de Avaliatividade: subsistema de Atitude. 

Fonte: Traduzido e adaptado de Martin e White (2005, p.38). 

 

Retomando o capítulo de Fundamentação Teórica, Martin e Rose (2003/2007) 

destacam a importância do sistema de Avaliatividade como um dos principais 

recursos semântico-discursivos que servem para realizar os significados 

interpessoais no que se refere à avaliação de coisas, comportamento das pessoas e 

seus sentimentos. 

O subsistema da Atitude posiciona-se dentro do sistema de Avaliatividade. 

Ele é responsável pela expressão linguística das avaliações e abrange os 

sentimentos, incluindo reações emocionais, julgamentos de comportamento e 

avaliação das coisas em geral. Três categorias fazem parte desse subsistema: 

Afeto, Julgamento e Apreciação, que serão relacionadas às avaliações identificadas 

no discurso da professora: sobre os alunos, sua prática pedagógica e a aula.    

Com referência às avaliações sobre os alunos, a prática pedagógica e a aula, 

a docente utiliza-se das categorias de Afeto, Julgamento e Apreciação em seu 

discurso. O total aproximado dessas ocorrências é de 390, sendo que 147 

pertencem à categoria de Apreciação; 134, à de Julgamento e 109, à de Afeto, como 

mostra o Quadro 16. 

 

QUADRO 16 – Total de ocorrências das categorias do subsistema de Atitude no 
discurso da professora. 

 
Categorias de Atitude Total de Ocorrências 

Apreciação 147 

Julgamento 134 

Afeto 109 

Total 390 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Afeto 

Julgamento 

Apreciação 

Gradação AVALIATIVIDADE 

Engajamento 

Atitude 
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Representando os totais de ocorrências do subsistema de Atitude  

percentualmente, temos, graficamente: 

 

 

GRÁFICO 01 – Percentagem das ocorrências do subsistema de  
Atitude no discurso docente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme representado pelo Gráfico 01, a categoria de Apreciação tem o 

maior número de ocorrências com 38%, seguida pelo Julgamento, com 34% e 

depois pelo Afeto, com 28%. Desse modo, apresentaremos e discutiremos as 

categorias do subsistema de Atitude nessa ordem: Apreciação (item 3.2), 

Julgamento (item 3.3) e Afeto (item 3.4), relacionando-as aos tipos de avaliações 

(alunos, prática pedagógica e aula) feitas pela professora em seu discurso durante a 

sessão de visionamento.  

Com relação aos subtipos das categorias de Apreciação, Julgamento e Afeto, 

a apresentação dos exemplos será realizada pela ordem do maior para o menor 

número de ocorrências encontradas no discurso da professora. 

 

 

  

Apreciação

Julgamento

Afeto

28%
38%

34%
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3.2 APRECIAÇÃO  

 

 

Conforme exposto na Fundamentação Teórica, a categoria de Apreciação 

trata da maneira como avaliamos e damos significados às coisas, aos objetos e aos 

fenômenos em geral (MARTIN; WHITE, 2005, p.56).  Nessa categoria, verifica-se 

uma institucionalização dos sentimentos avaliativos que dizem respeito “à forma, à 

aparência, à composição, ao impacto e ao valor de objetos naturais ou abstratos 

(processos) e performances” (ALMEIDA, 2010, p. 109). A Apreciação pode ser 

realizada no texto (oral ou escrito), por elementos léxico-gramaticais ou até mesmo 

por orações completas. Três são os tipos dessa categoria: reação, composição e 

valoração.      

Na Apreciação, a professora não apenas contempla aspectos relacionados à 

sua aula, às atividades desenvolvidas, ao comportamento e ao desempenho dos 

alunos, mas também deixa virem à tona suas visões em relação ao ensino; isso a 

leva a avaliar suas ações em sala de aula.  Desse modo, em nossas discussões, 

procuraremos abordar esses e outros aspectos relevantes que emergiram durante a 

sessão de visionamento com a professora. 

Em relação ao corpus analisado, a categoria de Apreciação apresentou o 

maior número de ocorrências léxico-gramaticais, realizadas no discurso da 

professora. Dentre as 147 ocorrências encontradas, 83 referem-se à aula; 47, à 

prática pedagógica e 17, aos alunos, conforme ilustrado pelo Quadro 17. 

 

QUADRO 17 – Total de ocorrências da categoria de Apreciação sobre a aula, a 
prática e os alunos. 

 
Categoria Apreciação Total de Ocorrências 

Aula 83 

Prática 47 

Alunos 17 

Total Geral 147 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Temos graficamente os seguintes percentuais, conforme Gráfico 02.  
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GRÁFICO 02 – Percentagem das ocorrências da categoria de Apreciação nas 
avaliações da professora sobre a aula, sobre a prática e sobre os alunos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com o Gráfico 02, o percentual de ocorrências na avaliação da 

professora sobre a aula é de 56%; sobre a prática, é de 32% e sobre os alunos, é de 

12%. Assim, a seguir, apresentaremos a categoria de Apreciação seguindo essa 

ordem: aula, prática e alunos.   

 

 

3.2.1 Apreciação na avaliação sobre a aula  

 

 

 Nas avaliações sobre a aula, na categoria de Apreciação, foram identificadas 

83 ocorrências no discurso da professora. Dessas realizações, cinco são de reação-

impacto; 12, de reação-qualidade; 21, de composição-proporção e 45, de valoração-

relevância, as quais representamos a seguir. 

 
  

Aula

Prática

Alunos

56%

12%

32%
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QUADRO 18 – Tipos e subtipos de Apreciação na avaliação sobre a aula. 

 
Tipos de 

Apreciação 
Subtipos Positivo Negativo Ocorrências 

Reação 
Impacto - 05 05 

Qualidade 06 06 12 

Composição 
Proporção 10 11 21 

Complexidade - - - 

Valoração Relevância 35 10 45 

Total  51 32 83 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para Smyth (1992), existem quatro formas diferentes de ação que envolvem 

um trabalho crítico reflexivo: descrever, informar, confrontar e reconstruir.  De acordo 

com o autor, na ação de informar, compreendem-se os princípios que embasam as 

ações, sejam elas conscientes ou não.  

Conforme Carvalho (2010, p. 131), o subtipo de apreciação valoração-

relevância avalia a “relevância de um objeto conforme convenções sociais”.  Nas 

avaliações sobre a aula, a docente faz algumas considerações a respeito das 

atividades desenvolvidas durante a aula, utilizando-se da ação de informar: 

 
Ex (1): sim tudo relacionado ao presente simples né? (turno 24) 

tem aquela parte da pré-leitura (turno 25) 

tem aquelas perguntas pra / pra fazer um aquecimento né?  

(turno 26)  

e aí depois... entrar nu / na parte gramatical propriamente dita       

(turno 27) 

quer dizer a gramática contextualizada (turno 28) 

primeiro a gramática bem contextualizada .... através do texto  

(turno 29) 

 

No exemplo (1), a docente utiliza-se dos elementos léxico-gramaticais 

realçados em negrito para fazer uma apreciação positiva de valoração-relevância 

sobre as atividades realizadas em sua aula. Eles revelam a influência da abordagem 
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comunicativa8 em seu discurso, uma vez que, nesse tipo de abordagem, a gramática 

é trabalhada de forma mais contextualizada e, pelo contato que tivemos com a 

professora, tomamos conhecimento de sua experiência profissional no uso dessa 

abordagem.   

O descrever está relacionado ao que o professor faz; sendo assim, nesse tipo 

de ação, é possível evidenciar alguns aspectos que regem as ações do professor 

(LIBERALI, 2004, p.90).   

Ainda em relação ao subtipo de valoração-relevância no exemplo a seguir, a 

professora descreve a atividade de leitura e interpretação de texto: 

 
Ex (2): então eles tinham que entender o que... cada  parágrafo ... 

(turno 304) 

pra depois responder (turno 305) 

pra não passar despercebido (turno 306) 

e ... não dá tempo da gente se deter palavra por palavra (turno 307) 

/.../ mas aí [como trabalhamos já com estratégias de leitura (turno 308) 

eles fazem ... através das estratégias de leitura (turno 309) 

eles vão fazendo um reconhecimento do que cada parte ...   

tem (turno 310) 

 

No exemplo (2), percebemos pelas escolhas léxico-gramaticais destacadas 

em negrito, que a docente faz uma apreciação positiva de subtipo valoração-

relevância em relação às estratégias de leitura. Portanto, ao descrever a atividade, 

fica evidente em seu discurso a importância das estratégias da leitura em inglês 

(skimming e scanning) para a compreensão do texto. Isso nos leva a acreditar que a 

ênfase da professora nessas estratégias é proveniente de sua longa experiência 

como professora de cursos de inglês, como constatamos na sua resposta à questão 

10 do questionário inicial (ANEXO III).   

No exemplo a seguir, ela continua falando sobre a atividade de leitura e 

interpretação de texto:  

 

                                                 
8 Na abordagem comunicativa, o foco está na interação entre os aprendizes da língua, na sua 
intenção, no sentido e nas funções linguísticas atribuídos ao texto, não, na competência gramatical.  
A aprendizagem é centrada no aluno, não apenas em termos de seleção de conteúdo, mas nas 
técnicas usadas em sala de aula. Nessa abordagem, o professor passa a exercer o papel de 
orientador, facilitador da aprendizagem. O aspecto afetivo é importante, e o professor deve mostrar 
sensibilidade aos interesses dos alunos, encorajando-os à participação e considerando suas 
sugestões. É comum o uso de atividades em duplas ou em grupos (LEFFA, 1988).      
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Ex (3): porque só pra gente ... focar ... a parte de interpretação 

(turno 314) 

já que ... essa  parte é mais importante (turno 315) 

que é considerado importante pro Ensino Médio (turno 316) 

saber fazer a leitura e interpretar... em inglês (turno 317) 

 

No exemplo (3), nas orações (essa parte é mais importante, que é 

considerado importante pro Ensino Médio), observamos que no subtipo de 

valoração-relevância, na ação de informar, denota-se a visão da professora, já 

institucionalizada, sobre o que é importante para ensino de inglês no Ensino Médio, 

sendo assim, suas ações são determinadas de acordo com sua visão, ou seja, 

(saber fazer a leitura e interpretar).  

Novamente no subtipo de valoração-relevância, suas avaliações expressam 

a constatação de aspectos positivos sobre sua postura a partir das imagens 

refletidas no vídeo:    

 

Ex (4): e até eu nem lembrava disso que eu andei bastante na aula  

(turno 694) 

 
Ex (5): consegui trabalhar essa parte de ... monitoração né? 

(turno 695) 

 

Segundo Eggins (1994), qualquer realização linguística está condicionada ao 

contexto em que foi produzida. Desse modo, quando nos reportamos ao contexto, 

isto é, a sala de aula em que a aula sendo vista foi gravada, constatamos que, em 

sua visão, a movimentação e monitoração por parte do professor em sala de aula é 

importante, como observamos nos exemplos (4) e (5), pelos itens léxico-gramaticais 

(nem lembrava disso que eu andei bastante, consegui trabalhar 

...monitoração).  

Nos turnos a seguir,  suas avaliações denotam algumas reflexões quanto à 

apreciação negativa de valoração-relevância sobre a aula: 

 
Ex (6): acho que ficou um gap ((ela refere-se a sua aula)) (turno 66) 

umas lacunas né? (turno 68) 

 
Ex (7): acho que faltou (turno 173) 
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um pouco mais de  interação (turno 174) 

uma interação maior com os alunos (turno 177) 

 

Ex (8): ficou só nessa questão de perguntas e respostas né? (turno178) 

 

Para Vieira-Abrahão (2002, p. 68), a ação de confrontar “envolve o 

questionamento de ideias e de estruturas que embasam a prática observada, 

envolve a busca de inconsistências e contradições no que fazemos e no que 

pensamos”. Nota-se, portanto, nos exemplos (6), (7) e (8) que a professora, ao 

assistir a suas ações registradas em vídeo, chega a algumas conclusões sobre sua 

aula. O processo mental de cognição (achar) é utilizado para indicar uma 

apreciação negativa de valoração a respeito de suas ações, percebido pelas 

orações (acho que faltou ... uma maior interação com os alunos) e (ficou só 

nessa questão de perguntas e respostas). Portanto, durante o visionamento, a 

professora constatou que faltou mais interação com os alunos, sugerindo aquilo que 

Schön (1983) denomina de reflexão-sobre-a-ação.  

No exemplo (9), ela fala sobre suas impressões antes da visualização da 

aula: 

 

Ex (9): mesmo como eu tinha dito (turno 688) 

eu achava que essa aula tinha sido improdutiva né? (turno 689) 

pelo barulho... pela bagunça (turno 690) 

 

Novamente, estabelecendo uma relação com o contexto de produção do seu 

discurso, verificamos que, para a professora, uma aula produtiva requer silêncio, 

conforme observado no exemplo (9), marcado em especial pelas orações (eu 

achava que essa aula tinha sido improdutiva né?, pelo barulho...pela bagunça). 

Segundo Martin e White (2005), a Apreciação de subtipo composição está 

relacionada com a nossa percepção das coisas (nossa visão de ordem). Desse 

modo, ao rever suas ações em vídeo, a professora realiza uma apreciação de 

subtipo composição sobre atividade desenvolvida:  

 

Ex (10): gente tanta pergunta e resposta! (turno 476) 

fazer em um minuto (turno 477) 
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Nesse exemplo, a apreciação negativa de composição é concentrada na 

oração (gente tanta pergunta e resposta!), revelando que, em sua visão de ordem, 

as coisas não ficaram da forma como esperava. Ou seja, ao confrontar suas ações, 

ela percebe inconsistências.  

Já na apreciação positiva de subtipo composição, ela avalia suas ações:    

 

Ex (11): e assim o que eu percebi também muito nessa aula que eu  

falei pouco (turno 382) 

na realidade tudo eu jogava pra eles (turno 383) 

 

Ex (12): /.../ mas de uma certa forma eu tava sempre ... é dando         

subsídios (turno 386) 

 

Na abordagem comunicativa, pressupõe-se que o professor deve estimular o 

aluno a falar mais; sendo assim, o Teacher Talking Time (TTT), ou seja, o tempo em 

aula que o professor fala, em relação à produção dos alunos deve ser menor.  Nos 

exemplos (11) e (12), a professora utiliza-se dos elementos léxico-gramaticais 

(percebi, falei pouco, tudo eu jogava pra eles, tava sempre...é dando 

subsídios), para avaliar suas ações de maneira positiva, pois, em sua visão de 

ordem,  advinda da abordagem comunicativa, o aluno deve ter uma maior 

participação em sala de aula (LARSEN-FREEMAN, 1986).  

Conforme Almeida (2010, p. 110), a reação refere-se “às reações que as 

coisas provocam nas pessoas, isto é, como as coisas captam a atenção das 

pessoas”, e a reação-qualidade avalia a qualidade de um objeto (Gosto disso?).  

Desse modo, podemos afirmar que, ao rever suas ações durante a sessão de 

visionamento, a professora realiza uma apreciação positiva de subtipo reação-

qualidade ao falar sobre o rendimento da aula:  

 

Ex (13): e ao assistir a aula (turno 691) 

eu percebi que teve um bom rendimento (turno 692) 

 

No exemplo (13), apesar do barulho e da bagunça ilustrados no exemplo (9), 

sua aula foi produtiva, observada pelo processo mental (perceber) e pelo atributo 

(bom), portanto contrariando sua concepção anterior de que uma aula produtiva 

requer silêncio.  
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Na ação de descrever, ainda na apreciação positiva de subtipo reação-

qualidade, suas avaliações contemplam o livro didático:  

 

Ex (14): é um material... bom (turno 31) 

eu acho que ele: no momento atende as nossas necessidades né? 

(turno 33) 

TANTO pelo preço do material quanto pelo conteúdo (turno 34) 

porque aqui ele aborda tudo que agente necessita né? para o ensino 

médio (turno 35)        

                                    

Com o epíteto (bom) no exemplo (14), a docente define o livro didático como 

um material que atende às necessidades do Ensino Médio, ou seja, para ela, um 

bom livro didático deve abordar conteúdos que vão ao encontro de suas visões de 

ensino e aprendizagem de línguas, em especial, influenciadas pela abordagem 

comunicativa: gramática contextualizada, estratégias de leitura, atividades que 

propiciem interação, etc. Durante o visionamento de suas ações, ela avalia a 

gravação da aula, realizando uma apreciação negativa de reação-qualidade:  

 

Ex (15): quando tava gravando (turno 488) 

e eu (disse) (turno 489) 

meu Deus essa aula foi HORRÍVEL HORRÍVEL! (turno 497) 

porque eu imaginei que tava uma [ tudo muito truncado (turno 498) 

 

Ex (16): a gente vendo de fora né? (turno 499) 

o que a gente pensa  que tá ruim ... né? (turno 500) 

tá até bom (turno 501) 

 

Ex (17): e o que a gente pensa que tá bom (turno 502) 

tá ruim né? (turno 503) 

Ex: porque algumas coisas ali... não ficaram interessante (turno 504) 

essa questão que eu traduzi muito né? (turno 507) 

 

Nos exemplos (15), (16) e (17), a percepção de suas ações muda com a 

visualização de sua aula, observada em suas falas pelos itens léxico-gramaticais 

destacados por nós em negrito. O atributo (HORRIVEL) é enfatizado pela professora 
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duas vezes como forma de expressar sua impressão negativa no momento da 

gravação da aula. Porém, ao visualizar suas ações, ela refaz sua apreciação, 

conforme se verifica pelo atributo (bom), revelando assim que, apesar da 

indisciplina, ela considera que a aula, em geral, foi boa.  

