
i 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA KASSIMATI MILANEZ 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIAS DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS SOBRE ENSINAR 
INGLÊS PARA FINS ESPECÍFICOS  

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 
2014

 



i 
 

 
MARIA KASSIMATI MILANEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTÓRIAS DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS SOBRE ENSINAR 
INGLÊS PARA FINS ESPECÍFICOS  

 
 
 
 
 
 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Estudos da Linguagem 
da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, para a obtenção do título de 
Doutora em Estudos da Linguagem. 
 
Área de concentração: Linguística 
Aplicada.  
 
Orientador: Prof. Dr. Orlando Vian Jr.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NATAL/RN 
2014 



ii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação da Publicação na Fonte. 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA). 
  

 
       Kassimati-Milanez, Maria.          

               Histórias de professores universitários sobre ensinar Inglês para Fins 

Específicos / Maria Kassimati Milanez. – 2014.           

               215 f. 

               

               Tese (Doutorado em Estudos da Linguagem) – Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. 

Departamento de Letras. Programa de Pós Graduação em Estudos da 

Linguagem, 2014. 

               Orientador: Prof. Dr. Orlando Vian Junior. 

               Área de concentração: Linguística Aplicada  

 

                            

                1. Língua inglesa – Ensino. 2. Inglês para Fins Específicos - Inglês 

Instrumental. 3. Professores universitários – Formação. I. Vian Junior, 

Orlando. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. Título.  

   

 

        RN/BSE-CCHLA                                                            CDU 811.111:378 

 

 

 



iii 
 

                                                                                       
HISTÓRIAS DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS SOBRE ENSINAR 

INGLÊS PARA FINS ESPECÍFICOS  
 

 

Maria Kassimati Milanez 

 

 
Banca Examinadora 

 
 
 

Prof. Dr. Orlando Vian Jr.  
Presidente - UFRN 

 
 

Profª Drª Dilma Maria de Mello  
Examinadora Externa - UFU 

 
 

Profª Drª Carla Lynn Reichmann  
Examinadora Externa - UFPB 

 
 

Profª Drª Marília Varela Bezerra de Faria 
 Examinadora Interna - UFRN 

 
 

Profa. Dra. Janaina Weissheimer  
Examinadora Interna - UFRN 

 
 

Profa. Dra. Beatriz Gama Rodrigues 
Suplente Externo - UFPI 

 
 

Prof. Dr. Marcelo da Silva Amorim 
Suplente Interno - UFRN 

 
  
 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Estudos da Linguagem 
da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, para a obtenção do título de 
Doutora em Estudos da Linguagem. 
 
 

  
                                                                                      Natal, 4 de fevereiro de 2014 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe, com quem 

aprendi a amar histórias lidas 

e contadas. 



v 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Sou um ser concomitante: reúno em mim o 
tempo passado, o presente e o futuro, o 
tempo, que lateja no tique-taque dos 
relógios. Para me interpretar e formular-me, 
preciso de novos sinais e articulações novas 
em formas que se localizem aquém e além 
de minha história humana. Transfiguro a 
realidade e então outra realidade, sonhadora 
e sonâmbula, me cria. Por enquanto o tempo 
é o quanto dura um pensamento”. 

 
Clarice Lispector, Água Viva 



vi 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 

Quem já escreveu uma tese sabe a tarefa árdua que é. Por mais que partilhemos as 
dificuldades e emoções dessa jornada com outros, somente entende exatamente  
quem já passou por essa estrada e, ainda assim, é uma experiência diferente para 
cada pessoa. Eu não teria chegado ao fim dessa corrida sem o apoio de minha 
família, amigos, professores e colegas. E certamente, nem a teria iniciado sem a fé 
de que o Universo conspiraria a meu favor. Sempre tive a certeza de poder contar 
com a Fonte, que me deu forças nunca imaginadas nos momentos mais críticos 
dessa jornada e a quem primeiramente sou grata.  
 
Às pessoas que me acompanharam de alguma forma nesse caminho, de perto ou 
de longe, gostaria também de agradecer. 
 
A todos os professores de Inglês Instrumental do Brasil, em universidades, institutos 
técnicos, escolas e cursos de línguas, por seu autodidatismo, pesquisa, empenho e 
persistência e por seu amor à abordagem, ainda que, muitas vezes, sua importância 
não seja devidamente reconhecida. 
 
A meus pais que sempre acreditaram que eu tinha um grande futuro nos estudos, 
especialmente meu pai (in memorian) que sempre quis uma filha “doutora” e que, 
espero, fique feliz, onde estiver, por eu ter chegado lá, mesmo não sendo doutora 
em Medicina, como ele queria.  Às minhas irmãs que, de longe, sempre me 
apoiaram e torceram por mim. Aos meus filhos, que acompanharam de perto, 
quando possível, todo o processo, me incentivando e crendo que eu conseguiria 
chegar ao fim com sucesso. 
 
Aos meus amigos e amigas, alguns de infância, outros da adolescência, outros 
ainda da juventude e finalmente os da idade adulta e da maturidade. A todas as 
pessoas que um dia fizeram parte de minha vida, separadas pelo tempo e distância, 
e que as redes sociais virtuais conseguiram reunir e, por meio desse veículo, 
acompanharam todo esse processo, sempre me estimulando a prosseguir. 
 
À amiga Adriana, pela troca de confidências, acadêmicas, profissionais e pessoais, 
sempre na torcida pelo meu sucesso. À Silvana, amiga que sempre esteve pronta a 
me ouvir e apoiar quando necessário. À Noelma, colega e amiga, doutoranda como 
eu, que me ouviu e compreendeu quando eu precisava desabafar sobre a profissão, 
a academia e a vida. 
 
A Jonas, que ouviu muitas queixas e desabafos intermináveis, pacientemente, 
ficando sempre do meu lado e acreditando que eu superaria tudo. Obrigada também 
por ter adoçado esses momentos com mimos de chocolate e por ter entendido as 
ausências, quando tive que escolher ficar no computador trabalhando nesta 
pesquisa. 
 
Ao meu orientador, pelo acompanhamento em cada momento do processo, sem 
deixar de observar e corrigir nenhum detalhe. Certamente não sou mais a mesma 
depois dessa convivência de quatro anos, quando aprendi a admirar o seu 
conhecimento, com o qual sempre pude contar, e disponibilidade em compartilhá-lo. 



vii 
 

Muitíssimo obrigada por ter me apresentado à pesquisa narrativa, pois isso deu um 
novo sentido a minha tese e a minha vida acadêmica. 
 
Aos professores do Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas 
(DLLEM), da UFRN, que participaram desta pesquisa. 
 
A Clarice, Vânia e Laura que contaram suas histórias de maneira tão desprendida: 
esta tese não existira nem seria o que é sem a colaboração de vocês. 
 
Aos professores do PPGEL, especialmente ao meu orientador, pelos ensinamentos 
nas disciplinas: nunca aprendi tanto sobre minha área de interesse. 
 
Às professoras Selma Alas e Janaína Weissheimer, pelas contribuições e sugestões 
nas duas qualificações. Obrigada pelos elogios a minha escrita e às histórias 
contadas na pesquisa. 
 
Às professoras Dilma Mello, Carla Reichmann, Janaína Weissheimer e Marília 
Varela pelas sugestões e pela prazerosa arguição dialogada na defesa. 
 
Aos professores Lauro e Marcela, da Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) da 
UFRN, meus mais recentes colegas, de quem aprendi a gostar em pouco tempo. 
Minha admiração, desde o início, por sua postura ética, imparcial e comprometida 
com a qualidade de ensino desta instituição. Obrigada pela paciência com minhas 
necessidades de trocar e compensar horários para me dedicar à tese, pelo carinho e 
pela torcida por meu sucesso acadêmico e profissional, mesmo me conhecendo 
havia apenas um semestre. Vocês renovaram as minhas esperanças nos 
relacionamentos profissionais e acadêmicos. 
 
Aos colegas coorientandos, especialmente à Lourdes e à Beatriz, que 
compreenderam, mais do que ninguém, como eu me sentia nos momentos mais 
críticos, mas que acreditaram sempre em um final feliz, me incentivando a ir em 
frente, apesar de tudo. 
 
A meus alunos, pela torcida e interesse pela minha tese e pelo meu sucesso. Uma 
das motivações de pesquisar sobre o inglês instrumental foi me capacitar mais para 
uma prática reflexiva a fim de melhor suprir suas necessidades nessa área. 
 
A todos que, mesmo sem querer, acabaram me ajudando a sair da minha zona de 
conforto e a perceber que existem caminhos melhores. Isso me deu a certeza de 
que nada acontece por acaso e que tudo pode ser revertido para o bem, se assim 
acreditarmos.  

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 
RESUMO 

 
 
 

A presente pesquisa tem como pressupostos teórico-metodológicos (1) a Pesquisa 
Narrativa (PN – CLANDININ; CONNELLY, 2011), (2) a Gramática Sistêmico-
Funcional (GSF – HALLIDAY, 1985, 1994; THOMPSON, 2002; EGGINS, 1994; 
HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004) e (3) a abordagem de ensino de Inglês para Fins 
Específicos (IFE – HUTCHINSON; WATERS, 1987; CELANI, 2005; RAMOS, 2005), 
com o objetivo geral de fazer um levantamento dos sentidos construídos pelos 
professores participantes sobre o IFE, a formação específica que receberam para 
ministrá-lo e a sua experiência em ensiná-lo no nível superior. Os textos de campo 
e, por conseguinte, as análises, foram organizados em dois grupos distintos: o 
primeiro com dados gerados a partir de um questionário aplicado a nove professores 
de uma instituição pública no nordeste brasileiro, contendo perguntas abertas e 
fechadas a respeito de sua formação e de suas experiências em ministrar a 
disciplina de Inglês Instrumental e o segundo grupo, a partir do enfoque nas 
experiências de três professoras do primeiro grupo que continuavam ensinando IFE, 
com dados gerados por entrevistas com essas participantes e por suas 
autobiografias, além dos dados gerados pela autobiografia da própria pesquisadora, 
também participante da pesquisa. Foi usada a ferramenta computacional WordSmith 
Tools 6.0 (SCOTT, 2012) para selecionar, organizar e quantificar os dados a serem 
analisados no primeiro  grupo de textos, identificando-se os tipos de Processos e os 
Participantes, pelo Sistema de Transitividade (HALLIDAY;  MATTHIESSEN, 2004), 
sendo que os Processos mais usados pelos professores no questionário  foram os 
Materiais, seguidos dos Relacionais e em terceiro lugar os Mentais, indicando que a 
maioria relatou mais suas ações com relação ao ensino de IFE, classificou ou definiu 
a abordagem, sua formação e suas experiências do que demonstrou seus 
pensamentos e emoções a respeito de ensinar IFE. A maioria dos nove professores 
afirma fazer a análise de necessidades, mas nem todos a fazem de acordo com o 
que estabelecem os autores por eles citados ou outros autores considerados 
referência nessa área, tais como os que usamos nesta pesquisa. Do mesmo modo, 
suas definições e concepções sobre IFE, na maioria das vezes, diferem das desses 
autores. Todos os professores participantes alegam não ter tido formação específica 
para ensinar IFE na licenciatura. Ao analisar os relatos das quatro professoras do 
segundo grupo de textos de campo, com base na composição de sentidos segundo 
Ely, Vinz, Downing e Anzul (2001), percebeu-se que o tipo de conhecimento que 
estas referem usar para ministrar IFE está relacionado ao Conhecimento Prático 
Pessoal e ao Conhecimento Profissional (ELBAZ, 1983; CLANDININ, 1988). Em 
seus relatos, foram identificadas também imagens que representam suas 
concepções a respeito de ensinar e ser professora. Esperamos, através desta 
pesquisa, contribuir tanto para a compreensão do que pode significar ensinar IFE 
para os professores do contexto pesquisado, como para a formação continuada de 
professores de IFE, assim como para uma revisão nos currículos de Letras e do 
papel do IFE na formação do professor de língua inglesa. 
 
Palavras-chave: Pesquisa Narrativa. Inglês para Fins Específicos. Gramática 
Sistêmico-Funcional. Sistema de Transitividade. Construção de sentidos. 
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ABSTRACT 

 
 
 

This research has as its theoretical and methodological assumptions (1) the 
Narrative Inquiry (CLANDININ; CONNELLY, 2011), (2) the Systemic Functional 
Grammar (HALLIDAY, 1985, 1994; THOMPSON, 2002; EGGINS, 1994; HALLIDAY; 
MATTHIESSEN, 2004) and (3) the English for Specific Purposes Approach (ESP - 
HUTCHINSON; WATERS, 1987; CELANI, 2005;  RAMOS, 2005),  and its overall 
objective is to  survey the meanings construed by the participants who are ESP 
practitioners and have not received a specific education to teach this approach at 
their undergraduation. The field texts and therefore the analises were divided into two 
distinct groups: the first with data generated from a questionnaire applied to nine  
professors from a federal university in the northeast of Brazil, which contains open 
and closed questions about their training and their experiences in teaching ESP; the 
second group, focusing this time on the experiences of three professors from the first 
group who were still teaching ESP, with data generated from interviews with these 
participants in addition to the data generated from their autobiographies and from the 
researcher´s as well. The computational tool WordSmith Tools 6.0 (SCOTT, 2012) 
was used to select, organize, and quantify data to be analyzed in the first group of 
texts, identifying the types of Processes and Participants through the Transitivity 
System (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004). The Processes which were more used 
by the professors in the questionnaire were the Material, followed by the Relational 
and then the Mental  ones,  indicating that most professors reported their actions 
related to the teaching of ESP, rated or evaluated the approach, their training to 
teach it and their experiences, hence, rarely showing their thoughts and emotions 
about teaching ESP. Most of the nine professors say they carry out needs analysis, 
but not all do it according to the  authors cited by them or the ones that are 
considered a reference in this area,  such as the ones used in this research as 
reference. Similarly, their definitions and conceptions of ESP, in most cases, differed 
from these authors. All the professors claim not having had specific education to 
teach ESP at the undergraduation. When examining the stories of the four teachers, 
in the second group of the  field texts, based on meaning composition according to 
Ely, Vinz, Downing and Anzul (2001), it was revealed that the kind of knowledge they 
report using when they teach ESP is related to their Personal Practical Knowledge 
and their Professional Knowledge (ELBAZ, 1983; CLANDININ, 1988).  In their 
autobiographies, metaphors were also identified and they represent their concepts of 
teaching and being a teacher. Through this research, we hope to contribute to the 
understanding of what teaching ESP might mean for professors in the researched 
context and also to the continuing education of ESP practitioners, as well as to a 
review of the curricula in the English language undergraduate courses and of the role 
of ESP in the training of these professionals. 

 
Keywords: Narrative Inquiry. English for Specific Purposes. Systemic Functional 
Grammar. Transitivity System. Meaning Construction. 
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INTRODUÇÃO: O CONCÍLIO DOS DEUSES 

     

     Quando os Deuses no Olimpo luminoso, 
     Onde o governo está da humana gente, 
     Se ajuntam em consílio glorioso, 
     Sobre as cousas futuras do Oriente. 
     Pisando o cristalino Céu fermoso, 
     Vêm pela Via Láctea juntamente, 
     Convocados, da parte de Tonante, 
     Pelo neto gentil do velho Atlante.     
                            (CAMÕES, 1999, p. 65, 66) 

 

 O título deste capítulo faz alusão a Os Lusíadas, de Camões, onde este narra 

uma reunião dos deuses do Olimpo para decidirem sobre o futuro dos navegadores 

portugueses, como pode ser observado na estrofe 20 do Canto I, em epígrafe. 

 Como nesse trecho do poema épico lusitano, este capítulo de introdução 

reúne os deuses do Olimpo que, nos capítulos seguintes, serão distribuídos para 

representarem os meus papeis como pesquisadora e como professora. 

 

 

 
Fotografia 1: Quadro dos deuses no Olimpo.

1  

 

                                                           
1
 Esta e as demais imagens e fotografias relacionadas aos deuses gregos – e a outras metáforas 

utilizadas no decorrer da tese, foram retiradas do Google Images e suas fontes, bem como as datas 
de acesso, encontram-se listadas no Índice de Fotografias nas páginas xiii e xiv. 
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 A motivação para realizar esta pesquisa originou-se no meu interesse pelo 

ensino de Inglês para Fins Específicos (IFE) ou English for Specific Purposes (ESP) 

devido a minha própria experiência nessa área desde 1997. No convívio com meus 

colegas de profissão, no nível médio ou em escolas de línguas e depois no nível 

superior, percebia um discurso geralmente negativo com relação a essa abordagem 

de ensino de inegável utilidade e eficácia em atingir objetivos específicos de acordo 

com as necessidades dos alunos. 

 Eu percebia o desprestígio do IFE, quando comparado ao Inglês Geral 

(HUTCHINSON; WATERS, 1987), IG doravante, que é o inglês geralmente ensinado 

em cursos de línguas e que visa um fim mais geral para o aprendizado da língua 

inglesa, envolvendo suas quatro macro-habilidades (falar, entender, escrever e ler). 

Consequentemente, observei que sofriam desse desprestígio os professores que se 

dedicavam exclusivamente a IFE, pois se julga que o fazem por puro despreparo ou 

insegurança com relação à língua inglesa, já que normalmente o IFE, ou Inglês 

Instrumental como se tornou mais conhecido na sua modalidade voltada para a 

leitura de textos, é normalmente ensinado usando-se a língua materna, ao contrário 

do IG, em que se usa a língua-alvo quase em todo o tempo na sala de aula. 

 Como eu ensinava IG desde que iniciei minha graduação em Letras e, mais 

tarde, passei a ensinar, também, e ao mesmo tempo, o IFE, tentava entender a 

razão desse preconceito com relação ao ensino dessa abordagem, mas, até o 

momento de iniciar a pesquisa, ainda não tinha conseguido dados suficientes para 

esse entendimento. 

 A partir dessa motivação inicial, surgiram as questões de pesquisa que se 

seguem: 

 

• Quais são as pistas lexicais nos textos dos professores com relação 

aos Processos, Participantes e Circunstâncias e o que significam? 

• Que tipo de conhecimento os professores referem usar para ensinar 

IFE? 

• Quais são as concepções e metáforas dos professores participantes 

sobre ensinar e ser professor? 

• Quais são os sentidos construídos pelos professores universitários 

sobre IFE, sua prática de ensino e sua formação nessa abordagem. 
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 A abordagem de IFE no Brasil tem sido alvo de poucos estudos no Brasil, 

excetuando-se a PUC-SP, onde surgiu, no final da década de 1970, um programa 

para implantar o Inglês Instrumental nas universidades, como ficou mais conhecida a 

abordagem desde então, e fornecer treinamento aos professores interessados em 

ministrá-la, em parceria com o British Council. Conhecido como “o Programa” 

(CELANI; HOLMES; RAMOS; SCOTT, 1988), além desse centro de referência em 

IFE que difundiu a abordagem nas universidades e escolas técnicas federais 

brasileiras, pouco se tem pesquisado sobre essa abordagem em outros centros do 

país.  Especialmente com relação à formação de professores para ensinar IFE, 

existem pouquíssimos estudos a respeito e, quando encontrados, originam-se na 

maioria dos casos na própria PUC-SP, através do LAEL - Programa de Estudos Pós-

Graduados em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, o primeiro programa 

de linguística aplicada do Brasil e onde surgiu o Programa. Isso pode ser facilmente 

constatado quando se procura por Inglês Instrumental ou ESP ou Inglês para Fins 

Específicos em mecanismos de busca de informações na rede mundial de 

computadores. 

  Em termos de Brasil, ainda não há investigações suficientes com relação a 

como as licenciaturas em língua estrangeira, especificamente em língua inglesa, 

lidam com a abordagem de IFE em seus programas de graduação, tampouco 

existem estudos sobre o tipo de conhecimento dos professores que ministram a 

disciplina de Inglês Instrumental na universidade e sobre o tipo de formação que 

estes tiveram para ministrar essa abordagem. Ao se procurar por esse último tema  

na rede mundial, simplesmente não encontramos no Brasil pesquisas a respeito. 

 Partindo dessas constatações e das perguntas de pesquisa já citadas, 

chegamos ao objetivo geral da pesquisa que é identificar e interpretar os sentidos 

construídos pelos professores de IFE no nível superior a respeito desta abordagem 

e sua formação, conhecimento e experiência para ensiná-la. 

 Com base nesse objetivo geral, foram delineados os seguintes objetivos 

específicos: 

 

 Analisar as escolhas lexicais dos professores, referentes aos grupos 

verbais, nominais e às locuções adverbiais e prepositivas que 

correspondem, respectivamente, aos Processos, Participantes e 

Circunstâncias nos textos de campo. 
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 Identificar pistas linguísticas nos textos dos professores que apontem 

para o tipo de conhecimento que eles afirmam usar na sua prática de 

ensino de IFE na universidade. 

 Identificar e interpretar as metáforas, nos relatos de quatro professoras 

que continuam ensinando IFE, a respeito de suas concepções sobre 

ensinar e ser professor. 

 Compor os sentidos construídos pelas professoras sobre IFE, seu 

entendimento sobre o que é essa abordagem, a formação que 

receberam e como relatam ensiná-la na universidade.  

 

 Os textos de campo estão organizados em dois conjuntos e são formados 

pelas respostas a um questionário contendo perguntas objetivas fechadas e 

perguntas abertas, respondido por nove professores de uma instituição pública de 

nível superior do Nordeste brasileiro e, na segunda fase, por entrevistas e 

autobiografias de quatro professoras, dentre as quais me incluo, sobre nossas 

concepções a respeito do que entendemos por IFE, nossa formação para ensinar 

essa abordagem e nossa experiência em ensiná-la.  

 Analisamos linguisticamente os dados a partir dos pressupostos teórico-

metodológicos da Gramática Sistêmico-Funcional (GSF doravante) de Halliday 

(1985, 1994) e de seus seguidores, Eggins (1994), Thompson (2002) e Matthiessen 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004). 

 As nossas histórias foram analisadas segundo a composição de sentidos 

(ELY; VINZ; DOWNING; ANZUL, 2001) e as metáforas foram identificadas de acordo 

com os pressupostos de Lakoff e Johnson (2002), analisadas hermeneuticamente e 

também segundo a GSF. 

 O presente trabalho se caracteriza como pesquisa narrativa, segundo  

Connelly e Clandinin (1988) e Clandinin e Connelly (2011), por tratar de histórias de 

professores sobre sua prática de ensino e envolver, necessariamente, as histórias 

de vida e as experiências dos professores, a começar pela minha própria história. 

Por se tratar de uma pesquisa narrativa do tipo narrative inquiry, sua metodologia e 

organização também se dão narrativamente, como preconizam esses autores. 

 Existem várias pesquisas sobre formação de professores de inglês, como a 

de Aquino (2012), sobre o professor de inglês reflexivo, onde a autora discorre sobre 

a reflexão-sobre-a-ação conforme Donald Schön e sobre os valores, concepções e a 
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prática de uma professora de inglês de um instituto técnico federal, o que pode levar 

a se repensar novas formas de abordar os cursos de formação docente, além de 

usar, como em nossa pesquisa, a GSF como instrumento de análise.  

 Queiroz (2012) também reflete sobre a formação do professor de língua 

inglesa, a partir de entrevistas de alunos de Letras de uma universidade federal no 

norte do país e suas opiniões acerca do currículo e de sua reformulação. Esse autor, 

assim como nós, também usa a GSF para analisar seu corpus, mais 

especificamente os papéis e os atores sociais representados por esses alunos, 

futuros professores, que apontam para suas experiências e expectativas oriundas da 

sala de aula de sua formação.  

 Uma outra pesquisa relevante, sobre as representações de professores de 

língua inglesa em escolas de línguas e da rede pública, é a de Vargas (2011), que 

também recorre à GSF para analisar os seus dados, através do Sistema de 

Transitividade, assim como nós nesta pesquisa, relativos a respostas de professores 

a um questionário sobre sua profissão, o ensino de inglês e como se veem como 

professores. Os resultados revelam os sentimentos dos professores a respeito da 

pouca valorização que recebem e da maior satisfação dos professores de escolas 

de línguas do que os da rede pública, mas a maioria demonstra estar satisfeita com 

a escolha da profissão e reconhece os desafios que se lhes apresentam em ser 

professor de inglês. 

 Encontramos também um razoável número de pesquisas narrativas, como a 

nossa, principalmente no sudeste do país, como a de Bengezen (2010), na qual a 

autora analisa as histórias de formação do professor de inglês no curso de Letras e 

sua própria história, da mesma forma que o faço nesta pesquisa. A autora usa a 

metáfora da dança para ilustrar as seções de sua dissertação de mestrado e a 

composição de sentidos preconizada por Ely, Vinz, Downing e Anzul (2001) a que 

também recorremos nesta pesquisa.  

 Telles (1996, 2005) é um dos autores que iniciaram a pesquisa narrativa, 

conforme os conceitos de Connelly e Clandinin (1988), Clandinin e Connelly (1995, 

2011), aqui no Brasil, assim como Mello (1999, 2004). Telles (2005) recorre às artes 

para representar a docência e o conhecimento dos professores. Já Mello (2004) 

aborda a questão do currículo e dos conflitos por que passam os alunos e 

professores de um curso de formação de professores de inglês, igualmente 

embasada nesses mesmos autores. 
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 Finalmente, mas não menos importante, encontramos algumas pesquisas 

sobre IFE, mais notadamente na PUC-SP, como a de Monteiro (2009), que foi a 

única autora encontrada, no Brasil, cuja pesquisa trata da formação do professor de 

IFE, abordando, inclusive, os mitos que rodeiam essa abordagem, conforme Ramos 

(2005), da mesma forma que nós nesta pesquisa. Monteiro trabalha com as 

representações dos professores de uma universidade federal do norte do país, onde 

se graduou, e os dados revelaram a necessidade de uma formação mais específica 

na área de IFE, de cursos de formação continuada para professores que já atuam no 

ensino de IFE e a necessidade de se introduzir na matriz curricular do curso de 

Letras daquela universidade uma disciplina com o objetivo de formar professores de 

IFE. 

 Também da PUC-SP, a tese de doutorado de Vian Jr. (2002), sobre o 

planejamento de cursos de Inglês para Negócios em que ele esteve envolvido. O 

autor narra o seu percurso como course designer e reflete sobre as dificuldades de 

encontrar materiais que suprissem as necessidades de seus alunos. Ele discorre 

sobre suas preocupações com as teorias que embasavam a sua prática e sobre o 

planejamento dos cursos que ministrava. 

 Sarmento (2012), da UFRN, no Rio Grande do Norte, aborda a questão do 

levantamento das necessidades (HUTCHINSON; WATERS, 1987; DUDLEY-EVANS; 

ST. JOHN, 1998), assunto e autores usados por nós nesta pesquisa, de um curso de 

Turismo em uma universidade pública do Estado, e a inadequação do currículo 

desse curso aos resultados do levantamento realizado por ela. Lima (2012), também 

da UFRN, aborda a questão do ensino de língua inglesa em um  instituto tecnológico 

federal, analisando os documentos que regem esse ensino, onde destaca a 

abordagem de IFE e sua história no Brasil e no mundo. 

 Por este trabalho se tratar de uma pesquisa narrativa e, portanto, usar uma 

linguagem diferenciada das pesquisas tradicionais em sua elaboração, e por lançar 

mão de metáforas em sua organização, torna-se necessário contextualizar as 

escolhas dessas metáforas, inspiradas em experiências pessoais que passo a 

narrar. 

 Meu envolvimento com a literatura iniciou-se na infância e foi a principal 

motivação, juntamente com o meu interesse e gosto pela língua inglesa, para entrar 

na licenciatura em Letras. Os personagens, mais do que o enredo das histórias, 
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chamavam-me a atenção frequentemente, pois gente sempre me despertou a 

curiosidade, devido a sua variedade e complexidade. 

 Os personagens de que eu mais gostava, desde a infância, eram aqueles 

que tinham algum tipo de poder e que sempre o usavam para ajudar outros 

personagens em dificuldades. Os príncipes dos contos de fadas e os super-heróis 

de revistas em quadrinhos povoaram a minha infância e, depois, os deuses da 

mitologia grega, a minha adolescência. Talvez por isso, ensinar, para mim, é ter 

“superpoderes” para ajudar as pessoas em suas necessidades de conhecimento. 

 Nos tempos de escola, eu era naturalmente solidária com os mais fracos e 

oprimidos (os não muito populares, os excluídos) e estes faziam parte do meu grupo 

de amigos juntamente com os outros, os mais populares. Eu transitava facilmente 

entre um grupo e outro, principalmente na adolescência, o que me fez desenvolver 

um grande senso de justiça, presente até hoje em meu discurso, prática profissional 

e de vida.  