Na ação de confrontar, por meio da visualização da imagem, infere-se o 

inegável, ou seja, ela agora enxerga inconsistências em sua aula, antes 

despercebidas, constatadas em seu discurso pelo atributo (ruim) e pelas orações 

(porque algumas coisas ali... não ficaram interessante, essa questão que eu 

traduzi muito).  

Para Almeida (2010), a Apreciação de subtipo reação-impacto descreve o 

efeito emocional de um objeto sobre alguém. Em suas avaliações, a professora 

descreve negativamente isso em sua aula:   

 

Ex (18): é mais eu lembro que essa aula ficou muito monótona (turno 73) 

 

Classificado pelo atributo (monótono), no exemplo (18), seu discurso revela 

que, antes da apresentação do vídeo, sua impressão era de que a aula tinha sido 

ruim, ou melhor, as atividades deveriam ter sido mais dinâmicas.    

No exemplo (19), mais uma vez, ela demonstra que, pelo atributo 

(monótono), o papel do professor é fazer com que o aluno interaja mais:   

 

Ex (19): porque se torna hiper monótono se só você fica falando o tempo 

todo (turno 484) 

 

Pelo contexto, pudemos inferir novamente a influência da abordagem 

comunicativa em seu discurso. O uso de atividades dinâmicas que levem o aluno a 

interagir na língua alvo é caracterizado pela docente como algo favorável ao ensino.    

 

 

3.2.2 Apreciação na avaliação sobre a prática pedagógica 

 

 

No que diz respeito à Apreciação nas avaliações sobre a prática pedagógica, 

foram encontradas 47 ocorrências no discurso da professora. Dessas ocorrências, 
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seis são de reação-impacto; sete, de reação-qualidade; duas, de composição-

proporção e 32, de valoração-relevância, conforme representamos abaixo. 

 

QUADRO 19 – Tipos e subtipos de Apreciação na avaliação sobre a prática 
pedagógica. 

 

Tipos de Apreciação Subtipos Positivo Negativo Ocorrências 

Reação 
Impacto 02 04 06 

Qualidade 03 04 07 

Composição 
Proporção 02 00 02 

Complexidade - - - 

Valoração Relevância 26 06 32 

Total  33 14 47 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nos exemplos abaixo, percebemos que a utilização dos itens léxico-

gramaticais destacados em negrito realiza uma apreciação positiva de valoração, 

na qual a docente expressa sua avaliação sobre a aquisição do conhecimento:    

 

Ex (20): o conhecimento é construído né? (turno 245) 

de uma certa forma ...(turno 246) 

Ex (21): é  a cada aula a gente vai construído um pouco ... (turno 247) 

eu acho que foi razoavelmente bem construído (turno 248) 

 

Para Eggins (1994), o usuário da língua constrói significados sobre/a partir de 

suas experiências, sejam elas do mundo interior (pensamentos, crenças, 

sentimentos), ou do mundo exterior (acontecimentos, coisas, qualidades). Na ação 

de informar, nos exemplos (20) e (21), observamos que sua crença revela a 

aquisição do conhecimento como um processo lento (é a cada aula a gente vai 

construindo um pouco) e, desse modo, ela realiza uma apreciação positiva pelo 

processo mental (achar) e pelo atributo (construído), revelando que aquela aula 

tinha contribuído para o aprendizado dos alunos.    

Da mesma maneira, ainda na ação de informar, ela avalia o inglês e a 

interação em sala de aula, fazendo uma apreciação positiva de valoração-

relevância de acordo com suas visões:    
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Ex (22): porque ... na realidade o inglês (turno 438) 

eu acho interessante (turno 439) 

porque ... ele é multidisciplinar (turno 440) 

 

Ex (23): essa questão também da interação né? (turno 481) 

que é importantíssima (turno 482) 

 

O epíteto (multidisciplinar) é utilizado no exemplo (22) para demonstrar a 

importância da interdisciplinaridade nas aulas de inglês. Já o exemplo (23), 

destacado pelo epíteto (importantíssima), representa o valor da interação em sala 

de aula, de acordo com sua visão.      

A seguir, apresentamos algumas reflexões que vêm à tona sobre sua prática 

durante a sessão de visionamento no subtipo de valoração-relevância: 

  

Ex (24): você avaliando a sua própria prática (turno 349) 

eu acho que isso é muito interessante (turno 350)  

isso vai / tá me fazendo refletir (turno 351) 

em vários aspectos (turno 352) 

o que eu posso focar mais (turno 354) 

os alunos (turno 355) 

 

Para Gómez (1995, p. 105), o processo de reflexão-sobre-a-ação 

corresponde a uma espécie de análise que o professor realiza a posteriori, para que 

possa avaliar os efeitos de suas ações em sala de aula (tá me fazendo refletir, em 

vários aspectos, o que eu posso focar mais, os alunos). Percebemos também no 

exemplo (24), realizado pelos itens léxico-gramaticais em negrito, que a professora 

faz uma apreciação positiva do subtipo valoração-relevância em relação ao 

processo de reflexão-sobre-a-ação, isto é, o processo de avaliação de sua própria 

prática (você avaliando a sua própria prática, é muito interessante).   

Schön (1983) aponta que a reflexão-na-ação e sobre-a-ação podem tornar-se 

mecanismos que auxiliam os práticos reflexivos a se desenvolverem continuamente.  

Portanto, nos exemplos (25 a 27), a professora realiza uma apreciação positiva de 

valoração-relevância com relação à sessão de visionamento como instrumento que 

pode auxiliar o professor a refletir sobre suas ações em sala de aula:  
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Ex (25): eu vou gravar todas as minhas aulas agora (turno 618) 

 

Ex (26): talvez ... é eu teria que pensar em outra forma  (turno 651) 

mas a parte de exercício teria que ser algo mais dinâmico (turno 652)  

 

Ex (27): foi uma experiência muito gratificante pra mim (turno 678) 

porque eu ... posso / a partir de agora eu posso (turno 679) 

eu vou fazer / já estou fazendo minhas reflexões (turno 680) 

 

O processo de mudança é, geralmente, um processo lento (MEDRADO, 

2008). Entretanto, os itens léxico-gramaticais em negrito, abaixo, demonstram que a 

professora sugere o reconstruir de suas ações, forma de ação proposta por Smyth 

(1992): 

     

Ex (28): e muitas coisas serão mudadas ... com certeza (turno 681) 

principalmente a visão que eu tinha da minha sala de aula (turno 682) 

desse grupo né? (turno 683) 

 

Ainda em relação à sua prática, a professora sugere novamente em seu 

discurso a necessidade de modificações ao confrontar suas ações:   

 

Ex (29): essa questão que eu traduzi muito né? (turno 507) 

eu percebi isso ... que tem MUITA tradução né?  (turno 611) 

eu vou ver (turno 612) 

o que eu posso fazer pra modificar um pouco isso  

((ela sorri)) (turno 613) 

 
No exemplo (29), a apreciação negativa do subtipo valoração-relevância, 

realizada por meio dos itens léxico-gramaticais (traduzi muito, MUITA tradução), 

revelam em seu discurso avaliativo a conscientização para a necessidade de 

mudanças em sua prática pedagógica. 

Ainda sobre a tradução:       

 
Ex (30): é: traduzi muito (turno 509) 

geralmente assim ... não é legal né? (turno 600) 

é bom que eles ... (turno 601) 

pelo contexto eles absorvam (turno 602) 
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No exemplo (30), nota-se uma apreciação negativa e positiva, de subtipo 

reação-qualidade, realizada em seu discurso, especialmente pelos epítetos (legal e 

bom) que demonstram a importância do contexto para compreensão do texto. Isso 

revela a importância da reflexão-sobre-a-ação para a tomada de consciência da 

professora sobre suas ações em sala de aula (traduzi muito).     

No subtipo reação-impacto, na ação de confrontar, suas avaliações sobre o 

conteúdo evidenciam a necessidade de repensar sua prática:   

 

Ex (31): realmente assim ...  é cansativo (turno 638) 

o trabalho de conteúdo o tempo todo (turno 639) 

 

Ex (32): mas a parte de exercício teria que ser algo mais dinâmico 

(turno 652) 

que ficou meio / um pouco monótono (turno 653)   

 

Nos exemplos (31) e (32), o epíteto (cansativo), juntamente com o atributo 

(monótono), evidenciam o impacto negativo em relação à exposição do conteúdo. 

Em outras palavras, segundo Martin e White (2005), (Isso não me agradou), ou 

melhor, a forma como o conteúdo foi trabalhado não a agradou. Desse modo, essa 

constatação a leva a refletir sobre a utilização de exercícios mais dinâmicos, 

detectada pelo atributo (dinâmico), denotando a utilização de uma apreciação 

positiva de subtipo reação-impacto.       

Ainda em relação ao conteúdo: 

 

Ex (33): o trabalho de conteúdo o tempo todo (turno 639) 

de exercícios (turno 640) 

é... a música quebra um pouco /.../ (turno 642) 

 

A música, no exemplo (33), sugere uma apreciação positiva do subtipo 

composição-proporção realizada pelo processo (quebrar). Assim, em sua forma 

de ver o ensino, a utilização da música sugere uma forma de balancear o conteúdo, 

tornando-o mais interessante para os alunos.      
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3.2.3 Apreciação na avaliação sobre os alunos 

 

 

Na categoria de Apreciação, com referência às avaliações sobre os alunos, 

foram verificadas 17 ocorrências no discurso da professora. Dessas ocorrências, 

uma é de reação-impacto; três, de reação-qualidade; duas, de composição-

proporção e 11, de valoração-relevância, conforme ilustra o Quadro a seguir. 

 

QUADRO 20 – Tipos e subtipos de Apreciação na avaliação sobre os alunos. 

 

Tipos de Apreciação Subtipos Positivo Negativo Ocorrências 

Reação 
Impacto - 01 01 

Qualidade 03 - 03 

Composição 
Proporção 02 - 02 

Complexidade - - - 

Valoração Relevância 08 03 11 

Total  13 04 17 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na sequência, é realizada uma apreciação positiva de valoração quando a 

professora fala da participação dos alunos durante a aula e de seu aprendizado:  

 

Ex (34): houve a participação de todos (turno 645) 

houve aprendizado (turno 646) 

eles demonstraram aprendizado (turno 647) 

 

Além dos itens léxico-gramaticais, a Apreciação pode ser realizada por 

orações completas. Nos exemplos acima, a docente realiza uma apreciação de 

„gosto‟ sobre sua aula no que diz respeito aos alunos, como podemos observar nas 

orações completas em negrito (houve a participação de todos, houve 

aprendizado, eles demonstraram aprendizado). Isso revela que, a seu ver, a 

participação dos alunos é fator determinante para que haja o aprendizado. Percebe-

se novamente a influência da abordagem comunicativa em seu discurso, revelando 

a importância que a professora dá às necessidades de comunicação do aluno, por 

exemplo, sugerir, optar, opinar. 
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Ainda em relação ao subtipo de valoração-relevância:   

 

Ex (35): porque eles começam a fazer uma reflexão (turno 665) 

do que eles conhecem (turno 666) 

do conhecimento que eles têm (turno 667) 

e...eles ampliaram o conhecimento deles aí com certeza (turno 668) 

não só em inglês (turno 669) 

mas em conhecimento de mundo (turno 670) 

trabalharam com a parte de biologia (turno 671) 

         do cérebro (672) 

fizeram até associação com o conhecimento (turno 674) 

que eles já tiveram com o atual (turno 675) 

 

Sua forma de ver a aquisição do conhecimento, percebida nas orações 

(fizeram até associação com o conhecimento, que eles já tiveram com o atual), 

demonstra que a associação entre conhecimento prévio e atual é um aspecto 

importante no aprendizado dos alunos (ampliaram o conhecimento deles aí com 

certeza, não só em inglês, mas em conhecimento de mundo).  

Na ação de descrever, o fator indisciplina está presente em suas avaliações 

sobre os alunos:  

 

Ex (36): teve alguns probleminhas né? (turno 250)  

é  ...  esse / essa indisciplina (turno 253) 

 

O problema de indisciplina parece ser um fator recorrente no discurso da 

professora. No subtipo valoração-relevância, ela relaciona negativamente os 

problemas que teve nessa aula quanto a esse fator, no exemplo (36), pelos itens 

léxico-gramaticais em negrito (teve alguns probleminhas, essa indisciplina). 

Como discutido em itens anteriores, a questão da indisciplina representa, na visão 

da docente, um entrave para o aprendizado.   

A seguir, ela fala sobre a possibilidade de os alunos também terem acesso ao 

vídeo da aula: 

 

Ex (37): não acho que seria interessante (turno 280) 

pra mostrar o que eles tão fazendo em sala de aula (turno 283) 
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pra ver se corta um pouco isso (turno 284) 

 

Com relação ao exemplo (37), seu discurso sugere uma apreciação do 

subtipo valoração-relevância, realizada em particular pelo processo mental (achar) 

e pelo atributo (interessante), definida como vale a pena por Martin e White (2005, 

p. 56). Desse modo, a professora considera a visualização da aula pelos alunos um 

fator positivo que os levaria a refletir sobre suas atitudes em sala de aula.    

Em suas avaliações, ela aprecia positivamente a solidariedade e a 

curiosidade dos alunos na ação de descrever: 

 

Ex (38): nessa turma o que eu acho especificamente legal é isso 

(turno 62) 

eles se ajudam muito (turno 63) 

 

Ex (39): tudo eles querem saber (turno 86)  

isso é legal (turno 87) 

 

Em (38) e (39), o epíteto (legal) indica uma apreciação positiva de reação-

qualidade, identificada como bom por Martin e White (2005, p. 56). 

As avaliações da professora, a seguir, revelam algo positivo que a docente 

desconhecia sobre os alunos, ou seja, algo que só foi possível perceber durante a 

visualização de sua aula:      

 

Ex (40): eu tô percebendo que eles realmente são mais concentrados 

(turno 356) 

 

No exemplo (40), o epíteto (concentrados) encaixa-se no subtipo 

composição-proporção, indicando que, apesar da indisciplina, os alunos estão 

concentrados nas atividades, ou seja, alunos concentrados em sua visão de ensino 

significa alunos participantes.   

O subtipo reação-impacto trata sobre o efeito do barulho na concentração da 

professora:  

 

Ex (41): é que o barulho é tão grande (turno 454) 

que eles desconcentram você (turno 455) 
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No exemplo (41), o processo mental (desconcentrar) retrata o impacto 

negativo da questão da indisciplina no andamento da aula.   

Na categoria da Apreciação foram analisadas as avaliações da professora 

referentes à aula, à prática pedagógica e aos alunos. Na sequência, apresentaremos 

uma visão geral sobre a categoria da Apreciação em seu discurso.  

 

 

3.2.4 Uma visão geral sobre a Apreciação no discurso da professora 

 

 

Em suas avaliações sobre a aula, a prática pedagógica e os alunos, os 

aspectos positivos, no subtipo valoração, predominaram em relação aos negativos.  

Os aspectos positivos da aula foram concentrados no subtipo de valoração-

relevância, referentes às atividades desenvolvidas, ao livro didático e à monitoração 

dos alunos. Houve também apreciação negativa do subtipo de valoração, no que 

tange à interação e algumas lacunas observadas durante a visualização da aula. 

Ainda em suas avaliações sobre a aula, no subtipo de composição, o 

excesso de perguntas é considerado um fator negativo; por outro lado, o papel 

assumido pela professora, quando dá voz aos alunos, demonstra uma avaliação 

positiva de sua postura.       

De maneira geral, em suas avaliações sobre a prática pedagógica, no subtipo 

de valoração-relevância, algumas de suas visões e valores são revelados em seu 

discurso, não apenas em relação ao livro didático, ao inglês  como disciplina e ao 

papel da interação, mas também em relação à construção do conhecimento. Ela 

também avalia positivamente a revisitação de sua prática através do recurso visual 

como forma de avaliação e reflexão, revelada pelas ocorrências léxico-gramaticais 

(eu vou gravar todas as minhas aulas agora, foi uma experiência muito 

gratificante).  

Conclui-se, assim, que, ao rever suas ações em sala de aula, a professora 

constata algumas inconsistências e faz descobertas que a levaram a sugerir 

mudanças em seu discurso sobre suas ações, ou seja, o reconstruir de suas ações, 

conforme denotam suas escolhas léxico-gramaticais (e muitas coisas serão 

mudadas ... com certeza, eu vou ver, o que eu posso fazer para modificar um 

pouco isso) .    
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Por fim, nas avaliações sobre os alunos, novamente o subtipo de valoração-

relevância recebe destaque, contemplando de forma positiva aspectos como a 

participação e o aprendizado dos alunos, enquanto que os negativos abordam a 

indisciplina.  