 

 

 
Fotografia 2: Eu aos 10 anos, no Aterro do Flamengo, Rio.2 

                                                           
2
 A fonte de todas as fotografias, minhas e de minha família, nesta pesquisa, são de meu arquivo 

pessoal. 
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 Talvez porque eu também me sentia parte do grupo dos “fracos e 

oprimidos”, em razão de vários infortúnios desde o meu nascimento até o final da 

minha infância, acabava naturalmente atraindo aqueles alunos que a turma 

costumava deixar de lado ou, pior, com os quais praticava bullying, embora nas 

décadas de 1960 e 1970 não existisse tal termo, mas certamente existia a prática. 

Eu mesma sofri bullying, mas sem maiores consequências psicológicas aparentes, 

quando me chamavam de Quatro-olho [sic], Girafa e Olívia Palito, por usar óculos e 

ser muito magra e alta quando criança. 

 No antigo Primário, eu era uma aluna mediana e me destacava apenas em 

redação, leitura, música e artes. Eu tinha imensa dificuldade em matemática e 

disciplinas que exigissem memorização, devido a ser muito dispersa, desatenta e 

insegura por causa de problemas de cunho pessoal por que passei dos sete aos 12 

anos.  Após uma grande mudança nessa área, na adolescência comecei a me 

destacar nos estudos, culminando por ser a terceira melhor aluna de toda a escola, 

no ensino médio. Coincidentemente, foi na adolescência que comecei a ensinar 

matemática e português a colegas e a outros conhecidos, a pedido dos próprios ou 

de amigas de minha mãe que tinham filhos com dificuldades nessas disciplinas. Eu 

me sentia muito bem prestando esse serviço, mas na época não sabia bem por que 

e nem pensava em seguir a carreira de professora, já que meu pai era totalmente 

contra, por não considerar essa uma carreira de futuro. 

 Quando pisei em uma sala de aula como professora pela primeira vez, assim 

que comecei a cursar a licenciatura, senti a grande responsabilidade que é ensinar e 

por isso, quando estou em sala de aula, me sinto um personagem da mitologia 

grega, com poderes (o conhecimento, a experiência) para influenciar o destino dos 

alunos (os humanos), ajudando-os na sua corrida para o sucesso profissional e 

pessoal. É uma sensação de empoderamento, não no sentido de dominação, mas 

de ter a capacidade de poder cooperar e, quem sabe, mudar a vida das pessoas 

para melhor, ajudando a promover a justiça social através da educação. 

 Um dos aspectos da pesquisa narrativa é constantemente buscar o uso de 

novas linguagens que possam expressar o processo de construção do 

conhecimento e o uso de metáforas na escrita do texto de pesquisa é um dos 

mecanismos usados para isso. A partir de uma composição de sentidos (ELY; VINZ; 

DOWNING; ANZUL, 2001), começando por minha origem e história profissional e 
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através de conversas com amigos, colegas, orientador, leitura, releitura e reescrita 

de minha própria narrativa, a partir de minhas próprias experiências pessoais e 

profissionais e interagindo com os textos de campo, como sugerem esses quatro 

autores citados, surgiu a metáfora dos deuses da mitologia grega. 

 Como sou grega e já que muitas histórias da mitologia grega relatam a 

intervenção dos deuses do Olimpo na vida dos humanos, na maioria das vezes para 

ajudá-los, escolhi alguns deuses da mitologia grega que mais simbolizam o 

conteúdo das seções desta pesquisa para dar título aos capítulos e suas 

subdivisões. 

 

 

 
Fotografia 3: Eu em um parque com colunas gregas, no Rio,  

em 1983, aos 25 anos. 

 
 

 A escolha de deuses mitológicos gregos como metáforas, representados nos 

capítulos desta pesquisa, deve-se muito mais às características de suas 

personalidades e suas áreas de atuação, que representam os seus “poderes”, do 

que a sua “divindade”, pois não tenho a pretensão de sugerir que o professor seja 

onipotente, o dono da verdade, ou do conhecimento, e que, por isso, os alunos 

devam ficar totalmente dependentes dele, como se conhecimento nenhum 

possuíssem. Outra razão para essa escolha é também o fato de que entidades 

divinas, sejam cristãs ou pagãs, normalmente são consideradas como guias ou 
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colaboradores dos que buscam sua direção para as necessidades diárias, como são 

vistos, geralmente, os professores pelos alunos. 

 Para responder às questões de pesquisa e lançando mão das metáforas dos 

deuses mitológicos gregos, esta pesquisa está organizada em cinco capítulos, além 

da introdução e das considerações finais. 

 A Introdução é representada pela metáfora dos deuses do Olimpo reunidos 

em um concílio, como no poema épico de Camões, os Lusíadas. A partir dos 

capítulos seguintes, alguns desses deuses virão em meu auxílio, ajudando-me a 

representar o conteúdo das partes que compõem a pesquisa. Nas Considerações 

Finais, os deuses reaparecem reunidos para anunciar o resultado do concílio e de 

seu papel na pesquisa. 

 Conto minha história pessoal e profissional no capítulo 1, lançando mão de 

Mnemosine, a deusa da memória, como metáfora.  

No capítulo 2, apresento os fundamentos teóricos sobre: o IFE, a GSF, o 

Conhecimento Prático Pessoal do professor e o seu Conhecimento Profissional  e 

sobre a metáfora conceitual, aportes teóricos que serão usados nesta pesquisa e de 

onde escolhi as categorias para a análise dos textos de campo. A personagem 

metafórica desse capítulo é Atena, a deusa da sabedoria e da justiça, pelo fato de 

que o conhecimento da teoria que embasa uma pesquisa é essencial para sua 

realização e credibilidade.  

A metodologia, no capítulo 3, é representada por Clio, filha de Mnemosine e 

musa da História, por ser esta uma pesquisa narrativa, que usa histórias de 

professores e se constrói narrativamente.  

Nos capítulos 4 e 5 desenvolvo a análise, que foi dividida em dois momentos. 

No primeiro momento, no capítulo 4, procedo à análise das respostas aos 

questionários de nove professores (o primeiro grupo dos textos de campo), cuja 

metáfora é a de Hermes, o deus mensageiro e da interpretação dos desejos dos 

deuses para os humanos, de onde provém a palavra hermenêutica, a arte de 

interpretar. Nesse capítulo, analiso linguisticamente as respostas ao questionário, 

por meio do Sistema de Transitividade da GSF (HALLIDAY, 1985, 1994). 

O segundo momento da análise corresponde ao capítulo 5, quando recorro ao 

segundo grupo dos textos de campo da pesquisa: as entrevistas das três 

professoras que continuavam ministrando IFE e as nossas autobiografias, que 
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juntamente com as respostas do questionário, compõem os nossos textos de campo 

para esse segundo momento da análise. 

Por meio da composição de sentidos preconizada por Ely, Vinz, Downing e 

Anzul (2001), juntamente com os pressupostos teóricos da pesquisa narrativa e do 

conhecimento dos professores estabelecidos por Connelly e Clandinin (1988) e 

Clandinin e Connelly (1995, 2011), lanço mão, no capítulo 5, da metáfora de Apolo, 

deus das artes, para representar a interpretação das histórias das três professoras e 

da minha, a fim de poder responder a duas das quatro questões de pesquisa. 

Usando ainda os pressupostos da pesquisa narrativa de Clandinin e Connelly 

(2011), da composição de sentidos de Ely, Vinz, Downing e Anzul (2001), da 

metáfora conceitual de Lakoff e Johnson (2002) e novamente recorrendo à GSF, 

dessa vez com foco nas Circunstâncias (THOMPSON, 2004), por meio do Sistema 

de Transitividade (HALLIDAY, 1994), lanço mão da metáfora de Édipo e a Esfinge 

para representar a interpretação das nossas imagens, com relação a ensinar e ser 

professora, e também a fim de responder às duas outras perguntas da pesquisa.  

Os sentidos expostos no capítulo 5 são apenas uma possibilidade das muitas 

outras que podem ser compostas (ELY; VINZ; DOWNING; ANZUL, 2001) e, por 

essa razão, nas Considerações Finais do Concílio, recorro a Hércules para 

representar o trabalho de compor os sentidos que, ao contrário do semideus que 

teve um número limitado de trabalhos a cumprir e finalizou a todos, este é um 

trabalho inacabado, visto que a construção dos sentidos não pode ser considerada 

definitiva nem única. Retomo também, neste último capítulo, os deuses do Olimpo 

presentes neste trabalho e os relaciono à composição de sentidos realizada em toda 

a pesquisa. 
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                   CAPÍTULO 1: MNEMOSINE, A DEUSA DA MEMÓRIA 

 

E eu, que sempre sonhei em entrar em uma 
máquina do tempo para voltar ao passado, mal 
sabia que ela sempre existiu, no ato de contar 
histórias (a pesquisadora). 

                                        
 

 Ao contarmos uma história que vivemos, dependemos grandemente de 

nossa memória para trazer à tona os fatos que vivenciamos. Por esse motivo, neste 

capítulo onde conto minha própria história, recorro à metáfora da deusa da memória, 

Mnemosine (POZADOUX, 2001)3, filha de Uranos (o céu) e Gaia (a terra). Ela era 

considerada a deusa que preserva do esquecimento, a divindade da enumeração 

vivificadora frente aos perigos da infinitude (o esquecimento, a morte), daí dizer-se 

popularmente que “recordar é viver” e, por outro lado, nada pior do que “morrer no 

esquecimento”.  

 

 
                     Fotografia 4: Quadro de Menmosine e suas filhas, as musas. 

 

 

 Na seção seguinte, passo a narrar a minha própria história de vida e que 

também servirá para compor os textos de campo desta pesquisa narrativa, 

juntamente com outras três autobiografias e entrevistas de professoras, que 

                                                           
3
 As informações referentes aos deuses da mitologia grega nesta pesquisa também foram tiradas de 

minha memória, pois estudei esse assunto na adolescência, além de ouvir de meu pai algumas 
histórias, e também foram retiradas de alguns sites sobre mitologia. 
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continuavam ensinando IFE como eu, bem como as respostas de nove professores 

ao questionário. 

 

1.1 Do Mediterrâneo para o Atlântico: a reconstrução da identidade  

 

 Sou grega e filha de gregos. Nasci em Atenas, como o meu pai. Minha mãe 

é do interior da Grécia, da região de Larissa, de uma cidade chamada Rapsani, ao 

pé do Monte Olimpo. Meu nome, Maria, foi escolhido em homenagem às minhas 

avós materna e paterna, como é de costume no meu país de origem.  

 

 
                                             Fotografia 5: Minha mãe e eu na Grécia, em 1958. 
 

 

 Meu pai, em 1957, veio trabalhar como motorista de caminhão na 

construção de Brasília e eu e minha mãe viemos depois, quando só então o conheci, 

aos quatro anos de idade, pois ele havia deixado minha mãe grávida na Grécia, ao 

vir para o Brasil, com a promessa de nos mandar buscar assim que se estabilizasse.  
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Fotografia 6: Meu pai dançando o sirtakis com meu primo, 
 em 1956, na Grécia, antes de se casar com minha mãe. 

 
 

 Em 1962, eu e minha mãe chegamos ao Brasil em um navio italiano, o Júlio 

César, e desembarcamos no porto de Santos, onde meu pai nos aguardava. 

 

 
Fotografia 7: Recorte da página 3 do passaporte grego  
com o qual eu e minha mãe viemos ao Brasil em 1962. 

 
 
 

 Após um ano morando em uma vila perto da estrada que levava a Brasília, 

nos mudamos para o Rio de Janeiro, de onde só saí em 1992. Cresci brincando na 

rua, entre os bairros da Lapa e Glória, em uma época em que o Rio era de fato uma 

cidade maravilhosa para se viver. Fui alfabetizada em português e não na minha 

língua materna, pois iniciei minha vida escolar aqui no Brasil.  
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Fotografia 8: Eu, aos sete anos, e meus pais, em 1965. 

  

 O meu amor pela leitura e pela escrita veio de onde menos se podia esperar. 

Minha mãe mal falava o português nos primeiros anos de Brasil, mas aos poucos foi 

aprendendo com a convivência dos vizinhos e comigo, que falava português o tempo 

todo em casa em vez de grego. Minhas tias paternas me mandavam da Grécia, vez 

por outra, livros infantis e de contos de fadas. Antes da sesta da tarde, costume em 

minha terra natal, minha mãe, que tinha estudado só até a quarta série do 

fundamental, lia-os para mim, em grego, todos os dias. 

 Estudei na escola Deodoro, no antigo primário, e fiz lá até o admissão, que 

correspondia à sexta série. Foi nessa escola que aprendi meus fundamentos de 

língua portuguesa que muito me auxiliaram a me destacar nas letras durante todo o 

meu período escolar e na vida.  
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Fotografia 9: Eu, em 1967,  aos nove anos,  na terceira série. 

                                   

 Aprendi a ler muito rápido, logo no primeiro ano da escola, apesar de uma 

“professora-bruxa” que tive nas duas primeiras séries, e desenvolvi essa habilidade 

graças à mania que meu pai tinha de ler e colecionar histórias em quadrinhos. Esse 

hábito ele adquiriu, na verdade, para melhorar a sua fluência na fala e na escrita da 

língua portuguesa, a qual falava muito bem, com sotaque praticamente 

imperceptível. Em vez de Tio Patinhas ou Mickey, que a maioria das crianças lia nos 

anos de 1960, cresci lendo gibis de Super-Homem, Batman e outros super-heróis da 

Marvel, aos quais faço questão de assistir nos cinemas hoje em dia. 

 Na minha infância, afora os livros de histórias infantis que minhas tias me 

enviavam da Grécia, não havia um livro sequer na nossa casa. Éramos bem pobres 

naquela época, fato de que me orgulho muito, pois certamente teve muita influência 

no meu caráter e no meu modo de ver a vida e as pessoas.  

 No início, eu não me sentia atraída por livros que não contivessem gravuras, 

provavelmente pelo hábito de somente ler gibis. Mas, aos dez anos, uma colega me 

disse que tinha lido um livro muito bom e que eu só me interessei em lhe pedir 
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emprestado, mesmo depois de ser informada que não continha figuras, porque ela 

disse que estava repleto de palavrões. Isso atiçou minha curiosidade infantil pelo 

proibido e então entrei em contato com o meu primeiro livro de literatura: O meu pé 

de laranja lima, de José Mauro de Vasconcelos.  

 Nunca mais fui a mesma com relação à leitura. As emoções que a história 

me provocou, de riso e de lágrimas, me marcaram profundamente, afora as viagens 

na imaginação que fiz tentando visualizar os personagens e lugares descritos na 

obra. Os palavrões nem tiveram nenhuma importância no final, porque na verdade, 

eram aquelas palavras chulas caseiras inofensivas que toda família usa, e acabei 

descobrindo que era possível ler sem figuras, já que elas eram construídas por 

quem lia e isso era muito mais excitante. 

 Eu fui filha única durante dez anos, quando então nasceu minha irmã do 

meio e, dois anos mais tarde, minha irmã mais nova. Por isso, tive o privilégio de ter 

a atenção exclusiva de minha mãe nesses primeiros anos de minha vida, já que, 

aqui no Brasil, ela não trabalhou fora de casa e sempre se dedicou às coisas do lar e 

à família. 

 

 
Fotografia 10: Em 1970, eu aos 12 anos,  minha mãe e irmãs na Praça Paris, Rio. 

 

 
 Por iniciativa de meu pai, aos 14 anos comecei a frequentar um curso de 

inglês e fui aluna aplicada e assídua pelos três anos que ele teve condições de  

custeá-lo. Infelizmente, tive que parar na metade do curso. No entanto, nunca mais 

parei de estudar, por conta própria, essa língua que eu sempre amei. 
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 Estudei no Instituto Brasil Estados Unidos (IBEU), que, juntamente com a 

Cultura Inglesa, eram as mais conceituadas e tradicionais escolas de inglês no Rio, 

na época. O IBEU de Copacabana possuía uma imensa biblioteca com autores 

nacionais e internacionais e, pela primeira vez, pude ler todos os livros que eu 

queria, porque antes não havia condições de comprá-los e só os lia quando os 

conseguia emprestado com alguém conhecido.  

 Foi dos 14 aos 16 anos que comecei a ler literatura mundial, notadamente a 

americana, pela qual me apaixonei desde então. Lembro-me vividamente das obras 

que li naquela época, principalmente de O Velho e o mar, de Hemingway, 

coincidentemente o primeiro romance que li no curso de Letras anos mais tarde. 

 Depois da aula de inglês, eu passava um tempo na biblioteca escolhendo os 

livros que tomaria emprestado para ler em casa. Nunca mais li tanta literatura como 

naqueles três anos em que estudei no IBEU. Só sei que essa experiência mudou 

muito o meu modo de ver a vida e passei a ter sonhos diferentes dos que o meu pai 

tinha para mim. 

 Apesar do meu grande amor pela literatura e pelas letras em geral, por 

influência de meu pai, acabei entrando para o curso de Matemática, com o objetivo 

de me envolver com informática, que começava a despontar com força no Brasil. A 

matemática sempre foi o forte de meu pai, que me cobrava a tabuada com mão de 

ferro quando eu estava no Primário, de tal modo que desenvolvi um bloqueio e não 

consegui memorizar além da tabuada de multiplicar por cinco, apesar de conseguir 

fazer o cálculo mentalmente de modo ágil. Mas meu caso de amor sempre foram as 

letras, e não os números, e foi assim que tranquei minha matrícula no curso de 

Matemática na UFRJ e prestei vestibular para Letras, Português e Inglês, para a 

UFF.  

 Eu adorava as aulas que tínhamos das quatro literaturas: brasileira, 

portuguesa, americana e britânica, mas me encantei também com as aulas de língua 

portuguesa e inglesa e com a possibilidade de ensiná-las. 
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Fotografia 11: Eu e colegas da UFF na aula de Literatura Norte-Americana,  

comemorando o lançamento do livro de nossa professora, em 1983. 
 
 

 Assim que ingresse na licenciatura, surgiu uma oportunidade de ensinar 

inglês em um curso no centro da cidade no Rio, onde antes eu era recepcionista. 

Lembro-me da minha primeira aula: ao meio dia, uma sala repleta de executivos de 

terno, a maioria homens bem mais velhos que eu, uma garota de 24 anos, sem 

nenhuma experiência em sala de aula e ainda cursando apenas o primeiro ano de 

Letras. Estava nervosa antes de entrar, mas quando adentrei a sala e olhei para 

aqueles rostos me encarando, alguns surpresos e duvidando de minha capacidade 

por causa da minha aparência muito jovem, fiz o mesmo que os atores quando 

entram no palco: simplesmente encarnei o personagem e me esqueci do mundo lá 

fora.  Isso acontece comigo até os dias de hoje. Recordo-me de que desempenhei 

com muita segurança o meu papel de professora naquela primeira aula. Tive essa 

certeza, não porque eu mesma já me julgasse capaz, mas por causa da reação e 

participação dos alunos e no trato deles comigo. Senti que me respeitavam, apesar 

da minha pouca idade e experiência. De alguma forma, transmiti-lhes confiança e 

segurança e nem eu mesma sabia por quê.  

 Um ano e meio depois dessa primeira experiência, mudei para uma 

tradicional escola franqueada, onde trabalhei pela primeira vez com crianças e 

acabei percebendo que minha preferência era mesmo ensinar jovens e adultos. 

Depois de um ano nessa escola, trabalhei como secretária bilíngue, tradutora e 
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revisora em uma igreja de origem americana por três anos, onde aprendi, na prática, 

sobre tradução de textos e outras lições de vida muito importantes. Depois disso, 

fiquei cinco anos sem trabalhar fora de casa, período em que nasceram meus três 

filhos.  

 

 

                     Fotografia 12: Meus filhos Victor, Nickolas e Melina, em 2014. 

 

 Continuei ensinando a alunos particulares, pois a nossa situação financeira 

ficou bem difícil devido ao momento pelo qual passava o país, com a transição para 

a democracia, em meados de 1980. Em uma última tentativa de melhorar a 

qualidade de vida da família, em 1992 nos mudamos para Natal, onde tive a 

oportunidade, assim que chegamos, de ensinar em escolas de ensino médio pela 

primeira vez. 

 Apesar de ter começado a ensinar inglês em escolas de línguas, no Rio, em 

1982, o meu envolvimento com o Inglês para IFE se deu por acaso, em Natal.  Eu 

era professora de português do ensino médio em uma escola privada em Natal, mas 

uma das turmas da oitava série ficou sem professor de inglês, então pediram que eu 

a assumisse. Pelo material usado na escola, percebi que era inglês voltado para a 

leitura e gostei de ensinar essa abordagem desde o início, sem nem mesmo saber 

que se chamava IFE, ou Inglês Instrumental, como é mais conhecida. Creio que 

esse meu amor por IFE, desde o início, deveu-se ao fato de eu amar ler desde 
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criança, embora IFE não seja somente inglês voltado para leitura, como eu 

descobriria muitos anos mais tarde, no doutorado. 

 A segunda vez que tive oportunidade de ensinar Inglês Instrumental foi na 

minha própria escola de línguas, que funcionou durante seis anos em um bairro de 

classe média em Natal, sob minha direção e do pai de meus filhos.  

 

 
Fotografia 13: Nosso curso de línguas, em Lagoa Nova, Natal, RN, em 1997. 

 

 Começamos a receber alguns alunos individuais que queriam fazer o teste 

de proficiência para entrarem para o mestrado ou doutorado. Então, buscamos 

material didático apropriado em uma editora especializada em publicações de língua 

inglesa, onde encontramos uma variedade de livros de IFE e os usamos com os 

nossos alunos. Eu não tinha nenhum embasamento teórico sobre IFE, pois na 

graduação nem sequer foi mencionada essa abordagem dentre as tantas que 

aprendemos para ensinar Inglês. Continuei por muitos anos sem esse embasamento 

teórico, pois como os livros existentes no mercado estavam satisfazendo as 

necessidades de meus alunos, não me preocupei em pesquisar ou estudar a 

respeito. Por questões pessoais, em 2001 fechamos a nossa escola de línguas e eu 

voltei a trabalhar em uma franquia de ensino de línguas.   
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Fotografia 14: Eu em 2004, no stand da escola de idiomas em que trabalhava. 

 
 

 Tive a oportunidade de ensinar IFE nessa escola de línguas em que 

trabalhei de 2001 a 2009, pois lá eu era a única que já tinha ensinado essa 

abordagem antes, mas usei o material didático da própria instituição.  No entanto, 

intuitivamente, ao perceber, daquela vez, as necessidades específicas de meus 

alunos, uma turma de candidatos ao vestibular, incluí nas aulas conteúdos que 

julguei relevantes para o tipo de exame que acontecia em Natal, visto que o material 

da escola era do sudeste do país e atendia mais às necessidades dos alunos 

daquela região. 

 

IFE e o ensino superior 

 

 Quando ingressei como professora no ensino superior, havia tido somente 

essas experiências anteriores com IFE. Como substituta, e como é de praxe na 

UFRN, instituição em que comecei minha carreira no nível superior, foram-me dadas 

algumas disciplinas de Inglês Instrumental.  

 Procurei a coordenação que me ajudou com o material didático e que fora 

organizado pela própria coordenadora, uma professora experiente e especializada 
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em IFE, responsável pelo ensino da maioria das turmas que tinham essa disciplina e 

que quando havia um número de turmas que superava sua carga horária, 

repassava-as a outros professores, substitutos na maioria das vezes, já que a maior 

parte dos professores efetivos não se interessava ou mesmo nem gostava de 

ensinar essa disciplina, o que pude constatar mais tarde convivendo com alguns 

desses colegas. 

 Tamanho foi o meu interesse pela abordagem, que comecei a observar as 

dificuldades dos alunos nas turmas que eu tinha e, ainda em conversas frequentes 

com a coordenadora, ela me chamou a atenção para uma dificuldade que eu 

também observava em meus alunos: a interpretação dos grupos nominais em inglês. 

Passei, então, a dar especial atenção ao ensino dessa estrutura morfossintática nas 

minhas aulas, mas ainda assim, observava dificuldades persistentes nessa área em 

particular. Foi por essa ocasião que eu tentaria ingressar, pela segunda vez, no 

programa de mestrado da UFRN, quando decidi pesquisar exatamente sobre esse 

tema e consegui ser aprovada daquela vez. 

 

O mestrado 

 

 Usei como corpus da minha pesquisa de mestrado as provas de final de 

semestre de três turmas de níveis diferentes de Inglês Instrumental de um mesmo 

curso, o de Ecologia. Percebiam-se claramente, pelos dados, as dificuldades em se 

interpretar corretamente os vários grupos nominais presentes em um pequeno texto 

pertencente à área de Biologia. Eu queria pesquisar e entender o porquê dessas 

dificuldades, mesmo em turmas que já haviam tido outros semestres de aulas de 

Inglês Instrumental. 

 Graças a essa pesquisa, entrei em contato, pela primeira vez, com autores 

de IFE e de leitura e interpretação de textos, nacionais e estrangeiros, como Celani, 

Kato, Nuttal e outros. Descobri o LAEL, da PUC de SP, e percebi como naquela 

região do país e naquela universidade os estudos e pesquisas em IFE eram 

extensos e abundantes. Aprendi, finalmente, que essa não era apenas uma 

abordagem menor e relegada a segundo plano, como me parecera até então.  

 Percebi que existiam vários autores e até mesmo um programa nacional 

para a formação de professores nessa modalidade nas universidades brasileiras e 



24 
 

nos institutos tecnológicos, cuja coordenação estava a cargo, desde o início dos 

anos 1980, da professora Maria Antonieta Alba Celani, da PUC-SP. 

 Após a defesa de minha dissertação de mestrado e com os conhecimentos 

que adquiri sobre IFE, minha prática em sala de aula mudou bastante, tanto na 

instituição privada em que trabalhei logo depois que terminei o mestrado como na 

segunda vez em que fui substituta na UFRN. 

 

 
Fotografia 15: Leitura da Ata da minha defesa de mestrado.  

 
 
 

 No entanto, havia ainda uma limitação a ser superada. Assim como vários 

outros colegas com quem já havia trabalhado, eu ainda tinha uma ideia equivocada 

a respeito de IFE: a de que era inglês somente para leitura de textos. Isso se deveu 

ao fato de que os materiais didáticos existentes no mercado com que tive contato 

abordavam apenas esse aspecto do IFE. Além disso, o próprio Programa da PUC, 

na época de sua implantação, de acordo com o levantamento das necessidades dos 

universitários de então, percebeu a necessidade que esses alunos tinham da leitura 

de textos acadêmicos e de outros tipos de textos e, por isso, o ensino de IFE do 

programa privilegiou esse aspecto, dando a falsa impressão, até hoje, para muitos, 

de que IFE refere-se somente à leitura de textos em inglês. 
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O doutoramento 

 

 Ao ingressar no programa de doutorado da UFRN, em 2010, logo após 

terminar o mestrado, em 2009, e com um projeto de pesquisa sobre a formação dos 

professores de IFE e sua experiência no ensino dessa abordagem no nível superior, 

pude estar mais um passo à frente rumo ao meu desenvolvimento e conhecimento 

sobre essa abordagem de ensino. 

 Interessei-me por esse objeto de pesquisa porque observei, no decorrer de 

minha carreira, desde que entrei em contato com o IFE, inclusive no nível superior, 

um descaso por parte dos professores de escolas de línguas, de faculdades 

particulares e públicas, e até mesmo de alguns coordenadores e diretores para com 

essa abordagem, tratando-a como algo menor e até mesmo como não sendo “inglês 

de verdade”, como costumam dizer alguns deles. A princípio não compreendia o 

porquê dessa atitude, pois eu, mesmo quando não conhecia muito sobre o assunto, 

sempre considerei essa abordagem muito válida e útil, inclusive no nível superior, 

porque ela visa a atender necessidades específicas, diferentemente do Inglês Geral, 

aquele ensinado nas escolas de línguas, por exemplo. 

 Creio que um dos motivos para esse preconceito é porque, no caso do 

inglês para leitura de textos, as aulas são ministradas em português e isso fere uma 

premissa fundamental e cara a praticamente todo professor de IG que usa a 

abordagem comunicativa: a de somente falar a língua-alvo em sala de aula. O que 

ocorre é que a premissa é válida (e com exceções, devo salientar) para os 

programas de IG em que os alunos passam anos desenvolvendo a aquisição da 

língua estrangeira por meio da exposição contínua da língua-alvo nas aulas. 

 Pela primeira vez na vida, no programa de doutorado, eu cursava uma 

disciplina específica de IFE, ministrada pelo pesquisador, e ex-professor da PUC-

SP, professor Dr. Orlando Vian Jr., meu orientador nesta tese, ele mesmo um 

especialista em IFE, visto ter trabalhado com a própria Maria Antonieta Celani. Pela 

primeira vez também, aprendi, através de autores que eu nunca havia ouvido falar, 

mas que são considerados fundamentais na compreensão do que é IFE, sobre 

Análise de Necessidades e sua importância para elaborar um plano de ensino de 

uma disciplina de Inglês Instrumental. 

 Eu e meus colegas, orientados pelo professor Orlando, dentre eles a própria 

professora que havia sido minha coordenadora e através da qual comecei a 
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aprender sobre IFE na UFRN, pudemos, finalmente, quebrar todos os preconceitos e 

concepções inadequadas que ainda tínhamos sobre IFE por meio, não somente de 

uma disciplina específica de IFE ministrada pelo nosso orientador, mas também pela 

convivência e troca de experiências com ele. 

 Alguns desses colegas, e outros da UFRN, participam da minha pesquisa de 

doutorado, já que nossas autobiografias muito se assemelham, principalmente no 

que diz respeito ao ensino da língua inglesa e mais especificamente ao ensino de 

IFE. 

 

EaD e o Inglês Instrumental 

 

 Foi ao trabalhar no curso de Letras em uma instituição privada de ensino 

superior, assim que terminei o mestrado, que entrei em contato com o Ensino a 

Distância (EaD)  através de um convite para escrever um livro didático de Inglês 

Instrumental para ser usado em uma disciplina oferecida como optativa para todos 

os cursos da instituição. 

 Por causa da autoria desse livro didático, precisei pilotar a aplicação deste 

na disciplina de Inglês Instrumental a distância oferecida pela instituição, por isso me 

tornei, também, professora de EaD. Nessa instituição particular de ensino superior, 

ensinei de 2010 a 2013 como professora EaD, mais especificamente em Inglês 

Instrumental. Vez por outra também ministrava disciplinas presenciais e a distância 

de Leitura e Produção de Textos na mesma instituição, inclusive na pós-graduação, 

onde também já ministrei Literatura Anglo-Americana. Fui também professora do 

curso de Letras dessa instituição por dois semestres e foi no ano seguinte que me 

envolvi e me apaixonei pela modalidade de EaD, principalmente porque se tratava 

do ensino de Inglês Instrumental.   
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Fotografia 16: Capa do livro virtual de Inglês  

Instrumental de minha autoria. Fonte: Site da UNP 
 
 

 Na metade do doutoramento, em 2012, por ter experiência em EaD, acabei 

passando em uma seleção para tutoria a distância no Instituto Técnico Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), onde, após um 

bimestre como tutora, fui convidada a ser professora formadora na disciplina de 

inglês Aplicado ao Turismo I, função que ainda exerço. Novamente eu tinha o prazer 

de unir duas coisas pelas quais havia me apaixonado: o inglês instrumental e o 

ensino a distância. 

 

IFE: um diferencial 

 

 O ensino de IFE tem sido um diferencial em minha carreira, principalmente 

pelo fato de que a maioria dos professores da cidade com quem tive algum contato 

não tem um entendimento profundo sobre essa abordagem, como era o meu caso,  

e não se sentem seguros em ministrá-la quando necessário. Outro problema 

recorrente é que nem mesmo as instituições que procuram por esse profissional 

especializado sabem do que trata o IFE. Algumas vezes, em seleções de 

professores, perdi a vaga para quem não tinha tanta experiência como eu e, ou 
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conhecimento em IFE, mas em algumas outras vezes fui escolhida exatamente por 

possuir essas habilidades. 

 Foi a percepção desses e outros fatores com relação a essa abordagem que 

despertou em mim o desejo de descobrir mais sobre o ensino e a formação em IFE, 

o que resultou nesta pesquisa. O processo de doutoramento, a pesquisa e o estudo 

para desenvolver este trabalho deram-me uma visão e conhecimento mais 

profundos e embasados teoricamente para continuar insistindo na importância do 

ensino e formação de professores nessa abordagem. 

 Já no último semestre do doutorado, fui aprovada em seleção, pela terceira 

vez na UFRN, como substituta, mas dessa vez não para o curso de Letras e sim 

para a Escola de Ciências e Tecnologia (ECT). Pela primeira vez fazia uma seleção 

voltada exclusivamente para IFE, diferentemente das outras duas anteriores, que 

eram para língua inglesa e respectivas literaturas. Fui contratada, a princípio, para 

dar assistência aos dois professores de IFE do curso de Ciências e Tecnologia, pois 

as turmas eram muito numerosas com cerca de 100 a 120 alunos cada.  

 No primeiro semestre ajudei a preparar algumas aulas, ministrei bem poucas 

e corrigi bastantes provas e trabalhos dos alunos, além de trocar experiências com 

esses dois professores, que se dedicavam muito em aprender a ensinar essa 

abordagem, já que, como eu e muitos outros, eles não tiveram formação sobre essa 

abordagem na licenciatura ou na pós-graduação.  

 No semestre seguinte, eu recebi uma turma de PLE III (Produção de Leitura 

e Escrita em Língua Inglesa) na ECT. Senti-me muito à vontade com esses 

professores, pois diferentemente da maioria dos colegas com quem já havia 

trabalhado, eles abraçaram com muito prazer a missão de ensinar IFE e jamais os vi 

criticarem a abordagem e sempre procuravam melhorar a sua prática através de 

pesquisa e da troca de informações com os mais experientes na área, inclusive com 

o orientador desta tese. 

 Eu realmente me identifiquei com a equipe e com a proposta do curso e 

decidi que era isso o que eu queria dali para frente: ser exclusivamente professora 

de IFE, se fosse possível. Como o final do meu doutoramento estava próximo, senti 

imenso desejo de futuramente poder fazer concurso para esse ou outro 

departamento que tivesse IFE como disciplina obrigatória.   

 Com os conhecimentos adquiridos sobre IFE durante a elaboração desta 

pesquisa, passei a entender melhor e a valorizar ainda mais essa abordagem de 
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ensino, bem como a ter a intenção de passar esses conhecimentos adiante, seja na 

academia ou na vida profissional. 

Neste capítulo, narrei minha experiência de vida, notadamente no ensino de 

língua inglesa, e mais especificamente em IFE, com o fim de justificar minha 

motivação para desenvolver esta pesquisa, bem como estabelecer um vínculo com 

as histórias dos professores participantes, com as metáforas dos deuses gregos 

usados nos capítulos e, juntamente com os outros textos de campo, podermos comp 

os nossos sentidos. 
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CAPÍTULO 2: ATENA, A DEUSA DA SABEDORIA 

 

 Atena, na mitologia grega, é a deusa da guerra, da civilização, da sabedoria, 

da estratégia, das artes, da justiça e da habilidade. Uma das principais divindades 

do panteão grego e um dos doze deuses olímpicos, tendo o Partenon, em Atenas,  

sido dedicado a ela. 

 A versão mais corrente de seu mito a dá como filha de Zeus, nascendo de 

sua cabeça, já plenamente armada. Ela jamais se casou ou teve amantes, mantendo 

uma virgindade perpétua. Foi padroeira de várias cidades, mas se tornou mais 

conhecida como a protetora de Atenas e de toda a Ática (Grécia antiga). Também 

protegeu vários heróis e outras figuras míticas, aparecendo em uma grande 

quantidade de episódios da mitologia. 

 

 
Fotografia 17: Estátua de Atena, deusa da sabedoria e da justiça. 

 Fotografia 18: Partenon, Atenas, Grécia, templo dedicado à Atena. 
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deusa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Civiliza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sabedoria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrat%C3%A9gia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Justi%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Habilidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deuses_ol%C3%ADmpicos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Virgindade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atenas
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81tica
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 Atena foi uma das deusas mais representadas na arte grega e sua 

simbologia exerceu profunda influência sobre o pensamento grego, em especial nos 

conceitos relativos à justiça, à sabedoria e à função civilizadora da cultura e das 

artes, cujos reflexos são perceptíveis até os dias de hoje em todo o ocidente. 

 Sempre valorizei muito o estudo e o conhecimento, assim como sempre tive 

um senso de justiça bem apurado. Muitas vezes sinto-me como Atena, aquela que 

defende a justiça e o conhecimento, porque creio que por meio do conhecimento é 

possível alcançar justiça, já que é possível adquiri-lo independentemente de raça, 

nível social ou cultural, proporcionando aos que o acumulam mais possibilidades de 

se integrar na sociedade e ser bem sucedido. 

 Por tudo isso, Atena foi escolhida por mim como metáfora deste capítulo de 

fundamentação teórica, dadas as suas características vinculadas à sabedoria, à 

justiça e às artes, todas relacionadas ao conhecimento, remetendo, portanto, ao 

embasamento teórico de nossa pesquisa.  

 Neste capítulo serão apresentados os pressupostos teóricos que 

fundamentaram o nosso trabalho. Para tanto, iniciaremos o capítulo com os 

aspectos teóricos a respeito do Inglês para Fins Específicos, sua definição e história 

(HUTCHINSON; WATERS, 1987), especialmente no Brasil (CELANI; HOLMES; 

RAMOS; SCOTT, 1988), a definição e importância da análise das necessidades 

(DUDLEY-EVANS; ST. JOHN, 1998) e considerações sobre a formação de 

professores para ministrar essa abordagem.  

 Discorreremos, ademais, sobre a Linguística Sistêmico-Funcional, suas 

origens, autores e definição de seus pressupostos, nos detendo especificamente na 

Gramática Sistêmico Funcional, particularmente no seu Sistema de Transitividade 

(HALLIDAY, 1985; EGGINS, 1994; THOMPSON, 2002; HALLIDAY; MATHIESSEN, 

2004). Esses pressupostos da gramática sistêmico-funcional foram usados como 

base para a nossa análise dos textos de campo no nível da oração.  

 Além desses, também apresentaremos os pressupostos teóricos do 

Conhecimento Prático Pessoal do professor assim como o seu Panorama e 

Conhecimento Profissionais, segundo Connelly e Clandinin (1988) e também sobre a 

construção dos sentidos, segundo a pesquisa narrativa (CLANDININ; CONNELLY, 

2011) e de acordo com Ely, Vinz, Downing e Anzul (2001) assim como a 

interpretação das metáforas conceituais embasados em Lakoff e Johnson (2002). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
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2.1 Inglês para Fins Específicos (IFE) 

 

 Esta seção enfocará a história, as definições e as características do IFE, ou 

ESP, ou ainda Inglês Instrumental, como nos referiremos, nesta pesquisa, à 

disciplina ministrada na maioria das universidades brasileiras. Também abordará o 

levantamento de necessidades e a formação do professor de IFE. 

 Muitos consideram o IFE como uma metodologia, mas para a maioria dos 

autores citados nesta pesquisa, o IFE é uma abordagem de ensino, isto é, não é um 

método de ensino, senão um modo de tratar o ensino da língua inglesa (CELANI; 

FREIRE; RAMOS, 2009). 

 Celani (2009, p.16) lembra que, de acordo com Richard e Rodgers (1986), 

abordagem (approach) consiste nas “teorias sobre a natureza da língua e do 

aprendizado da língua que servem de fonte para as práticas e princípios no ensino 

de línguas”. Assim, abordagem consiste nas ideias que se têm sobre o estudo da 

língua, diferentemente de método que consiste na prática. Mais uma vez, Celani 

(2009, p. 78) ressalta, citando Harmer (2001), que: “método é a realização prática de 

uma abordagem [...] métodos incluem vários procedimentos e técnicas”. E conforme 

Lewis (2002, p.1) a palavra método, no ensino de línguas, faz referência a 

estratégias utilizadas em sala de aula. 

Dudley-Evans e St. John (1998, p. 4-5), ao se referirem ao trabalho de 

Strevens (1988), apontam que o IFE possui as seguintes características:  

 

 É elaborado para atender às necessidades específicas do aluno; 

 Relaciona-se ao conteúdo, às ocupações, às atividades e às disciplinas; 

 Está centrado na língua de acordo com a sua sintaxe, seu léxico, seu discurso 

e sua análise; 

 Contrasta com o Inglês Geral; 

 Pode ser restrito com relação às quatro habilidades (ler, escrever, falar e 

entender), isto é, pode focalizar parte delas (apenas ouvir e entender, por 

exemplo, ou somente ler ou escrever). 

 Sua metodologia não é preestabelecida, como no Inglês Geral, pois pode 

variar de acordo com as habilidades a serem enfocadas e às necessidades 

dos alunos. 
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Hutchinson e Waters (1987), Robinson (1991) e Dudley-Evans e St. John 

(1998) concordam em um ponto, embora haja discordância em outros: o IFE visa 

atender às necessidades dos alunos. Como tal, Hutchinson e Waters (1987) e 

Robinson (1991) defendem a análise das necessidades como ponto de partida para 

se planejar um curso de Inglês Instrumental. 

 

2.1.1 A história do IFE no Brasil: entendendo a sua importância 

 

Segundo Dudley-Evans e St. John (1998), o ensino instrumental de língua 

estrangeira remonta aos Impérios Romano e Grego, quando se precisava aprender 

a língua dos povos dominados, mas tornou-se uma atividade inovadora e muito 

significativa, por exemplo dentro do ensino de Inglês como língua estrangeira, ou 

segunda língua, a partir dos anos 1960. Inicialmente, o IFE foi marcadamente 

dominado pelo Inglês para Fins Acadêmicos, enquanto que o Inglês para Fins 

Ocupacionais significou uma parcela menor, não menos importante, no entanto. 

Recentemente, com o crescimento das relações internacionais e da globalização, o 

Inglês para Fins de Negócios cresceu sobremaneira. 

 Embora o ensino de IFE tenha sido associado, na maioria das vezes, a 

professores expatriados britânicos, americanos e australianos, Dudley-Evans e St. 

John (1998) acreditam que professores locais, não nativos, por conhecerem melhor 

a sua própria situação, a motivação e o estilo de aprendizagem dos seus alunos, 

têm uma vantagem maior sobre professores nativos falantes de inglês. 

Provavelmente devido a esse fato, o ensino de IFE tem sido eficaz e bem-sucedido 

em países que falam outra língua diferente do inglês. Um desses casos de sucesso 

é o Brasil, segundo esses mesmos autores. 

 Desde o final da década de 1970, o programa de IFE vem se desenvolvendo 

no Brasil, inicialmente através do professor visitante Maurice Broughton, do British 

Council, do Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada (LAEL) 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Esse professor havia 

tido uma experiência muito bem-sucedida com IFE na Tailândia. Apoiado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES), Maurice 

Broughton, juntamente com a professora Maria Antonieta Alba Celani, diretora do 

LAEL e depois coordenadora do que viria a ser conhecido como “o Projeto” (ao qual 
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assim nos referiremos doravante) visitaram inicialmente 20 universidades desde a 

região sul até a região norte do país (CELANI; HOLMES; RAMOS; SCOTT, 1988; 

CELANI et al, 2005; CELANI; FREIRE; RAMOS, 20094). O objetivo dessas visitas 

era identificar os interesses pelo programa e as necessidades relacionadas ao 

ensino de IFE. 

 Depois da realização de quatro seminários em 1979 em quatro capitais do 

país sobre IFE, a receptividade foi enorme e, devido ao alto interesse demonstrado 

pelas universidades visitadas, o passo seguinte foi uma proposta de auxílio feita ao 

British Council, e que foi concedido durante quatro anos (1980 a 1984). Além do 

apoio financeiro, o Programa contou com a participação de três especialistas 

britânicos que vieram morar no Brasil nesse período: Anthony F. Deyes, John L. 

Holmes e Michael R. Scott.  A CAPES e o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) também contribuíram parcialmente com o projeto 

com recursos financeiros. Com o crescente interesse das universidades e a adesão 

das escolas técnicas federais, o British Council estendeu o seu auxílio por mais 

cinco anos (1985 a 1989). 

No ano da chegada dos especialistas (1980) do British Council, foi realizado o 

primeiro seminário nacional, quando foram tomadas algumas decisões, tais como a 

não produção de um material didático único (os professores deveriam produzir o 

material de acordo com as necessidades), a garantia da diversidade cultural, a plena 

autonomia das universidades para escolherem seus coordenadores e professores, o 

desenvolvimento de uma metodologia própria para o ensino de leitura (RAMOS, 

2005) e a realização de uma autoavaliação em algum momento (o que foi feito no 

ano de 1986, envolvendo as universidades que faziam parte do Projeto). Essas 

medidas garantiram a sustentabilidade do projeto (CELANI: HOLMES, 2006 apud 

CELANI; FREIRE; RAMOS, 2009). 

O Centro de Pesquisa, Recursos e Informação em Linguagem (CEPRIL), 

ligado ao Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem (LAEL), foi fundado em 1983 para ser sede do Projeto Ensino de Inglês 

Instrumental em Universidades Brasileiras. Nessa fase do Projeto ainda houve a 

                                                           
4
 As universidades visitadas foram nas seguintes localidades (CELANI; HOLMES; RAMOS; SCOTT, 

1988, p. 23): Alagoas, Amazonas, Bahia, Brasília, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Londrina, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Santa Maria, Uberlândia e Viçosa. 
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criação de publicações específicas de IFE, como o periódico The ESPecialist, 

produzido até hoje, o único sobre o tema no país, que publica pesquisas e relatos de 

experiências na área e que está disponível no sítio do LAEL, assim como os 

Working Papers produzidos pelos especialistas do British Council e por outros 

colaboradores locais do Projeto na época. Os Working Papers tinham como objetivo 

servir como um “cardápio” do que seria discutido nos seminários ministrados nas 

universidades alvo do projeto, a fim de formar os professores que dele participavam 

(CELANI; FREIRE; RAMOS, 2009). Também se encontram disponíveis no mesmo 

sítio os Resource Packages, que visavam fornecer aos interessados amostras 

ilustrativas dos princípios ensinados nos seminários. 

Quando o Projeto terminou, o British Council ainda continuou contribuindo 

com a vinda de especialistas e doação de livros para o LAEL por aproximadamente 

uma década. Com o fim do patrocínio, o Projeto foi transformado no Programa 

Nacional de Ensino de Línguas para Fins Instrumentais e está ativo até hoje, 

envolvendo português, alemão, francês, espanhol e inglês (CELANI; FREIRE; 

RAMOS, 2009). 

A definição de IFE, segundo Hutchinson e Waters (1987), por exemplo, é de 

que é o ensino da língua inglesa baseado nas necessidades de um público 

específico. Teríamos, então, IFE para homens e mulheres de negócios (VIAN JR, 

1999), inglês para os que trabalham na rede hoteleira (SARMENTO, 2012), Inglês 

para os controladores de voo, taxistas, garçons e outros públicos específicos com 

suas necessidades específicas. Cada um desses grupos citados possui 

necessidades diferentes das de leitura, por exemplo, e igualmente frequentariam um 

curso de IFE, seja para desenvolver a oralidade, ou a habilidade de ouvir e entender, 

ou ainda a de escrever, isto é, existe uma modalidade de IFE para cada público e 

suas necessidades. 

 Dentro das universidades, ainda hoje, existe realmente a necessidade de se 

ler textos acadêmicos na língua inglesa, visto que muitas publicações nas várias 

áreas da academia não estão traduzidas para o português. No entanto, dependendo 

da área e curso, pode haver necessidades diferentes das de leitura. Tomemos por 

exemplo o curso de Turismo, que obviamente possui necessidades além das de 

leitura de textos relacionados ao turismo, como por exemplo, comunicar-se 

oralmente com os turistas estrangeiros (SARMENTO, 2012). Os alunos do Curso de 

Relações Internacionais, além de precisarem ler textos na língua inglesa, também 
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necessitam escrever textos nessa língua, bem como falar e entender inglês, por 

exemplo, assim como diversas outras áreas do conhecimento. 

Como se pode observar pelas definições de vários autores da área, o IFE vai 

muito além do que “ensinar a ler textos em inglês”. O que aconteceu, aqui no Brasil, 

para que ainda hoje se tenha essa concepção parcial a respeito de IFE foi que, por 

causa de uma identificação de necessidades daquele momento (anos 1980), os 

envolvidos no Projeto continuaram trabalhando com o fim de suprir essas 

necessidades sem se dar conta de que estariam gerando uma interpretação 

inadequada do que seja IFE. Com o Português Instrumental, do mesmo Projeto,  

isso não aconteceu, já que se deu ênfase também à escrita nos vários gêneros 

textuais (CELANI; FREIRE; RAMOS, 2009). 

Como afirma Celani (2009), o resultado mais feliz do Projeto foi “despertar a 

percepção de que a língua em si não é o objeto da aprendizagem, mas sim o 

produto da atuação recíproca entre o aprendiz e o ‘mundo grande’ e comum” e 

conclui o pensamento, dizendo: “Fazer com que os outros vejam sentido na 

aprendizagem de línguas para quaisquer fins, específicos ou gerais, é o que todos 

aqueles que ensinam línguas para fins específicos almejam” (CELANI, 2009, p 25). 

Como se pode concluir pela exposição anterior, as necessidades com relação 

à língua inglesa variam conforme o público e, com ele, a modalidade de IFE 

adequada para suprir essas necessidades. Deriva daí a questão essencial para um 

curso ou disciplina de IFE: para cada público com necessidades específicas haverá 

um projeto de curso adequado a essas necessidades, bem como um material 

didático específico para esse público, assim como uma metodologia também 

específica. 

 

 2.1.2 Levantamento de necessidades 

 

 Qualquer aluno de inglês foi motivado por um tipo de necessidade para 

aprender essa língua. No entanto, o que caracteriza um curso de IFE não é o fato de 

o aluno ter uma necessidade, mas sim de que ele tenha consciência dessa 

necessidade, de acordo com Hutchinson e Waters (1987, p. 53).  Não é o conteúdo 

de um curso de IFE que o faz ser instrumental e sim a razão pela qual o aluno 

necessita aprender inglês e essa razão só pode ser descoberta através de uma 

análise das necessidades. A fim de se adequar o conteúdo às necessidades do 
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público a ser contemplado por essa modalidade de ensino, é necessário, segundo 

Hutchinson e Waters (1987, p 53), um levantamento das necessidades desse 

público, antes de se ministrar um curso ou disciplina de IFE.  

 Trata-se de coletar informações a fim de fazer um levantamento para traçar 

um perfil das necessidades de aprendizagem de um determinado público, bem como 

as necessidades-alvo, isto é, aquele aluno precisa aprender inglês com que 

finalidade? No entanto, Robinson5 (1991, p. 7), pontua: “as necessidades de um 

grupo de estudantes podem ser diferentes dependendo da visão de 

ensino/aprendizagem dos que realizam a análise de necessidades”. 

 Segundo Nunan (1999, p.149), a análise de necessidades é “um conjunto de 

ferramentas, técnicas e procedimentos a fim de determinar o conteúdo linguístico e o 

processo de aprendizagem para grupos específicos de aprendizes“.  

 Hutchinson e Waters (1987) dividem as necessidades dos alunos em dois 

tipos: necessidades-alvo (target needs) - o que o aluno precisa saber em uma 

determinada situação de aprendizagem - e o que precisa fazer para aprender 

(learning needs).  A análise de necessidades mostra a lacuna existente entre o que 

os alunos já sabem e o que precisam saber.  

 Os autores também dividem a questão do que o público-alvo necessita em: 

necessidades, desejos e carências e enfatizam tratar-se de uma distinção 

importante, já que as necessidades são relativas à demanda da situação-alvo (o que 

o aluno precisa saber para ter um bom desempenho na sua situação profissional ou 

acadêmica); os desejos referem-se a anseios particulares, específicos de cada 

pessoa e muitas vezes, quando não atendidos, resultam em desmotivação; e as 

carências são o que lhes falta para atingir o objetivo da situação-alvo. 

Dudley-Evans e St. John apresentam, também, um outro importante 

elemento na análise das necessidades (1998, p. 123): a análise da situação atual de 

conhecimento de Inglês (present situation analysis ) dos alunos, de onde se pode  

deduzir suas deficiências. Além disso, acrescentam que a análise do meio (means 

analysis) deve ser levada em consideração como um complemento da análise de 

necessidades. A análise do meio pode ajudar no conhecimento da cultura e das 

particularidades sociais dos alunos, já que, dependendo do ambiente em que será 

                                                           
5
 Todas as citações em português de autores de língua inglesa foram traduzidas por mim nesta 

pesquisa. 
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ministrado o IFE, podem variar a metodologia usada e o conteúdo ministrado, com o 

que corroboram Hutchinson e Waters (1987). 

Com base no que Dudley-Evans e St. John (1998) sugerem, o levantamento 

de necessidades pode ser feito coletando-se dados dos alunos, das pessoas que 

estudam ou trabalham com esses alunos, de documentos e registros, dos colegas e 

do próprio professor. Os instrumentos de coleta desses dados podem ser: 

questionários, discussões, entrevistas estruturadas, observações, avaliações e 

análise de textos escritos e falados autênticos, dentre outros, de acordo com a 

situação e o material disponível. 

Um exemplo disso é o trabalho de Sarmento (2012) sobre o curso de 

Turismo de uma universidade pública no Nordeste brasileiro, onde a pesquisadora 

fez uma análise das necessidades desse curso, através de questionários aplicados a 

alunos e a professores de IFE e de entrevistas com coordenadores, com 

profissionais da área de turismo e com alunos egressos desse mesmo curso. A 

autora concluiu que o que se estava oferecendo na disciplina até aquele momento 

não atendia às necessidades dos alunos e do mercado para o qual estavam sendo 

preparados (SARMENTO, 2012, p. 26). 

O importante é que, independentemente dos instrumentos usados, não se 

inicie uma disciplina ou curso de IFE sem se fazer um levantamento e posterior 

análise das necessidades para que se possam alcançar os objetivos estabelecidos 

para aquele público, atendendo às suas necessidades. O próprio Projeto teve início 

fazendo um levantamento das necessidades das 20 universidades que fizeram parte 

no início do processo (HOLMES, 1981, p.2) e a partir da análise dessas 

necessidades pautou os seus seminários e ações. 

 

2.1.3 A formação do professor de IFE 

 

 Segundo Ramos (2009, p.38), os seminários do Projeto, que continuam até 

os dias de hoje, “eram e continuam sendo vitais pra alimentar a continuidade do 

trabalho realizado na área” de IFE e “eles são para muitos a opção principal, senão 

a única, para a formação continuada”. Embora a PUC-SP e outras universidades do 

país possuam em sua grade curricular dos cursos de licenciatura de Letras 

disciplinas obrigatórias relacionadas ao ensino de IFE, ou de outras línguas 
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estrangeiras, muitas outras instituições, inclusive as públicas, oferecem-nas apenas 

como optativas e outras nem mesmo as incluem em seu programa.  

 Avolio (2009, p. 59) observa que “o ensino instrumental geralmente não 

encontra lugar de destaque nos currículos dos cursos de formação de professores 

de línguas estrangeiras” e afirma que dentre as correntes metodológicas de ensino 

de línguas estrangeiras, o ensino instrumental de línguas nem mesmo aparece em 

publicações que citam os vários métodos de ensino. Por esse motivo, foi grande a 

importância do Projeto na formação dos professores que dele participavam. 

 Sarmento foi uma das professoras que se beneficiou de um dos seminários 

do Projeto, ministrado na UFRN, conforme citado pela própria autora: 

 

A autora deste trabalho teve oportunidade de participar de um 

desses seminários na UFRN, tendo à frente um dos professores 

ingleses que participara da implementação do projeto. Foi um 

momento de mudança, pois, a partir daí, ela começou a elaborar seu 

próprio material, dada a versatilidade do IFE. Assim, foi possível 

projetar e criar o material didático conforme a necessidade do aluno 

em cada contexto (SARMENTO, 2012, p. 26). 

 

 

 Também com relação ao material produzido, na época da implantação do 

Projeto, e disponibilizado às universidades, Sarmento destaca: 

 

A pesquisadora, em função da participação da UFRN no Projeto, 

recebia esse material tanto proveniente do CEPRIL, como de outras 

universidades, desde os periódicos até outros tipos de materiais 

didáticos voltados para a atividade de leitura. Foram orientações 

significativas para que ela mudasse o seu status de simples 

consumidora de pesquisa para produtora de seu próprio material, de 

acordo com as áreas e cursos da UFRN (SARMENTO, 2012, p. 29). 

 

 

 Monteiro (2009) relata que também não teve formação sobre IFE na 

graduação e contou por muito tempo com a orientação de colegas do departamento 

em que trabalhava em uma universidade pública do Amazonas. Ela também 

participou do Projeto e aprendeu bastante, principalmente com relação á elaboração 

de material didático. Começou a buscar eventos voltados para uma formação mais 

específica em IFE, como seminários e cursos como o da PUC-SP, que acabou 

frequentando. 
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 Esses são dois exemplos de como o professor de língua inglesa precisa ter 

autonomia e iniciativa para buscar uma melhor formação específica, no caso de IFE, 

ou mesmo contínua. Muitas vezes o professor precisa investir tempo e recursos 

financeiros para tal, como foi o caso de Monteiro (2009), que se deslocou do 

Amazonas para São Paulo a fim de se aprofundar na abordagem instrumental, pois 

tinha como objetivo cursar o mestrado em IFE, o que acabou por realizar pela PUC-

SP, de onde retornou a sua cidade a fim de não somente ministrar disciplinas com 

essa abordagem, mas também de participar de eventos de formação de professores 

nessa área, compartilhando e ampliando, assim, o conhecimento adquirido com 

tanto esforço, já que na sua região não encontrou essa formação. 