Em suma, nossas análises nessa categoria, de forma geral, revelaram a forte 

influência em seu discurso de sua experiência como professora de cursos de 

idiomas, em especial, da abordagem comunicativa. Isso nos leva acreditar que suas 

ações em sala de aula refletem não apenas sua experiência profissional, mas 

também suas percepções e valores que, ao longo do tempo, fizeram e continuam a 

fazer parte de sua vida. 

A seguir, apresentaremos a categoria de Julgamento. 

 

 

3.3 JULGAMENTO  

 

 

A categoria de Julgamento, conforme discutida no capitulo teórico, diz 

respeito às avaliações éticas, morais e sociais sobre o comportamento das pessoas 

com base em certas normas determinadas pela cultura na qual essas pessoas vivem 

e também pelas suas crenças e visões de mundo.  O Julgamento pode ser realizado 

nas orações por meio de itens léxico-gramaticais como epítetos, atributos, 

processos, entre outros.   O Julgamento pode ser classificado em dois grupos: 

estima social e sanção social (MARTIN; WHITE, 2005, p. 52). 

O primeiro é formado de três tipos, a saber, normalidade, capacidade e 

tenacidade. Já o segundo é subdividido em veracidade e propriedade. 

Essa categoria obteve o segundo lugar em relação ao número de ocorrências 

léxico-gramaticais identificadas no discurso da professora, relacionadas 

especialmente às suas visões, ao comportamento, participação e interação dos 

alunos. Das 134 ocorrências identificadas em seu discurso, 69 falam dos alunos; 50, 

da prática e 15, da aula, conforme verificadas no Quadro 21. 
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QUADRO 21 – Total de ocorrências da categoria de Julgamento sobre os alunos, a 
prática e a aula. 

 

Categoria Julgamento Total de Ocorrências 

Alunos 69 

Prática Pedagógica 50 

Aula 15 

Total Geral 134 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os totais de ocorrências da categoria de Julgamento estão representados 

graficamente. 

 

 

GRÁFICO 03 – Percentagem das ocorrências da categoria de Julgamento nas 
avaliações da professora sobre os alunos, a prática pedagógica e a aula. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme o Gráfico 03, o percentual de ocorrências utilizadas pela professora 

em suas avaliações sobre os alunos é de 51%, seguido pela prática pedagógica, 

com 37% e depois pela aula, com 11%. Desse modo, a ordem de apresentação 

dessa categoria será: alunos, prática pedagógica e aula. 

 

51% 

11% 
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3.3.1 Julgamento na avaliação sobre os alunos 

 

 

O Quadro 22 mostra os resultados obtidos no que tange à avaliação da 

professora sobre os alunos dentro da categoria de Julgamento. 

 

Quadro 22 – Total de ocorrências dos tipos de Julgamento na avaliação sobre os 
alunos. 

 

Tipos Positivo Negativo Ocorrências 

Normalidade 02 02 04 

Capacidade 26 08 34 

Tenacidade - 25 25 

Veracidade 02 - 02 

Propriedade 02 02 04 

Total 32 37 69 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme o Quadro 22, encontramos 69 ocorrências na categoria de 

Julgamento, sendo que quatro pertencem ao subtipo de normalidade; 34, de 

capacidade; 25, de tenacidade; dois, de veracidade e quatro, de propriedade. 

Para Martin e White (2005), o Julgamento de estima social está relacionado à 

admiração e à crítica, porém sem implicações legais. Está subdividido em 

normalidade, capacidade e tenacidade.  

Na ação de descrever, os julgamentos positivos de capacidade estão 

relacionados, em geral, nas avaliações da professora, ao interesse, interação e 

participação dos alunos: 

 

Ex (42): eles são muito participativos são bem dinâmicos né? /.../ 

(turno 7) 

 

Ex (43): porque eles estão ávidos por conhecimento (turno 82) 

 

Ex (44): eles têm / são muito interessados né? /.../ (turno 286) 

 

Ex (45): eles interagem mesmo (turno 483) 
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Os exemplos (42 a 45), expressos especialmente pelos itens léxico-

gramaticais como epítetos, atributos e processos, por nós destacados, atribuem a 

capacidade dos alunos ao que Martin e White (2005, p. 53) identificam como 

competente, bem-sucedido, produtivo; isto é, os alunos apresentam bons requisitos 

para o aprendizado, denotando que, na visão da professora, as qualidades a eles 

atribuídas, são essenciais para que haja aprendizado. 

Na ação de informar, os julgamentos negativos de capacidade avaliam a 

indisciplina e a competição dos alunos:  

  

Ex (46): porque eles sempre têm aquelas brincadeirinhas bobas       

  (turno12) 

 

Ex (47): eles começaram a falar ... bobagem (turno 169) 

 

Ex (48): como é que eu vou controlar esses alunos? (turno 428) 

 

Ex (49): eles ficam competindo (turno 629) 

muito quem tem maior conhecimento /.../ (turno 630) 

 

As avaliações da professora, destacadas nos exemplos acima, foram 

realizadas pelos itens léxico-gramaticais que expressam a indisciplina dos alunos 

(sempre têm aquelas brincadeirinhas bobas, começam a falar ... bobagem) que,  

por vezes, levam a professora ao descontrole sobre a situação. Essa realização é 

verificada na oração interrogativa (como é que eu vou controlar esses alunos?), 

denotando desse modo sua necessidade de estar no controle da situação em sala 

de aula. 

Para Martin e White (2005, p. 52), o Julgamento de tenacidade negativo 

pode indicar a distração do indivíduo. Nesse tipo de julgamento, verificamos 

somente fatores negativos relacionados à bagunça dos alunos: 

 

 Ex (50): sempre eles... (turno 160)  

  

 Ex (51): desfocam o assunto né? (turno 161)  

 pra brincar (turno 162) 
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 Ex (52): porque eles não paravam de falar (turno 426) 

 

Novamente o fator indisciplina é revelado em seu discurso. Os exemplos (50), 

(51) e (52), quanto aos itens léxico-gramaticais destacados, indicam, a seu ver, a 

distração proposital dos alunos, expressa pela docente em suas avaliações.    

O Julgamento de normalidade pode ser caracterizado por Martin e White 

(2005, p. 52), como usual, ou seja, normal, corriqueiro. No julgamento positivo de 

normalidade, a professora fala da indisciplina novamente: 

 

Ex (53): coisa de adolescente mesmo né?  faixa etária/.../ (turno 13) 

 

No exemplo (53), realizado pelo grupo (coisa de adolescente mesmo né?) 

verificamos a constatação pela docente de que a bagunça é considerada algo 

normal entre os alunos dessa faixa etária.  

O julgamento negativo de normalidade avalia as brincadeiras dos alunos: 

 

Ex (54): normalmente eles fazem isso (turno 264) 

 

O exemplo acima, realizado pela oração (normalmente eles fazem isso), 

expressa a atitude dos alunos como algo normal, corriqueiro. 

Os Julgamentos de sanção social – propriedade e veracidade – estão 

relacionados às “regras morais, ou ao tipo de comportamento ético ou verdadeiro 

que as pessoas devem ter” (ALMEIDA, 2010, p. 106).  Por essa razão que, segundo 

Martin e White (2005), o Julgamento de propriedade representa generosidade, 

caridade: 

 

Ex (55): eles se ajudam muito (turno 63) 

 

Em sua avaliação positiva de propriedade sobre os alunos no exemplo (55), 

a professora revela a generosidade de seus alunos, identificada pela oração (eles 

se ajudam muito).  Desse modo, fica implícito em seu discurso que essa atitude por 

parte dos alunos contribui para seu aprendizado. 

Em relação ao julgamento negativo de propriedade, na ação de informar, ela 

avalia sua atitude bem como a da turma de primeiro ano: 
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Ex (56): porque no início eu estava até com um pouco  

de preconceito (turno 88) 

de pegar primeiro ano (turno 89) 

    

Ex (57): são curiosos mesmo (turno 100) 

 

A professora considera seu preconceito inicial com relação à turma de 

primeiro ano como algo não ético, ruim. Isso é identificado no exemplo (56), pelos 

itens léxico-gramaticais (estava até com um pouco de preconceito, de pegar 

primeiro ano).  Já o exemplo (57), realizado pelo epíteto (curiosos) revela que essa 

curiosidade dos alunos visa atrapalhar a aula; é algo ruim, com intenção 

premeditada. 

Ao refletir sobre-a-ação (SCHÖN, 1983), a docente avalia positivamente sua 

experiência com a turma de primeiro ano, apesar do seu preconceito inicial:  

 

Ex (58): /... /mas eu gostei da experiência assim (turno 429) 

 

Ex (59): falando / sendo bem sincera (turno 430) 

 

Nos exemplos acima, o Julgamento positivo de veracidade realizado 

principalmente pelos processos mental (gostar), relacional (ser) e pelo atributo 

(sincera), sugere o que Martin e White (2005, p. 53) identificam em inglês como 

„franqueza‟; em outras palavras, sincera, franca. 

 

 

3.3.2 Julgamento na avaliação sobre a prática pedagógica  

 

 

Conforme o Quadro 23, na avaliação sobre a prática pedagógica, 50 é o total 

de ocorrências obtidas na categoria Julgamento. Dessas ocorrências, 40 são de 

capacidade e 10, de propriedade. 
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QUADRO 23 – Total de ocorrências dos tipos de Julgamento na avaliação sobre a 
prática pedagógica. 

 

Tipos Positivo Negativo Ocorrências 

Normalidade - - - 

Capacidade 30 10 40 

Tenacidade - - - 

Veracidade - - - 

Propriedade 07 03 10 

Total 37 13 50 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Julgamento é visto como sentimento institucionalizado, relacionado ao 

universo das propostas sobre o comportamento, ou seja, como deveríamos ou não 

nos comportar (MARTIN; WHITE, 2005). Portanto, no julgamento positivo de 

capacidade, na ação de informar, suas avaliações contemplam suas visões  

institucionalizadas sobre sua prática pedagógica:    

 

Ex (60): eu tento assim motivá-los ao máximo (turno 111) 

 

Ex (61): /.../ eu percebi que eu tento realmente fazer isso (turno 120) 

esse papel de facilitadora o tempo todo né? (turno 121)  

 

Nos exemplos (60) e (61), os processos: mental (motivar); o material (fazer) 

e o atributo (facilitadora) realizam no discurso da professora sua visão, de certa 

forma já institucionalizada, de uma posição adotada por ela, ressaltando a 

importância de se assumir como facilitadora do processo de ensino-aprendizagem, 

já que essa é uma atitude que se espera que adote (MEDRADO, 2008). O atributo 

(facilitadora) nos remete à abordagem comunicativa, já que a função assumida pelo 

professor, nessa abordagem, é de orientar e facilitar os processos de aprendizagem 

(LARSEN-FREEMAN, 1986).  

Nos exemplos a seguir, na ação de informar, a professora fala sobre sua 

visão de aprendizagem: 

 

Ex (62): é porque eu não sigo só uma visão né? (turno 320) 
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de uma certa forma uma abordagem de várias visões...(turno 321) 

        então de acordo com o grupo (turno 322) 

de acordo com o momento (turno 323) 

eu vou trabalhando... da melhor forma possível (turno 324) 

 

Ex (63): os alunos não tão é ... demonstrando ...(turno 331) 

o que eu imaginava (turno 332) 

aí eu tento mudar ...  na mesma hora ... (turno 333) 

 

A abordagem comunicativa defende a aprendizagem centrada no aluno, não 

só em termos de conteúdo, mas também de técnicas usadas em sala de aula 

(LARSEN-FREEMAN, 1986). Desse modo, os exemplos (62) e (63), marcados pelos 

elementos léxico-gramaticais por nós destacados, revelam a preocupação da 

professora em manter os alunos engajados nas atividades em sala de aula. Isso 

sugere que suas ações em sala de aula são reflexo direto de suas visões, como 

observamos em sua resposta à questão 11 do questionário inicial (ANEXO III).   

Na ação de informar, o julgamento negativo de capacidade revela suas 

avaliações sobre sua prática:  

 

Ex (64): tanto que eu falei (turno 83) 

vocês precisam ter um dicionário (turno 84) 

porque eu não sou uma enciclopédia (turno 85) 

 

Ex (65): e não ficar aquela só (tocar) no conteúdo (turno 236) 

ser conteudista  conteudista (turno 237) 

 

Os exemplos (64) e (65) reforçam sua visão de que um bom professor não é 

aquele que fornece tudo pronto, tampouco sobrecarrega os alunos com conteúdo 

demasiado, expressos em seu discurso pelas orações acima (não sou uma 

enciclopédia, não (...) ser conteudista conteudista).   

O julgamento positivo de propriedade é utilizado na ação de informar 

quando a professora avalia positivamente as atividades em grupos em sala de aula: 

 
Ex (66): porque ...de uma certa forma um SEMPRE vai ajudar o outro (turno 131) 

então eles trocam experiências (turno133) 

trocam conhecimento (turno 134) 
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Quando informa a finalidade das atividades em grupos, por exemplo, é 

possível perceber que a docente evidencia o que estava por trás de suas ações, ou 

seja, seus objetivos, realizados em seu discurso pelos itens léxico-gramaticais (um 

SEMPRE vai ajudar o outro, trocam experiências, trocam conhecimento). A 

participação ativa dos alunos através de trabalhos em grupo denota em seu discurso 

a importância da utilização desse tipo de estratégia. 

O julgamento negativo de propriedade é utilizado para avaliar a prática de 

alguns professores que deixam os alunos muito soltos:  

 
Ex (67): como muitas aulas que a gente vê (turno 335) 

senta ali e deixa os alunos pra lá ((aqui ela se  refere  a alguns  

professores)) (turno 336) 

eu não gosto de trabalhar dessa forma (turno 337) 

 

O exemplo (67) revela mais uma vez sua visão a respeito do que se espera 

que um bom professor não faça, como podemos constatar na ação de informar pelo 

uso dos itens léxico gramaticais (senta ali e deixa os alunos pra lá) e (não gosto 

de trabalhar dessa forma).  

 

 

3.3.3 Julgamento na avaliação sobre a aula  

 

 

O Quadro 24 mostra que das 15 ocorrências identificadas na categoria de 

Julgamento referente à aula, duas são de normalidade; 12, de capacidade e uma, de 

propriedade.   
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QUADRO 24 – Total de ocorrências dos tipos de Julgamento na avaliação  
sobre a aula. 

 
Tipos  Positivo Negativo Ocorrências 

Normalidade 02 - 02 

Capacidade 04 08 12 

Tenacidade - - - 

Veracidade - - - 

Propriedade 01 - 01 

Total 07 08 15 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na ação de informar, nos exemplos abaixo, ela avalia de forma negativa a 

capacidade dos alunos do primeiro ano em acompanhar a aula: 

 

Ex (68): algumas turmas têm problemas (turno 41) 

mas ... isso é questão de conhecimento PRÉVIO né? (turno42) 

 

Ex (69): porque muitos alunos PRINcipalmente esses do 1º ano   

(turno 43) 

eles vêm de escola pública  (turno 44) 

então eles / muitos deles/ nunca viram inglês né? (turno 45) 

como a gente aborda aqui na escola (turno 46) 

 

Nos exemplos (68) e (69), percebemos, pelo processo material (abordar), 

que a professora privilegia o ensino de inglês de sua escola, ou seja, considera a 

abordagem de sua escola superior à das outras. Desse modo, os alunos 

provenientes de escolas públicas de ensino fundamental (vêm de escola pública, 

nunca viram inglês) apresentam problemas comprovados em seu discurso pela 

oração (isso é questão de conhecimento PRÉVIO).     

  Quanto ao julgamento positivo do tipo capacidade, suas avaliações são 

sobre o livro didático:  

 

Ex (70): pelo menos essa turma... (turno 39) 

a grande maioria acompanha né? (turno 40) 
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Apesar de as turmas de primeiro ano, na visão da professora, apresentarem 

problemas de conhecimento prévio, a oração (a grande maioria acompanha) revela 

em seu discurso que essa turma é diferente das demais. 

Ao descrever o tema da aula, a professora faz um julgamento positivo de 

normalidade sobre suas ações:    

 

Ex (71): não na realidade faz parte do nosso: livro né /.../ (turno 20) 

tem uma sequência (turno 21) 

eu sigo a sequência desse livro /.../ (turno 22)  

 

Nota-se pela utilização da oração (sigo a sequência desse livro) que a visão 

de normalidade da professora é que o livro determina a apresentação dos 

conteúdos, ou seja, sua visão, já institucionalizada, de que os autores dos livros 

sabem o que é melhor.     

No momento de uma atividade de tradução, o Julgamento positivo de 

propriedade descreve a atitude dos alunos de acordo com o que Martin e White 

(2005, p. 53) definem como „bom, generoso‟: 

 

Ex (72): cada um tá ajudando ... né? (turno 462) 

 

Em sua visão de ensino, o exemplo (72), realizado principalmente pelo 

processo material (ajudar), denota que essa boa atitude de interação dos alunos faz 

a atividade fluir melhor. 

O item 3.2.3 apresentou a categoria de Julgamento e seus subtipos nas 

avaliações da professora sobre os alunos, a prática pedagógica e a aula. A seguir, 

apresentaremos uma visão geral sobre essa categoria.    

 

 

3.3.4 Uma visão geral sobre o Julgamento no discurso da professora 

 

 

No Julgamento, apesar do fator positivo ter recebido maior destaque de forma 

geral, o negativo foi um pouco maior nas suas avaliações sobre os alunos e a aula. 