 

2.2 A Gramática Sistêmico-Funcional 

 

 

 Desde o início da década de 1980, Michael Halliday (1985) e um grupo de 

estudiosos sistemicistas que trabalharam com ele ou ao redor dele, principalmente 

na Austrália, têm compartilhado ideias com especial interesse na língua como uma 

semiótica social, dentre os quais se incluem Martin (1984), Hasan (1988), 

Matthiessen (1999), Eggins (1994) e outros. 

 Embora cada estudioso tenha uma ênfase de pesquisa diferente, o que eles 

têm em comum é o seu interesse em como as pessoas usam a língua entre si para 

realizar a vida social diária. A partir desse interesse, os sistemicistas chegaram a 

quatro afirmações teóricas sobre a língua (EGGINS, 1994, p. 2): 

 

(1) O uso da língua é funcional; 

(2) Sua função é construir significados; 

(3) Esses significados são influenciados pelos contextos sociais e culturais nos     

quais são negociados; 

(4) O processo de se usar a língua é um processo semiótico, isto é, um 

processo de se construir significados através de escolhas. 

 

 Podemos resumir esses pontos, que o uso da língua é semântico, contextual 

e semiótico, descrevendo a abordagem sistêmica como uma abordagem semântico-

funcional da língua. 
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 A Linguística Sistêmico-Funcional (LSF doravante) tem como objetivo 

analisar e explicar como os significados são construídos nas interações linguísticas 

cotidianas através dos princípios e técnicas da abordagem sistêmico-funcional. É por 

essa razão que usaremos esse paradigma e as suas categorias para analisar parte 

dos textos de campo desta pesquisa, pois a LSF fornece uma estrutura descritiva e 

interpretativa muito útil ao considerar a língua como um recurso estratégico e 

construtor de significados. 

 Halliday (1985, p. xxix-xxx) inicia o seu livro de introdução à gramática 

funcional com uma lista aberta de 21 aplicações possíveis da teoria sistêmica, e uma 

delas relaciona-se com preocupações teóricas como, por exemplo, ”entender a 

natureza e as funções da linguagem”, o que está diretamente relacionada aos 

objetivos desta pesquisa. 

 Subjacente a todas essas variadas aplicações está a análise de textos, 

produtos autênticos da interação social, que são considerados dentro de seu 

contexto social e cultural no qual são negociados. Nesta pesquisa, procuraremos 

“entender [...] por que um texto tem o significado que possui [...]” (HALLIDAY, 1985, 

p. xxx). 

 A língua é um sistema semiótico, portanto o processo do uso da língua é um 

processo de se construir significados através de escolhas. Essas escolhas são feitas 

a partir de um sistema linguístico: o que se escolhe faz sentido quando é 

interpretado em contraste com o que se poderia ter escolhido e, no entanto, naquele 

determinado contexto, não foi. Relacionamos o que as pessoas dizem em uma 

determinada ocasião com o que elas poderiam ter dito ou escrito (suas escolhas 

potenciais) e perguntamos: Qual a função dessa escolha? Por que os falantes não 

fizeram outra escolha? 

 A abordagem sistêmico-funcional considera duas dimensões do uso da 

língua: 

 

 Quais são as escolhas possíveis que as pessoas podem fazer (quais são os 

significados possíveis que poderiam ter construído)? 

 Qual é a função da escolha que fizeram (por que as pessoas escolhem 

construir aquele significado)? 
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 A LSF descreve como a linguagem é usada em contextos sociais distintos a 

fim de atingir vários objetivos culturais. Isso possibilita falar das escolhas linguísticas 

sem considerá-las certas ou erradas (como acontece com a abordagem prescritiva 

tradicional), mas considera as escolhas ‘apropriadas’ ou ‘inapropriadas’ a um 

determinado contexto.  

 A LSF é funcional porque procura respostas para as seguintes perguntas 

funcionais com relação à língua (EGGINS, 1994, p. 2): 

 

(1) Como as pessoas usam a língua? 

(2) Como a língua é estruturada para o uso? 

 

 A fim de responder à primeira pergunta, os sistemicistas analisaram textos 

autênticos e isso os levou a sugerir que as pessoas negociam textos (escritos ou 

orais) com o propósito de construir significados entre si, isto é, a função geral da 

língua é semântica. 

 Respondendo à segunda pergunta, Halliday (1985) afirma que a língua é 

estruturada para construir três tipos de significados simultaneamente:  

 

 experienciais 

 interpessoais 

 textuais 

 

 Isso é possível porque a língua é um sistema semiótico: um sistema de 

codificação convencionalizado, organizado como um conjunto de escolhas. Segundo 

Martin e Rose (2003), os três tipos de significados que a língua constrói são funções 

da linguagem, ou como as denomina Halliday (1985), metafunções. 

 Ainda segundo Martin e Rose (2003, p. 3), o significado experiencial 

representa as nossas experiências; o significado interpessoal representa nossos 

relacionamentos e o textual serve para organizar o discurso como um texto 

significativo.  

 Martin e Rose (2003, p. 1) ainda argumentam que existem três estratos que 

são processos sociais os quais se desdobram em escalas de tempo diferentes: a 

oração, o texto e a cultura. A cultura se desdobra em várias situações, produzindo 

textos que se desdobram em sequências de significados (MARTIN; ROSE, 2003, 
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p.3). O discurso, segundo Martin e Rose (2003, p. 1), é mais do que uma sequência 

de orações. Na nossa pesquisa, consideraremos o significado das orações e 

também aquele que vai além da oração.  

 Devemos reconsiderar o significado da oração pela perspectiva do 

significado nos textos e também reconsiderar a atividade social como os significados 

que negociamos através de textos e, para isso, devemos partir de textos em 

contextos sociais. Já que os textos são produzidos interativamente, entre falantes, 

ou entre escritor e leitores potenciais, podemos usá-los para interpretar a interação 

que o texto manifesta (MARTIN; ROSE, 2003, p.1). Ademais, como cada interação é 

uma instanciação da cultura dos falantes, também podemos usar o texto para 

interpretar aspectos da cultura que ele manifesta. 

 A partir dessas definições, percebemos que existem tantos gêneros quanto o 

número de tipos de atividades sociais reconhecidas em dada cultura, como por 

exemplo: gêneros literários (romances, contos, sonetos, fábulas), gêneros escritos 

populares (artigos de jornal, manuais de instrução, receitas culinárias), gêneros 

educacionais (palestras, seminários, provas, relatórios) sem falar nos inúmeros 

gêneros do cotidiano, tais como: fofoca, bate-papo com amigos, contar estórias, 

comprar e vender coisas, trocar opiniões, etc. (EGGINS, 1994, p. 26). 

 Halliday (1985) considera que a língua é estratificada em três níveis 

simultâneos: a grafo-fonologia, a léxico-gramática e a semântica discursiva. A partir 

dessa estratificação, temos dois contextos: o contexto de cultura, que corresponde 

ao gênero, e o contexto de situação, correspondendo ao registro. Segundo Vian Jr. 

(2009), a análise textual deve partir de uma teoria de contexto, pois os textos são 

produtos genuínos da interação social, então devemos considera o contexto social 

onde foram produzidos. 

 Os textos são a concretização dos gêneros e revelam aspectos sociais e 

culturais do falante da língua. O contexto de situação é o contexto imediato e é 

realizado no registro. Segundo Eggins (1994), baseada no trabalho de Halliday 

(1985, 1994), existem três variáveis de registro que influenciarão o tipo de linguagem 

que será usada: campo, modo e relações. A primeira está associada à realização de 

significados experienciais, a segunda, à realização de significados textuais e a 

última, associada à realização de significados interpessoais. A Figura 1 ilustra esses 

aspectos que acabamos de mencionar: 
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Figura 1: Gênero, registro e língua com suas metafunções. (traduzido de Eggins, 1994, p. 34). 

 

 Os estratos que consideraremos nesta pesquisa, por uma questão 

metodológica apenas, serão o de Registro (especificamente a variável Campo) e o 

de Língua (apenas o componente semântico-funcional Experiencial).  

 As varáveis de contexto são definidas resumidamente no Quadro 1: 

 

Quadro 1: Definição das varáveis de registro. Fonte: Adaptado de Eggins, 1994, p. 33. 

 

 Para cada uma dessas variáveis corresponde uma pergunta: para definir o 

campo, perguntamos ‘o quê?’; para definir o modo perguntamos ‘como?’ e para as 

relações, a pergunta é ‘quem?’. 

 Nossa pesquisa enfocará a variável Campo porque estamos buscando 

compreender o significado das experiências dos professores e de suas concepções, 

portanto, analisaremos, por meio do Sistema de Transitividade, os Processos, seus 

Campo Sobre o que trata o texto, o seu tópico, ou assunto. Identificamos o 
campo através dos seus itens lexicais.  

Modo O papel que a língua desempenha na interação entre os participantes: 
se é um diálogo face a face, ou pelo telefone, por exemplo. 

Relações Os relacionamentos interpessoais entre os participantes da interação.  
Que tipos de papéis sociais estão desempenhando os participantes, 
como por exemplo, um vendedor e seu cliente. 
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Participantes e Circunstâncias, os quais detalharemos mais adiante, na seção 

2.2.1.1. 

 Na LSF, a análise do discurso faz uma interface com a análise da gramática 

e da atividade social. Os gramáticos estão particularmente interessados nos tipos de 

orações e seus elementos. Os teóricos sociais estão mais interessados em como os 

contextos sociais estão relacionados. A análise do discurso usa as ferramentas dos 

gramáticos, como a GSF de Halliday (1985, 1994), para identificar o papel da léxico-

gramática em passagens do texto e também emprega as ferramentas dos teóricos 

sociais para explicar porque a léxico-gramática constrói o significado daquela forma.

 Gramática, discurso e contexto social são diferentes tipos de fenômenos 

operando em níveis diferentes de abstração: a cultura é mais abstrata do que um 

texto e os significados que compõem um texto, por sua vez, são mais abstratos do 

que as palavras que os expressam. A relação entre esses três níveis é descrita na 

LSF como realização. Segundo Martin e Rose (2003, p. 5), os contextos sociais são 

realizados como textos, que por sua vez são realizados como sequências de 

orações. Martin e Rose (2003, p.5) definem realização como uma recodificação, 

igual ao mapeamento do hardware através do software para as imagens e palavras 

que vemos na tela de nosso computador.  

 Eggins (1994) defende que na língua a realização do significado se dá por 

meio das palavras, que por sua vez se dá por meio dos sons ou letras. A semântica 

do discurso, então, é realizada através da léxico-gramática, que é por sua vez 

realizada pela fonologia ou grafologia. No Quadro 2, vemos os níveis de realização 

da língua, segundo Eggins (1994): 

 

Quadro 2: Níveis de realização da língua (traduzido de Eggins, 1994, p. 21). 

 

 

 Baseados nessa constatação é que analisaremos nossos textos de campo 

tanto no nível léxico gramatical quanto no semântico. 

 

 Nomes populares Termos Técnicos 

 

CONTEÚDO 

significados semântica (discurso) 

palavras  (palavras e estruturas) léxico-gramática 

EXPRESSÃO sons/letras fonologia/grafologia 
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2.2.1 As metafunções da GSF: o nível léxico-gramatical 

 

 Quando o discurso social se desenvolve, as três funções sociais da 

linguagem (as metafunções, segundo Halliday (1985)), estão interconectadas e 

acontecem simultaneamente. Podemos olhar para qualquer discurso a partir de 

quaisquer dessas perspectivas e identificar funções diferentes realizadas por 

diferentes padrões de significado.  

 Nesta seção, apresentamos cada uma dessas metafunções e nos 

aprofundamos na metafunção ideacional, que detalhamos no próximo tópico, porque 

é o recorte que faremos ao analisar nossos dados, mas ressaltamos que as três 

metafunções acontecem simultaneamente em qualquer discurso e, por questões 

metodológicas, focalizaremos apenas a metafunção ideacional. Cada uma das 

metafunções relaciona-se a uma variável de registro: metafunção ideacional ao 

campo; metafunção textual ao modo e a metafunção interpessoal a relações. O 

Quadro 3 mostra essas relações (HALLIDAY, 1994): 

 

 

 

 
 
 
 
 
                    Quadro 3: Níveis de realização do registro (adaptado de HALLIDAY, 1994, p 140). 
 
 

 De acordo com Halliday (1985, p. xvii), a descrição gramatical é essencial 

para a análise textual: 

 

[...] presume-se algumas vezes que (a análise do discurso ou a 

‘linguística textual’) pode ser levada a termo sem a gramática - 

ou até mesmo como uma alternativa à gramática. Mas isto é 

uma ilusão. Uma análise do discurso que não é baseada na 

gramática não é realmente uma análise, mas simplesmente um 

comentário sobre um texto. 

 

 

 Segundo Eggins (1994), é o nível léxico-gramatical que é particularmente 

importante para entender como a língua é capaz de construir os três tipos de 

CONTEXTO DE SITUAÇÃO NÍVEL SEMÂNTICO-
DISCURSIVO 

NÍVEL LÉXICO-
GRAMATICAL 

Variáveis de contexto Componentes semântico-
funcionais 

Sistemas  

Campo Ideacional Transitividade 

Relações Interpessoal Modo 

Modo Textual Tema 
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significado simultaneamente. Esses três níveis de significado perpassam o texto, 

principalmente através das orações que o compõem. São eles: o ideacional, o 

interpessoal e o textual, isto é, a representação da experiência, a inter-relação com  

os outros e a organização da mensagem num texto. Halliday (1985) chama esses 

três níveis de significado de metafunções as quais descreveremos na seção 

seguinte. 

 
 

2.2.1.1 A Metafunção Ideacional 

  

 A metafunção ideacional refere-se ao que está ocorrendo no mundo, ao que 

está sendo representado, isto é, as representações das pessoas a respeito do 

mundo, tanto externo quanto interno.  É essa concepção de representação da GSF 

que usaremos nesta pesquisa. Quando expressamos nosso modo de ver o mundo, 

sempre nos referimos a algo do mundo real, ou interno, aos acontecimentos do 

mundo, aos processos que ocorrem em nossas vidas e, desses processos, 

participam pessoas, ou seja, os participantes dessas ocorrências e, ainda, isso 

ocorre a partir de circunstâncias de tempo, lugar e modo específicos.  

 Três são, portanto, os componentes da oração: os Processos, os 

Participantes e as Circunstâncias. Esses aspectos, portanto, estão relacionados à 

oração como representação e dizem respeito à análise com base na metafunção 

ideacional.  Ao descrever a gramática da oração como representação, temos não só 

que descrever as diferenças entre os tipos de Processos como também as 

diferenças associadas aos papéis funcionais dos Participantes e a possível escolha 

das Circunstâncias.  

 Usando o primeiro grupo de dados, as respostas às perguntas abertas do 

questionário de nove professores de Inglês Instrumental do nível superior a respeito 

de sua formação para ensinar essa disciplina, sua experiência de ensiná-la e sobre 

o que entendem por IFE, analisaremos quais são os significados de suas 

representações a respeito desses temas, isto é, o seu modo de ver esses temas. 

Para tanto, usaremos o Sistema de Transitividade para verificarmos os tipos de 

Processos usados e suas diferenças, o que Eggins (1994, p. 229) chama de 

diferenças na transitividade, pois a transitividade de uma oração é o seu tipo de 

Processo. A cada tipo de Processo está associado um tipo de Participante, assim 
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como também poderá haver elementos circunstanciais de tempo, modo, lugar, etc. 

os quais também serão analisados nesta pesquisa, como podemos verificar no 

exemplo retirado dos nossos textos de campo: 

 

(eu) Lecionei inglês instrumental por apenas um semestre 

Ator Processo material Meta Circunstância: duração 
Quadro 4: Classificação dos Participantes do Processo Material. 

 
 

 A seguir, veremos mais detalhadamente cada um desses componentes do 

Sistema de Transitividade da GSF, segundo Halliday  e Matthiessen  (2004). 

 

(A) Processos 

 

Os Processos estão relacionados diretamente a quem está participando da 

ação ou do estado expresso pelo verbo. São seis Processos, divididos em um grupo 

de três Processos principais e três secundários. O Quadro 5 ilustra uma visão geral 

dos tipos de Processos e seus Participantes (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 5: Tipos de Processos e seus Participantes (Adaptado de Halliday e Matthiessen, 2004). 
 
 
 

Os Processos principais se relacionam ao modo como vivemos: 

expressamos nossos pensamentos (Processos Mentais: pensar) em nossa relação 

(Processos Relacionais: ser/estar) com o mundo (Processos Materiais: fazer). Os 

secundários estão na interface entre os três principais: entre o Mental e o Material 

estão os Comportamentais (comportar-se); entre os Relacionais e os Mentais estão 

PROCESSOS SIGNIFICADO PARTICIPANTES 

Material Fazer Ator, Meta, extensão, beneficiário 

Comportamental Comportar-se Comportante e extensão 

Mental: 
Perceptivo 
Afetivo 
Cognitivo  
Desiderativo                 

Sentir 
Ver 
Gostar 
Saber 
Desejar 

 
 
Experienciador e fenômeno 

Verbal Dizer Dizente, verbiagem e receptor 

Relacional: 
Atributivo 
Identificativo 

Ser/estar 
Atribuir 
Identificar 

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

Existencial Existir Existente 
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os Verbais (dizer) e entre os Materiais e os Relacionais estão os Existenciais 

(existir).  

 

(1) Processos Materiais 

 

 Os Processos de fazer são os Processos Materiais; geralmente são ações 

tangíveis, concretas. A definição semântica para os Processos Materiais é que 

alguma entidade faz algo, empreende uma ação. Uma maneira de identificar 

Processos Materiais é fazer a pergunta: O que X fez? Os Participantes são 

materializados por grupos nominais (EGGINS, 1994. p. 229). No Quadro 6 temos os 

tipos de Participantes dos Processos materiais: 

 
 

Ator É aquele elemento da oração que realiza a ação ou o feito. Quando a 
oração é ativa, existe apenas um participante, o ator.  

Meta É aquele participante para quem a ação é direcionada, a que 
chamamos de objeto direto na gramática tradicional. 

Extensão É uma continuação ou reafirmação do processo, ou pode ser uma 
extensão do processo em si. É diferente de meta porque não 
podemos fazer a pergunta: O que X fez a Y? 

Beneficiário É o participante que se beneficia do processo em uma oração que 
possui três Participantes. Existem dois tipos: o recipiente (aquele a 
quem se dá algo) e o cliente (aquele para quem algo é feito).  

Quadro 6: Tipos de Participantes dos Processos Materiais. (Adaptado de Eggins, 1994, p. 229) 

 
 

 No exemplo, “Ele jogou futebol”, criado por nós, futebol é a extensão (em 

negrito) do processo de jogar e é menos independente do que a meta, pois é uma 

extensão do Processo. Futebol só pode ser jogado, jogam-se jogos (futebol, por 

exemplo). 

 Já no exemplo, “Vou lhe esquentar o almoço”, temos o cliente (em negrito) 

sem preposição. No caso de “Preparou um jantar para as visitas”, temos o Cliente 

com preposição (ambos em negrito) e em “Empreste-me o seu celular”, temos um 

Recipiente (em negrito). 

 Podemos observar no exemplo a seguir, retirado de nossos textos de 

campo, os Participantes (Ator e Meta) do Processo Material aplicar e sua 

Circunstância. 
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Eu aplico novamente o texto inicial. 

Ator Processo material Circunstância: tempo Meta 
                                  Quadro 7: Exemplo de Processo Material.  

 

 A Meta o texto inicial é o Participante para quem a ação (Processo Mental 

aplico) está direcionada.  

  

(2) Processos Mentais 

 

 Expressam o que sentimos, sabemos ou pensamos. A pergunta para testar 

esse tipo de processo é: O que você acha/sente/sabe a respeito de X? Vejamos 

mais um exemplo oriundo de nossos textos de campo: 

 

(eu) Gostei  da experiência. 

Experenciador Processo mental Fenômeno 
                           Quadro 8: Exemplo de Processo Mental.  
 

 Diferentemente dos Processos Materiais, não estamos realizando ações 

tangíveis ou físicas, mas reações mentais sobre pensamentos, sentimentos e 

percepções.  Halliday (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 206) assim classifica as 

orações, dependendo do tipo de Processo Mental que possuem: 

 

 Cognitivas: pensar, saber, entender, etc. 

 Emotivas: gostar, temer, detestar, etc. 

 Perceptivas: ver, ouvir, sentir, etc.  

 Desiderativas: querer, desejar, almejar, etc. 

 

 No exemplo anterior, do Quadro 8, temos uma Oração Emotiva porque 

possui o processo mental gostar. 

 Outra diferença entre os Processos Mentais e os Materiais é o seu número 

de Participantes. Os Processos Materiais podem ter um ou dois Participantes, os 

Processos Mentais devem ter necessariamente dois Participantes: um Participante 

ativo e um outro não ativo, mesmo que um dos Participantes não esteja explicitado 

na oração, mas que pode ser facilmente explicitado pelo contexto. 

 Um dos Participantes dos Processos Mentais precisa ser um participante 

humano consciente, pois somente este pode realizar um Processo Mental e é 



51 
 

chamado de Experienciador. No entanto, o Participante pode, outrossim, ser um não 

humano personificado, como ocorre em fábulas, contos fantásticos, lendas, etc. O 

outro Participante é o Fenômeno, isto é, aquilo que é sentido, pensado ou percebido. 

 

(3) Processos Verbais 

 

 Os Processos Verbais são Processos de ação verbal: dizer e todos os seus 

vários sinônimos. Ilustramos esse processo com um exemplo retirado de nossos 

textos de campo: 

 

Muitos alunos dizem ter muita dificuldade para compreender textos 

Dizente Processo Verbal Verbiagem 
                                                  Quadro 9: Exemplo de processo verbal.  
 
. 

 Um Processo Verbal contém três Participantes: Dizente, Receptor e 

Verbiagem. O Dizente é o Participante responsável pelo processo verbal e não 

precisa ser, necessariamente, um Participante consciente, mas qualquer coisa que 

emita um sinal. O Receptor é aquele a quem o Processo Verbal é dirigido, isto é, o 

beneficiário da mensagem e pode ocorrer com ou sem preposição. A Verbiagem é 

uma declaração nominal do Processo Verbal: um substantivo que expressa um 

comportamento verbal: uma resposta, uma pergunta, uma afirmativa, uma história. 

 

(4) Processos existenciais 

 

 Os Processos Existenciais não têm relação com ação ou eventos de 

qualquer tipo, mas sim com estados de ser. Empregam verbos como ter, existir e 

haver. Observemos mais um exemplo originado de nossos textos de campo: 

 

Houve muito sucesso. 

Processo existencial Existente 
                                            Quadro 10: Exemplo de processo existencial. 
 
 

 Possui apenas um Participante obrigatório: o Existente, que normalmente 

segue o verbo do Processo Existencial e geralmente é um evento, uma ação 

nominal. 
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(5) Processos relacionais 

 

 Da mesma forma que os Processos Existenciais, os Processos Relacionais 

também não possuem significado de ação e sim estados de ser ou estar. 

Estabelecem uma relação entre o Portador e o Atributo e essa relação é expressa 

através do verbo ser, estar, ter e outros indicativos de estado. O exemplo seguinte 

também provém de nossos textos de campo: 

 

(eu) Poderia ter sido mais produtiva 

Portador Processo Relacional Atributo 
                                            Quadro 11: Exemplo de processo relacional.  

 

 Os Processos Relacionais podem ser classificados como Atributivos e 

Identificativos. Esses, por sua vez, se subdividem em três tipos: Intensivo (X é ou 

está A), Circunstancial (X é ou está em A, podendo ser uma outra preposição 

diferente de em) e Possessivo (X tem A).  Os Atributivos têm A como Atributo de X, 

isto é, A é uma característica/qualidade de X. Nos Identificativos, A é a entidade de 

X: são chamados de Identificado (X) e Identificador (A). 

 Nos Processos Relacionais Atributivos Intensivos, os Participantes são o 

Portador (elemento classificado) e o Atributo (elemento classificador). Já nos 

Processos Relacionais Intensivos Identificativos, os Participantes são o Identificado 

(o que recebe a definição) e o Identificador (o que é definido). 

 Nos Processos Relacionais Circunstanciais, os Participantes são 

Circunstâncias (de tempo, lugar, de papel) que aparecem na posição do atributo. 

Finalmente, nos Processos Relacionais Possessivos, os Participantes são o 

Possuidor e o Possuído. No Quadro 12 temos o resumo desses subtipos e seus 

Participantes: 
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  Quadro 12: Subtipos do processo relacional e seus Participantes. (Adaptado de Eggins, 1994, p. 256). 
 

  

 No tópico (B), ampliaremos a questão das Circunstâncias, explicitando a 

diferença entre os vários tipos e seus significados. 

 

 
(6) Processos Comportamentais 

 

 Os Processos Comportamentais são descritos por Eggins, (1994, p.249) 

com base em Halliday (1985), como estando a meio caminho entre os Processos 

Mentais e Materiais. Eles, em parte, têm relação com a ação, mas é uma ação que 

tem que ser realizada por um ser consciente: são Processos de omportamento 

tipicamente fisiológico e psicológico, dentre os quais estão: assistir, provar, rir, 

sonhar, respirar, sorrir e chorar, por exemplo. 

 Embora possuam uma relação estreita com os Processos Mentais, alguns 

Processos Comportamentais muitas vezes contrastam com aqueles. Por exemplo: 

olhar é Comportamental, mas ver é Mental; escutar é Comportamental, mas ouvir é 

Mental. Outra característica em comum com os Processos Mentais e Materiais é que 

a maioria dos Processos Comportamentais tem um só Participante. Expressam uma 

forma de fazer, que geralmente não se estende a outro Participante. Esse 

Participante é chamado de Comportante e é um ser consciente como o 

Experienciador nos Processos Mentais. (EGGINS, 1994). 

Processo Relacional 
Tipos 

Subtipos Participantes 

 
 
 

Atributivo 

Intensivo Portador 

Atributo 

Circunstancial Circunstância como atributo 

Circunstância como participante 

Possessivo Posse como participante 

Posse como processo 

 
 

Identificativo 

Intensivo Identificado 

Identificador 

Circunstancial Circunstância como atributo 

Circunstância como participante 

Possessivo Posse como participante 

Posse como processo 
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 Os Processos Comportamentais frequentemente acontecem com elementos 

circunstanciais, conforme exemplos a seguir traduzidos de Eggins (1994): 

 
George cheirou a sopa. 

Comportante Processo Comportamental Fenômeno 
Quadro 13: Exemplo de Processo Comportamental/Fenômeno. 

Fonte: Traduzido de Eggins (1994, p. 250). 
 
 

Ela estava chorando de frustração. 

Comportante Processo Comportamental Circunstância de causa 
Quadro 14: Exemplo de Processo Comportamental/Circunstancial. 

Fonte: Traduzido de Eggins (1994, p. 250). 
 
 

 O Processo Comportamental pode possuir um segundo Participante, 

assemelhando-se à Extensão dos Processos Materiais (apenas uma reafirmação do 

Processo) e é chamado de Comportamento. Se houver um outro Participante que 

não seja uma reafirmação do processo, ele é chamado de Fenômeno. 

 

 

(B) Circunstâncias 

 

 As Circunstâncias podem ocorrer com qualquer tipo de Processo. São 

realizadas por grupos adverbiais ou locuções preposicionais. A seguir o Sistema de 

Circunstâncias, de acordo com Eggins (1994): 

 

Circunstância Pergunta teste 

Extensão duração (temporal) Quanto tempo? 

distância (espacial) A que distância? 

Localização tempo (temporal) Quando? 

lugar (espacial) Onde? 

Modo meio  Como? Com quê? 

qualidade Como? Quão? 

comparação Com o quê? 

Causa razão Por quê? 

propósito Para quê? 

interesse Para quem? 

Acompanhamento Com quem? 

Assunto Sobre o quê? 

Papel Como o quê? 
Quadro 15: Sistema de Circunstâncias.Traduzido de Eggins (1994, p. 237-238). 
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 A função circunstancial, realizada por sintagmas adverbiais ou preposicionais, 

pode ocorrer em todos os tipos de Processos. No entanto, segundo Thompson 

(2002) certas combinações são mais frequentes, como as Circunstâncias de Modo 

se associarem mais comumente aos Processos Mentais e Verbais, as de Assunto 

ocorrerem mais com os Processos Verbais, por exemplo. 

 Mendes (2010, p. 39), ao discutir as Circunstâncias e a construção de 

sentidos de um blog, a partir de exemplos de Eggins (1994, p. 223), explica que “[a]s 

Circunstâncias de extensão são responsáveis por delimitar, de certo modo, duração 

(quando se trata do constructo tempo) e distância (quando exprime espaço físico)”. 

O autor continua explanando que “as de duração espacial estão geralmente 

associadas a Processos de deslocamento físico, como: percorrer, andar, correr, 

viajar etc., sendo possíveis as seguintes Circunstâncias: ‘por 10 quilômetros’, ‘toda a 

América Latina’”, com exemplos retirados do corpus de sua pesquisa. O autor 

acrescenta que “[a]s Circunstâncias de localização, como o próprio termo já indica, 

expressam ou situam, no tempo e no espaço, a realização dos Processos” e, 

finalizando a explicação sobre Circunstâncias de localização, afirma que “[m]ais do 

que simplesmente situar o interlocutor no tempo e no espaço, as Circunstâncias de 

localização atualizam o processo à medida que criam o referente/significado 

espacial ou temporal”. Vejamos alguns exemplos de Circunstâncias de Extensão e 

Localização retiradas de nossos textos de campo: 

 

(Ele) funcionou durante seis anos em um bairro de classe média.alta 

Ator Processo material Circunstância: duração Circunstância: lugar 
Quadro 16: Exemplo de Circunstância de Duração. 

Quadro 17: Exemplo de Circunstância de Tempo. 

                      

Aos 14 anos (eu) comecei a frequentar um curso de inglês. 

Circunstância: tempo Ator Processo material Extensão 
Quadro 18: Exemplo de Circunstância de Extensão. 

 

(Eu) lembro-me da minha primeira aula ao meio dia 

Experienciador Processo mental Fenômeno Circunstância: tempo 
Quadro 19: Exemplo de Circunstância de Tempo. 

 

 

(Nós) éramos bem pobres naquela época 

Portador Processo relacional Atributo Circunstância: tempo 
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 Nesta pesquisa, consideraremos apenas as Circunstâncias de Extensão e 

de Localização, já que tempo e lugar se destacaram e foram importantes na 

interpretação das metáforas de minha autobiografia. A fim de uma melhor 

compreensão a respeito dos outros tipos de Circunstâncias em língua portuguesa, 

sugiro a leitura da dissertação de Mendes (2010), uma vez que ele considera todos 

os tipos de Circunstâncias em sua análise dos dados, por se tratar de seu objeto de 

estudo, como explicitado no título de sua pesquisa. 

 

2.2.1.2 Metafunção Interpessoal 

 

 O segundo dos três significados, que ocorrem simultaneamente no texto e 

que podemos construir, é o significado relacional. A língua é usada para construir 

significados sobre as nossas relações com as outras pessoas, assim como sobre as 

nossas atitudes em relação a elas (HALLIDAY, 1985, 1994).  

 A Metafunção Interpessoal é expressa gramaticalmente pelo Sistema de 

Modo que é formado pelo Sujeito, um grupo nominal, e um Operador Finito, um 

grupo verbal. 

 Segundo Halliday (1985), toda vez que usamos a língua para interagir, 

estamos estabelecendo um relacionamento entre a pessoa que está falando no 

momento e a outra pessoa que irá falar depois. Ainda segundo esse autor, usamos a 

língua basicamente para trocar bens. Desempenhamos diferentes Papéis de fala 

nessa troca, que são o de dar e o de pedir. Quando escolhemos dar ou pedir, 

também escolhemos que tipo de Bem iremos trocar. Podem ser informação ou bens 

e serviços. Podemos resumir esse processo e os componentes dessa interação no 

Quadro 20 a seguir: 

 
 
 
                   
 
                     

Quadro 20. Papéis na fala e Bens na interação.Traduzido de Halliday (1985, p. 69). 
 
 

 Quando cruzamos os Papéis na fala com os tipos de Bens trocados, temos 

os quatros tipos de ‘movimentos’ para estabelecer um diálogo. Halliday (1985) os 

PAPEL NA FALA BENS TROCADOS 

Informação Bens e serviços 

Dar proposição proposta 

Pedir pergunta instrução 
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chama de Funções da Fala. Cada Função da Fala envolve um Papel na fala (dar ou 

pedir) e também um tipo de Bem trocado (informação ou bens e serviços). 

   

2.2.1.3 Metafunção Textual 

 

 A metafunção textual envolve a questão de como a língua é organizada para 

se conseguir um tipo de significado. Dois sistemas estão envolvidos nesse tipo de 

construção de significado: o Tema (ponto de partida da mensagem) e o Rema (nova 

informação a respeito do ponto de partida).  Eggins (1994), reportando-se a Halliday 

(1974), refere-se à Metafunção Textual como a função “capacitadora”, devido a sua 

capacidade de estabelecer a coesão e a coerência do texto. Veremos a seguir mais 

detalhadamente cada um desses dois sistemas. 

 Tema, segundo Halliday (1985, p. 39), é o elemento que serve como “ponto 

de partida da mensagem”. O tema contém informações familiares, isto é, já 

mencionadas anteriormente no texto ou então que são conhecidas pelo contexto. 

Identificá-lo é relativamente fácil, já que na ordem direta aparece no início da oração 

(em português, pode-se usar a ordem inversa, o que pode dificultar um pouco a 

identificação do Tema). Vejamos o Tema (sublinhado) nos exemplos a seguir 

retirados de Halliday (1985, p. 39) e traduzidos por mim: 

 

(i) As pessoas costumam reclamar dos serviços de telefonia. 

(ii) Nossa experiência anterior mostra uma realidade diferente. 

(iii) Circulam em nosso meio os tabloides. 

 

 Rema é a parte da oração na qual o Tema é desenvolvido, segundo Eggins 

(1994, p. 275). Já que sempre partimos do familiar para o que não é familiar, então o 

Rema contém informação nova. Identificamos o Rema considerando tudo o que não 

for Tema, portanto, quando se identifica um deles, o outro já estará imediatamente 

identificado. Nos exemplos anteriores, o Rema é tudo o que não está sublinhado, 

desse modo, teríamos como Rema o que está em negrito a seguir: 

 

(i) As pessoas costumam reclamar dos serviços de telefonia. 

(ii) Nossa experiência anterior mostra uma realidade diferente. 

(iii) Circulam em nosso meio os tabloides. 
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 Ao escolhermos a ordem em que os constituintes das orações aparecem, 

mudamos o efeito que queremos conseguir com essas orações. Mesmo se não 

mudarmos os Participantes e os Processos, o simples fato de mudarmos a ordem 

dos elementos, redundará em um efeito diferente, um significado em nível textual 

diferente.  

 Como já pontuamos anteriormente, todos os três tipos de significados 

(Ideacional, Interpessoal e Textual) acontecem ao mesmo tempo em um texto. Em 

nossa pesquisa, para fins metodológicos, como analisaremos as representações dos 

professores na primeira parte da análise, capítulo 4, enfocaremos apenas o 

significado Ideacional, que realiza as experiências e os modos de ver o mundo 

desses professores com relação a IFE, sua experiência em ensinar a disciplina 

Inglês instrumental e sua formação para ensiná-la. Por essa razão, discutimos no 

item a seguir o conhecimento dos professores relacionado a tais experiências. 

 

2.3 O Conhecimento Prático Pessoal do Professor  

 

 

 Diversos enfoques têm sido observados nas últimas três décadas sobre o 

conhecimento do professor e sobre sua formação. Clandinin e Connelly (2011)  

baseiam-se em Schön (1983), cuja ideia central é de que o núcleo fundamental do 

Conhecimento Profissional do professor é constituído por conhecimento na ação, 

baseado na experiência e na reflexão sobre a experiência, podendo ser mais ou 

menos informado pelo saber acadêmico. Esses autores também recorrem a Elbaz 

para quem o conhecimento prático do professor é também pessoal, pois inclui “não 

só concepções intelectuais, mas também percepções, sentimentos, valores, 

propósitos e interesses” (ELBAZ, 1983, p. 17) e, completando o pensamento de 

Elbaz, Clandinin (1985) o chama de “Conhecimento Prático Pessoal” (personal 

practical knowledge) e o relaciona com a necessidade da pessoa em desenvolver 

uma “linguagem” e uma “perspectiva” próprias para compreender e lidar com as 

situações da sua prática, considerando-o inseparável da pessoa que o elabora, bem 

como da situação (prática) onde se constitui e na qual se revela.  
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 Clandinin e Connelly (1988) explicam que o conhecimento do professor é um 

conhecimento prático que é pessoal, segundo nos remete a tradução do grupo 

nominal personal practical knowledge6.  

 Na expressão conhecimento prático pessoal, Connelly e Clandinin (1988; 

1995) usam o termo conhecimento referindo-se ao “conjunto de convicções” (body of 

convictions) do professor, que consideram poderem ser conscientes ou 

inconscientes, mas sempre com origem na experiência de cada um. O 

Conhecimento Prático Pessoal é um tipo de conhecimento que surgiu das 

circunstâncias e situações práticas e tem conteúdo afetivo para a pessoa, como 

afirma Elbaz (1983): 

 

Este conhecimento engloba experiência em primeira mão 
dos estilos de aprendizagem dos alunos, [dos seus] 
interesses, necessidades, capacidades e dificuldades, e 
um repertório de técnicas de ensino e de competências 
para a gestão da aula (ELBAZ, 1983, p.5). 
 
 

 Assim, o conhecimento prático é pessoal na medida em que existe “uma 

necessidade pessoal em integrar, ordenar e dar sentido à experiência de cada um” 

(ELBAZ, 1983, p. 16).  

 O Conhecimento Prático Pessoal do professor é um conhecimento afetivo. É 

impossível imaginar ter uma experiência que não carregue consigo um conteúdo 

emocional, moral e estético. As experiências são sentidas, valorizadas e apreciadas, 

embora não estejamos afirmando que todas as experiências sejam positivas com 

respeito a esses componentes. Pode haver conflitos, pois algo que acreditamos ser 

moralmente errado, podemos julgar estar certo e nossas emoções acompanham 

esse julgamento. Em síntese, nossas experiências e, portanto, nosso Conhecimento 

Prático Pessoal, que compõe nossas histórias, nunca estarão isentas de 

componentes afetivos. “Saber algo é sentir algo. Saber algo é responder 

                                                           
6
 A maioria das traduções dessa expressão aqui no Brasil redunda em “Conhecimento Pessoal 

Prático do Professor”, mas eu mesma e outros autores de língua portuguesa fora do Brasil e alguns 
em nosso país preferimos “Conhecimento Prático Pessoal do Professor” porque representa mais 
adequadamente o significado na língua inglesa, de acordo com a posição (a ordem) dos 
modificadores desse grupo nominal (cf. Milanez (2009) sobre a interpretação dos sintagmas nominais 
na língua inglesa). 
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esteticamente”, além do fato de que “(...) o conhecimento prático pessoal é uma 

maneira moral, afetiva e estética de conhecer as situações educacionais da vida” 

(CONNELLY; CLANDININ, 1988, p. 26 e 59). 

 A linguagem da prática está evidentemente nas palavras, mas também em 

nossos corpos, está na nossa prática e nas nossas experiências e é essa linguagem 

que usamos para narrar nossas histórias, conforme explicam Connelly e Clandinin 

(1988, p. 60): “[é] uma linguagem da experiência educacional, portanto temporal, 

localizada em nosso passado, presente e futuro”. 

 Segundo Connelly e Clandinin (1988), ao narrar nossas histórias da 

experiência educacional usamos imagens, regras e princípios. Imagem, segundo os 

autores, é algo dentro de nossa experiência, incorporado em nós como pessoas e 

expresso e representado em nossas práticas e ações. As imagens são parte de 

nosso passado, evocadas pelas situações que atuamos no presente e nos guiam 

para o futuro. Como são corporificadas, implicam em emoções, moralidade e 

estética. Um professor pode ter a imagem de que o processo instrucional é como 

“plantar uma sementinha para ver se as crianças estão interessadas” (CONNELLY; 

CLANDININ, 1988, p. 65). Uma imagem tem dimensões morais e emocionais. São 

aqueles momentos marcados por emoções e sentimentos fortes em nossas 

narrativas de nossas experiências. 

 As imagens são uma espécie de cristalização da experiência que, desse 

modo, passa a fazer parte do conhecimento do professor. Para Connelly e Clandinin 

(1988), as imagens constituem uma forma de organizar e reorganizar a experiência 

passada. Uma imagem é um metaconceito organizador pessoal na medida em que 

incorpora a experiência da pessoa, se exprime na sua prática e é a perspectiva pela 

qual ela lida com novas experiências e elas podem se expressar como metáforas 

conceituais (LAKOFF; JOHNSON, 2002). 

 Regra, segundo Elbaz (1983, p. 132-133), constitui-se como: 

 

[...] uma afirmação claramente formulada do que fazer ou 
como fazer em uma dada situação frequentemente 
encontrada na prática. Uma regra de prática deve ser 
altamente específica [...] ou pode ser aplicada a situações 
de certo modo mais amplas. [...] A regra faz referência 
aos detalhes da situação a qual ela se relaciona, aos 
meios; os fins ou propósitos de ação não têm 
importância. 
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 Uma regra que a autora usa como exemplo para ilustrar essa definição é a 

de uma professora de nível médio, Sara, com relação a como ela lida com alunos 

que apresentam problemas de aprendizagem: “Ele tem minha total atenção assim 

que eu termino as instruções” (ELBAZ, 1983, p. 133). No caso de Sara, uma regra 

para ela é a de que só dará atenção aos alunos quando primeiro terminar de 

transmitir as instruções. As regras muitas vezes podem não ser verbalizadas, mas 

estarem presentes em nossas rotinas em sala de aula e podem ser depreendidas 

observando-se algumas aulas, por exemplo. 

 Princípios práticos são, segundo Elbaz (1983, p. 132), “uma formulação mais 

inclusiva e menos explícita na qual os propósitos do professor, implícitos na 

declaração da regra, ficam claramente evidentes”. Ele incorpora os propósitos de um 

modo deliberado e reflexivo.  Ainda, usando o exemplo de Sara, de Elbaz (1983, p. 

137), essa professora parte do seguinte princípio: “[...] o que quer que eu espere das 

crianças, eu tenho que lhes dar primeiro. Temos que ensinar às crianças algumas 

coisas antes de pedir algo deles”. 

 Os princípios práticos são frequentemente relacionados com as regras ou 

podem ser vistos como maneiras de colocar em palavras as várias expressões das 

nossas imagens. Para entender seus próprios princípios, o professor deve olhar para 

suas regras e imagens. Podemos ver imagens, regras e princípios quando 

observamos uma sala de aula.  

 Outro conceito importante para entender as histórias de professores é o da 

filosofia pessoal, isto é, como alguém pensa sobre si mesmo nas situações de 

ensino e que envolve uma noção de crenças e valores. A filosofia pessoal não é 

aquela presente nas crenças e valores declarados em um discurso coerente do 

professor; é a que se refere à reconstrução do significado contido nas ações do 

professor e suas explorações desse significado, contidas na sua narrativa da 

experiência. Essas crenças, valores e preferências de ação dentro da narrativa são 

fundamentados e contextualizados em termos dos eventos de sala de aula e vão 

além de uma afirmação ou explicação sobre crenças e valores. 

 A metáfora é um outro termo que Connelly e Clandinin (1988) usam na 

linguagem da prática. Eles a usam de modo diverso ao que normalmente se entende 

por metáfora. Ela é usada pelos autores em termos experienciais, conforme a noção 

de metáfora conceitual de Lakoff e Johnson (2002), para quem a metáfora conceitual 
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está presente em nossa vida diária. Nosso sistema conceitual é fundamentalmente 

metafórico por natureza. Quando falamos que o futuro está à frente, ou o passado 

está atrás de nós, estamos usando uma metáfora de lugar, isto é, a noção de trás e 

frente pertence essencialmente à noção de lugar, algo físico, enquanto que o tempo 

é subjetivo. Ainda segundo os mesmos autores, tendemos a corporificar conceitos 

subjetivos, e o fazemos usando metáforas conceituais. As metáforas conceituais são 

frutos de nossas experiências corpóreas. Do mesmo modo, Connelly e Clandinin 

(1988) entendem o Conhecimento Prático Pessoal como expressões corporificadas 

de nossas metáforas conceituais. 

 Faz uma grande diferença na nossa prática se achamos que ensinar é como 

jardinagem ou cozinhar, por exemplo. Faz diferença se vemos nossos alunos como 

argila para ser moldada ou como jogadores de um time ou ainda viajantes em uma 

jornada. As metáforas estruturam uma série de práticas curriculares (CONNELLY; 

CLANDININ, 1988). A melhor maneira de identificar metáforas é através do discurso, 

mas não se limita a ele, pois podemos ver metáforas na nossa prática, nas nossas 

histórias. 

 O que Clandinin e Connelly entendem por conhecimento é “aquele corpo de 

convicções e significados, conscientes ou não, que se originaram da experiência 

(íntima, social e tradicional) e que é expresso nas práticas da pessoa“ (1995, p. 7). 

As noções de corpo (prática) e mente (pessoal) convergem nessa definição de 

conhecimento. 

 Garcia (1998, p. 52), a respeito do Conhecimento Prático Pessoal, segundo 

Connelly e Clandinin (1988), assim coloca: 

 

Tendo como referência a prática do professor, Connelly e 
Clandinin; Fang He (1997) ressaltam que o 
conhecimento prático pessoal é um termo para 
designar a ideia que permite aos professores falar sobre 
o conhecimento entendido. Esse conhecimento é a 
experiência passada, mente e corpo presentes, ações e 
planos futuros dos professores. Uma forma particular de 
reconstrução de situações passadas e a busca de 
intenções futuras necessárias para uma situação 
presente. Os autores consideram como aspectos do 
conhecimento prático pessoal: os internos e externos à 
aula; objetivos, princípios e filosofias pessoais; metáforas; 
ciclos e rotinas didáticas, e unidades narrativas (grifo do 
autor). 
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 Para Connelly e Clandinin (1988, p.25), “o conhecimento não é encontrado 

‘na mente’ mas é encontrado ‘no corpo’ e é visto e encontrado ‘em nossas práticas’. 

Quando observamos uma sala de aula, vemos um conjunto de mentes e corpos 

trabalhando”. Para pesquisadores narrativos como esses autores, “[...] o 

conhecimento prático pessoal [...] está na experiência passada da pessoa, na mente 

e corpo do presente da pessoa e nos planos e ações futuros dela” (1988, p.25). 

 Ainda para esses autores, quando perguntamos o que é o Conhecimento 

Prático Pessoal, a resposta é: “[...] uma maneira particular de reconstruir o passado 

e as intenções futuras para lidar com as exigências de uma situação no presente”      

(1988, p.25). 

 O conceito de Conhecimento Prático Pessoal do professor de Clandinin e 

Connelly (2011) relaciona-se à definição de Pesquisa Narrativa também defendida 

pelos mesmos autores.  Por ser esta uma pesquisa narrativa, usaremos o conceito 

de Clandinin e Connelly de Conhecimento Prático Pessoal por entender que nossos 

textos de campo (as respostas às perguntas abertas dos professores que 

responderam o questionário, as entrevistas e as autobiografias) são relatos de 

experiências vividas, onde se evidenciam situações pelas quais passaram os 

professores, bem como a forma como as resolveram. As histórias são uma forma 

natural de organizar o nosso conhecimento experiencial e, por isso, são de grande 

interesse no estudo do conhecimento do professor.  

 O maior argumento para o uso das histórias na pesquisa educacional é o 

fato de os seres humanos serem organismos contadores de histórias, pessoas que 

vivem vidas historiadas de uma forma individual e social (CLANDININ; CONNELLY, 

1995, p. 2). Nesta modalidade de pesquisa, os professores são, ao mesmo tempo, 

agentes e objetos da investigação, como é o meu caso nesta pesquisa, já que sou 

pesquisadora e também uma das participantes com a minha autobiografia. 

 Além de levar em conta a história pessoal de seus participantes, a pesquisa 

narrativa também leva em conta a história social da escola, bem como a 

escolarização dos indivíduos.  
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 Nesse contexto, surge, segundo Clandinin e Connelly (1995), o conceito de 

Panorama7 do Conhecimento Profissional (professional knowledge landscape) do 

professor, que veremos a seguir. 

 

 

2.4 O Conhecimento Profissional do Professor 

 

 O Conhecimento Profissional é composto por uma grande variedade de 

componentes e influenciado por uma grande variedade de pessoas, lugares e 

coisas. O Panorama Profissional do professor é composto por relacionamentos entre 

pessoas, lugares e coisas e é um panorama intelectual e moral (CLANDININ; 

CONNELLY, 1995). Essa metáfora do panorama foi escolhida pelos autores porque 

permite falar das três dimensões (espaço, lugar e tempo) que compõem o espaço (a 

instituição), os lugares (sala de aula, sala dos professores, coordenação, direção) e 

tempo pelos quais transitam os professores. 

 Segundo Clandinin e Connelly (1995), as palavras e sentenças carregam as 

ideias e os pensamentos que são enviados através do conduíte.  A metáfora do 

conduíte aplica-se à estrutura dominante da comunicação, que é a academia, 

acrescentam Clandinin e Connelly (1995), referindo-se a Reddy (1979). Através 

dessa estrutura dominante de comunicação, é filtrada uma retórica abstrata de 

conclusões através do funil (metáfora para a instituição, a escola) para o Panorama 

do Professor (local tridimensional: espaço, tempo e lugar), onde este transita na sua 

prática (dentro e fora da sala de aula, situado na interface entre a teoria e a prática). 

É abstrata porque não é teórica nem prática; não é fundamentada epistemológica e 

fenomenologicamente: a vida e o mundo existencial não são envolvidos. As 

conclusões de investigação são tiradas de seus contextos narrativos e históricos, 

como se tivessem aparecido e existido independentemente da ação humana.  

 As Histórias Sagradas (a retórica do conduíte), que são os mitos, eventos e 

teorias não questionados pelos professores, demandam que o descritivo do 

                                                           
7
 Novamente optei por uma tradução que, segundo o meu entendimento da definição dos autores do 

ambiente em que trabalham os professores, por ter uma dimensão tridimensional, dentre as outras 
dicionarizadas da palavra landscape, a que melhor reflete esse conceito é panorama, por remeter a 
uma imagem mais ampla e dinâmica do que paisagem, embora na maioria das traduções, no Brasil 
principalmente, se use esta última, que a meu ver implica uma imagem mais limitada e estática.  
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conhecimento teórico (ser) seja transformado em prescritivo (ter que), portanto 

possuem uma orientação moral. Não há abertura para debate e discussão dessa 

retórica abstrata, pois ela passa a ter um formato prescritivo (originalmente um 

conhecimento teórico descritivo) com uma orientação moral, gerando dilemas morais 

e epistemológicos para os professores em seu Panorama Profissional. Dilemas aqui 

são sentimentos perturbadores que os professores têm com suas experiências no 

Panorama Profissional porque eles não convivem somente com alunos, mas com 

outras pessoas dentro do Panorama. São situações cheias de conflitos que 

requerem escolhas, porque valores competitivos e altamente valorizados não podem 

ser satisfeitos (CLANDININ; CONNELLY, 1995).  

 Os dilemas nunca são solucionáveis.  Esses dilemas se expressam 

narrativamente em forma de histórias que esses professores contam: Histórias 

Secretas (as que acontecem dentro da sala de aula, com os alunos) e as Histórias 

de Fachada (também fora da sala de aula, em outros ambientes do Panorama, com 

outras pessoas, como na sala dos professores, na sala de reuniões, etc., que os 

professores contam tentando solucionar os dilemas por que passam relacionados à 

sua teoria e prática: são uma combinação das Histórias Sagradas e das Histórias 

Secretas) (CLANDININ; CONNELLY, 1995). 

 A noção de professor reflexivo, da reflexão-em-ação de Schön (1983), 

segundo Clandinin e Connelly (1995), pressupõe que exista o conhecimento-em-

ação, mas esses autores acrescentam que as transformações são limitadas quando 

se está só, na sala de aula, apenas com os alunos. Eles acreditam que os 

professores precisam dos outros para se envolverem em conversas onde as 

histórias podem ser contadas, refletidas, ouvidas de várias formas e depois 

recontadas e revividas de maneiras novas na segurança sagrada da sala de aula. 

 Ainda segundo os autores canadenses, quando os professores deixam as 

suas salas de aula e se movem para outro lugar dentro do seu Panorama, eles 

deixam a segurança sagrada da sala de aula e vão para um lugar dramaticamente 

diferente em termos epistemológicos e morais e esse lugar não é nada hospitaleiro 

para se contar histórias sobre ensinar. A sala de aula é um lugar de se vivenciar 

histórias de prática que são essencialmente secretas. Existe uma sensação de 

autonomia do professor em sua sala de aula, pois é um lugar seguro, livre de 

escrutínio. Essas Histórias Secretas são contadas geralmente para outros 

professores, em outros lugares secretos, como a sala dos professores, por exemplo, 
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que, no entanto, está se tornando cada vez menos um lugar secreto. Lugares 

secretos mesmo são os lugares fora do Panorama Profissional ou a sala de aula. 

 Clandinin e Connelly (1995) afirmam que a linguagem do conduíte (as 

Histórias Sagradas) permeia o Panorama fora da sala de aula e não é uma 

linguagem de histórias e sim uma linguagem de abstrações, uma linguagem 

impessoal, objetiva, que relaciona conceitos, independentemente da situação, 

atemporais, não históricos e genéricos. Ao sair da sala de aula, os professores 

deixam para trás uma linguagem de história, prototípica, que relaciona pessoas, 

contextual, pessoal, subjetiva, temporal, histórica e especificamente. Acrescentam 

esses autores que o que passa pelo conduíte é moralmente carregado. Nada é 

simplesmente conhecimento teórico a ser entendido e aprendido, mas vem com uma 

prescrição implícita para as ações dos professores. Quando o professor sai da sala 

de aula para um ambiente de persuasão moral e de conhecimento abstrato, ele 

cruza a fronteira entre as partes epistemológica e moralmente diferentes do 

Panorama. 

 Prosseguem os autores (CLANDININ; CONNELLY, 1995) pontuando que os 

dilemas que vivem os professores devem-se à semipermeabilidade dessa fronteira: 

o professor leva consigo o seu conhecimento narrativo da sala de aula para fora dela 

e traz a retórica de conclusões (as Histórias Sagradas) para dentro dela. Cruzar 

várias vezes essa barreira é o que causa os dilemas morais e epistemológicos ao 

professor, porque se ele usa a linguagem da sala de aula (as Histórias Secretas) 

fora dela, poderá ser visto como inseguro, experimental e vacilante. Se, por outro 

lado, usa somente a linguagem do conduíte (as Histórias Sagradas), será 

considerado como seguro, como um profissional especializado, só que essa 

linguagem abstrata e desconectada de suas situações de ensino é irrelevante para 

os seus interesses práticos. 

 Resumem os autores que o dilema dos professores é não poder viver um 

conhecimento narrativo concreto; é ter que falar sobre ele e ao mesmo tempo sobre 

uma retórica de conclusões abstrata. A maneira que os professores encontram para 

lidar com esse dilema é contar as Histórias de Fachada em que eles se descrevem 

como personagens seguros e profissionais especializados. 

 Um dos dilemas mais conhecidos que os professores enfrentam no 

Panorama Profissional é o da teoria versus a prática. Se eles colocam a teoria em 

prática, personalizando-a para o seu trabalho, são considerados intelectualmente 
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conservadores e resistentes a mudanças positivas, segundo Clandinin e Connelly 

(1995). Ainda segundo esses autores, se os professores usam o conhecimento 

teórico como se esperava, são considerados pouco profissionais, com pouca 

confiança em sua experiência prática para realizar as ações que devem ser 

realizadas. Como educadores, trabalhamos em um ambiente profissional 

desconfortável em que nunca temos a certeza sobre nossa posição com relação à 

teoria e à prática, em constante choque com as exigências conflitantes da teoria e 

da prática. A prática é o Conhecimento Prático Pessoal em funcionamento e a teoria 

é o conhecimento codificado encontrado em livros, resultado de pesquisas. 

 De acordo com Clandinin e Connelly (1995), a universidade é um dos 

lugares onde materiais abstratos e moralmente orientados são preparados e filtrados 

(conduíte) para dentro da escola. Prevalece o racionalismo técnico que é o ensino 

de habilidades e conhecimento, o uso de metodologias para ensinar as habilidades e 

o conhecimento para ensinar. Nesse ambiente, as ideias e aqueles que conhecem 

(professores universitários) têm posição dominante sobre aqueles que fazem 

(professores de escola). O conhecer e o saber predominam sobre o fazer e fazer 

melhor vem de se saber mais e melhor.  

 

Existe uma suposta tecnologia através da qual 
pressupõe-se que os conhecedores das universidades 
conseguem com que os realizadores das escolas façam 
aquilo que os conhecedores sabem que eles deveriam 
fazer (Clandinin e Connelly,1995, p. 68). 
 

 
 Esta história geral da educação de professores é comum, como já apontam 

Clandinin e Connelly (1995) referindo-se a Schön (1983), para a maioria das 

profissões. De uma maneira geral, mas de maneiras diferentes, o enredo para todas 

as profissões tende a seguir esse perfil técnico-racional e esse enredo é 

estabelecido pelas Histórias Sagradas da teoria-prática, que já mencionamos 

anteriormente. Os programas de educação de professores estão embutidos no 

enredo geral das Histórias Sagradas. 

 O conhecimento das disciplinas é considerado pré-requisito para ensiná-las. 