A indisciplina, algo marcante e bastante recorrente em seu discurso, foi a 
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responsável, nessa categoria, pelo julgamento negativo, tanto de capacidade, 

quanto de tenacidade em relação aos alunos, revelado pelas escolhas léxico-

gramaticais (porque eles sempre têm aquelas brincadeirinhas bobas, desfocam 

o assunto né?, pra brincar).  Entretanto, ainda nas avaliações sobre os alunos, a 

professora surpreende-se, ao ver na gravação em vídeo que, apesar da bagunça, os 

alunos participaram ativamente da aula, fator marcado pelo julgamento positivo de 

capacidade (eles são muito participativos, são bem dinâmicos né?, são muito 

interessados né?). Em outras palavras, algo que era em princípio ruim revelou-se 

como positivo. Mas isso só ocorreu porque ela pôde revisitar a prática, o que permite 

a reconstrução, ou seja, a opinião dela sobre a turma só mudou porque ela viu a 

aula. 

Sobre a prática pedagógica, as ocorrências léxico-gramaticais utilizadas 

denotaram que, tanto no julgamento positivo de capacidade, quanto no negativo, a 

professora expressou mais uma vez suas visões institucionalizadas sobre o ensino-  

aprendizagem (eu percebi que eu tento fazer isso, esse papel de facilitadora, é 

porque eu não sigo só uma visão né?, de uma certa forma uma abordagem de 

várias visões...). O julgamento de propriedade aborda a colaboração entre os 

alunos como algo positivo. Já os negativos relatam sua desaprovação em relação ao 

comportamento de certos profissionais de ensino.   

Quanto à aula, o julgamento negativo de capacidade foi relacionado à falta de 

conhecimento prévio dos alunos de primeiro ano; contudo o positivo retrata que a 

defasagem de conhecimento não impede que a maioria dos alunos acompanhe o 

livro adotado pela escola.  

Para finalizar, sua postura em relação à sequência dos conteúdos 

apresentados pelo livro didático é avaliada positivamente em seu discurso pelo 

julgamento de normalidade (tem uma sequência, eu sigo a sequência desse 

livro).  A seguir mostraremos a categoria de Afeto. 

 

 

3.4 AFETO  

 

 

O Afeto é um recurso semântico cuja função é expressar linguisticamente as 

emoções no discurso. Trata-se de registrar os sentimentos positivos e negativos de 
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felicidade ou tristeza, confiança ou ansiedade, interesse ou tédio (ALMEIDA, 2010, 

p.101).  

Desse modo, podemos expressar Afeto por meio de sentimentos, ou 

indicando o estado emocional; ou seja, como o falante/escritor se sente em relação 

às pessoas, às coisas, aos objetos e aos acontecimentos (MARTIN, 2000, p.148). O 

Afeto pode ser realizado na oração, através de itens léxico-gramaticais, tais como 

epítetos, atributos, processos, entre outros, conforme já discutido no capítulo teórico. 

Nossa análise evidenciou que, no subsistema de Atitude, na categoria de 

Afeto, foi identificado o menor número de itens léxico-gramaticais avaliativos, 

utilizados pela docente. Em seu discurso, nossa colaboradora expressa emoções 

positivas e negativas especialmente em relação à atitude dos alunos, à sua prática 

pedagógica e à gravação da aula.  

Das 109 ocorrências encontradas, 59 dizem respeito aos alunos; 39, à prática 

pedagógica e 11, à aula, como ilustra o Quadro 25.   

 

QUADRO 25 – Total de ocorrências da categoria de Afeto nas avaliações sobre os 
alunos, a prática e a aula. 

 

Categoria Afeto Número de Ocorrências 

Alunos 59 

Prática Pedagógica 39 

Aula 11 

Total Geral 109 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O total de ocorrências da categoria de Afeto, graficamente representadas, 

configura-se do seguinte modo: 

 

 

GRÁFICO 04 – Percentagem das ocorrências da Categoria de Afeto nas avaliações 
da professora sobre os alunos, a prática pedagógica e a aula. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 04 representa o percentual de ocorrências da categoria de Afeto no 

discurso da professora, isto é, 54% dizem respeito aos alunos; 36%, à prática 

pedagógica e 10%, à aula. Portanto, na apresentação desses dados, seguiremos 

essa ordem: alunos, prática pedagógica e aula. 

 

 

3.4.1 Afeto na avaliação sobre os alunos 

 

 

Para efeito de análise, os turnos do discurso da professora serão 

apresentados, utilizando os três tipos propostos por Martin e White (2005): 

in/felicidade, in/segurança e in/satisfação.  Assim, das 59 ocorrências utilizadas, 11 

referem-se ao tipo in/felicidade; sete, in/segurança e 41, in/satisfação, conforme 

indica o Quadro 26. 

 

Alunos

Prática Pedagógica

Aula 

10%

54%

36%
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QUADRO 26 – Total de ocorrências dos tipos de Afeto sobre os alunos. 

 

Tipos de Afeto Positivo Negativo Ocorrências 

In/Felicidade 10 01 11 

In/Segurança - 07 07 

In/Satisfação 14 27 41 

Total 24 35 59 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O tipo in/satisfação da categoria Afeto foi o mais encontrado nas avaliações 

sobre os alunos, com 41 ocorrências, das quais 27 foram de ordem negativa e 14 de 

ordem positiva. Para Martin e White (2005, p. 50), o tipo in/satisfação refere-se aos 

nossos sentimentos de realização e frustração em relação às atividades em que 

estamos engajados.  No descrever de suas ações, o fator negativo, no discurso da 

professora, revela sua enorme frustração por sentir-se impossibilitada de continuar 

sua aula: 

 

Ex (73):   às vezes a aula / não consigo dar continuidade à aula (turno 11) 

 

Ex (74): e atrapalham a aula (turno 55)  

exatamente a gente tem que parar ...né? (turno 56) 

ou eu finjo que não escutei né?  (turno 57) 

ou eu paro pra dar uma bronca né? (turno 59) 

ou falar alguma coisa (turno 60) 

não uma bronca necessariamente mais um: cortar (turno 61) 

 

Além dos exemplos (73) e (74), em negrito, o tipo negativo de in/satisfação 

é muito enfatizado ao longo do discurso da professora; comprova-se isso durante a 

sessão de visionamento quanto à indisciplina dos alunos. 

No tipo positivo de in/satisfação, destacamos os seguintes exemplos: 

  

Ex (75): assim tudo que é proposto eles/eles participam (turno 8)  

 só estou assim ... (turno 478) 

 impressionada com a participação deles ... assim (turno 479) 

 total ( turno 480) 
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Ex (76): isso até estimula o professor a trabalhar mais (turno 287) 

    e trazer coisas né? (turno 288) 

    material extra ... (turno 289) 

    pra ajudar ... no desenvolvimento né? (turno 290) 

    do idioma (turno 291) 

 

Por outro lado, na categoria de Afeto positivo do tipo in/satisfação, 

percebemos que os exemplos (75) e (76) nos revelam o sentimento de satisfação da 

professora, causado pela participação dos alunos que, apesar de falarem muito e 

atrapalharem a aula, participam bastante. Isso a estimula em relação a seu trabalho. 

Esse aspecto também revela que sua visão sobre os alunos muda, ou seja, revela o 

reconstruir de suas visões (só estou assim, impressionada com a participação 

deles assim, total). 

Na ação de descrever, percebe-se a realização do Afeto pelo tipo 

in/felicidade:   

 

Ex (77): porque no início eu estava até com um pouco de preconceito 

(turno 88) 

de pegar primeiro ano (turno 89)       

mas eu gostei muito (turno 97) 

pelo ímpeto deles (turno 98)  

pela participação (...) (turno 99)   

 

O exemplo (77) Ilustra o tipo positivo de afeto in/felicidade. Para Martin e 

White (2005, p. 49), o falante exprime sentimentos de felicidade ou tristeza. Esses 

sentimentos podem ser direcionados ao fenômeno de gostar ou não gostar de algo. 

Nesse caso, a professora expressa seu sentimento de felicidade por meio dos itens 

léxico-gramaticais (gostei, pelo ímpeto deles, pela participação) ao relatar que, 

apesar de seu preconceito inicial, ela gostou muito de lecionar para essa turma de 

primeiro ano. O aspecto afetivo demonstrou ser uma variável importantíssima de sua 

motivação.     

Nos turnos a seguir, o afeto positivo de in/felicidade refere-se aos alunos:  

 

 Ex (78): eles gostam muito (turno 293) 

    o foco não é / a auditiva nem a oralidade (turno 296)  
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Ex (79): eles adoram (turno 298) 

                 vibram muito com isso (turno 299)  

 

Os exemplos (78) e (79) demonstram o sentimento de felicidade dos alunos, 

na visão da docente, por atividades que trabalhem a parte auditiva e a oralidade da 

língua inglesa, expresso pelos processos (gostam, adoram, vibram). Na ação de 

informar, o fato de a docente estimular outras habilidades do inglês, além da leitura, 

denota que sua experiência como professora de cursos de inglês é trazida para sua 

prática atual.  

Abaixo apresentamos o único exemplo encontrado no tipo negativo de 

in/felicidade:  

 

Ex (80): no início eu fiquei LOUCA com essa turma LOUCA LOUCA  

(turno 416)  

 

A professora, no exemplo (80), reforça seu sentimento de infelicidade pelo 

atributo (LOUCA), que também é enfatizado verbalmente pelo aumento do tom de 

voz (na transcrição isso aparece em maiúscula), ao referir-se a sua experiência 

inicial com a turma de primeiro ano. Isso demonstra sua atitude de repúdio inicial às 

turmas iniciantes, pelo fato de estar acostumada às turmas de segundo e terceiro 

anos.  

Em relação ao tipo in/segurança, todos os exemplos encontrados expressam 

emoção negativa. Na ação de descrever, a docente fala sobre suas impressões ao 

entrar em sala de aula: 

 

 Ex (81): quando eu entrei na sala (turno 424)           

    me deu um desespero (turno 425) 

 

 Ex (82): de repente dá impressão que não tá havendo (turno 446) 

    dá im/pressão que não tá havendo aprendizado (turno 447) 

    por causa do BARULHO né? (turno 448) 

 

Como ilustram os exemplos (81) e (82), todas as realizações léxico-

gramaticais em negrito (desespero, dá impressão que não tá havendo 

aprendizado, por causa do barulho) indicam o sentimento de insegurança da 
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professora; ou seja, ela entra em desespero pelo barulho causado pelos alunos. Sua 

primeira impressão, portanto, é que não está havendo aprendizado.  

 

 

3.4.2 Afeto na avaliação sobre a prática pedagógica 

 

 

Em segundo lugar na categoria de Afeto, está a avaliação da professora 

sobre sua prática pedagógica, com 39 ocorrências, das quais 20 pertencem à 

in/satisfação; 11, à in/felicidade e oito, à in/segurança, conforme mostra o Quadro 

27.   

 

QUADRO 27 – Total de ocorrências dos tipos de Afeto na avaliação sobre a prática 
pedagógica. 

 

Tipos de Afeto Positivo Negativo Ocorrências 

In/Felicidade 07 04 11 

In/Segurança 01 07 08 

In/Satisfação 07 13 20 

Total 15 24 39 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Verificamos que o tipo in/satisfação novamente tem o maior número de 

ocorrências negativas, a princípio, sua insatisfação em relação à sua imagem no 

vídeo: 

 

Ex (83):  AH! Meu Deus do céu! (turno 1) ((ela abriu um sorriso de      

de admiração)) 

 

Ex (84):  NOSSA! Meu cabelo (turno 2) 

 

Ex (85): que DIABO é (isso) rapaz? (turno 4) 

 

Ex (86): minhas olheiras ((ela aponta para um de seus olhos)) (turno 614) 
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Percebemos que, nos exemplos (83) a (86), no discurso da professora, sua 

primeira reação ao ver sua imagem (aparência) na gravação foi de insatisfação. 

Contudo julgamos essa reação natural; isto é, para muitos professores, ter 

sua aula gravada representa certa exposição e seu espanto é normal.      

Na ação de descrever, os exemplos a seguir mostram sua insatisfação em 

relação à atitude dos alunos:  

 

Ex (87): no início eu até (turno 149) 

eu trancava a porta (turno 150)      

pra eles não entrarem (turno 151) 

 

No exemplo (87), a professora mais uma vez se revela insatisfeita, porém, 

desta vez, é com o atraso de alguns alunos. Seu sentimento de impotência é tão 

marcante, que a leva a tomar uma atitude mais rigorosa de trancar a porta. Segundo 

Martin e White (2005), o Trigger, isto é, o elemento que deflagra a emoção (o atraso 

dos alunos), seria o fenômeno causador desse sentimento; ou seja, a ação de fechar 

a porta teria sido causada por esse fator. 

Novamente a docente revela seu sentimento de insatisfação nos exemplos 

(88) e (89), ao reportar que alunos ociosos não serão bem-vindos em sala de aula:   

    

Ex (88): gente não quero ninguém na minha sala olhando pro teto          

não ... né? (turno 380) 

 

Ex (89): se não quiser assistir aula fique lá fora nem entre (turno 381) 

 

Na ação de informar, a professora expressa a emoção de satisfação em 

relação à sua atitude: 

 

Ex (90): não essa questão de tá ali em cima olhando  né? (turno 362) 

de uma certa forma é: / acaba exercendo uma é:...(turno 363) 

uma pressão em cima deles  né? (turno 364) 

pra eles participarem (turno 365) 
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O exemplo (90) contempla sua satisfação em relação à sua prática, realizada 

em seu discurso pelas escolhas léxico-gramaticais por nós destacadas, ou seja, em 

sua visão, o professor deve exercer esse papel de monitor dos alunos.  

O tipo felicidade foi o segundo mais recorrente em seu discurso no item 

prática pedagógica da categoria Afeto, demonstrando assim seu sentimento de 

felicidade nos exemplos abaixo:  

 

Ex (91): eu acho que o ensinamento / o ensinar / o aprendizado vem  

(turno 231) 

quando a pessoa tá .... é relaxada (turno 232) 

e ela GOSTA do que tá fazendo (turno 233) 

 

Ex (92): eu gosto de trabalhar com atividades lúdicas né? (turno 234) 

      pra proporcionar esse aprendizado (turno 235)  

 

Nas avaliações sobre sua prática, na ação de informar, nos exemplos (91) e 

(92), percebe-se que, na visão da professora, o aprendizado só acontece 

naturalmente quando os alunos gostam do que estão fazendo. Isso é observado 

pelo processo mental demonstrado pelo uso do processo (gostar). Nesse sentido, 

para envolvê-los, ela usa atividades lúdicas que funcionariam como o Trigger 

(MARTIN; WHITE, 2005), isto é, o fenômeno causador desse sentimento.   

Já o sentimento infelicidade é expresso, mostrando que a professora gosta 

de ter o controle da situação em sala de aula: 

 

Ex (93): eu não gosto de deixar eles totalmente soltos (turno 334) 

senta ali e deixa os alunos pra lá ((aqui ela  se refere a alguns 

professores)) (turno 336) 

 

Ex (94): eu não gosto de trabalhar dessa forma (turno 337) 

 

Os exemplos (93) e (94) revelam sua grande preocupação em ocupar os 

alunos ao máximo e, para tanto, ela procura preencher o tempo deles com 

atividades, o que reforçam os exemplos (88) e (89), já discutidos no item anterior. 

Segundo Martin e White (2005, p. 49), o sentimento de in/segurança trata dos 

sentimentos de paz e ansiedade.   Os exemplos (95), (96) e (97) denotam o tipo 
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in/segurança no discurso da professora, expressando o sentimento de insegurança 

dos alunos quanto à exposição individual durante algumas atividades (ficam 

intimidados, ficam com vergonha). Isso faz com que a professora tente abordar 

mais práticas em grupos (algumas vezes eu faço alguma individual mas sempre 

puxando pelo grupo né). Denota-se essa intenção em seu discurso na ação de 

informar: 

 

Ex (95): algumas vezes eu faço alguma individual mas sempre puxando  

pelo grupo né? (turno 138) 

pra exatamente ... não focar e não intimidar o aluno ... 

(turno 139) 

 

Ex (96): porque às vezes quando a gente fica muito em cima do 

individual (turno 140) 

 

Ex (97): alguns alunos ficam intimidados (turno 141) 

ficam com vergonha né? (turno 145) 

 

A seguir, o atributo (relaxada) expressa a realização de Afeto de segurança 

que, para Martin e White (2005, p. 49), está também relacionado a ambientes 

tranquilos:    

 

Ex (98): eu acho que o ensinamento / o ensinar / o aprendizado vem  

(turno 231) 

quando a pessoa tá .... é relaxada (turno 232) 

 

O exemplo (98) revela que, em sua prática, a professora prima por criar 

condições favoráveis para que o ensino aconteça. 

 

 

3.4.3 Afeto na avaliação sobre a aula 

 

 

Por último, verificamos a categoria de Afeto em relação às avaliações da 

professora sobre sua aula, com 11 ocorrências, das quais seis pertencem à 
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in/satisfação; quatro, à in/felicidade e uma à in/segurança, como mostra o Quadro 

28. 

 

 

QUADRO 28 – Total de ocorrências dos tipos de Afeto na avaliação sobre a aula. 