Entender a história da educação e a psicologia e sociologia da aprendizagem são 

considerados pré-requisitos para se estudar os métodos de ensino e estudar os 

métodos de ensino é considerado pré-requisito para a prática do ensino. Considera-
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se que a prática do ensino é praticar os vários níveis de teoria experienciada no 

conduíte, a universidade. O corpo docente da universidade adentra o Panorama e 

supervisiona o desempenho de seus alunos-professores: como estes aplicam o 

conhecimento teórico e suas habilidades. Qualquer coisa genuína ou “real”, como 

problemas com os alunos, orçamento curto, transferência de professores ou a 

extinção de departamentos é considerada concreta demais e não essencial para a 

tarefa da prática do ensino. Os professores estudantes se veem não como 

profissionais, mas sim como pessoas aprendendo a demonstrar sua capacidade na 

teoria aplicada, completam Clandinin e Connelly (1995). 

 Ao conceitualizar o conhecimento prático, Elbaz (1983) analisa o seu 

conteúdo, pressupondo que o conhecimento prático é sobre alguma coisa e não 

apenas um “conhecimento de como fazer coisas”. Recusa, portanto, uma visão do 

conhecimento prático como um simples saber e sublinha a importância em 

reconhecer um conteúdo nesse tipo de conhecimento dos professores:  

 

Sinto que é importante reconhecer que os professores 
possuem realmente um conhecimento de conteúdo - 
conhecimento proposicional sobre o estado das coisas, 
crenças e coisas semelhantes - e que esse conhecimento 
é geralmente subvalorizado, apenas porque parece mais 
pobre comparado com o conhecimento, aparentemente 
superior, dos especialistas nos vários campos (ELBAZ, 
1983, p. 14). 
 
 

 Por outro lado, Elbaz considera que no conhecimento prático existem 

elementos teóricos, uma “orientação teórica”, reconhecendo a existência de 

conexões entre o conhecimento prático e o conhecimento teórico, e diz que esse 

conhecimento “é mantido numa relação particular como o mundo da teoria” (ELBAZ, 

1983, p. 21). Os professores, afirma, “são influenciados por formas de pensamento e 

de discurso que os cercam; a sua formação acadêmica aprofunda, invariavelmente, 

tais influências e instila concepções teóricas, concepções de conhecimento válido e 

de pesquisa” (ELBAZ, 1983, p. 21), concepções estas que, uma vez integradas, 

fazem parte do conteúdo do seu conhecimento. 

 Desse modo, o Conhecimento Prático Pessoal, para Elbaz, não é um mero 

saber-fazer, mas possui um conteúdo relativo a diversas áreas, desde a matéria 

ensinada, à própria pessoa do professor, desde as questões de ensino e de 

natureza curricular, ao contexto escolar e social em que a sua prática decorre. É um 
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conhecimento essencialmente orientado para as situações que o professor enfrenta 

na sua ação educativa, de natureza, ao mesmo tempo pessoal, social, experiencial e 

teórica. 

 Finalmente, para Clandinin e Connelly (1995), o Conhecimento Profissional, 

diferentemente do Conhecimento Prático Pessoal, envolve o Panorama Profissional 

do professor, dentro e fora da sala de aula, abrange uma grande variedade de 

componentes, é influenciado por uma variedade de pessoas, lugares e coisas e, por 

isso, é um panorama intelectual e moral. 

 Neste capítulo, expusemos a fundamentação teórica que usamos nesta 

pesquisa.  Esses construtos teóricos tão distintos serão articulados na análise dos 

textos de campo da seguinte forma: ao analisar o primeiro grupo de dados, no 

capítulo 4, das respostas dos nove professores ao questionário, relacionaremos os 

tipos de Processos encontrados e seus Participantes ao IFE e ao tipo de 

conhecimento que os professores referem usar em sua prática. No segundo grupo 

de dados, que formam os nossos textos de campo, procederemos à composição de 

significados, analisaremos as metáforas encontradas nas autobiografias, algumas 

delas identificadas pelas Circunstâncias e outras por outras escolhas lexicais das 

quatro professoras que continuavam ensinando IFE, dentre as quais me incluo, os 

conceitos de IFE para os quais essas escolhas lexicais apontam e qual o tipo de 

conhecimento referimos usar quando contamos histórias sobre nossa vida e nosso 

Panorama Profissional. 

 No próximo capítulo, explanaremos sobre os procedimentos metodológicos  

utilizados no desenvolvimento desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 3: CLIO, A MUSA DA HISTÓRIA 

 

 Clio é uma das nove musas, filhas de Zeus e Mnemosine e, junto com as 

irmãs, habita o monte Hélicon. As musas reúnem-se, sob a assistência de Apolo, 

junto à fonte Hipocrene, presidindo as artes e as ciências. Clio é a musa 

da História e da criatividade, aquela que divulga e celebra as realizações. Preside 

a eloquência e é representada como uma jovem coroada de louros, trazendo 

na mão direita uma trombeta e, na esquerda, um livro. Outras representações 

apresentam-na segurando um rolo de pergaminho e uma pena, como na Fotografia 

19. 

 

 
Fotografia 19: Estátua da musa Clio. 

 
 
 

 Escolhi Clio para representar este capítulo, onde explanarei sobre a 

metodologia da pesquisa e seus pressupostos, porque ela é a musa inspiradora da 

História e do ato de narrar, assim como das artes e das ciências, que também estão 

relacionadas ao nosso tipo de pesquisa, porque se constrói narrativamente, 

Inspirada pela musa, parto da narrativa da minha própria história e componho os 

significados dos textos de campo narrativamente, juntamente com as outras três 

participantes. Como ela é também a musa da eloquência, procuro desenvolver a 

pesquisa de maneira eloquente, isto é, expressivamente, mostrando o meu ponto de 
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vista a respeito da construção de significados, compondo-os, juntamente com as 

participantes, a partir da nossa vivência e interpretação e esta é apenas uma das 

muitas possibilidades possíveis. 

 Apresento a metodologia utilizada nesta pesquisa, contextualizando o 

ambiente onde se desenvolveu, seus participantes, os instrumentos e os 

procedimentos utilizados.  Serão apresentadas também as questões de pesquisa 

que norteiam o trabalho.  

 

3.1 A inserção da pesquisa no campo da Linguística Aplicada 

 

 Ao discutir o escopo da Linguística Aplicada (LA, doravante), Moita Lopes 

(1996, p. 37) afirma que: “A LA é uma ciência social, já que seu foco é em 

problemas de uso da linguagem”. A importância da LA deve-se à capacidade de 

responder ao que a sociedade precisa e muitas dessas necessidades se relacionam 

a questões de linguagem, pois as pessoas se comunicam em contextos cada vez 

mais diversificados. 

 Nesses últimos anos, as pesquisas em LA centram-se nas áreas de ensino 

aprendizagem de línguas, análise do discurso e formação de professores de Língua 

Estrangeira (doravante LE). Nossa pesquisa aborda todos esses aspectos e por isso 

tem relevância para a LA. 

 Usamos, nesta pesquisa sobre os sentidos construídos dos professores de 

Inglês Instrumental de uma universidade pública de nível superior, as definições de 

ESP, ou IFE, como nos referimos a essa abordagem em nossa pesquisa, segundo 

Hutchinson e Waters (1987), Strevens (1988), Celani; Holmes; Ramos; Scott, (1988), 

esses quatro mais especificamente sobre o ensino de IFE no Brasil, Dudley-Evans e 

St John (1998) e Robinson (1991). 

 O IFE é uma abordagem de ensino, segundo Hutchinson e Waters (1987) e 

Dudley-Evans e St. John (1998), que engloba vários aspectos e características, 

dentre elas pode abordar uma ou mais habilidades, como leitura apenas, ou 

somente compreensão oral, ou compreensão e produção escrita, o que o diferencia 

do IG, aquele ensinado em escolas de idiomas e que normalmente abrange as 

quatro macro-habilidades: produção e compreensão oral e produção e compreensão 

escrita. No entanto, escolhemos a expressão Inglês Instrumental para a utilizarmos 

no questionário e para nos referirmos à disciplina ensinada no nível superior, porque 
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na maioria das instituições de ensino superior ela recebe este nome e também pelo 

fato de que algum professor poderia não estar familiarizado com o termo IFE (ou 

ESP) no sentido a que nos referimos aqui. 

 Ao analisar as escolhas linguísticas dos professores em suas respostas às 

nove perguntas abertas do questionário, no primeiro grupo de dados dos nossos 

textos de campo, usamos como aporte teórico a GSF. Foi usada a Metafunção 

Ideacional de Halliday (1985, 1994), através do Sistema de Transitividade, para 

entender como os Processos e Participantes são utilizados para realizar as 

representações desses professores nesse primeiro momento da análise. Na 

segunda parte da análise, no segundo grupo de dados dos textos de campo 

(autobiografias e entrevistas), buscamos entender os sentidos construídos de quatro 

professoras que continuavam ensinando IFE, dentre as quais me incluo, usando 

também a GSF em alguns momentos, com relação às Circunstâncias de tempo e 

espaço, e, a partir daí e de outras pistas linguísticas, identificar as metáforas que 

usamos em nossos relatos e poder compor os sentidos de nossas histórias. 

 

3.2 Objetivos e questões da pesquisa 

 

 A partir de meu questionamento a respeito dos sentidos construídos dos 

professores universitários em relação à sua formação e concepções sobre o ensino 

de IFE, surgiram as seguintes questões de pesquisa: 

 

• Quais são as pistas lexicais nos textos dos professores com relação aos 

Processos, Participantes e Circunstâncias e o que significam? 

• Que tipo de conhecimento os professores referem usar para ensinar IFE? 

• Quais são as concepções e metáforas dos participantes da pesquisa sobre 

aprender, ensinar e ser professor? 

• Quais são os sentidos construídos pelos professores universitários sobre 

IFE, sua prática de ensino e sua formação nessa aborda 
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Objetivo Geral 

 

Indagar sobre os sentidos construídos pelos professores de IFE no nível 

superior a respeito de IFE, sua formação e conhecimento para ensinar essa 

abordagem e sobre sua experiência em ensiná-la. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analisar as escolhas lexicais dos professores, referentes aos grupos 

verbais, nominais e às locuções adverbiais e prepositivas que 

correspondem, respectivamente, aos Processos, Participantes e 

Circunstâncias nos textos de campo. 

 Identificar pistas linguísticas nos textos dos professores que apontem 

para o tipo de conhecimento que eles afirmam usar na sua prática de 

ensino de IFE na universidade. 

 Identificar e interpretar as metáforas nos relatos das quatro professoras 

que continuavam ensinando IFE, a respeito de suas concepções sobre 

ensinar e ser professor. 

 Compor os sentidos construídos pelas professoras sobre IFE, seu 

entendimento sobre o que é essa abordagem, a formação que 

receberam e como relatam ensiná-la na universidade.  

 

3.3 Tipo de pesquisa 

 

 Esta é uma pesquisa qualitativa, mas com aspectos quantitativos em seu 

primeiro momento de análise, ou seja, os dados demográficos (idade, sexo, etc.) 

quanto à caracterização dos professores de Inglês Instrumental no nível superior 

serão quantificados assim como serão quantificados os Processos e seus 

Participantes e Circunstâncias usados pelos professores nas respostas narrativas do 

questionário, bem como outras marcas lexicais que representam seus sentimentos e 

concepções. Essas marcas lexicais também serão interpretadas de modo qualitativo.

 Esta pesquisa, também por adotar aspectos teórico-metodológicos da 

pesquisa narrativa, é, acima de tudo, qualitativa, devido ao fato de lidar com 

respostas narrativas dos professores, tanto no questionário aplicado aos nove 
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professores, na entrevista realizada com três deles quanto com as quatro 

autobiografias que serão interpretadas qualitativamente, segundo os pressupostos  

de Clandinin e Connelly (2011) para a pesquisa narrativa, para o Conhecimento 

Pessoal Prático, o Conhecimento Profissional e o Panorama Profissional do 

professor.  

 Além das três professoras que continuavam ensinando IFE no momento da 

entrevista e e da elaboração de suas autobiografias, a minha própria narrativa será 

analisada, por eu também fazer parte do contexto profissional em que se 

desenvolveu esta pesquisa e por, assim como elas, continuar ensinando IFE até 

esse momento. 

 A pesquisa quantitativa vem sendo usada há muito tempo por pesquisadores 

tanto das áreas das ciências exatas quanto das ciências humanas e baseia-se no 

paradigma positivista da tradição lógico-empirista de Augusto Comte, por meio do 

qual a realidade é apreendida por meio de observação empírica. Usa-se a indução 

para se chegar a leis gerais pela observação das regularidades individuais 

(BORTONI-RICARDO, 2008).  

 A busca de uma relação específica entre as variáveis é o que caracteriza e 

define a pesquisa social quantitativa, além da busca pela generalização e pelas leis 

universais. Os pesquisadores que usam os princípios da pesquisa quantitativa estão 

mais interessados naquilo que é comum a um grupo, no estudo das variáveis que 

captem essas características comuns que, então, são quantificadas, às quais são 

atribuídas escalas de valores (DÖRNYEI, 2007). Nesse tipo de pesquisa, o 

pesquisador procura manter-se distante, um mero observador e relator, quantificador 

e classificador dos fatos observados e busca estabelecer relações de causa e 

consequência a partir dos dados coletados (FLICK, 2004). 

 Um dos instrumentos usados para a geração de dados nesse tipo de 

pesquisa é o questionário estruturado com perguntas fechadas, que podem ser de 

múltipla escolha ou não (OLIVEIRA, 2007). Em nossa pesquisa, no entanto, por ser 

uma pesquisa narrativa, usamos o questionário com perguntas abertas e fechadas, 

além de outros instrumentos de composição dos nossos textos de campo, como 

entrevistas e autobiografias escritas. 

 Desde a década de 1920, quando o antropólogo Malinowski voltou das ilhas 

Trobriand em Papua-Nova Guiné, depois de conviver com os habitantes daquele 

lugar e apresentar suas observações a respeito da cultura daquele povo, que a 
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pesquisa qualitativa vem sendo usada nas ciências sociais. Aquele pesquisador 

procurou entender e interpretar os fenômenos sociais vivenciados naquelas ilhas a 

partir de um contexto e seus resultados estavam permeados de suas impressões 

subjetivas, já que ele conviveu naquela sociedade. Ele tentou explicar como e por 

que aquelas pessoas se comportavam daquela maneira, baseando-se na cultura 

daquele povo (BORTONI-RICARDO, 2008).  

 Uma das limitações da pesquisa quantitativa é o fato de que ela não 

desvenda as razões de uma observação em especial ou a dinâmica que subjaz a 

situação ou o fenômeno examinado (DÖRNYEI, 2007). A pesquisa qualitativa vem 

sendo cada vez mais adotada nas Ciências Sociais exatamente porque através dela 

pode-se chegar às razões pela quais um dado fenômeno ocorre, pois estuda o 

conhecimento e as práticas dos Participantes e trata das construções das realidades 

demonstrando, assim, uma variedade de perspectivas em um processo contínuo de 

construção de versões da realidade (FLICK, 2004). 

 A pesquisa qualitativa trabalha, sobretudo, com textos (escritos ou orais) e 

lida com dados verbais, por meio de entrevistas semiestruturadas e histórias, por 

exemplo, que permitem ao pesquisador abordar o mundo experimental do 

entrevistado. Importa-se com opiniões subjetivas, experiências e sentimentos de 

indivíduos e o seu objetivo explícito é explorar a visão dos Participantes a respeito 

da situação que está sendo estudada. É fundamentalmente interpretativista, pois o 

resultado da pesquisa é o produto da interpretação subjetiva do pesquisador a 

respeito dos dados (DÖRNYEI, 2007).  

 Neste tipo de pesquisa é marcante o papel do pesquisador, pois os valores e 

história pessoais do pesquisador e sua posição sobre características como gênero, 

cultura, classe e idade tornam-se parte integral da pesquisa, afirma Dörnyei (2007). 

Isso já não ocorre na pesquisa exclusivamente quantitativa, pois a objetividade dos 

dados quantificados normalmente restringe o envolvimento do pesquisador. 

 Na LA, a pesquisa qualitativa tem sido ainda de maior aceitação e 

visibilidade por causa do crescente reconhecimento de que quase todos os aspectos 

da aquisição da linguagem e de seu uso, um dos aspectos abordados pela LA, são 

determinados ou moldados significativamente por fatores sociais, culturais e 

situacionais e a pesquisa qualitativa é ideal para fornecer ideias a essas condições e 

influências contextuais (DÖRNYEI, 2007). 
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 Vale ressaltar que, segundo Nunan (2009), não existe pesquisa puramente 

quantitativa ou qualitativa. O que há é uma predominância de uma sobre a outra. 

Assim, sendo, segundo esse mesmo autor, toda pesquisa seria qualiquantitativa ou 

vice-versa. 

 Esta é essencialmente uma pesquisa narrativa: qualitativa, portanto. A 

pesquisa narrativa que aqui consideramos propicia a construção dos sentidos da 

prática pedagógica dos professores. Ela leva em conta não só a história pessoal de 

seus participantes, mas também o contexto em que ela ocorre. 

 Esse tipo de pesquisa narrativa considera não só os relatos de professores, 

mas também conversas ocorridas no contexto escolar, fotos, diários, cartas. Todo 

esse material vem compor os textos de campo, como se chamam os diversos tipos 

de dados na pesquisa narrativa do tipo que realizamos neste trabalho. Além disso, 

nesse pensamento narrativo, devem-se localizar as coisas no tempo: os eventos 

acontecem ao longo do tempo, pois qualquer coisa tem um passado, um presente e 

um futuro implícito. Outro fator inerente à pesquisa narrativa é o espaço em que as 

histórias são vividas. Concluímos, assim, que na pesquisa narrativa, o contexto está 

sempre presente, tanto o temporal, o espacial quanto o de outras pessoas, pois ele 

é necessário para dar sentido a qualquer pessoa, evento ou coisa (CLANDININ; 

CONNELLY, 2011). 

 Na narrative inquiry, que é o tipo de pesquisa narrativa que realizamos neste 

trabalho, e que difere de outros tipos de pesquisa narrativa existentes, a pessoa em 

contexto é o que importa, assim como sua prática profissional. De acordo com 

Clandinin e Connelly (2011), Dewey defende a reconstrução da experiência como a 

base da educação e para esse autor a experiência é pessoal, mas também social. 

Segundo ele, aprender uma técnica não significa livrar-se da ignorância, mas sim 

transformar o conhecimento que já se tem. Segundo Clandinin e Connelly (2011), a 

experiência, para Schön (1983), é o coração da teoria de alguém e também legitima 

a nossa memória e a possibilidade de retomar a experiência ao nos referirmos à 

educação profissional.  

 Mello explica, em uma entrevista a Sieiro (2010), que a pesquisa narrativa 

que defendem os autores canadenses Clandinin e Connelly (2011), Narrative 

Inquiry, como a ela se referem esses autores, tem base em Dewey (1938) e na 

experiência, sendo objeto de estudo e método de estudo simultaneamente, diferindo, 

assim, de outros tipos de pesquisa narrativa existentes, em que se colhem 
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narrativas. Ainda segundo Mello na entrevista (SIEIRO, 2010), o pesquisador 

narrativo ao qual se referem os autores canadenses citados não analisa textos 

prontos, mas ele vive a experiência e pesquisa também a sua própria. Essa 

experiência vivida é o método de estudo, ao mesmo tempo em que é também o 

objeto de estudo. Por causa disso, muitos entendem que ela se assemelha à 

pesquisa-ação, mas o pesquisador não tem a obrigação de agir sobre o que 

pesquisou, com o intuito de mudar uma ação de alguém, como na pesquisa-ação. O 

interesse do pesquisador desse tipo de pesquisa narrativa é entender a ação dos 

participantes da pesquisa sobre a experiência que eles viveram. O objetivo da 

pesquisa narrativa, como consideramos aqui, é tentar compreender uma situação 

sem o compromisso de querer que o professor mude a sua prática de aula, por 

exemplo, no entanto admitimos que isso poderá também ocorrer ocasionalmente, 

pois uma pergunta central da pesquisa narrativa é “Que eu é esse que eu construo 

de mim mesmo na narrativa?”, o que pode levar o pesquisador a refletir sobre si 

mesmo e possivelmente mudar (SIEIRO, 2010). 

 Para responder a essa pergunta e outras, fazemos quatro movimentos neste 

tipo de pesquisa narrativa (CLANDININ; CONNELLY, 2011): o introspectivo, que é 

como estou tentando compreender essa experiência, o extrospectivo, isto é, o que 

os outros pensam sobre o que eu estou fazendo, o retrospectivo, que é olhar para a 

experiência que eu vivi ou estou vivendo no momento e o olhar prospectivo, que é o 

movimento da reconstrução, o olhar para frente, para o futuro. 

 Mello (2004) ainda discorre que esse tipo de pesquisa narrativa pode se 

desenvolver contando-se histórias (telling) ou vivendo-as (living), como se referem 

Clandinin e Connelly (2011). No contar histórias, o pesquisador considera as 

histórias dos participantes e ainda pode também considerar a sua própria, tentando 

construir significados sobre elas, enquanto que no viver histórias, pesquisador e 

participantes vivem juntos uma história e constroem juntos esses significados. Nossa 

pesquisa é do tipo living, predominantemente, porque eu e os professores estamos 

em um mesmo contexto de trabalho (lugar), em um mesmo momento (tempo), com 

as mesmas pessoas e vivenciando experiências semelhantes (coisas), 

caracterizando o aspecto tridimensional desse tipo de pesquisa narrativa 

(CLANDININ; CONNELLY; 2011) e construímos juntas os nossos sentidos. Mello 

(2004) ressalta que é entendendo a si mesmo que o pesquisador narrativo poderá 

relacionar as tensões em sua própria história com as dos participantes da pesquisa.  
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 Mello aponta, na entrevista a Sieiro (2010), que a subjetividade é inerente a 

esse tipo de pesquisa, assim como em qualquer pesquisa qualitativa, começando 

pelo tema escolhido, por exemplo, que essencialmente depende de quem o escolhe. 

Nós assumimos abertamente, como pesquisadores narrativos, que a subjetividade 

interfere sempre, que não há neutralidade ou objetividade, como ressalta Mello em 

sua entrevista. Ela ainda usa uma metáfora para comparar o nosso tipo de pesquisa 

narrativa com a pesquisa etnográfica, por exemplo (com a qual muitos encontram 

semelhanças com a narrative inquiry). O pesquisador etnográfico estaria na 

arquibancada de um desfile, filmando, depois entrevistando quem desfilou e os que 

assistiram ao desfile para depois triangular esses dados e entender o fenômeno. O 

pesquisador narrativo, como o entendemos aqui, está dentro do desfile, ele é um 

dos componentes do desfile e ele quer viver a experiência para tentar entender 

depois, ao olhar para aquela experiência, o que ela ensinou a ele sobre si mesmo ou 

sobre  a experiência. Para entender a experiência, ele precisa vivê-la, recontá-la (e 

ao fazer isso ele a revive), o que a torna uma experiência diferente da que ele viveu, 

para finalmente construir e reconstruir sentidos da experiência vivida (SIEIRO, 

2010).  

 A interpretação é do pesquisador e tem suas limitações, mas Mello (SIEIRO, 

2010) questiona por que essa interpretação não seria também válida, baseando-se 

em Clandinin e Connelly (2011), que questionaram a respeito da voz do próprio 

professor, a qual, na pesquisa narrativa do tipo que desenvolvemos neste trabalho, 

tem grande importância, diferentemente de pesquisas mais tradicionais em que a 

voz do professor só existe por meio da voz do pesquisador. O foco da pesquisa 

narrativa que realizamos neste trabalho, com base em Clandinin e Connelly (2011), 

é o professor pesquisador, sua história pela sua própria perspectiva e interpretação 

e qual conhecimento esse professor constrói a partir dessa perspectiva. Nesse tipo 

de pesquisa, não se trabalha com critérios de validade e confiabilidade, como nas 

pesquisas qualitativas tradicionais e, por esta razão, existem alguns 

questionamentos de outros pesquisadores mais tradicionais a respeito dos 

resultados, por exemplo, de uma pesquisa narrativa desse tipo. No entanto, 

assumimos que a versão aqui apresentada é uma das que são possíveis, e cada um 

que ler a pesquisa poderá ter uma versão diferente. É um trabalho inacabado, 

portanto, e não pretende ser definitivo nem absoluto. 
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 Desse modo, justifica-se a nossa pesquisa se caracterizar como narrativa, 

do tipo narrative inquiry, dos autores canadenses Clandinin e Connelly (2011), já que 

está baseada na experiência, como a dos nossos participantes, incluindo a minha 

experiência, e se desenvolve de modo narrativo, com uma linguagem diferente das 

pesquisas tradicionais, onde a voz do professor pesquisador está presente, usando-

se, inclusive, a primeira pessoa do singular, o que não é comum em pesquisas mais 

tradicionais. 

 

3.4 O contexto da pesquisa 

 

 É notório no meio acadêmico e profissional de ensino da língua inglesa o 

fato de que muitos professores têm opiniões negativas a respeito do ensino de IFE, 

mais especificamente o ensino da disciplina de Inglês Instrumental para leitura de 

textos na língua inglesa, muitas vezes considerando-o com não sendo “inglês de 

verdade” pelo fato de ser ministrado na língua materna e não na língua inglesa 

(RAMOS, 2005). Alguns desses professores com esse tipo de opinião nunca, ou 

poucas vezes, ensinaram esta disciplina. Dos que o fizeram, ou fazem, alguns ainda 

continuam considerando essa abordagem como inferior ao IG, aquele normalmente 

ensinado em escolas de línguas e nos cursos de Letras com habilitação em inglês, 

mas que, devido às demandas das instituições em que trabalham, acabam tendo 

que ministrar essa disciplina mesmo sem ter o conhecimento       ou afinidade com 

ela. 

 Considerando o que foi exposto na fundamentação teórica a respeito de IFE, 

sua história no mundo, mais especificamente no Brasil, e no contexto de nossa 

pesquisa no nordeste brasileiro (SARMENTO, 2012), o fato de que eu mesma tenho 

ministrado esta disciplina desde 2005 no nível superior e desde 1995 em outros 

níveis, questionei-me a respeito das opiniões sobre a disciplina de Inglês 

Instrumental dos professores universitários. 

 Como eu já havia percebido, através de conversas no dia a dia, que alguns 

de meus colegas não tinham recebido nenhum tipo de formação na graduação, ou 

pós-graduação, a respeito de IFE, comecei a me questionar se esse fato não teria 

alguma influência em suas opiniões a respeito da disciplina Inglês Instrumental, 

especificamente os colegas do ensino superior, por ser este o meu contexto de 

trabalho desde 2005. Também me questionei sobre que tipo de opinião outros 
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professores, com quem nunca havia conversado a respeito desse tema, teriam 

sobre essa abordagem. 

 Embora eu mesma, igualmente, jamais tivesse recebido nenhum tipo de 

formação a respeito de IFE na minha graduação, em 1995 comecei a ministrar essa 

abordagem no Ensino Fundamental II, simplesmente seguindo o que o material 

didático e o plano de ensino das escolas onde eu trabalhava sugeria, de acordo com 

os PCNs (1998a, 1998b, 1999) - Parâmetros Curriculares Nacionais - referência para 

os Ensinos Fundamental e Médio de todo o país.  

 Em 1995, tornei-me sócia-proprietária de uma escola de línguas de pequeno 

porte em Natal.  Começamos a receber alunos desejando serem preparados para os 

exames de proficiência de mestrado e doutorado. Foi então que comecei a estudar 

por conta própria a respeito das estratégias de leitura na língua inglesa, baseando-

me em Grellet (1981), Nuttal (1982), Alderson e Urquhart (1984), autores usados em 

muitos livros didáticos disponíveis no mercado, porém nunca tinha atentado para 

outros teóricos com outras abordagens ou mesmo para autores sobre a história do 

IFE, já que eu estava afastada da academia desde 1985, quando me graduei, e os 

professores, meus colegas de ensino médio ou mesmo de outras escolas de inglês, 

nem sequer mencionavam o tema Inglês Instrumental. Continuei ensinando IFE aos 

que se interessavam e consegui um relativo sucesso com meus alunos.  

 Finalmente, quando eu tive minha primeira experiência no nível superior 

como professora substituta na UFRN, percebi que essa disciplina era atribuída aos 

professores substitutos quase sempre e que pouquíssimos professores efetivos  a  

ministravam. Foi só então que me dei conta de que havia um certo preconceito com 

relação a Inglês Instrumental e até mesmo com relação aos professores que se 

dedicavam a ministrá-lo, considerados ‘relegados a apenas ministrar Inglês 

Instrumental’.  Nada mais longe da verdade, por dois motivos: para se ministrar 

eficazmente essa disciplina no nível superior, há de se ter conhecimento e 

experiência, além disso, existem professores, eu inclusive, que ministram tanto IG 

quanto Inglês Instrumental e possuem experiência em ambas as abordagens, 

portanto não se justifica o preconceito a respeito desses profissionais de inglês, 

muito pelo contrário.   Comprovam também este fato autores como Celani (2002), 

Ramos (2005, 2008) e Sarmento (2012) dentre outros.        

 Foi durante o mestrado, que coincidiu com minha primeira experiência 

docente no nível superior, na UFRN, que eu percebi que carecia de uma formação 
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teórica a respeito dessa abordagem, inicialmente com relação às estratégias de 

leitura usadas na disciplina. Senti falta de um aporte teórico que embasasse minha 

pesquisa sobre grupos nominais (MILANEZ, 2009) e sobre as estratégias que os 

alunos de uma turma de Inglês Instrumental do curso de Ecologia usavam para 

interpretar esses grupos de palavras. Nessa ocasião, entrei em contato, pela 

primeira vez, mas que não seria a última, com textos da professora Maria Antonieta 

Alba Celani, da PUC-SP e outros autores sobre IFE. O objeto de estudo de minha 

dissertação de mestrado é parte de uma das estratégias ascendentes de Inglês 

Instrumental, os grupos nominais. Depois de me aprofundar no tema, devido a 

minha pesquisa de mestrado, fiquei mais interessada ainda sobre IFE e decidi 

continuar com esse tema na minha pesquisa de doutorado.   

 Durante o meu doutoramento, tive uma disciplina específica sobre IFE, pela 

primeira vez na minha vida acadêmica, que muito me esclareceu sobre minha falta 

de conhecimento teórico a respeito dessa abordagem e mesmo sobre a definição de 

IFE, que vai além do inglês somente para leitura de textos, como eu pensava e 

muitos ainda pensam se tratar, e sobre como eu ainda estava longe de ser uma 

‘especialista’ no assunto, apesar da minha longa experiência ensinando Inglês 

Instrumental.  Nesse ponto, já havíamos definido que eu queria trabalhar com os 

sentidos construídos pelos professores do nível superior de Inglês Instrumental a 

respeito dessa disciplina, porque eu queria saber quais eram seus sentimentos, 

concepções e imagens acerca de Inglês Instrumental, que tipo de formação esses 

professores tinham recebido e que tipo de conhecimento (Prático Pessoal ou 

Profissional) usavam para ensinar a disciplina de Inglês Instrumental no nível 

superior. 

 Por essas razões, decidi que os participantes da minha pesquisa seriam 

alguns dos meus colegas de pós-graduação, que também foram ou são professores 

de nível superior de IFE, na UFRN, bem como aqueles com quem já tinha 

trabalhado mais de perto anteriormente na instituição ou com quem eu ainda estava 

trabalhando e outros que só conhecia de nome ou de vista, mas que por intermédio 

de outros colegas soube que ministravam essa disciplina na UFRN. 

 

3.5 Os procedimentos utilizados 
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 Foi elaborado um questionário estruturado (cf. Apêndice I), baseando-nos 

em Martins (2008), com perguntas fechadas referentes aos dados demográficos 

como idade, sexo, tipo de graduação, tempo de magistério, tipo de instituição que 

ensina, tempo de carreira como professor, se possui pós-graduação latu sensu, 

mestrado ou doutorado e em que áreas, em que tipo de instituição ensina Inglês 

Instrumental no nível superior (pública ou privada) e em que níveis já ministrou 

Inglês Instrumental,  

 Além dessas perguntas fechadas, como o objetivo era o de conhecer as 

percepções dos professores através do seu discurso, optamos por perguntas 

abertas que gerassem pequenas narrativas a respeito do tema das perguntas: 

 

 Como você avalia a sua formação para ministrar Inglês Instrumental? 

 Como você avalia as experiências ensinando Inglês Instrumental em qualquer nível?  

 Que formação específica para ensinar inglês instrumental você recebeu?  

 Como você avalia a sua formação para ministrar Inglês Instrumental?  

 Qual a sua opinião sobre o fato de muitos cursos universitários terem em seus 
programas a disciplina Inglês Instrumental?  

 Você prefere ensinar inglês geral, instrumental ou não faz diferença? Por quê?  

 Como você definiria Inglês Instrumental? Quais os conteúdos que considera 
relevantes para serem ministrados nessa disciplina?  

 Como faz (ia) a escolha do material a ser usado pelos alunos? 

 Como você se atualiza(va) para ensinar Inglês Instrumental?  

 Que autores você costuma(va) ler sobre Inglês Instrumental e em que enfoque teórico 
a respeito de Inglês Instrumental você se baseia (baseava)?  

 Você costuma(va) fazer análise das necessidades dos alunos com relação ao Inglês 
Instrumental no início de cada semestre de turmas novas? Por quê?  

 Que critérios você usa(va) para elaborar o plano de curso da disciplina de Inglês 
Instrumental?  

 Ao elaborar o plano de curso e o material a ser usado em Inglês Instrumental você 
leva(va) em consideração a área a que pertencem os alunos de cada turma? Por quê?  
 

 

 Primeiramente o questionário foi elaborado em Word e enviado por e-mail 

como pré-teste para alguns colegas que não eram do nível superior, mas 

professores de inglês em escolas de línguas, para testar a clareza e a eficácia das 

perguntas, de acordo com Oliveira (2007), e segundo Bortoni-Ricardo (2008). Era 

uma Pesquisa Piloto para testar o instrumento de pesquisa, nos certificarmos se as 

perguntas eram pertinentes e claras e obtermos algumas sugestões por parte dos 

respondentes. 

 Um dos respondentes sugeriu que se fizesse um questionário mais eficiente, 

mais fácil de preencher, onde o espaço de resposta se adaptasse ao texto conforme 
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fosse redigido e, por essa razão, o questionário foi disponibilizado no Google.docs, 

porque assim facilitaria o meu acesso o dos professores, já que geraria uma tabela 

em PDF e em Excel e poderia ser transformado em Word ou outro tipo de arquivo 

que fosse necessário, além de ser mais fácil para os entrevistados  preencherem os 

espaços com as respostas, pois as janelas são flexíveis. 

 Percebi pelas respostas dos colegas que testaram o questionário em Word 

que deveria acrescentar uma pergunta referente à análise de necessidades, 

(ROBINSON, 1991; DUDLEY-EVANS; ST. JOHN, 1998), ficando o formato final com 

14 perguntas ao todo, cinco objetivas, demográficas, e nove que geraram pequenos 

textos.                                          

 Foi enviado, então, um e-mail a todos os participantes da pesquisa em que 

se pedia para que eles acessassem o link do Google.Docs e preenchessem o 

questionário. Esclareci que posteriormente lhes enviaria o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TECLE) (cf. Anexo II) para que eles o assinassem e que seus 

nomes e outros detalhes não seriam divulgados na pesquisa. Além disso, houve o 

cuidado de explicar o objetivo do questionário e pedir que escrevessem o máximo 

possível nas respostas às perguntas abertas. 

 O questionário foi enviado no início de maio de 2011 e as respostas foram 

recebidas entre maio e julho de 2011 e está dividido em perguntas objetivas, 

informativas sobre a formação do docente e dados pessoais como idade e tempo de 

magistério, e em perguntas com respostas narrativas a respeito da formação do 

docente para ministrar aulas de Inglês Instrumental, bem como sua opinião sobre a 

disciplina e sobre sua experiência ao ensiná-la. 

 É importante ressaltar a dificuldade de encontrar professores que ministram 

ou ministraram essa disciplina no nível superior devido ao número de instituições de 

ensino superior público ser reduzido no Estado e porque nas instituições particulares 

nem todas possuem a disciplina Inglês Instrumental na grade curricular dos seus 

cursos. Mais difícil ainda foi encontrar quem se dispusesse a responder o 

questionário. Enviei o questionário para 26 pessoas, no entanto somente 19 me 

retornaram e, mesmo assim, algumas depois de muita insistência. Como uma das 

instituições concentrava mais professores (nove na UFRN) e os outros 10 estavam 

distribuídos em 4 outras, decidimos usar apenas os dados dos nove professores da 

UFRN, principalmente porque sendo a pesquisa narrativa, minha história teria mais 
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em comum com esses colegas por sermos todos de um mesmo Panorama 

Profissional. 

 A entrevista só foi levada a termo depois de decidirmos enveredar para a 

pesquisa narrativa, ao perceber que algumas respostas dos professores estavam 

bem resumidas e também pelo fato de que, ao proceder à análise, percebemos que 

algumas questões não foram aprofundadas pelos participantes ou mesmo não foram 

respondidas de acordo com o que se perguntava. 

 Optamos, então, por entrevistar as três professoras que continuavam 

ensinando IFE na UFRN até aquele momento: duas professoras bem experientes e 

uma outra professora, menos experiente, em sua primeira experiência no nível 

superior, substituta como eu. Além disso, julgamos relevante conhecer as histórias 

das professoras (cf. Anexo I) assim como a minha, apresentada no capítulo 1, com o 

objetivo de compormos os sentidos a partir das quatro histórias, além de termos 

mais material de análise, principalmente com relação às metáforas relacionadas a 

suas concepções do que é ensinar e ser professor, além de outros dados relevantes 

que fomos descobrindo na composição dos sentidos ao analisarmos os textos de 

campo: o questionário, as entrevistas e as autobiografias. 

 

3.6 O programa WordSmith Tools  

  

Devido ao número de itens lexicais para analisarmos nesta pesquisa, 

optamos por usar um programa que visa manusear uma grande quantidade de 

textos, acelerando e facilitando a contagem e escolha de itens lexicais. O WordSmith 

Tools (SCOTT, 2012), doravante WST, é um dos programas utilizados pela 

Linguística de Corpus, segundo Berber-Sardinha (2004). Esse programa possui três 

ferramentas: Wordlist,  Concord e Keywords, dentre as quais utilizamos as duas 

primeiras.  

O Wordlist produz listas de palavras a partir de textos somente do tipo txt. Os 

tokens referem-se ao total de palavras, ou seja, todas as palavras do corpus em 

conjunto; e os types referem-se às palavras diferentes, isto é, aquelas usadas uma 

única vez.  

A ferramenta Concord, disponibilizada pelo programa WST, proporciona 

listagens em que uma palavra específica aparece, denominada search word, que é a 

palavra que está sendo procurada no texto. Também mostra em que parte do texto a 
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palavra ocorreu e a contextualiza, mostrando que outras palavras ocorreram perto 

daquela procurada, como pode ser visualizado na Figura 3.  

Em relação aos dados das respostas narrativas ao questionário, a quantidade 

de palavras é constituída como no Quadro 21 a seguir: 

 

NÚMERO DE OCORRÊNCIAS 

Tokens 3214 

Types 1001 

               Quadro 21: Número de palavras das respostas ao questionário. 
 
 
 

Com relação ao Sistema de Transitividade que usamos em nossa pesquisa, 

ao se procurar um Processo (grupo verbal), é possível, por meio do programa WST, 

ver os Participantes e Circunstâncias que o acompanham, facilitando em muito a 

tarefa de busca, contagem e análise de todo os componentes do Sistema de 

Transitividade e não somente do Processo. Podemos ver um exemplo da janela da 

opção Concord na Figura 2 a seguir: 

 

Figura 2: Janela do Concord com os resultados da entrada trabalh_.dos dados do questionário. 
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Além disso, a contextualização permite definir a classe gramatical da palavra 

procurada, como a palavra trabalho da Figura 2, que tanto pode ser verbo quanto 

substantivo e através dos exemplos mostrados é possível fazer essa distinção. 

                     

3.7 Os textos de campo da pesquisa e a caracterização dos participantes  
 
 
 Inicialmente, 19 professores de instituições diferentes, públicas e 

particulares responderam ao questionário enviado por e-mail. Nove desses 

professores pertenciam a uma única instituição e o restante estava dividido entre 

quatro instituições diferentes. 

 Ao incluir como paradigma de análise o Conhecimento Prático Pessoal e o 

Conhecimento Profissional do professor (CONNELLY; CLANDININ, 1988), assim 

como o Panorama Profissional do professor (CLANDININ; CONNELLY, 1995) e por 

perceber que a UFRN, onde eu trabalhava como professora substituta até a 

aplicação do questionário, concentrava mais professores que as outras quatro 

instituições, decidimos usar apenas as respostas desses nove participantes a fim de 

focar em um mesmo Panorama Profissional. Podemos ver os seus dados 

demográficos no Quadro 22 a seguir: 

 

 

Quadro 22: Dados demográficos dos professores participantes. 

 

 
 

NOME 

 
 

Idade 

 
Experi-
ência 
 

 
 

Sexo 

 
Gradua-
ção 

 
Especia-
lista 

 
 

Mestre 
 

 
 

Doutor 

 
Níveis 
em que 
ensinou 

IFE 

Clarice 56 32 F pública S N N SUP 

Fernanda 47 13 F pública N S N SUP 

Elisa 31 10 F pública N S S SUP 

Míriam 53 16 F pública N S S MED,SUP 

Júlia 38 19 F pública N S S CUR,SUP 

Célio 43 10 M pública S S S SUP 

Cláudio 45 30 M pública N S N SUP 

Vânia 57 24 F pública S S N SUP 

Laura 28 11 F pública S S N SUP 

MÉDIAS 
     % 

44,2 
anos 

18,33 
anos 

77,7%
F 
22,2% 
M 
 

100 % 
pública 

44,4% 
sim 
55,5% 
não 

88,8% 
sim 
11,1 % 
não 

44,4% 
sim 
55,5% 
não 

100% 
SUP 
12,25 % 
CUR 
12,25 % 
MED 
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 Os textos de campo desta pesquisa são formados pelas respostas de nove 

docentes da UFRN, a um questionário, contendo perguntas fechadas e abertas, 

aplicado de maio a julho de 2011 e também por entrevistas com três professoras 

desse grupo, realizadas no primeiro semestre de 2013, além de suas autobiografias 

e da minha própria. 

 Decidimos colher essas informações complementares das três professoras, 

e incluir a minha autobiografia nos textos de campo, por sermos as únicas que 

continuávamos ministrando IFE até o momento das entrevistas. Foram atribuídos 

nomes fictícios aos nove professores universitários para facilitar as referências a 

esses docentes e preservar suas identidades. 

 Como se pode ver no Quadro 22, as idades dos professores participantes da 

pesquisa variavam de 28 a 57 anos, à época em que estes responderam ao 

questionário, sendo que a maioria é formada por mulheres, sete professoras, e 

apenas dois homens 

 Todos estudaram em instituição pública, sendo que na época da pesquisa a 

maioria (cinco) não era especialista, mas era mestre (oito) e apenas quatro eram 

doutores (dois estavam em fase de doutoramento e um estava concluindo o 

mestrado quando responderam o questionário). 

 Também 100% deles ensinaram a disciplina Inglês Instrumental no nível 

superior (SUP), além de um ter ensinado também no ensino médio (MED) e outro 

em escola de línguas (CUR). A maioria é do quadro efetivo da universidade e 

apenas uma é professora substituta. Três desses professores ainda ensinam a 

disciplina na instituição, enquanto que o restante não. A experiência dos 

respondentes como professor varia de 10 a 30 anos. 

 

3.8 A articulação da GSF com o IFE e com o conhecimento do professor 

 

 A fim de indagar sobre as ideias contidas nos relatos dos professores de IFE 

do nível superior, a GSF será usada nesta pesquisa com o objetivo de identificar, 

classificar e analisar as escolhas lexicais presentes nas respostas às perguntas 

abertas do questionário, possibilitando entender, no primeiro momento da análise, as 

representações desses professores a respeito de sua formação e de sua experiência 

em sala de aula em IFE e também qual o seu entendimento a respeito do que é IFE. 
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 Ainda nesse primeiro momento da análise, essas escolhas lexicais também 

serão analisadas à luz das teorias de IFE apresentadas nesta pesquisa, bem como à 

luz do arcabouço teórico sobre o Conhecimento Prático Pessoal do professor e de 

seu Conhecimento Profissional dentro de seu Panorama Profissional, procurando 

perceber como esses dois tipos de conhecimento influenciaram a sua prática no 

ensino de IFE no nível superior e suas opiniões a respeito de sua prática e 

formação.  

 Além disso, em um segundo momento da análise, com o segundo grupo de 

textos de campo (as entrevistas e as autobiografias), procurei identificar as imagens 

e metáforas que as quatro professoras que continuavam ensinando IFE usaram em 

seus relatos, para que pudesse entender suas concepções sobre ensinar e ser 

professor, além de identificar, também, que tipo de conhecimento  indicam usar em 

sua prática. Novamente uso a GSF para identificar, classificar e analisar as 

Circunstâncias de tempo e espaço a fim de estabelecer algumas metáforas na 

minha autobiografia e assim, compor os sentidos construídos por mim. 

 Também recorremos à GSF para analisar as escolhas lexicais das quatro 

professoras, no nível da sentença, por meio do Sistema de Transitividade, 

observando os Participantes e Processos que possam corroborar as metáforas que 

percebemos em seus relatos, relacionando essas escolhas aos pressupostos de 

Lakoff e Johnson (2002) sobre a metáfora conceitual para auxiliar na composição 

dos sentidos construídos pelas quatro professoras. 

 As metáforas percebidas por mim nos relatos foram mostradas às três 

participantes e comentadas entre nós antes de serem inseridas na pesquisa, já que 

a construção de sentidos na pesquisa do tipo living deve ser realizada em conjunto. 

 Com base nessa contextualização da pesquisa no ambiente onde esta se 

desenvolveu, na caracterização de seus participantes, na descrição dos 

instrumentos e dos procedimentos utilizados e das questões de pesquisa, no 

capítulo seguinte, realizaremos a análise dos textos de campo da pesquisa segundo 

os critérios mencionados aqui. 
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CAPÍTULO 4: HERMES, O DEUS DA INTERPRETAÇÃO 

 

 Hermes é um dos deuses olímpicos, filho de Zeus e de Maia, e possuidor de 

vários atributos como as habilidades da linguagem, do discurso eloquente e 

persuasivo, das metáforas e da ambiguidade, por isso era patrono dos oradores, 

dos arautos, dos embaixadores e diplomatas e dos mensageiros.  Considerado um 

intérprete dos desejos olímpicos, serve assim como intermediário entre deuses e 

humanos.  

 

 
Fotografia 20: Quadro do deus Hermes. 

 

 

 Por suas características de intérprete e mensageiro entre os deuses e os 

homens, Hermes serviu de referência à ciência da interpretação, a hermenêutica. 

Por esse mesmo motivo o escolhi como metáfora deste capítulo de análise do 

primeiro grupo de textos de campo, pois este será o meu papel neste capítulo, o de 

interpretar as respostas dos nove professores às perguntas do questionário (cf. 

Apêndice I). 

 Os textos dos professores nas respostas às perguntas abertas do 

questionário serão analisados linguisticamente a fim de observarmos as escolhas 

lexicais desses professores a respeito de sua formação em IFE, bem como sobre o 

que entendem por IFE e sobre o seu ensino no nível superior. Do mesmo modo, 

buscamos identificar as ações que os professores afirmam realizar ao ensinarem a 

disciplina, geralmente chamada de Inglês Instrumental na universidade, e as 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Deuses_ol%C3%ADmpicos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maia_(mitologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discurso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arauto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Embaixador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diplomata
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pessoas, lugares e coisas envolvidos nesses Processos e que poderão sinalizar que 

tipo de conhecimento eles afirmam usar ao ensinarem tal disciplina. 

 Retomamos duas das questões de pesquisa para orientar a análise desse 

primeiro grupo de textos de campo. As outras duas questões de pesquisa serão 

respondidas no capítulo 5 da análise, com o segundo grupo de textos de campo (as 

entrevistas e as autobiografias): 

 

• Quais são as pistas lexicais nos textos dos professores com relação aos 

Processos, Participantes e Circunstâncias e o que significam? 

• Que tipo de conhecimento os professores afirmam usar para ensinar IFE? 

 

Buscamos identificar no nível da oração os Processos e seus Participantes. 

Ao realizar essa análise através do sistema de transitividade, focaremos nas 

escolhas lexicais desses professores com relação aos tipos de Processos usados e 

seus Participantes e as interpretaremos no nível gramatical e semântico a fim de 

respondermos às perguntas anteriores e alcançarmos os seguintes objetivos: 

 

 Analisar as escolhas lexicais dos professores, referentes aos grupos 

verbais, nominais que correspondem, respectivamente, aos Processos 

e Participantes nos textos dos nove professores que responderam ao 

questionário. 

 Identificar pistas linguísticas nos textos desses professores que 

apontem para o tipo de conhecimento que eles afirmam usar na sua 

prática de ensino de IFE na universidade. 

 

4.1 A distribuição dos professores em grupos e subgrupos  

 

 A partir da resposta à pergunta número 9 do questionário (cf. Apêndice I) 

que indagava sobre a preferência dos professores em ensinar IG ou Inglês 

Instrumental, foi possível dividir os professores em dois Grupos: Grupo 1, composto 

pelos professores que afirmam preferir ensinar Inglês Instrumental, em vez de IG, ou 

que dizem ser indiferente ensinar uma ou outra abordagem; Grupo 2, com os 

professores que relatam preferir ensinar IG. Esses dois grupos sofreram ainda uma 

nova reorganização, já que existem professores mais experientes com mais de 20 



91 
 

anos de experiência, os quais foram considerados como Subgrupo A, e os menos 

experientes, com 10 ou menos anos de experiência, que classificamos como 

Subgrupo B. Do mesmo modo, existem professores que não ensinavam essa 

disciplina no momento em que responderam o questionário e estes foram 

classificados como Subgrupo N, além de outros que ainda a ensinavam, Subgrupo 

S. Por questões de preservação da identidade dos colaboradores da pesquisa, seus 

nomes reais foram substituídos por nomes fictícios, conforme resumimos no 

Quadro23: 

 
 

Quadro 23: Distribuição dos professores em grupos e subgrupos. 

 
                                                                                                                                                                       
            

 A partir do Quadro 22, na seção 3.7, do capítulo 3, observamos que Clarice 

e Vânia tinham mais de 20 anos de experiência como professoras e ainda 

continuavam, no momento das respostas ao questionário, ensinando IFE. Clarice 

prefere ensinar IFE, enquanto que para Vânia é indiferente ensinar IG ou IFE. Já 

Cláudio, que também tem mais de 20 anos de experiência, não ensinava IFE no 

momento em que respondeu ao questionário e também não tem preferência por uma 

ou outra modalidade de ensino de inglês. Célio e Fernanda, com até 10 anos de 

experiência como professores, afirmam preferir ensinar IFE, embora não o 

estivessem ensinando no momento em que responderam o questionário e Laura, 

também com até 10 anos de experiência, também não tem preferência entre ensinar 

inglês geral ou IFE e ainda continuava ensinando essa abordagem quando 

respondeu o questionário. Os três professores que afirmam preferir IG ao IFE não 

estavam ensinando IFE à época em que foi aplicado o questionário. Os mais 

experientes desses três, com mais de 10 anos de ensino, são Míriam e Júlia, 

enquanto que Elisa é a que possui menos experiência, com até 10 anos de ensino 

de inglês. Não observamos um padrão único com relação a essas variáveis: 

experiência, preferência entre ensinar IG ou IFE, estar ou não ensinando IFE no 

G1 - Preferem IFE G2 - Preferem IG 

A - Mais de 20 anos B - Menos de 20 anos A - Mais de 20 anos B - Menos de 20 anos 

S - 
Ensinam 

IFE 

N - Não 
ensinam 

IFE  

S -
ensinam 

IFE 

N - Não 
ensinam 

IFE 

S -
ensinam 

IFE 

N - Não 
ensinam 

IFE 

S -
ensinam 

IFE 

N - Não 
ensinam 

IFE 

Clarice   Célio  Míriam  Elisa 

Vânia   Fernanda   Júlia   
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momento das respostas ao questionário. Nem todos os mais experientes preferem 

IFE ou o estavam ensinando e nem todos os menos experientes preferem IG ou não 

estavam ensinando IFE na época.  

 No entanto, vale notar que das três que estavam ensinando IFE à época das 

respostas ao questionário, todas afirmam preferir IFE ou não terem preferência entre 

IFE e IG: Clarice, Vânia e Laura, como podemos ver nos exemplos a seguir: 

 

(1) Prefiro Inglês instrumental, pois ele desperta maior interesse entre os aprendizes (...) 
(Clarice). 
(2) Tanto faz [IFE ou IG], gosto de ensinar (...) faz dois anos que leciono esta disciplina (...) 
(Laura). 
(3) Não faz diferença, ensino inglês instrumental com o mesmo prazer que ensino inglês 
geral (Vânia). 
 
 

Uma questão que surge nesse primeiro levantamento é por que os outros  

professores que afirmam preferir IFE a IG (Célio e Fernanda), ou o que não têm 

preferência entre as duas abordagens (Cláudio), não estavam ensinando IFE 

naquele momento em que responderam ao questionário. Uma possibilidade é o fato  

de Fernanda afirmar amar literatura, sendo essa, inclusive, a sua formação na 

graduação, o mesmo acontecendo com Célio na sua pós-graduação stricto sensu, o 

que confirmamos consultando os seus Currículos Lattes. Outra possibilidade é o fato 

de terem ensinado IFE apenas no início de suas carreiras: Fernanda, quando foi 

substituta na UFRN, Célio em outra instituição e depois apenas um semestre na 

UFRN, como ele mesmo informa. Quanto a Cláudio, uma razão possível de não 

estar ensinando IFE é o fato de ele mesmo ter afirmado que lhe falta formação e 

informação em IFE e que desconhece livros e autores de IFE. Elisa, do Grupo 2, que 

prefere IG, também afirma ter ensinado IFE apenas por dois semestres, 

provavelmente no início de sua carreira,   como podemos constatar nos seguintes 

exemplos. 

 

(4) Lecionei inglês instrumental por apenas um semestre na [instituição em que está no 
momento]. Antes disso, lecionei ESP na [instituição anterior]. Foi uma experiência válida, 
mas não é minha área de atuação (Célio). 
(5) Não recebi formação em língua inglesa, embora minha proficiência seja nativa (Célio). 
(6) Prefiro instrumental nos níveis básicos (...) (Fernanda). 
(7) (...) o estudo de literatura, e é nesse nível que eu também amo trabalhar (Fernanda). 
(8) (...) nos dois semestres em que lecionei instrumental (...) (Elisa). 
(9) Não tenho me atualizado. Não conheço cursos de formação para instrumental (Cláudio). 
(10) Não conheço autores da área de instrumental (Cláudio). 
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 Essas caracterizações e constatações iniciais serão importantes mais 

adiante para contextualizar o discurso dos professores e auxiliar na interpretação de 

suas escolhas lexicais com relação ao ensino de IFE e suas concepções a respeito 

dessa abordagem, bem como com relação ao tipo de conhecimento que possam 

usar no ensino de IFE.                                                                                                               

  Por meio da ferramenta WST foi feito um levantamento quantitativo dos itens 

lexicais encontrados no questionário. O número de palavras corridas presentes 

(tokens) e as palavras diferentes (types) nas respostas narrativas dos professores 

pode ser visto no Quadro 24: 

 

Quadro 24: Número de tokens e types usados por cada professor. Fonte: WST. 

 

 Foi feito um levantamento quantitativo e posterior análise dos dois grupos 

em que os professores foram divididos (A e B), bem como foram selecionados os 

Processos e Participantes mais usados pelos grupos e, através da opção Concord 

do WST (SCOTT, 2012), contextualizadas cada uma das escolhas dos três tipos de 

Processos mais usados e os Participantes mais usados por cada grupo.  

 Percebemos que Fernanda, Vânia e Clarice foram as que mais escreveram 

em suas respostas às perguntas abertas, atendendo às instruções contidas no 

questionário (cf. Apêndice I): “Escreva o máximo que puder em forma narrativa nas 

questões abertas”. Outros como Júlia, Cláudio e Célio foram os que menos 

escreveram. Entendemos que porque Júlia diz preferir IG a IFE, suas respostas não 

sejam tão detalhadas quanto às de Fernanda, Vânia e Clarice, que preferem IFE, ou 

não têm preferência entre essa abordagem e IG. Já Cláudio e Célio, que afirmam 

preferir IFE ou não têm preferência entre as duas abordagens, escreveram muito 

pouco, provavelmente por terem tido pouca experiência, como fica claro nas 

respostas de Célio, mas não nas de Cláudio, ou em razão de elementos como falta 
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de tempo ao responder o questionário ou algum outro fator que não foi possível 

detectar e que não tenha ficado explícito. 

 O que observamos nesses resultados é que o Grupo 1, dos professores que  

preferem IFE a IG, escreveu mais e usou um maior número de palavras diferentes 

(types) em suas respostas, indicando provavelmente um maior envolvimento ou 

identificação com a abordagem de IFE, ou ainda uma disponibilidade maior em 

responder de forma mais completa às perguntas geradoras de narrativas. 