 

Tipos de Afeto Positivo Negativo Ocorrências 

In/Felicidade 04  04 

In/Segurança  01 01 

In/Satisfação 06  06 

Total 10 01 11 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em suas avaliações sobre a aula, notamos que, na ação de informar 

(SMYTH, 1992), está implícita a atividade denominada em inglês de warm-up, ou 

seja, uma atividade introdutória para estabelecer o clima da aula, uma atividade de 

aquecimento. Assim, a docente usa os elementos léxico-gramaticais em negrito para 

demonstrar afeto de satisfação ao informar a atividade realizada durante a aula; isto 

é, ela menciona com satisfação a atividade de warm up:  

 

Ex (99): no princípio ... é ... despertar né? (turno 182) 

à ... vontade deles (turno 183) 

despertar interesse deles né? (turno 184) 

em relação a um conhecimento de mundo prévio né? (turno 185) 

 

Na ação de informar, (SMYTH, 1992), foi possível evidenciar que seu objetivo 

nessa etapa era ativar o conhecimento de mundo dos alunos antes de iniciar a 

leitura do texto propriamente dita, observada nas ocorrências léxico-gramaticais em 

negrito no exemplo (99). Está presente aqui, também, um aspecto relativo à 

abordagem comunicativa, visto que um dos princípios de tal abordagem é utilizar 

atividades de aquecimento como a que a professora menciona (LARSEN-

FREEMAN, 1986).  

Na ocorrência a seguir, ao relatar como algo positivo ter sua aula gravada 

para análises posteriores, verificamos a utilização do processo “ajudar”:     
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Ex (100): ajuda muito (turno 687) 

 

A realização positiva de afeto de satisfação realizada pelo processo mental 

(ajudar) no exemplo (100) só foi possível após a nossa colaboradora rever suas 

ações em sala de aula.  

O processo mental de afeição (adorar) representa em seu discurso o 

sentimento positivo de felicidade:  

 

Ex (101): eles vão adorar assistir isso (turno 474) 

 

Nota-se, no exemplo (101), que, revendo o vídeo durante a sessão de 

visionamento, a professora salienta através do processo (adorar) que os alunos irão 

apreciar ver o resultado da gravação da aula. Ou seja, isso demonstra que a 

gravação de uma aula pode ser considerada uma importante estratégia para que, 

tanto o professor quanto os alunos, possam refletir sobre suas ações após a aula. 

Nas falas abaixo, verificamos ainda a demonstração positiva de afeto de 

felicidade realizado no discurso pelo processo (gostar):  

   

Ex (102): porque eu imaginei que tava uma [ tudo muito truncado 

(turno 491)  

realmente é ... impressionante (turno 494) 

eu até gostei  (turno 495) 

 

Antes da visualização de sua aula, a professora dá a impressão de não ter 

gostado, mas, depois de ver, “até” gostou, ou seja, há partes de que ela gostou e 

outras de que não gostou. Desse modo, o exemplo (102) demonstra o sentimento de 

felicidade da professora, ao constatar que sua aula em geral tinha sido boa, ao 

contrário do que imaginava.  

Na fala abaixo, quando indagada se aceitaria ter sua aula gravada 

novamente, o fator positivo felicidade foi mais uma vez utilizado: 

 

Ex (103): gostaria muito (turno 685)     
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A professora utiliza-se do processo mental de afeto (gostar) no exemplo 

(103), para sinalizar seu desejo de ter sua aula gravada novamente, pois acredita 

que esse foi um recurso importante para que pudesse rever suas ações em sala de 

aula.  

No fator in/segurança encontramos uma única ocorrência negativa: 

 

Ex (104): porque eu tava preocupada (turno 496) 

meu Deus essa aula foi HORRÍVEL HORRÍVEL! 

 

Com a utilização do atributo (preocupada), no exemplo (104), percebemos a 

insegurança da professora em relação à produtividade de sua aula; isto é, sua 

primeira impressão antes da visualização é que a aula tinha sido horrível. 

Apresentamos, nas seções anteriores, a categoria e as subcategorias de 

Afeto nas avaliações da professora sobre os alunos, a prática pedagógica e a aula.  

Na sequência, apresentaremos uma visão geral sobre essa categoria.  
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3.4.4 Uma visão geral sobre o Afeto no discurso da professora 

 

 

O Afeto de tipo in/satisfação recebeu maior ênfase nas avaliações sobre os 

alunos e a prática pedagógica nessa categoria. O sentimento de frustração gerado 

na professora, principalmente pela indisciplina dos alunos, foi o responsável pelo 

maior número de ocorrências léxico-gramaticais negativas (não consigo dar 

continuidade à aula, exatamente a gente tem que parar ...né?). Em contraste, o 

positivo, por exemplo, (assim tudo que é proposto eles participam, isso até 

estimula o professor a trabalhar mais), revelou sua constatação sobre a 

participação dos alunos nas atividades, apesar das constantes brincadeiras, fato 

também observado anteriormente nas demais categorias da Atitude.  

As ocorrências positivas de felicidade, tais como os usos, pela professora, de 

certos itens léxico-gramaticais (mas eu gostei muito, pelo ímpeto deles, pela 

participação), denotam novamente a sua emoção ocasionada pelo interesse e 

participação dos alunos.  Em relação aos alunos, o afeto positivo de felicidade tratou 

da preferência deles, na visão da professora, por atividades que trabalhem outras 

habilidades do inglês além da escrita, revelado por escolhas léxico-gramaticais 

dentre os quais destacamos (eles adoram, vibram muito com isso).  

O item negativo de in/segurança, por exemplo, (porque eu tava preocupada, 

meu Deus essa aula foi HORRÍVEL HORRÍVEL), foi relacionado às suas 

impressões antes da visualização do vídeo sobre o aprendizado estar sendo afetado 

pela indisciplina dos alunos.     

Entretanto, nas avaliações sobre a aula, o tipo in/satisfação positivo 

recebeu o maior número de ocorrências léxico-gramaticais. Isso ficou claro em seu 

discurso no referente à forma como a professora tenta motivar seus alunos, 

observada pelo uso das ocorrências léxico-gramaticais (no princípio... é... 

despertar né?, à vontade deles, despertar interesse deles né?)  e também  a 

visualização da aula como um instrumento de reflexão-sobre-a-ação, verificada 

pelas escolhas léxico-gramaticais  (eles vão adorar assistir isso, gostaria muito). 

Por conseguinte, gostaríamos de ressaltar que a investigação do discurso 

docente, a partir do subsistema de Atitude, propiciou uma compreensão mais ampla 

da função dos recursos semânticos utilizados por nossa colaboradora para 

expressar avaliações sobre suas ações em sala de aula.  Avaliações essas que a 
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levam a tomar consciência sobre aspectos antes desconhecidos de sua prática 

pedagógica e que, consequentemente, fazem-na repensar sua prática.   

Daremos prosseguimento no item a seguir, apresentando uma sistematização 

dos dados. 

 

 

3.5  RETOMANDO AS PERGUNTAS DE PESQUISA   

 

 

O objetivo central deste trabalho foi o de compreender o modo pelo qual a 

reflexão-sobre-a-ação (SCHÖN, 1983, 1987) pode contribuir para a tomada de 

consciência de uma professora de Inglês como Língua Estrangeira (ILE) sobre suas 

ações em sala de aula. Partimos do princípio de que, como professores, devemos 

estar sempre em busca de novos caminhos que venham melhorar nosso 

desempenho profissional.   

Para iniciar a sistematização dos resultados, retomaremos aqui as questões 

de pesquisa: 

 

 O que o discurso de uma professora revela acerca de sua prática? 

 Quais marcas linguísticas evidenciam a reflexão no discurso da 

professora?   

 De que forma a sessão de visionamento pode levar um professor a 

refletir sobre suas ações em sala de aula? 

 

Em relação à primeira pergunta, por meio das reflexões que emergem das 

avaliações da professora, especialmente nas ações de descrever e informar 

(SMYTH, 1992), percebe-se a ênfase que ela dedica a certos aspectos de sua 

docência em detrimento de outros. Por exemplo, a análise dos dados na categoria 

de Apreciação demonstrou o valor que a docente atribui à condução da aula, com 

56%, seguida da prática, com 32% e, por último, dos alunos, com 12%. Esses dados 

revelaram que suas avaliações dentro dessa categoria ficaram mais centradas na 

figura da colaboradora (tanto pela forma de condução da aula, quanto pela postura 

por ela adotada) do que na figura dos alunos, observada especialmente na 

subcategoria de valoração-relevância.   
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Desse modo, o número superior de aspectos positivos verificados em seu 

discurso, por exemplo, a utilização das estratégias de leitura, a gramática trabalhada 

de forma contextualizada, a consciência da multidisciplinaridade no ensino de inglês, 

entre outros, denotam a relevância desses aspectos para a professora. Esses 

elementos sugerem como suas visões, já institucionalizadas, sobre o ensino-

aprendizagem de inglês refletem suas ações como professora de ILE para o Ensino 

Médio.  

Por sua vez, na categoria de Julgamento, a análise apresenta um número 

maior de ocorrências nas avaliações sobre os alunos, com 51%, em relação à 

prática, com 37%, e à aula, com 11%. Essas avaliações concentraram-se 

particularmente na questão da indisciplina, elemento observado pelo número 

marcante de ocorrências negativas nos tipos tenacidade e capacidade.  Por outro 

lado, ainda em sua avaliação sobre os alunos, as ocorrências positivas abordam a 

participação e o interesse deles no tipo capacidade, o que revela que a professora 

começa a ver a questão da indisciplina com outros olhos.  

Em relação ao Julgamento na avaliação da prática pedagógica, observa-se, 

pelo número superior de ocorrências positivas no tipo de capacidade, a forma como 

a professora assume seu papel de facilitadora e motivadora no processo de ensino-

aprendizagem, ressaltando-se, nessa categoria, a relevância desses aspectos para 

a docente. Além disso, denota-se a importância das interações para a aquisição de 

conhecimento.  Em contrapartida, as ocorrências negativas revelam sua visão de 

que um bom professor não deve fornecer tudo pronto, tampouco ser “conteudista”. 

O Julgamento da aula revelou que a falta de conhecimento prévio de alguns 

alunos dificulta o seu andamento, porém os aspectos positivos demonstram a 

cooperação deles como uma atitude boa, que contribui para o desenvolvimento das 

atividades.  Portanto a análise da categoria de Julgamento demonstrou novamente 

como as visões de ensino da professora podem influenciar suas ações em sala de 

aula. Em outras palavras, em sua visão, o papel do professor é de motivar e facilitar 

o ensino-aprendizagem, e a dos alunos, de participar e interagir para que esse 

processo seja alcançado.      

A categoria de Afeto também apresentou o maior número de ocorrências na 

avaliação sobre os alunos, com 54%, seguida pela prática, com 36%, e pela aula, 

com 10%. Dos aspectos mais relevantes da análise dessa categoria, pode-se 

destacar, mais uma vez, a questão da indisciplina na avaliação sobre os alunos. 
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Esse fator demonstrou ser o responsável pelos sentimentos de frustração, 

insegurança e preocupação da professora em relação ao comprometimento do 

ensino. Esse aspecto é identificado nos tipos in/satisfação, in/segurança e 

in/felicidade pelo maior número de ocorrências negativas nessa categoria. Contudo, 

revelado pelos fatores positivos, o interesse e a participação dos alunos funcionaram 

como elementos de motivação da professora e, consequentemente, acabam por 

desmitificar algumas de suas visões sobre o comportamento deles.  

Com relação ao Afeto na categoria prática pedagógica, os aspectos negativos 

ainda foram superiores, verificados, especialmente, nos tipos de in/satisfação e 

in/segurança, o que revela a visão da docente de que o professor deve estar sempre 

no controle da situação, ou seja, monitorando os alunos. Por outro lado, os positivos 

demonstraram sua visão de que o aprendizado acontece naturalmente quando os 

alunos sentem-se relaxados e gostam do que estão fazendo, ponto observado em 

todos os fatores positivos dessa categoria.  

Ademais, a análise da sua prática na categoria Afeto desvendou a 

preocupação da docente em motivar e envolver os alunos nas aulas. Para tanto, ela 

adota atividades lúdicas. Além disso, denota-se a preocupação de não intimidá-los; 

por isso a utilização de atividades em duplas ou grupos.      

Além da análise das categorias, o questionário inicial reforçou nossa 

compreensão de que muitos desses valores sobre o ensino-aprendizagem de língua 

inglesa são oriundos, não somente de seu primeiro contato com o idioma ainda 

quando criança, mas também de seus contatos com nativos da língua e de sua 

experiência profissional, sobretudo com a abordagem comunicativa, utilizada em 

cursos de idiomas.  

Sendo assim, a análise dos dados, tomando-se por base o subsistema de 

Atitude, nas categorias de Apreciação, Julgamento e Afeto, revelou que nossa 

colaboradora deixou transparecerem em seu discurso visões e valores que, ao longo 

de sua vida, foram sendo sedimentados e continuam sendo retomados para justificar 

seu fazer pedagógico atual.  

Com relação à segunda pergunta de pesquisa, a professora deixa virem à 

tona algumas reflexões sobre sua prática pedagógica e seus saberes tácitos e 

teóricos. Por meio da análise das escolhas feitas pela professora na categoria de 

Apreciação, em geral, pode-se observar, nos itens léxico-gramaticais utilizados por 

ela em suas avaliações, que a revisitação de sua prática a levou a avaliar suas 
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ações em sala de aula. A partir desse momento, a professora não somente faz 

descobertas, revela valores e convicções, mas também percebe inconsistências em 

sua prática pedagógica que antes não lhe haviam chamado a atenção, mas que, na 

sessão de visionamento, saltam-lhe aos olhos.  

Através dos aspectos negativos da categoria de Apreciação, na subcategoria 

de valoração-relevância, em especial, a professora, ao refletir sobre-a-ação, 

estimulada pela sessão de visionamento, percebe não apenas as lacunas em sua 

aula, a necessidade de mais interação com os alunos, o problema da indisciplina, o 

excesso de perguntas e de tradução, mas também a questão da monotonia em 

alguns momentos da aula. Algumas de suas concepções, ainda nas categorias de 

Julgamento e Afeto, são revistas em relação à indisciplina.  

Todos esses fatores a conduzem a repensar sua prática pedagógica e propor 

modificações, ou seja, nesse momento, a professora volta seu olhar também para os 

alunos. Esse aspecto a leva sugerir o reconstruir (SMYTH, 1992) de suas ações, ao 

sinalizar mudanças em seu discurso (e muitas coisas serão mudadas, 

principalmente a visão que eu tinha da minha sala de aula, desse grupo né).  

Acreditamos que é no desvendar desses fatores que o professor se torna apto 

a revisitar sua prática, tentando entender o que fez em seu percurso, e, dessa forma, 

pode apresentar condições de se tornar um profissional de ensino mais consciente.  

Ademais, para que o processo de mudança seja desencadeado, é necessário que o 

professor aprenda a questionar sua prática, pois somente a partir da reflexão o 

processo de mudança ou de manutenção da prática pode ser implantado.  

No que tange à terceira pergunta, diferentes recursos têm sido adotados na 

investigação dos problemas de sala de aula, devido à relevância dessa questão para 

formação de professores reflexivos. Algumas dessas estratégias visam a promover 

aquilo que Schön (1983, 1987) designou como reflexão-na-ação e reflexão-sobre-a-

ação. Desse modo, além da sessão de visionamento, o diário de aula e o portfólio 

também são instrumentos usados na formação de professores como forma de 

estimular a atividade reflexiva.  

O diário de aula consiste num conjunto de narrações que refletem impressões 

do professor sobre os processos mais significativos da sua ação (ZABALZA, 2004).  

Sua realização possibilita o registro das situações vividas por ele, e, portanto, da sua 

evolução e do seu desenvolvimento profissional num determinado período de tempo.  
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O portfólio, enquanto ferramenta pedagógica, pode ser descrito como uma 

coleção organizada e planejada de trabalhos produzidos pelo (s) aluno(s) ao longo 

de um determinado tempo, a fim de proporcionar uma visão ampla e ao mesmo 

tempo detalhada da aprendizagem (ANDRADE; GONÇALVES, 2006).  

Todos esses recursos podem ser considerados instrumentos eficazes de 

reflexão a serem utilizados na formação de professores, pois lhe permitem uma 

observação mais profunda dos acontecimentos da prática em sala de aula. Todavia, 

tanto o portfólio quanto o diário precisam de um período maior para seu 

desenvolvimento. Desse modo, devido à natureza de nosso trabalho, preferimos 

utilizar a sessão de visionamento. 

Constata-se, por fim, que a sessão de visionamento pode ser considerada um 

instrumento eficiente na revisitação da prática pedagógica, uma vez que, ao revê-la 

em vídeo, a professora se distanciou de sua ação, lançou um novo olhar sobre a 

aula e, consequentemente, pôde melhor avaliá-la e refletir sobre ela. Portanto, esse 

pode ser um recurso eficaz para a formação de professores, visto que, na 

visualização de uma aula, como no caso deste trabalho, o professor pode ser capaz 

de fazer muitas descobertas sobre sua prática, seus alunos e até sobre si mesmo 

(eu vou gravar todas as minhas aulas agora, foi uma experiência muito 

gratificante).  

O presente capítulo apresentou os resultados da análise do discurso da 

professora Luciana no que tange às suas avaliações sobre os alunos, sobre sua 

prática pedagógica e sobre a aula, tomando como base teórico-metodológica o 

subsistema de Atitude, parte integrante do sistema de Avaliatividade.  

Na sequência, apresentam-se as considerações finais deste estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Esta pesquisa foi baseada no discurso de uma professora de ILE, produzido 

durante uma sessão de visionamento. Essa sessão foi conduzida com apoio teórico 

das quatro formas de ação que envolvem o processo de reflexão crítica: descrever, 

informar, confrontar e reconstruir, sugeridas por Smyth (1992). 

Nosso objeto de estudo – o discurso da professora sobre sua prática – está 

inserido numa perspectiva de reflexão-sobre-a-ação, proposta por Schön (1983), ou 

seja, aquela que toma a própria ação como objeto de reflexão e através da qual se 

pretende estimular o professor a (re) pensar sua prática pedagógica.     

Desse modo, o objetivo geral deste trabalho foi o de compreender o modo 

pelo qual a reflexão-sobre-a-ação (SCHÖN, 1983, 1987) pode contribuir para a 

tomada de consciência de uma professora de ILE sobre suas ações em sala de aula. 

A partir desse objetivo, elaboramos algumas questões de pesquisa as quais aqui 

reprisamos para concluir nosso estudo:  

 

 O que o discurso de uma professora revela acerca de sua prática? 

 Quais marcas linguísticas evidenciam a reflexão no discurso da 

professora?   

 De que forma a sessão de visionamento pode levar um professor a 

refletir sobre suas ações em sala de aula? 

 

Para que se pudesse melhor interpretar o discurso de nossa colaboradora, 

este estudo buscou auxílio teórico-metodológico na Gramática Sistêmico-Funcional 

(GSF) proposta inicialmente por Halliday (1985, 1994), Halliday e Hasan (1989), 

Halliday e Mathiessen (2004) e seguidores (EGGINS, 1994; THOMPSON, 1996, 

entre outros). Como teoria específica, nossas discussões levaram em consideração 

o sistema de Avaliatividade apresentado por Martin (2000), Martin e Rose (2003, 

2007), Martin e White (2005), focando particularmente no subsistema de Atitude.  

Sem dúvida, este trabalho revelou a importância da análise dos dados, 

fundamentada na GSF, mais especificamente no sistema de Avaliatividade, não só 

para a interpretação dos dados, mas por revelar a funcionalidade das escolhas 

linguísticas utilizadas pela docente em seu discurso. 
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Nesse âmbito, a análise do discurso da professora, pela perspectiva do 

subsistema de Atitude, colocou em evidência seu olhar para aspectos mais 

relacionados à sua aula e à sua prática pedagógica, verificados especialmente, na 

categoria de Apreciação. Foi também na categoria de Apreciação que se desvendou 

grande parte do processo reflexivo da professora, pois, no momento em que ela 

descreve, informa e confronta suas ações, constata inconsistências que a levam a 

repensar o seu fazer pedagógico. 

A questão da indisciplina foi um aspecto bastante abordado pela professora 

em todas as categorias do subsistema de Atitude, porém recebeu maior destaque 

nas categorias de Julgamento e Afeto nos subtipos negativos dessas categorias. 

 Ao refletir sobre a atitude dos alunos, estimulada pela visualização de sua 

aula, a docente percebe que a visão que tinha de sua turma era equivocada. A 

questão da indisciplina passa a ser vista não mais como um entrave, mas como 

parte integrante do processo de aprendizagem.  

O visionamento da aula também foi considerado um elemento positivo pela 

docente. Isso demonstra que a gravação de uma aula pode ser considerada um 

recurso importante para que tanto o professor quanto os alunos possam refletir 

sobre suas ações após a aula. 

Em suma, a análise do discurso da professora revelou que as visões e os 

valores que construímos ao longo de nossas trajetórias podem ser responsáveis 

pelas nossas atitudes, ou seja, podem influenciar nossas ações como professores 

em sala de aula. Portanto, sua compreensão pode trazer contribuições valiosas para 

o ensino de línguas, uma vez que, ao revisitar a própria prática, por meio da 

observação das ações, permite que se incitem os processos de reflexão.  Além 

disso, a busca por novos direcionamentos que orientem a prática do professor em 

sala de aula pode levá-lo a considerar outros aspectos que não aqueles já 

cristalizados pela experiência. 

Desse modo, ao observarem-se os dados que compuseram o corpus desta 

pesquisa em conjunto, constata-se que o processo reflexivo e sua manifestação no 

discurso pode ser um elemento poderoso para a formação inicial e continuada do 

professor, pois é possível perceber como os processos são passíveis de análise, já 

que eles só são revelados pelo discurso, o que, de outro modo, seria inviável. Assim, 

acredita-se que este estudo possa trazer contribuições importantes para a formação 

do professor, uma vez que a análise do discurso docente pode revelar concepções 
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importantes sobre as visões que subjazem às ações docentes e, desse modo, levar 

os formadores de professores a repensar novas formas de abordar os cursos de 

formação inicial e continuada.  

Ademais, pretendemos socializar nossos achados com os outros professores 

de línguas de nossa escola, a fim de que, juntos, possamos buscar novas formas de 

desenvolvimento profissional através da reflexão e, possivelmente, abrir cursos de 

formação continuada com base nessa abordagem.  

Quanto às limitações deste estudo, estamos cientes de que um processo de 

mudança pedagógica é lento, e apenas uma sessão de visionamento não seria 

capaz de constatá-lo na prática da professora. No entanto, essa sessão trouxe à 

tona diversas possibilidades de reflexão, permitindo que nossos objetivos fossem 

atingidos.  

A outra limitação encontrada foi que, apesar de nos termos proposto a 

conduzir a sessão de visionamento com base nas quatro formas de ação do 

processo de reflexão crítica de Smyth (1992), a ação de confrontar foi pouco 

detectada no discurso da professora.  Isso ocorreu, acredita-se, pelo fato de a 

professora, ao informar suas ações, não ter explicitado as teorias de ensino e 

aprendizagem implícitas em seu discurso. Sendo assim, não se pode afirmar que a 

docente confronta suas ações em determinadas situações, visto que as teorias não 

emergem em seu discurso.  Porém, em função de sua formação acadêmica, supõe-

se que nossa colaboradora poderia ter confrontado mais suas ações se essa atitude 

tivesse sido melhor provocada pela pesquisadora, especialmente quando alguns 

itens polêmicos foram levantados em seu discurso. Por exemplo: a questão de 

exercer controle sobre os alunos (trancar a porta); o vincular da produtividade e da 

concentração ao silêncio; ou, ainda, quando ela lança mão da estratégia de chamar 

os alunos pela lista como forma de incentivá-los à participação.   

Infere-se que conciliar teoria e prática é tarefa bastante árdua e deveria 

acompanhar o professor ao longo de toda sua trajetória. Nesse sentido, o papel do 

formador é imprescindível, pois é ele o responsável por trabalhar a teoria em sala de 

aula com os professores, de modo que isso faça sentido na sua prática, aspecto 

relevante a ser repensado para os cursos de formação continuada.   Nesse sentido, 

é desejável que o professor de língua estrangeira esteja em constante “estado de 

aprendizagem”, ou seja, torne-se um aprendiz permanente (MATEUS, 2002).    
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Cientes das limitações aqui levantadas, concordamos que este trabalho 

colocou em evidência a indiscutível contribuição da perspectiva da reflexão no 

exercício da docência. Isso assinala que o professor pode produzir conhecimento a 

partir da prática, desde que, na investigação, reflita sobre ela, problematizando os 

resultados obtidos com o suporte da teoria, e, portanto, seja pesquisador da própria 

prática. 

Assim, levando em consideração a parceria entre pesquisador e professor na 

construção de conhecimento que pode orientar cursos de formação docente, 

remete-se à epígrafe deste trabalho: “o pesquisador e o professor (agente) 

trabalham em parceria na construção de sentidos sobre a prática pedagógica: o 

professor refletindo, explicando e, ao mesmo tempo, produzindo sentidos sobre suas 

ações, e o pesquisador construindo quadros de significados que irão compor o 

conjunto de conhecimentos adquiridos através da pesquisa” (MEDRADO, 2008, p. 

140).  

Este estudo de caso foi de extrema importância para mim como 

pesquisadora, uma vez que contribuiu para o enriquecimento do meu trabalho como 

professora e como cidadã. Precisamos lembrar que nós, educadores, lidamos com 

os sonhos dos nossos alunos; sonhos de aceitação e de reconhecimento; de um 

futuro e de um mundo melhor; de uma sociedade mais digna, mais humana e mais 

fraterna. Inevitavelmente, vamos sempre nos deparar com limites; não podemos 

negá-los. Mas podemos nos assegurar de que esses limites existem para serem 

superados. Não devem ser vistos como obstáculos intransponíveis, mas como 

desafios a serem enfrentados.   

Por fim, podemos dizer que ficamos felizes em relatar que atingimos 

satisfatoriamente os objetivos a que nos propomos, apesar de não termos nos 

aprofundado como queríamos; mas esta pesquisa abre possibilidades de estudos 

futuros que podem ser retomadas em um curso de doutorado. Por exemplo,  

ampliando os dados; aliando a reflexão a estudos sobre Inglês para Fins Específicos 

(IFE);  realizando um estudo longitudinal que mostre como a prática reflexiva de 

professores de IFE, numa série de sessões de visonamento, pode surtir efeito. 
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ANEXO I 
 

 
Termo de Consentimento  

 

(Diretora Acadêmica) 

 

Tendo em vista a pesquisa de Mestrado intitulada “A linguagem da reflexão de uma 

professora de língua inglesa: Um estudo de caso sob a perspectiva do Sistema de 

Avaliatividade”, conduzida pela mestranda Maria de Lourdes de Aquino, na - UFRN, 

sob a orientação da Prof. Dr. Orlando Vian Jr., pedimos sua permissão para 

vídeogravação de uma aula e de uma sessão de visionamento da professora  

________________________________________________, na turma de Mineração 

____________ durante a realização da pesquisa. 

 

 

__________________________   __________________________  

Diretora acadêmica      Pesquisadora 

 

 

 

Local e Data: _______________________________________ 
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ANEXO II 
 
 

Termo de Consentimento 
 
 

Tendo em vista a pesquisa de Mestrado intitulada “A linguagem da reflexão 

de uma professora de língua inglesa: Um estudo de caso sob a perspectiva do 

Sistema de Avaliatividade”, conduzida pela mestranda Maria de Lourdes de Aquino, 

na - UFRN, sob a orientação do Prof. Dr. Orlando Vian Jr., afirmo que minha 

participação é voluntária. 

Afirmo que fui informada dos procedimentos que serão utilizados neste 

projeto e estou ciente que todas as minhas respostas, escritas ou orais, serão 

divulgadas de forma anônima. Também estou ciente que trechos da transcrição da 

sessão de visionamento e do questionário poderão ser usados em relatórios, 

apresentações e artigos sobre a pesquisa. 

 

Desejo dar minha contribuição voluntária como colaboradora. 

Reconheço que recebi uma cópia do presente Termo de Consentimento. 

 

Nome:______________________________________________________________ 

Assinatura:__________________________________________________________ 

Data:_______________________________________________________________ 

 
Adaptado de: BARCELOS, A.M.F. Ser professor de inglês: crenças, expectativas e 
dificuldades dos alunos de Letras. In: VIEIRA ABRAHÃO, M.H. (Org.) Prática de 
Ensino de Língua Estrangeira - Experiências e Reflexões. Campinas: Pontes, 
p.29, 2004. 
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ANEXO III 

 

Questionário 

 

Cara colega, 

 

Este questionário faz parte da minha dissertação de Mestrado na área de Linguística 

Aplicada, da UFRN, sobre formação de professores de inglês. Sua participação é 

muito importante para que eu possa coletar dados para minha pesquisa e será 

voluntária e anônima. Escreva o máximo que puder em forma de narrativa nas 

questões abertas. Trechos deste questionário poderão ser usados na minha 

dissertação de mestrado e em materiais relativos a minha pesquisa,  como artigos e 

relatórios.  Agradeço, mais uma vez, a sua colaboração.  

Atenciosamente, 

Maria de Lourdes de Aquino 

 

Nome:________________________________________________ 

 

1. Formação atual 

(     ) Graduada  (  x  ) Especialista  (     ) Mestre 

 

2. Você leciona em alguma outra instituição de ensino além de escola(s) 

pública(s)? (  x  ) Sim (    ) Não 

Caso afirmativo, em qual(is) instituição(ões)? Favor incluir carga horária. 

 

Curso de idiomas (12 horas/aula). 

 

      Há quanto anos você leciona inglês? __18 anos________ 

 

 

3. Você fez algum curso pertinente à sua formação como professora nos 

últimos dois anos? (   ) Sim ( x  ) Não.  Caso afirmativo, quais? 

 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

 

4. Nos últimos dois anos, apresentou trabalhos na área de ensino de 

língua? 

       (     ) SIM   (  x   ) NÃO 
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Caso sim, poderia citar o(s) trabalho(s)? 

 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

 

5. Das situações descritas abaixo, qual(is) você já havia vivenciado antes 

de 2010 (quando participou da minha pesquisa)?  

       (  x ) gravações em áudio ou vídeo de suas aulas para auto-observação  

       (  x ) observações de suas aulas por supervisores/ coordenadores 

       (  x  ) auto-observação através da produção de diários reflexivos 

       (     ) peer observation 

 

6. Nos últimos dois anos, você fez uso de algum recurso mencionado nas 

alternativas acima?  

 

      (    ) Sim. Qual? 

 ___________________________________________________ 

      Por quê? 

 ____________________________________________________  

 

      ( x ) Não. Por que não? 

____________________________________________________________ 

 

7. Como foi sua experiência (como aluna) de língua estrangeira na escola 

regular? Ressalte pontos positivos e negativos dessa experiência. 

 

Minha experiência foi ótima porque comecei a estudar em um curso de inglês 

aos 8 anos de idade e ao entrar no ensino fundamental, inglês foi a disciplina 

que mais me destaquei. Por conseguinte, atuei como monitora dos colegas de 

classe que tinham dificuldades. Como ponto positivo destaco o exercício 

constante de ensinar que me proporcionou um grande aprendizado o qual me 

fez abraçar a docência. Não tenho pontos negativos a mencionar, tudo me 

era prazeroso. 

 

8. Relate momentos que você considerou ou considera importante para o 

seu aprendizado da língua inglesa.   

 

Creio que começar a estudar o idioma ainda criança tenha sido muito 

importante para meu aprendizado, aliado ao estímulo de meus pais que  têm 

um carinho especial pelo idioma.  Escutar e cantar músicas em língua inglesa, 
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conversar com nativos, conviver com falantes da língua, ler livros na língua 

alvo, assistir filmes e buscar realizar tarefas prazerosas envolvendo o idioma 

foram e são relevantes para o aprendizado da língua inglesa. 

 

 

9.  Você poderia relatar como se tornou professora de língua inglesa? 

 

Antes de terminar o meu curso de inglês no C.C.A.A, aos 17 anos, fui 

chamada a lecionar crianças nesse mesmo curso. Foi uma experiência 

maravilhosa e a partir daí prestei vestibular para o curso de Letras e nunca 

mais deixei a sala de aula. 

 

 

10.  Como tem sido sua experiência no ensino de língua inglesa? 

 

Sempre positiva, preparo o plano de aula no intuito de despertar o interesse 

dos alunos pela matéria a ser ministrada e faço adaptações conforme a 

resposta dos alunos. Alguns problemas, que por ventura ocorrem, estão 

relacionados a indisciplina. 

 

11.  Relate momentos importantes da sua experiência como professora de 

língua inglesa. 

 

Os momentos importantes estão ligados a satisfação de constatar o 

aprendizado e evolução dos alunos, embora nem sempre ocorram com todos 

os alunos - por mais que me esforce.  

 

12.  Relate qualquer outro evento que considere relevante como aprendiz 

ou professor de língua estrangeira. 

 

Como aprendiz, considero relevante algumas atitudes e comportamentos que 

estão ligados a disposição, vontade e disciplina para o aprendizado de 

qualquer coisa que almejamos ou que seja necessário.   
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ANEXO IV 

 

 

SÍMBOLOS UTILIZADOS NA TRANSCRIÇÃO DOS TURNOS 

 

OCORRÊNCIAS SINAIS 

Indicação dos falantes P: pesquisadora 

Qualquer pausa ... 

Truncamento   /  

Entoação enfática  MAIÚSCULAS 

Alongamento de vogal :   (pequeno) 

::  (médio) 

::: (grande) 

Silabação - 

Interrogação  ? 

Exclamação  ! 

Superposição de vozes [ 

Simultaneidade de vozes [[ 

Ortografia Ahã, tá 

Incompreensão de palavras ou 

segmentos 

 (....) 

Hipótese do que se ouviu  (hipótese) 

Comentários descritivos do transcritor  ((escreveu)) 

Trecho suprimido /.../ 

 

Adaptado de : DIONÍSIO, A. Análise da Conversação. In: MUSSALIM, F.; BENTES, 

A. C. (Orgs.) Introdução à Lingüística: fundamentos epistemológicos. São 

Paulo: Cortez, Vol.,2, p. 69-99, 2001.   
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TRANSCRIÇÃO DOS DADOS 

 

Quando iniciamos a sessão de visionamento, Luciana estava muito ansiosa e sua primeira 

reação foi de surpresa ao ver-se em vídeo.  

1.    L: AH! Meu Deus do céu! ((ela abriu um sorriso de admiração)) 

2.    L: NOSSA! Meu cabelo. 

3.    L: já tava nervosa aí. ((ela sorri)) 

4.    L: que DIABO é (isso) rapaz? 

((novamente Luciana se demonstra admirada com sua própria imagem))  

Luciana sorri bastante no inicio da sessão de visionamento, pois ver sua imagem em vídeo lhe 

causa admiração.    

Em alguns momentos, no início da sessão, Luciana faz alguns comentários sem pausar o 

vídeo, o que dificultou um pouco a compreensão de algumas falas. Desse modo, resolvemos 

abaixar o volume da televisão como forma de minimizar qualquer ruído desnecessário.  

5.    L: (começam a fazer perguntas bobas né?) 

Aproveitei o comentário feito por Luciana acima, para lhe fazer algumas perguntas sobre os 

alunos e a aula.     

6.    P: o que você lembra / que se lembra dessa turma? o que você pode falar  

           sobre eles assim? 

7.     L: eles são muito participativos são bem dinâmicos né? /.../ 

8.     L: assim tudo que é proposto eles / eles participam 

9.     L: eles / eles dão também sugestões  

10.   L: só que eles são muito elétricos né? 

11.   L: às vezes a aula/ não consigo dar continuidade à aula  

12.   L: porque eles sempre têm aquelas brincadeirinhas bobas  

13.   L. coisa de adolescente mesmo né?  faixa etária/.../ 

14.   P: você lembra do tema da aula? 

15.   L. é que esse tema né é...? falando sobre o corpo humano né? 

16.   L: sobre a capacidade cerebral 

17.   L: tô lembrando porque eu tô.../.../ 

18.   L: acho que foi a introdução... do Simple Present /.../ 

19.   P: como você escolheu esse tema? 

20.   L: não na realidade faz parte do nosso: livro né /.../ 

21.   L: tem uma sequência  

22.   L: eu sigo a sequência desse livro /.../ 

23.   P: você lembra das atividades que você desenvolveu? 

24.   L: sim tudo relacionado ao present simples né?  

25.   L: tem aquela parte da pré-leitura: 

26.   L: tem aquelas perguntas pra / pra fazer um aquecimento né? 

27.   L: e aí depois... entrar nu / na parte gramatical propriamente dita 
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28.   L: quer dizer a gramática contextualizada  

29.   L: primeiro a gramática bem contextualizada... através do texto.  

30.   P: o que você acha da / desse material que o x adota? /.../ 

31.   L: é um material... bom 

32.   L: eu acho que ele é bom /.../ 

33.   L: eu acho que ele: no momento atende as nossas necessidades né? 

34.   L: TANTO pelo preço do material quanto pelo conteúdo 

35.   L: porque aqui ele aborda tudo que a gente necessita né? para o ensino 

         médio.                                           

36.   P: você acha que os alunos acompanham? /.../  

37.   P: esse é um livro para o 1º ano né? /.../ 

38.   L. acompanham 

39.   L. pelo menos essa turma... 

40.   L. a grande maioria acompanha né? 

41.   L. algumas turmas têm problemas 

42.   L: mas ... isso é questão de conhecimento PRÉVIO né? 

43.   L: porque muitos alunos PRINcipalmente esses do 1º ano 

44.   L: eles vêm de escola pública 

45.   L: então eles / muitos deles/ nunca viram inglês né? 

46.   L: como a gente aborda aqui na escola. 

47.   P: você lembra do trabalho que foi desenvolvido nessa aula? /.../ 

48.   P: se aconteceu por exemplo / se você teve algum problema durante a  

        aula 

49.   P: algo inesperado aconteceu 

50.   P: se seu plano foi alterado em algum momento 

51.   L: é geralmente os planos são alterados (( ela sorri)) 

52.   L: porque os alunos eles são muito elétricos né? /.../ 

53.   L: e às vezes vêm com perguntas  

54.   L: que não têm nada a ver com o contexto da aula 

55.   L: e atrapalham a aula  

56.   L: exatamente a gente tem que parar ... né? 

57.   L: ou eu finjo que não escutei né? 

58.   L: quando eles entram com ... questionamentos ... IMpertinentes 

59.   L: ou eu paro pra dar uma bronca né? 

60.   L: ou falar alguma coisa  

61.   L: não uma bronca necessariamente mais um: cortar. 

Nesse momento, eu interrompo o vídeo para reafirmar a professora Luciana que o objetivo 

daquela sessão de visionamento, não era de avaliar sua prática pedagógica, mas sim de 

analisar as reflexões geradas durante aquele processo 

62.   L: nessa turma o que eu acho especificamente legal é isso 
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63.   L: eles se ajudam muito 

64.  L. por ser um primeiro ano ... 

65.  L. eles são muito unidos 

66.  L. /.../ acho que ficou um gap ((ela refere-se a sua aula)) 

67.  P. o que você falou? 

68.  L. umas lacunas né? 

69.  L. ficou meio ... monótono né? 

70.  P. você não acha  

71.  P. que é porque eles estavam trabalhando 

72.  P. porque eles estavam fazendo o exercício 

73.  L. é mais eu lembro que essa aula ficou muito monótona 

Nas falas abaixo Luciana comenta sobre a questão da oralidade em sala de aula: 

74.  L. não essa questão  

75.  L. que eu tento muito trabalhar  a parte em inglês muito o tópico 

em inglês 

76.  L. embora que o foco não seja a oralidade 

77.  L. mas algumas unidades não permitem 

78.  L. no caso essa acabou não permitindo    

79.  P. /.../ eles aceitam bem essa parte da oralidade 

80.  L. aceitam 

Nos excertos a seguir a professora nos fala de sua primeira experiência com  turmas de 

primeiro ano: 

81.  L. principalmente o primeiro ano 

82.  L. porque eles estão ávidos por conhecimento /.../ 

83.  L. tanto que eu falei 

84.  L. vocês precisam ter um dicionário 

85.  L. porque eu não sou uma enciclopédia 

86.  L. tudo eles querem saber /.../ 

87.   L. isso é legal 

88.   L. porque no início eu estava até com um pouco de preconceito 

89.   L. de pegar primeiro ano 

90.   L. mas depois eu realmente ... 

91.   P. esse é primeiro ano que você pega? 

92.   L. exatamente 

93.   P. a primeira vez? 

94.   L. primeira vez 

95.   P.  o que você  pegava? 

96.   L. só segundo e terceiro ano 

97.   L. mas eu gostei muito  

98.   L. pelo ímpeto deles 
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99.   L. pela participação (...) 

Nos excertos abaixo a professora fala sobre seus alunos: 

100.  L. são curiosos mesmo ((Luciana se refere a alguns alunos)) 

101.  P. você acha que [ alguns dos alunos se sobressaem? 

102.  L. sim... 

103.  P. esse [ esse [  menino [[ como sempre [[ esse menino por  

             exemplo /... / 

104.  L. ele parece que gosta muito de falar 

105.  L. sobressaem muito 

106.  L. tem alguns que sobressaem 

107.  L. e outros são exibidos mesmo 

108.  L. gostam de aparecer né? 

((sorrisos)) 

109.  P. tem alguns [alunos que são quietos demais?/.../ 

110.  L. é 

111.  L. eu tento assim motivá-los ao máximo 

112.  L. para que todos participem 

113.  L. no início eu até adotei uma medida de chamar os alunos pela chamada 

114.  L. pra que TODOS pudessem participar 

115.  L. mas tem alunos que são realmente tímidos 

116.  L. que eles até pediriam pra mim 

117.  L. professora ... por favor não me chame /.../  

118.  L. aí ... eu respeitei 

119.  L. aí eu tento perguntar individualmente no cantinho. 

Luciana fala abaixo sobre sua postura ou função em sala de aula:   

120.  L. /.../ eu percebi que eu tento realmente fazer isso 

121.  L.  esse papel de facilitadora o tempo todo né? 

122.  L. porque meu interesse é que realmente haja aprendizado 

123.  L. mesmo que alguns alunos não tenham interesse 

124.  L. mas ... eu sei que... pelo menos 90% da turma consegue  

125.  L. eu consigo atingir... esse objetivo de interação  

126.  L. DE participação 

127.  P. você [ você faz bastante trabalhos em pares em duplas 

128.  L. e em duplas ... em grupos  

129.  L. realmente eu faço 

130.  P. por que você utiliza-se dessa estratégia? /.../ 

131.  L. porque ... de uma certa forma um SEMPRE vai ajudar o outro 

132.  L. um sempre sabe um pouco mais que o outro né? 

133.  L. então eles trocam experiências 

134.  L. trocam conhecimento 
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135.  L. eu acho isso importante né? 

136.  P. tem algum momento que você faz alguma coisa individual ou ...? 

137.  L. tem TEM sim 

138.  L. (...) algumas vezes eu faço alguma individual mas sempre puxando  

            pelo grupo né? 

139.  L. pra exatamente ... não focar e não intimidar o aluno ... 

140.  L. porque às vezes quando a gente fica muito em cima do individual 

141.  L. alguns alunos ficam intimidados 

142.  P. não querem falar 

143.  L. é 

144.  P. ficam com vergonha 

145.  L. ficam com vergonha né? 

No decorrer da sessão de visionamento Luciana observa que muitos alunos chegam atrasados 

e comenta: 

146.  L. (atrasados) 

147.  P. eles sempre chegam atrasados assim? 

148.  L. alguns alunos sempre chegam atrasados 

149.  L. no início eu até  

150.  L. eu  trancava a porta  

151.  L. pra eles não entrarem ((Luciana sorri)) 

152.  P. eu já fiz isso também 

153.  P. trancar a porta 

154.  L. pois é 

155.  L. depois eu ... eu liberei pra não 

156.  L. dar problema 

157.  P. esse era o primeiro horário né? /.../ 

158.  L. é o primeiro horário 

Nos excertos abaixo nossa colaboradora comenta sobre a atitude dos alunos: 

159.  L. /... / coisa de aluno 

160.  L. sempre eles...  

161.  L. desfocam  o assunto né? 

162.  L. pra brincar 

163.  L. não tem jeito 

164.  P. coisa da idade né? 

165.  L. é 

Nas falas a seguir ela comenta sua irritação com atitude se certos alunos 

166.  L. eu já estava irritada aí com esse menino ((ela sorri)) 

167.  P. pode falar 

168.  L. não nessa parte eu já estava irritada ((sorri novamente)) 

169.  L. eles começaram a falar ... bobagem. 
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A professora Luciana comenta sobre a interação: 

170.  L. (acho que faltou interação) 

171.  P. o que você achou / você falou? 

Às vezes a professora Luciana fazia comentários sem pausar,  então eu pausava o vídeo e lhe 

perguntava o que tinha dito como a fala acima demonstra.    

172.  L. não por que essa sequência né? 

173.  L. acho que faltou 

174.  L. um pouco mais de  interação  

175.  L. ficou um pouco ... 

176.  L. /.../ faltou essa   

177.  L. uma interação maior com os alunos 

178.  L. ficou só nessa questão de perguntas e respostas né? 

179.  P. qual o foco da apresentação do conteúdo assim ... pra você?  

180.  P. que [ que você estava focalizando ... nesse conteúdo? 

181.  L. não na realidade assim  

182.  L. no princípio ... é ... despertar né? .... 

183.  L. a ... vontade deles  

184.  L. despertar interesse deles né? 

185.  L. em relação a um conhecimento de mundo prévio né? 

186.  L. que é sobre  

187.  L. saber o que [ que eles conhecem a respeito desse assunto né?  

188.  L. e assim trazer uma novidade em relação a esse assunto 

189.  P. esse teria sido o papel do quiz ali  

190.  P. pra saber [ descobrir o que eles já sabiam 

191.  P. o conhecimento prévio? 

192.  L. é esse aqui é o conhecimento prévio 

193.  L. que é a pré-leitura 

194.  L. o quiz 

195.  P. o que / que você achou desse exercício? 

196.  P. você achou que eles tinham conhecimento? ... 

197.  P. já? 

198.  L. não ... não muito 

199.  L. melhor ... pouco 

200.  L. tanto que eles chutavam muito  

201.  L. e até chegar à resposta correta 

202.  P. então assim você acha essa atividade que apareceu primeiro 

203.  P. foi mais uma atividade de introdução 

204.  L. é 

205.  P. do texto que vinha ... a seguir né? 
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206.  L. porque seguindo [ pela sequência né? 

207.  L. tem a pré-leitura 

208.  L. depois acessar o conhecimento prévio dos alunos né? 

209.  L. pra depois entrar no texto propriamente 

210.  L. e no texto também trabalhar a gramática 

211.  P. a gramática era o: [[ a gramática contextualizada 

212.  P. que era o presente simples? 

213.  L. que era o presente simples 

214.  P. assim você chegou a falar que era uma revisão 

215.  L. que eles já haviam visto 

216.  L. não eles começaram 

217.  L. eles trabalharam com o presente simples 

218.  L. na afirmativa e na negativa 

219.  L. e aqui entraria na interrogativa 

220.  L. esse texto todinho está no presente. 

221.  P. certo. 

222.  P. /.../ a que visões de aprender e ensinar você relaciona à sua aula? 

223.  P. por que / que você apresentou o conteúdo dessa forma? /.../ 

224.  L. a visão de aprender e ensinar? 

225.  L. /.../ não sei te responder assim /.../ 

226.  P. você tinha falado do professor: / do professor facilitador 

227.  P. você tinha falado no começo  

228.  P. /.../ é como que você se posiciona? 

229.  L. é que a aula seja algo interessante né? 

230.  L. que não seja aquela aula maçante né? 

231.  L. eu acho que o ensinamento / o ensinar / o aprendizado vem 

232.  L. quando a pessoa tá .... é relaxada 

233.  L. e ela GOSTA do que tá fazendo 

234.  L. eu gosto de trabalhar com atividades lúdicas né? 

235.  L. pra proporcionar esse aprendizado  

236.  L. e não ficar aquela só (tocar) no conteúdo 

237.  L. ser conteudista  conteudista 

238.  L. então aí 

239.  L. é por isso que agente faz uma viagem 

240.  L. no conhecimento que eles têm de mundo né? 

241.  L. até chegar ... ao objetivo /.../ 

242.  P. como o conhecimento você acha foi trabalhado? 

243.  P. foi transmitido foi construído foi co-construído 

244.  P. e por quê? 

245.  L. o conhecimento é construído né? 
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246.  L. de uma certa forma ... 

247.  L. é  a cada aula a gente vai construído um pouco ... 

248.  L. eu acho que foi razoavelmente bem construído 

249.  L. nessa aula 

250.  L. teve alguns probleminhas né? 

251.  L. mas ... 

252.  P./.../ qual o problema que você achou que teve na aula? 

253.  L. é  ...  esse / essa indisciplina 

254.  L. é que eles  

255.  L. na realidade POR estar sendo gravado 

256.  L. eles queriam até ... 

257.  L. assim ficar testando o professor 

258.  L. testando os colegas /.../ 

259.  P. /.../ fora / fora vamos supor essa gravação   

260.  P. você acha que normalmente eles / eles assim 

261.  P. conversam bastante? 

262.  P. fazem brincadeiras? 

263.  L. não eles fazem 

264.  L. normalmente eles fazem isso  

265.  P. certo 

266.  P. achou que teve um pouco mais dessa vez? 

267.  L. é talvez sim nessa turma. 

268.  P. /.../ eu assistindo o vídeo /.../ 

(( nesse momento a pesquisadora concorda com a professora dizendo que esse problema de 

indisciplina, parece ser um problema geral nas turmas do Ensino Médio)) 

269.  P. achei até que eles participaram bem 

270.  P. e até esqueceram um pouco da câmera 

271.  P. achei que até você esqueceu um pouco da câmara 

272.  L. é no final é exatamente ((ela sorri)) 

273.  L. no início eu tava bem tensa. 

274.  P. no início mais tensa 

275.  L. é 

276.  P. depois vai relaxando 

277.  L. é. 

278.  P. o que você acha de / de mostrar essa fita pra eles? /.../ 

279.  P. /.../eles se vendo no vídeo? 

280.  L. não acho que seria interessante 

281.  L. até mesmo pra conversar  

282.  L. olha só o que vocês ... 

283.  L. pra mostrar o que eles tão fazendo em sala de aula 
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284.  L. pra ver se corta um pouco isso. ((ela refere-se ao problema da  

           ((indisciplina)) 

Agora ela fala sobre o interesse dos alunos: 

285.  L. você vê como eles prestam atenção 

286.  L. eles têm / são muito interessados né? /.../ 

287.  L. isso até estimula o professor a trabalhar mais  

288.  L. e trazer coisas né? 

289.  L. material extra ...  

290.  L. para ajudar ... no desenvolvimento né? ... 

291.  L. do idioma 

292.  P. o que você acha dessa parte do listening? 

293.  L. eles gostam muito 

294.  L. é impressionante /.../ 

295.  L. nós não trabalhamos  

296.  L. o foco não é / a auditiva nem a oralidade 

297.  L. mas eles / todo o trabalho que eu proponho nessa área  

298.  L. eles adoram 

299.  L. eles vibram muito com isso. 

No trecho abaixo a pesquisadora pergunta a professora Luciana sobre uma das atividades que 

foi desenvolvida naquela aula: 

300.  P. /.../ qual era a atividade? /.../ ((a turma foi dividida em grupos)) 

301.  L. /.../ fazer um resumo (( cada grupo ficou responsável por um  

            paragrafo)) 

302.  L. pra dizer o que tinha em cada parágrafo 

303.  P. certo 

304.  L. então eles tinham que entender o que... cada  parágrafo ... 

305.  L. pra depois responder 

306.  L. pra não passar despercebido 

307.  L. e ... não dá tempo da gente se deter palavra por palavra 

308.  L. /.../ mas aí [como trabalhamos já com estratégias de leitura 

309.  L. eles fazem ... através das estratégias de leitura 

310.  L. eles vão fazendo um reconhecimento do que cada parte ... tem 

311.  L. e vão falar pra turma 

312.  L. aí cada um complementa 

313.  L. como você vai ver depois né? 

... 

314.  L. porque só pra gente ... focar ... a parte de interpretação 

315.  L. já que ... essa  parte é mais importante (( ela gesticula com os dedos  

           “entre aspas”)) 

316.  L. que é considerado importante pro Ensino Médio 
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317.  L. saber fazer a leitura e interpretar... em inglês. 

Nas falas a seguir a professora comenta sobre sua visão em relação à aprendizagem: 

318.  L. aquela questão que até você falou (sobre visão de aprendizagem) ((a pesquisadora havia 

anteriormente perguntado a professora sobre sua visão de aprendizagem)) 

319.  L. eu estava pensando exatamente nisso 

320.  L. é porque eu não sigo só uma visão né? 

321.  L. de uma certa forma uma abordagem de várias visões... 

322.  L. então de acordo com o grupo  

323.  L. de acordo com o momento 

324.  L. eu vou trabalhando... da melhor forma possível 

325.  L. pra que haja envolvimento e motivação ... 

326.  L. porque a coisa que eu mais DETESTO em sala de aula 

327.  L. ... é assim... /.../ tá trabalhando / tá ministrando uma aula e os alunos 

          entediados 

328.  L. isso ... eu mudo totalmente 

329.  L. às vezes eu planejo algo 

330.  L. e se de repente eu vejo que tá muito monótono 

331.  L. os alunos não tão é ...demonstrando ... 

332.  L. o que eu imaginava  

333.  L. aí eu tento mudar ...  na mesma hora ... 

334.  L. /.../ eu não gosto de deixar eles totalmente soltos 

335.  L. como muitas aulas que agente vê 

336. L. senta ali e deixa os alunos pra lá ((aqui ela se refere a alguns  

           professores)) 

337.  L. eu não gosto de trabalhar dessa forma. 

Nos excertos abaixo Luciana fala de sua experiência de se ver em vídeo: 

338.  P. /.../ você se olhando agora  

339.  P. assim no vídeo 

340.  P. olhando os alunos  

341.  P. o que você percebeu assim /.../ 

342.  P. ... alguma coisa que você não percebia antes ou não? 

343.  P. /.../ você percebeu alguma coisa diferente? 

344.  L. no caso é bem interessante 

345.  L. você se vê né?  

346.  L. é uma 

347.  L. como e que é ?  

348.  L. uma meta linguagem 

349.  L. você avaliando a sua própria prática 

350.  L. eu acho que isso é muito interessante 

351.  L. isso vai / tá me fazendo refletir  
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352.  L. em vários aspectos 

353.  L. em várias coisas 

354.  L.o que eu posso focar mais ... 

355.  L. os alunos 

356.  L. eu tô percebendo que eles realmente são mais concentrados 

357.  L. eles tão ali 

358.  L. porque às vezes eu acho  

359.  L. que eu fico tão preocupada com o barulho que eles fazem 

360.  L. que eu não presto atenção que eles tão ... nos seus cantinhos 

361.  L. fazendo as atividades. 

Segunda Parte da Gravação  

Nas falas abaixo Luciana fala sobre sua presença em sala de aula: 

362.  L. não essa questão de tá ali em cima olhando, né? 

363.  L. de uma certa forma é: / acaba exercendo uma é:... 

364.  L. uma pressão em cima deles, né? 

365.  L. pra eles participarem  

366.  L. àqueles que / que por ventura não quisessem participar ... ou  

            responder  

367.  L. é só pelo fato de o professor tá ali em cima  

368.  L. eu acho já FORÇA ... a participação deles. 

369.  P. a participação 

370.  P. você acha que teve alguém ali que não tava participando 

371.  L. não geralmente tem 

372.  P. ou que você percebeu? 

373.  L. no início não sei se você percebeu 

374.  L. que tinha / havia duas alunas é que estavam sem livros  

375.  L. ou não abriram o livro 

376.  L. aí ou eu fui lá falei 

377.   L. aí depois que passou a câmera eu vi que elas [[ já estavam com o livro  

             né? 

378.  L. então assim 

379.  L. até no início eu falei  

380.  L. gente não quero ninguém na minha sala olhando pro teto não...né? 

381.  L. se não quiser assistir aula fique lá fora nem entre.     

 

382.  L. e assim o que eu percebi também muito nessa aula que eu falei pouco  

   né? 

383.  L. na realidade tudo eu jogava pra eles 

384.  L. porque geralmente tem aquelas aulas  

385.  L. que você passa o tempo todo falando explicando né? 
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386.  L. /.../ mas de uma certa forma eu tava sempre ... é dando subsídios   

387.  L. pra eles falarem ... pra eles ... usarem o tempo né? ... da aula 

388.  L. não ficarem só na figura do professor. 

Luciana comenta novamente sobre a atitude de certos alunos: 

389.  L. olha como ele atrapalha! 

390.  L. ele ajuda e atrapalha ao mesmo tempo né? 

391.  L. que a gente tava focando num assunto  

392.  L. ele já vem com outra ... pergunta que não tem nada a ver 

393.  P. como você os conhece 

394.  P. você / você consegue a / perceber agora né? 

395.  P. como eles agem? 

396.  L. é 

397.  L. exatamente 

398.  P. o que você acha 

399.  P. quando você tá lá na frente 

400.  P. e não está sendo gravada 

401.  P. você tem toda essa percepção deles? 

402.  L. DE JEITO NENHUM ((ambas sorriem)) 

403.  P. agora da pra você [[ 

404.  L. da pra ver exatamente 

405.  L. porque quando eu viro 

406.  L. (do jeito) como virei 

407.  L. e fiquei só focada / foco só em um aluno 

408.  L. eles falam mil coisas 

409.  L. e reagem ... 

410.  L. não tenho a mínima ideia do que rola ((ela sorri)) 

411.  P. do que eles tão fazendo  

412.  P. agora você está percebendo  

413.  L. e eu vou pegar mais no pé dele ((ela sorri)) 

414.  L. ele vai se ver comigo agora  

415.  L. senta aqui meu queridinho ((continua sorrindo e falando em tom de 

            brincadeira)) 

Nos excertos a seguir nossa colaboradora fala de sua experiência com turmas de primeiro ano 

do Ensino Médio: 

416.  L.(...) no início eu fiquei LOUCA com essa turma LOUCA LOUCA 

417.  L. os primeiros anos 

418.  L. meu Deus ... onde é que eu vim parar 

419.  L. porque o segundo ano 

420.  L. eles são mais maduros né? 

421.  L. segundo e terceiro ano 
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422.  L. que eu / esse tempo todo que eu estou ensinando 

423.  L. só trabalhei com esses dois níveis né? 

424.  L. e quando eu entrei na sala de aula 

425.  L. me deu um desespero 

426.  L. porque eles não paravam de falar 

427.  L.e eu meu Deus  

428.  L. como é que eu vou controlar esses alunos 

((ambas concordamos que isso seria uma questão de imaturidade)) 

429.  L. /... /mas eu gostei da experiência assim 

430.  L. falando / sendo bem sincera 

431.  L. hoje eu estou no tercei [ entrando no quarto bimestre  

432.  L. eu tô gostando 

433.  P. você continua com essa mesma turma também né? 

434.  L. é  

435.  L. é exatamente 

436.  L. porque eles também vão amadurecendo com o tempo 

437.  L. não é só na minha matéria 

438.  L. porque ... na realidade o inglês 

439.  L. eu acho interessante  

440.  L.porque ... ele é multidisciplinar 

441.  L. você trabalha com várias disciplinas  

442.  L. então você tem que entender um pouquinho de cada disciplina né? 

443.  P. hum hum 

444. L. e eles no caso vão amadurecendo 

445.  L. através das disciplinas que eles têm. 

Luciana comenta nas falas a seguir sobre o barulho dos alunos em sala de aula: 

446.  L.de repente dá impressão que não tá havendo [ as vezes né? 

447.  L. dá im /pressão que não tá havendo aprendizado  

448.  L. por causa do BARULHO né? 

449.  P. ahã  

450.  P. mas agora você 

451.  L. é 

452.  P. você tava vendo /.../ 

453.  L. exatamente 

454.  P. é que o barulho é tão grande 

455.  L. que eles desconcentram você. 

Nesse momento a pesquisadora pergunta sobre uma das atividades que os alunos estão 

desenvolvendo: 

456.  P. /.../ que momento dessa atividade [qual é? /.../ 

457.  L. eles estão em grupos 
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458.  L. em grupos 

459.  L. são quatro ou cinco 

460.  L. pra fazer a: [[ sim mas agora eles tão dizendo 

461.  L. eles tão falando  

462.  L. cada um tá ajudando ... né? 

463.  L. um pouco 

464.  P. certo 

465.  L. porque eles  

466.  L. não só falam 

467.  L. muitas vezes o que tem no texto 

468.  L. mas a intertextualidade 

469.  L. o que tá nas entrelinhas 

470.  L. eles também comentam 

471.  P. certo 

472.  L. ... o que tá implícito. 

A professora observa que um aluno dá as respostas todas em inglês como podemos observar 

na fala abaixo: 

473.  L. ele responde tudo em inglês né? 

Luciana ressalta na fala abaixo que seus alunos vão gostar de ver a gravação da aula: 

474.  L. eles vão adorar assistir isso 

475.  L. principalmente ele ((ela está se referindo ao aluno que dá todas suas respostas em inglês)) 

Alguns aspectos que ela observa sobre sua aula e os alunos: 

476.  L. gente tanta pergunta e resposta! 

477.  L. fazer em um minuto ((ela observa que são muitas perguntas e que um minuto é muito pouco 

para os alunos respondem)) 

478.  L. só estou ... assim 

479.  L. impressionada com participação deles ... assim 

480.  L. total 

481.  L. essa questão também da interação né? 

482.  L. que é importantíssima 

483.  L. eles interagem mesmo. 

484.  L. porque se torna híper monótono se só você fica falando o tempo todo 

485.  L. às vezes você pensa que os alunos estão olhando pra você  

486.  L. mas eles tão viajando 

487.  L.é engraçado que dava a impressão que ... é ... tava uma bagunça  

488.  L. quando tava gravando 

489.  L. e eu (disse)  

490.  L. meu Deus essa aula vai sair um HORROR! 

491.  L. porque eu imaginei que tava uma [ tudo muito truncado 

492.  P. você tá vendo que não né? 
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493.  L. não 

494.  L. realmente é ... impressionante 

495.  L. eu até gostei 

496.  L. porque eu tava preocupada 

497.  L. meu Deus essa aula foi HORRÍVEL HORRÍVEL! 

498.  L. ninguém vai entender nada 

499.  L. a gente vendo de fora né? 

500.  L. o que a gente pensa o que tá ruim ... né? 

501.  L. tá até bom 

502.  L. e o que a gente pensa que tá bom  

503.  L. tá ruim né? 

504.  L. porque algumas coisas ali... não ficaram interessante 

505.  L. mas ... no geral eu até que estou gostando né? 

506.  L. principalmente o empenho dos alunos. 

507.  L. essa questão que eu traduzi muito né? 

508.  P. você achou que você traduziu? 

509.  L. é: traduzi muito 

600.  L. geralmente assim ... não é legal né? 

601.  L. é bom que eles ...  

602.  L. pelo contexto eles absorvam 

603.  L. eu percebi que muita coisa eu traduzi 

604.  P. foi? /.../ 

605.  L. e até mesmo pra adiantar a aula né? 

606.  L. porque de repente 

607.  L. porque eu QUERO que eles passem  

608.  L. só pro passo seguinte 

609.  L. quando entenderem MESMO 

610.  L. aí você vai e explica ... é ... traduz mas ... 

611.  L. eu percebi isso ... que tem MUITA tradução né? 

612.  L. eu vou ver  

613.  L. o que eu posso fazer pra modificar um pouco isso ((ela sorri)) 

614.  L. minhas olheiras ((ela aponta para um de seus olhos)) 

615.  L. ele gravou / (ficou me gravando o tempo todo) ((ela sorri)) 

616.  L. deveria ter gravado o pessoal ... os alunos ((ela se referi ao camera  

            man)) 

617.  L. (essa aula teve muito chiado) ((ela se referi ao seu sotaque carioca)) 

618.  L. eu vou gravar todas as minhas aulas agora ((ela sorri))  

619.  L. clarinha lindinha ((ela sorri da forma como chama sua aluna)) 

620.  L. o que você acha de você escrevendo no quadro? /.../ 

621.  L. é corrida né? ((ela sorri)) 
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622.  L. tá toda torta 

623.  L. mas eu gosto muito de pedir pra eles escreverem também... né? /.../ 

624.  L. é ...  tem que melhorar um pouquinho né? 

625.  L. essa letra aí ((ela sorri)) 

626.  L. tem que melhorar um pouco 

627.  L. nessa idade eles têm muito a questão da competição né? 

628.  P. é /.../ 

629.  L. eles ficam competindo 

630.  L. muito quem tem maior conhecimento /.../ 

631.  L. ela perguntou e eu ... não ... respondi ((ela se referi a uma aluna)) 

632.  P. acho que ali ela tentou perguntar e você não escutou /.../ 

633.  L. foi 

634.  L. ela tá chateada ((ela sorri)) 

Alguns comentários sobre o final da aula: 

635.  P. tem alguma coisa que você quer falar? 

636.  L. não  porque já no final da aula eles já ficam mais dispersos né? 

637.  L. já tem uma dispersão  

638.  L. realmente assim ...  é cansativo 

639.  L. o trabalho de conteúdo o tempo todo 

640.  L. de exercícios 

641.  P. aí ... por isso que  você ... usou a música? /.../ 

642.  L. é... a música quebra um pouco /.../ 

643.  P. você acha que os objetivos foram atingidos assim ... nessa aula? 

644.  L. sim 

645.  L. houve a participação de todos 

646.  L. houve aprendizado 

647.  L. eles demostraram aprendizado 

648.  P. se você tivesse que organizar essa aula diferente 

649.  P. você faria? 

650.  L. sim ... faria ...faria 

651.  L. talvez ... é eu teria que pensar em outra forma 

652.  L. mas a parte de exercício teria que ser algo mais dinâmico 

653.  L. que ficou meio / um pouco monótono 

654.  P. você achou que ficou monótono 

655.  L. é  

656.  L. tanto que eu pude perceber no rostinho dos alunos ((ela gesticula a  

           cabeça para demonstrar o cansaço dos alunos)) 

657.  P. certo 

658.  P. você adotaria uma outra postura? 

659.  P. ou o conteúdo  
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660.  L. o conteúdo não  

661.  L. mas a forma de aplicar 

662.  L. eu mudaria sim 

663.  P./.../ você acha que essa aula contribuiu para formação deles? 

664.  L. sempre contribui 

665.  L. porque eles começam a fazer uma reflexão 

666.  L. do que eles conhecem 

667.  L. do conhecimento que eles têm 

668.  L. e...eles ampliaram o conhecimento deles aí com certeza 

669.  L. não só em inglês  

670.  L. mas em conhecimento de mundo 

671.  L. trabalharam com a parte de biologia 

672.  L. do cérebro 

673.  P. certo 

674.  L. fizeram até associação com o conhecimento 

675.  L. que eles já tiveram com o atual 

676.  P. você tem mais um comentário  

677.  P. que você queira falar sobre a aula? /.../ 

678.  L. /.../ foi uma experiência muito gratificante pra mim 

679.  L. porque eu ... posso / a partir de agora eu posso 

680.  L. eu vou fazer / já estou fazendo minhas reflexões 

681.  L. e muitas coisas serão mudadas ... com certeza 

682.  L. principalmente a visão que eu tinha da minha sala de aula 

683.  L. desse grupo né? 

684. P. você (toparia) gravar tua aula novamente? 

685.  L. gostaria muito 

686.  P. você acha que ajuda se ver? 

687.  L. ajuda muito 

688.  L. mesmo como eu tinha dito  

689.  L. eu achava que essa aula tinha sido improdutiva né? 

690.  L. pelo barulho... pela bagunça 

691.  L. e ao assistir a aula 

692.  L. eu percebi que teve um bom rendimento 

693.  P. hum 

694.  L. e até eu nem lembrava disso que eu andei bastante na aula 

695.  L. consegui trabalhar essa parte de ... monitoração né? 

  

  