 Analisando os resultados do Quadro 23, que distribui os professores por 

grupos de menos e mais experientes (A e B) e também por subgrupos dos que 

ensinavam IFE ou não à época da aplicação do questionário (S e N), percebemos 

que um dos motivos para o Grupo 1 ter escrito mais e de maneira mais completa 

pode se dever ao fato de que é nesse grupo que se encontram as três professoras 

que ensinavam IFE no momento em que responderam ao questionário (Clarice, 

Vânia e Laura) e também por se tratar de um grupo onde há a preferência pelo 

ensino de  IFE ou pela não preferência entre ensinar IG ou IFE, ou seja, 

supostamente eles têm mais a dizer sobre sua prática nessa abordagem. 

No Grupo 2, por outro lado,  além dos três professores preferirem IG, nenhum 

deles ensinava IFE na época que responderam ao questionário, o que poderia 

indicar que as duas narrativas bem mais curtas (Júlia e Elisa) podem significar que 

esses professores não têm muito a relatar sobre sua experiência de ensinar IFE 

porque ensinaram essa abordagem por pouco tempo ou porque preferem ensinar 

IG. Destacamos que a narrativa de Míriam foi a responsável por elevar o número de 

palavras usadas por esse grupo, já que esta foi responsável por mais de 50% do 

número de tokens e types do Grupo 2, pois as duas narrativas restantes (Elisa e 

Júlia) somadas representam menos de 50%. Não fosse isso, a diferença no número 

de palavras das narrativas do Grupo 2, comparada as do Grupo 1, seria muito maior.  

 Uma provável explicação para a razão pela qual Míriam, apesar de preferir 

ensinar IG e não estar, de fato, ensinando IFE naquele momento de suas respostas, 

ter escrito uma narrativa mais detalhada, pode se dever ao fato de que ela, 

juntamente com Clarice, que pertence ao Grupo 1 e que prefere ensinar IFE e o 

ensinava na época de suas respostas, foram as únicas que tiveram algum tipo de 

formação mais específica para ensinar IFE (mesmo esta sendo depois da 

graduação, já no exercício da profissão), pois participaram, na mesma época, de 

seminários ministrados pelo Programa, na UFRN, e pelo fato de Miriam ser também 
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uma das mais experientes dentre os nove professores e, provavelmente, por causa 

disso, ter tido mais oportunidades de ministrar IFE ao longo de sua carreira, apesar 

de preferir ensinar IG. 

 

4.2 Os tipos de Processos usados pelos professores no primeiro conjunto de 

textos de campo 

 

 O levantamento quantitativo de dados foi relativo aos Processos usados 

pelos professores nas respostas às perguntas abertas do questionário. Processos 

são os grupos verbais no Sistema de Transitividade da GSF (HALLIDAY, 1985; 

EGGINS, 1994). A partir do primeiro levantamento quantitativo dos dados, ainda 

sem dividi-los em Grupo 1 e 2, os Processos Comportamentais, Verbais e 

Existenciais foram muito pouco usados nas respostas narrativas (7,3%), indicando 

que os professores raramente: relataram a existência de algo ou que algo estivesse 

acontecendo (Existencial); não usaram Processos que indicassem comportamentos 

físicos e psicológicos (Comportamental); raramente usaram Processos que 

envolvem o dizer, o comunicar e que incluem a relação entre os sujeitos envolvidos 

na situação comunicativa (Verbal). A pouca ocorrência desse último também indica 

que os professores raramente incluíram outros Participantes interagindo com eles 

em seus relatos. Devido ao baixo índice de uso desses três Processos 

intermediários nas respostas narrativas dos professores, não os iremos analisar em 

nossa pesquisa. Focaremos nos Processos Materiais, Relacionais e Mentais, já que 

formam a maioria dos Processos usados pelos professores. No Quadro 25, os 

resultados dos Processos usados por cada um dos professores nos Grupos 1 e 2: 

 

 

 

 

 

 

   
                                     
 
 
 

Quadro 25: Nº e tipos de Processos usados pelos professores. Fonte: WST. 

 
PROFESSOR 

TIPO DE PROCESSO 

Material Mental Relacional 

Clarice 38 3 8 

Cláudio 5 2 2 

Laura 26 11 11 

Célio 8 2 6 

Vânia 24 3 15 

Fernanda 25 13 18 

Miriam 18 10 9 

Elisa 17 10 9 

Júlia 2 2 4 

TOTAL 163 56 82 
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Nessas respostas, o fazer foi muito mais enfatizado do que o relacionar, 

identificar e classificar. Isso se deve ao fato de que apenas uma das 10 perguntas 

geradoras de narrativas tem o comando definir na pergunta, o que gerou respostas 

com os Processos Relacionais, e uma outra pergunta pede a opinião dos 

professores, enquanto que as outras oito têm os comandos: avaliar, receber 

(formação), atualizar, ler, fazer (análise de necessidades), usar (critérios), levar (em 

consideração), considerar (relevantes), todos Processos Materiais ou Mentais, 

gerando narrativas com a maioria de Processos Materiais, Relacionais em segundo 

lugar e os Mentais em terceiro, como ilustra o Gráfico 1: 

 

Gráfico 1: Porcentagem de Processos usados nas respostas narrativas. 

 

 

 Os Processos Experienciais (Materiais e Mentais) somados totalizaram mais 

da metade dos Processos que aparecem nas respostas dos professores. De acordo 

com Eggins (1994), isso revela que nas narrativas desses professores eles relatam 

suas experiências na maioria das vezes. Nessas experiências, eles expressam muito 

mais suas ações e acontecimentos (Processos Materiais) do que vontades, 

sentimentos e representações do mundo interior (Processos Mentais) e também 

mais do que estabelecem relações entre entidades, identificando-as, classificando-

as e definindo-as (os Processos Relacionais aparecem em segundo lugar como os 

mais utilizados nas respostas narrativas). Eggins (1994) também afirma que em 

narrativas, os Processos Materiais são geralmente os mais usados, já que nesse 

tipo de texto se relatam ações. Esse tipo de Processo pressupõe um Ator e um Alvo, 
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que são os Participantes, e nas respostas narrativas ao questionário, na maioria das 

vezes esse Ator é o próprio professor (a primeira pessoa do singular é bastante 

recorrente nos Processos das respostas ao questionário) e o Alvo, os alunos. A 

preponderância de Processos Materiais sobre os outros tipos de Processos pode 

apontar para o fato de que os professores se preocuparam mais em relatar suas 

ações com relação ao ensino de IFE e sobre sua formação, inclusive porque a 

maioria das perguntas tinha comandos relativos a esses temas, como ilustram os 

exemplos (11) a (14) com os Processos destacados em negrito: 

 
(11) Lecionei inglês instrumental (...) (Célio). 
(12) (eu) trabalho técnicas e estratégias de leitura (...) (Clarice). 
(13) (eu) apresentei textos de Celani (...) (Laura) 
(14) Faço um diagnóstico da turma (...) (Vânia) 

 

Em segundo lugar os Processos Relacionais foram os mais usados (28,9%), 

antes mesmo dos mentais (17,8%) e depois dos Materiais (49,8%). Os Processos 

Relacionais mais usados foram os Intensivos Atributivos seguidos pelos Intensivos 

Identificativos. Isso mostra, como indica Eggins (1994), que ao usar tais Processos, 

os professores atribuíram qualidades às entidades, bem como relações simbólicas 

entre os Participantes de maneira bem recorrente em suas narrativas. Os 

Participantes mais citados podem ser visualizados no Quadro 26:  

 

  
 

 

 

 

 

 

                               
  
                       Quadro 26: Participantes mais citados pelos professores 
.  
                                                      

Muitos desses Participantes aparecem como Portadores dos Processos 

Relacionais Atributivos ou como Característica, ou Valor, em Processos Relacionais 

Identificativos, que são os Participantes desse tipo de Processo, como podemos 

Participantes  
dos Processos 

Número  
de vezes 

aluno(s) 45 

textos 28 

leitura 25 

curso(s)  25 

disciplina 20 

ensino 16 

compreensão 14 

estratégias 13 

experiência 12 

professor(a) 11 
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perceber nos exemplos a seguir, com os Participantes sublinhados e os Processos 

em negrito:  

 
(15) Nenhum ensino pode ser geral (...) (Fernanda). 
(16) (...) o curso de Letras é falho (...) (Laura).  
(17) Os cursos de instrumental são desorganizados (Cláudio). 
 

 Segundo Halliday (1985), Eggins (1994), Thompson (2002) e Halliday e 

Matthiessen (2004), os Processos Relacionais classificam, identificam ou definem 

entidades. Como representam os Processos de ser e ter, se relacionam às opiniões 

dos professores a respeito das questões abordadas no questionário e podem, desse 

modo, mostrar as representações destes a respeito de IFE, seu ensino e sua 

formação para ensinar essa abordagem. 

É significativo o fato de que, apesar de haver apenas duas perguntas que 

diretamente deveriam ser respondidas com Processos Relacionais, pois têm o 

comando definir ou pedem a opinião dos professores, esses Processos ocuparam o 

segundo lugar dentre os mais usados pelos professores de modo geral. Isso pode 

apontar para o fato de que esses professores se preocuparam mais em definir, 

classificar, descrever, caracterizar, generalizar e identificar entidades dentro de sua 

visão particular, assim como atribuir qualidades e com elas um juízo de valor, o que 

é um recurso para expressar e formar um ponto de vista (THOMPSON, 2002), por 

meio do uso dos Processos Relacionais. A pergunta que gerou um abundante uso 

dos Processos Relacionais foi a que tem o comando avaliar, que apesar de ser um 

Processo Mental, pode gerar exatamente uma visão particular sobre a experiência 

de ensinar IFE a que se referia a pergunta. Foi nessa pergunta, inclusive, que foram 

usados atributos positivos para essa experiência, tais como: ótima, riquíssima, 

gratificante, importante, interessante, positiva, válida, proveitosa, sublinhados nos 

exemplos a seguir, onde os Processos estão em negrito: 

 
(18) No primeiro momento foi difícil (...) (Fernanda). 
(19) (foi) Ótima (...) (Clarice). 
(20) A experiência com o ensino de inglês instrumental é riquíssima e gratificante (...) 
(Vânia). 
(21) (foram) Extremamente proveitosas (Cláudio). 
 
 

A pergunta 8 (cf. Apêndice I) pedia a opinião dos professores sobre o fato de 

muitos cursos universitários terem em sua grade curricular a disciplina de Inglês 
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Instrumental. Nessa, também, houve abundante uso de Processos Relacionais, pois 

os professores, para justificarem a sua opinião, acabaram definindo, atribuindo 

características e juízos de valor ao IFE com atributos. Também foi recorrente o uso 

do Processo Mental achar ou acreditar com o Experienciador, um dos Participantes 

desse tipo de Processo,  sendo o próprio professor (Processo na primeira pessoa do 

singular) seguido de características atribuídas à presença de Inglês Instrumental nos 

cursos de nível superior, que fazia parte do comando, tais como: importante, de 

grande utilidade, necessário, sublinhadas nos exemplos a seguir e os Processos 

Mentais em negrito:. 

 
(22) Acho necessário (Júlia). 
(23) Acredito ser de grande utilidade (...) (Vânia). 
(24) Acho importante (...) (Elisa). 

 

     O fato de os Processos Mentais terem sido a menor ocorrência, dentre as 

três maiores, pode significar que os professores, de modo geral, expressaram pouco 

os seus sentimentos, emoções, desejos, gostos, enfim, suas representações do seu 

mundo interior (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004), principalmente porque a maioria 

dos Processos Mentais usados foi do tipo Cognitivo ou Perceptivo e raríssimo do 

tipo Afetivo. Isso pode sinalizar que talvez os professores não quisessem mostrar 

suas emoções ou impressões, ficando mais focados em relatar seu entendimento e 

percepções a respeito dos temas das perguntas. Também pode indicar que, apesar 

de a maioria afirmar que não prefere ensinar IG, pouquíssimos evidenciaram suas 

emoções a respeito de ensinar IFE. Do mesmo modo, os que afirmaram preferir 

ensinar IG também não usaram Processos Mentais Afetivos a respeito dessa 

abordagem e tampouco demonstraram suas emoções a respeito de IFE, mesmo que 

talvez pudessem ser negativas, no caso dos que preferem ensinar IG. 

 Interpreto esse fato como uma possível precaução dos professores a 

respeito de suas opiniões e sentimentos sobre IFE e seu ensino, uma vez que, como 

já apontou Celani (1998), existe um certo preconceito sobre IFE entre os professores 

de língua inglesa de um modo geral, muito provavelmente pelo desconhecimento do 

que é exatamente essa abordagem e da importância de seu ensino no nível 

superior. A seguir, em negrito os Processos e sublinhados os Epítetos relacionados 

à experiência desses professores em terem ensinado IFE: 
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(25) Positiva. Acho necessário (Júlia). 
(26) É uma experiência muito importante (Laura). 
(27) Foi uma experiência válida (...) (Célio). 
(28) (é) Interessante (...) (Miriam). 
(29) Em termos qualitativos, (é) satisfatória (...) (Miriam). 
 
 

 Os Processos Mentais podem ser divididos em quatro categorias, de acordo 

com Halliday e Matthiessen (2004): Perceptivos, Afetivos, Cognitivos e 

Desiderativos. Nesse primeiro levantamento quantitativo dos Processos, a 

esmagadora maioria dos Processos Mentais usados pelos Participantes (96%) foram 

os Cognitivos, indicando que os professores relataram mais como compreendem, 

pensam e o que sabem a respeito dos temas das perguntas e pouco relataram sobre 

o que gostam ou o que não gostam sobre os temas das perguntas, embora uma das 

perguntas seja a respeito de suas preferências quanto a ensinar IG ou Inglês 

Instrumental e foi exatamente nessa pergunta que alguns usaram os Processos 

preferir e gostar. Isso pode indicar que os professores podem ter evitado mostrar 

sua afetividade com relação a IFE, a não ser quando diretamente perguntados sobre 

isso em uma questão em que tiveram que fazer uma escolha entre Inglês 

Instrumental e IG. 

Além de preferir, que é um Processo Mental de Afeição, mas que fazia parte 

do comando da pergunta 9 e, portanto, foi usado nas respostas da maioria dos 

professores a essa pergunta, somente Fernanda e Elisa usaram outros Processos 

Mentais de Afeição em suas respostas, mas somente Elisa mencionou o ensino de 

IFE como Participante desse Processo e ainda assim com uma ressalva. 

 
(30) Prefiro ensinar língua inglesa geral porque podemos dar aulas na língua-alvo (Miriam). 
(31) (...) amo trabalhar com literatura (...) (Fernanda). 
(32) Gostei da experiência, mas estou certa de que poderia ter sido mais produtiva (...) 
(Elisa). 
 
 

 O Grupo 1 usou mais Processos Materiais, em segundo lugar os Relacionais 

e em terceiro, os Mentais, e do mesmo modo, o Grupo 2. No entanto, ao 

analisarmos a média de Processos usados por cada Grupo, perceberemos que o 

Grupo 1 usou duas vezes mais Processos Materiais do que o Grupo 2, indicando, 

provavelmente, que os professores do Grupo 1, que não preferem ensinar IG, por 

usarem mais ações materiais relacionadas ao ensino de IFE, devem ter tido mais 

experiências ensinando IFE ou, então, mesmo que não tenham sido muitas, como 
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no caso de Laura, que estava tendo sua primeira experiência em ensinar IFE no 

momento em que respondeu ao questionário, foram mais significativas para eles do 

que para os do Grupo 2, que afirmou preferir IG e que, muito provavelmente, por 

causa disso, devem ter ensinado menos IFE do que IG.  

Não houve uma grande diferença na média do uso de Processos Mentais 

entre os dois Grupos: ambos usaram entre cinco e seis Processos Mentais, duas a 

quatro vezes menos do que os Processos Materiais, o que pode indicar que ambos 

os Grupos pouco manifestaram o seu mundo interior, seus sentimentos ou emoções 

com relação ao ensino de IFE, sua formação para ensinar essa abordagem ou sua 

opinião sobre IFE.  O Grupo 1 usou 30% a mais de Processos Relacionais do que o 

Grupo 2, indicando, possivelmente, que o Grupo 2 definiu, caracterizou, identificou 

mais IFE e expôs mais seu ponto de vista sobre os temas das perguntas do que o 

Grupo 2. 

 Quando observamos os subgrupos S e N que se referem aos professores 

que ensinavam IFE à época das respostas ao questionário, percebemos que dos 

que afirmaram preferir IFE, ou não terem preferência, apenas três estavam dando 

aulas de IFE naquele momento e que essas três professoras foram as que mais 

usaram Processos Materiais dentre todos os professores (exceto Fernanda, que 

pertence ao Grupo N), indicando provavelmente que teriam mais o que falar sobre 

os temas abordados por talvez gostarem mais de ensinar IFE e por o estarem 

ensinando naquele momento. O alto número de Processos Materiais de Fernanda, 

que naquele momento não ensinava IFE, justifica-se pelo fato de sua experiência 

como substituta no ensino de IFE (por sua longa resposta narrativa, parece-nos que 

foi sua primeira experiência com o ensino de IFE) ter sido recente e por observarmos 

sua preocupação em narrar com detalhes as dificuldades que teve nessa primeira 

experiência, mas ter se adaptado à situação e conseguido, de certo modo, superar 

essas dificuldades ou se adaptar ao que lhe era exigido pela instituição. 

 O baixíssimo uso de Processos Materiais de Célio, Cláudio e Júlia, bem 

como o de Relacionais e Mentais, pois foram as três menores respostas narrativas, 

dentre todas, podem apontar para o fato de Júlia, que afirma preferir ensinar IG, não 

ter, por isso, tido muita experiência em ensinar IFE e/ou que essas experiências não 

lhe foram marcantes ou significativas. Da mesma forma, esse parece ser o caso de 

Célio, que segundo ele mesmo afirma, ensinou pouco essa abordagem, além de 

sinalizar que o ensino de língua inglesa não é sua formação, o que posteriormente 
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confirmamos pelo seu currículo Lattes, e que tratava-se de língua portuguesa e 

outras línguas estrangeiras. Observemos as respostas muito curtas desses 

professores a várias perguntas do questionário, com os Processos em negrito: 

 

(33) Positiva (Júlia). 
(34) Nenhuma. Autodidata (Júlia). 
(35) Consultava colegas. Não aplicável (Célio). 
(36) No início do curso costumava entrevistar os alunos (Célio). 
(37) Acho muito importante (Cláudio). 
(38) Não faz diferença (Cláudio). 
 

 Essas respostas deveriam ser narrativas, isto é, mais longas, como foi 

pedido no e-mail enviado a eles juntamente com as perguntas do questionário: 

 
Identificamos nas respostas narrativas dos professores, as categorias a seguir 

e que nortearão nossa análise para que possamos responder a algumas questões 

da pesquisa já explicitadas anteriormente: 

 

 Concepções e conhecimento teórico sobre IFE; 

 Avaliações e impressões dos professores sobre a experiência em 

ensinar IFE e sobre sua formação nessa abordagem;  

 Tipo de conhecimento que os professores referem usar no ensino de 

IFE. 

 

A partir dessas categorias, faremos a análise dos tipos de Processos e 

Participantes presentes nas orações que formam o discurso de cada um dos 

professores, baseando-nos no Sistema de Transitividade da GSF, segundo Halliday 

(1985, 1994), Eggins (1994) e Halliday e Matthiessen (2004), no nível léxico-

gramatical, assim como a análise dos grupos verbais e nominais correspondentes a 

essas estruturas (THOMPSON, 2002).  

 

4.3 As concepções e conhecimento teórico dos professores sobre IFE 

 

 As perguntas 10 a 15 (cf. Apêndice I) tratam diretamente do conhecimento e 

concepções do professor a respeito de IFE, embora as perguntas anteriores, mesmo 

que indiretamente, possam também conter em suas respostas concepções a 

respeito dessa abordagem. 
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  O item lexical leitura (sublinhado nos exemplos) aparece 25 vezes nas 

respostas dos nove professores e foi uma das escolhas lexicais mais recorrentes 

nas narrativas. Dentre essas ocorrências, em sua maioria, ela é o núcleo de grupos 

nominais como estratégias de leitura, que funcionam como Participantes de 

Processos Mentais e Materiais tais como: utilizar, conter, trabalhar, priorizar, passar  

(com o sentido de ensinar),  ou como Circunstâncias como na leitura, no exemplo 

(42). Os Processos aparecem em negrito nos exemplos: 

 

(39) Geralmente é usado para o ensino de leitura (Elisa). 
(40) (...) uma maneira de desenvolver estratégias fundamentais para a leitura e 
compreensão de textos em uma área específica (Laura). 
(41) Trata-se de instrumental de leitura (Miriam). 
(42) (...) o máximo que consegui na leitura foi passar estratégias de leitura para 
compreensão geral (...) (Fernanda). 

 

O item lexical estratégias (sublinhado nos exemplos a seguir) ocorre 13 vezes 

nas respostas narrativas, geralmente como núcleo do grupo nominal estratégias de 

leitura, Participante dos Processos desenvolver, trabalhar, conter, utilizar, fazer uso, 

fazer um estudo, passar (com o sentido de ensinar), em negrito nos exemplos a 

seguir: 

 

(43) (...) faz uso de estratégias com vistas a suprir as lacunas (...) (Vânia). 
(44) (...) a fim de que o aluno desenvolva estratégias (...) (Miriam). 
(45) Me aconselhou a trabalhar com textos e estratégias de leitura (Fernanda). 
(46) (...) uma maneira de desenvolver estratégias fundamentais para a leitura (...) (Laura). 
(47) Basicamente as técnicas e estratégias de leitura (...) (Cláudio). 
 
 

 Outro item lexical muito recorrente nas respostas dos professores foi     

texto(s), Participante de Processos como ler, trabalhar, aplicar, ser e de 

nominalizaçõe como leitura, compreensão, entendimento originadas dos Processos 

Mentais ler, compreender, entender, conforme exemplos (48) a (52): 

 

(48) (...) que impedem os aprendizes de terem uma compreensão eficaz de textos (Vânia). 
(49) (...) para acessar os mais diferentes tipos de textos escritos em língua inglesa (Miriam). 
(50) No final, a instituição me pressionou a trabalhar somente com textos (Fernanda). 
(51) (...) compreensão de textos em uma área específica (Laura). 
(52) As necessidades dos discentes, textos e conteúdos gramaticais que julgava 
necessários (Célio). 
 

 



104 
 

  A partir dos exemplos anteriores, podemos observar que a maioria dos 

professores atribui à abordagem de IFE estratégias de leitura de textos. Para estes, 

o ensino dessas estratégias está vinculado ao que eles entendem por IFE e também 

é parte de sua prática ao ensinar essa abordagem, já que podemos observar que os 

Processos como trabalhar, aplicar, usar, passar, dos quais os itens lexicais leitura, 

estratégias e textos são os Participantes ou as suas Circunstâncias, em outros 

exemplos. 

 No entanto, isso não quer dizer que todos os professores considerem que 

IFE seja, exclusivamente, o ensino de estratégias de leitura, ou que esteja somente 

relacionado ao ensino de leitura de textos, embora seja uma crença corrente no 

Brasil, como reporta, por exemplo, Ramos (2005), em seu texto a respeito dos mitos 

sobre o Instrumental no Brasil. Alguns professores relatam que IFE pode abordar o 

ensino de uma ou mais das quatro habilidades de comunicação em língua 

estrangeira: produção e compreensão escrita e produção e compreensão oral, como 

corroboram Hutchinson e Waters (1987) e Dudley-Evans e St. John (1998) e que 

pode ser verificado pelos exemplos (53) a (57) a seguir: 

 

(53) (...) permite-se trabalhar a habilidade de leitura, bem como na escrita, na audição e na 
oralidade (Clarice). 
(54) (...) se leva em conta as necessidades dos alunos. Desde a competência linguística 
(falar, ouvir, ler e escrever) (...) (Clarice). 
(55) (...) os alunos de turismo tiveram muito interesse e necessidade profissional na fluência 
oral, então eu dedicava uma parte das aulas para esse fim (Fernanda). 
(56) (...) de os alunos terem contato com estratégias específicas de uso da língua, como 
leitura, escrita, conversação, etc. (Elisa). 
(57) (...) pode ser trabalhado voltado também para as habilidades de ouvir, falar, ler ou 
escrever, para alcançar uma finalidade específica (Vânia). 
 
 

 Excluindo-se os quatro professores citados nos exemplos 53 a 57, a maioria 

dos respondentes, no entanto, citou apenas a habilidade de leitura no ensino e na 

sua concepção do que seja IFE, sinalizando que podem considerar IFE como  

apenas o ensino de leitura de textos na língua inglesa com o uso das estratégias 

para desenvolver essa habilidade, como veremos no item 5.1.3 em que discutimos o 

papel da leitura em IFE. Júlia não cita nenhuma das quatro habilidades, limitando-se 

a informar que a definição de IFE depende da área, do curso e das necessidades 

dos alunos. Célio diz que “geralmente se treina a compreensão escrita, sem a 
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preocupação com produção oral”, deixando claro que a oralidade, de modo geral, 

não é contemplada nessa abordagem. 

 Com relação ao embasamento teórico de nossos respondentes, através das 

respostas à pergunta número 11, a respeito de como os professores se atualizam na 

área de IFE e à pergunta 12, sobre os autores de IFE que eles leem ou leram, a 

maioria citou os mesmos que usamos na nossa fundamentação teórica: Hutchinson 

e Waters, (1986); Celani, Holmes, Ramos e Scott (1988); Robinson, (1991); Dudley-

Evans e St. John (1998), Celani (2005) e Ramos, (2005, 2008) e que são 

considerados os mais disseminados no Brasil em relação a essa abordagem, 

enquanto que alguns outros professores não citaram nenhum autor de IFE, como 

Júlia, Célio, Elisa e Cláudio, ou citaram outros autores, como fizeram Vânia e Miriam. 

 
(58) Não tenho me atualizado. Não conheço cursos de formação para instrumental. Não 
conheço autores da área de instrumental (Cláudio). 
(59) Só li autores que trabalhavam com inglês instrumental durante minha graduação 
(Elisa). 
(60) (...) Christine Nuttall (Miriam). 
(61) (...) Cohen; Goodman; Leffa; Widdowson; Carrel; Nuttall; Oliveira; Souza e outros 
(Vânia). 
 
 

 Cláudio, por exemplo, afirma desconhecer autores e cursos de formação de 

IFE, ao mesmo tempo em que destaca que lhe falta formação e informação a 

respeito dessa abordagem. Célio também não menciona nenhum autor, mas 

ressalta que não recebeu formação em língua inglesa (sua formação é Língua 

Portuguesa e literaturas e outras línguas, como pudemos constatar por seu Currículo 

Lattes) e afirma que sua proficiência em inglês é nativa. 

Esses foram os únicos professores do Grupo 1, dos que  preferem  IFE, a 

não mencionarem autores de IFE, podendo indicar, nesse caso, uma falta de 

embasamento teórico nessa abordagem, o que poderia explicar porque não estavam 

ensinando a disciplina quando responderam ao questionário e, no caso de Célio, ele 

mesmo pontua que só ensinou essa abordagem no início de sua carreira e poucas 

vezes. Os outros quatro professores desse Grupo mencionam autores de IFE e, 

desses, apenas Vânia não cita os autores que usamos em nossa pesquisa e que 

foram citados pelos outros professores, mas cita outros que também abordam IFE. 

No Grupo 2, Elisa relata que leu autores de IFE na graduação, mas não os 

cita. Júlia aponta que trabalha com a abordagem baseada em tarefas (Task-Based 
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Approach), mas não cita os autores dessa abordagem e Miriam cita apenas 

Christine Nuttall.  

 Nenhum dos professores do Grupo 2, que preferem ensinar IG, 

mencionaram algum dos autores de IFE dos que embasam nossa pesquisa, o que 

pode apontar para o fato de não terem tido interesse em se atualizar nessa 

abordagem por preferirem ensinar IG, ou não lembrarem dos autores que leram por 

não estarem ensinando IFE por algum tempo, como parece ser o caso de Elisa, que 

explicitamente relata ter estudado autores de IFE somente na graduação e que  

ensinou IFE por apenas dois semestres. 

 Apesar de alguns professores não mencionarem autores de IFE que 

abordam a análise de necessidades, a maioria mencionou a análise de 

necessidades como sendo muito importante para a elaboração dos conteúdos das 

aulas de IFE, conforme pontuam os autores em nossa fundamentação teórica 

(HUTCHINSON; WATERS, 1987; DUDLEY-EVANS; ST. JOHN, 1998) e outros, os 

quais deixam claro que a análise de necessidades é uma questão central e 

essencial na abordagem de IFE.  

Embora a maioria mencione esse tópico, as respostas de alguns parecem 

indicar que não estão familiarizados com o que seja a análise de necessidades, de 

acordo com os já citados autores sobre o tema, o que pode apontar para o fato de 

que ela talvez apareça em suas narrativas porque o termo  análise de necessidades   

faz parte de duas das seis perguntas geradoras de narrativas no questionário e pode 

ter induzido alguns professores a incluí-la em suas respostas narrativas 

simplesmente porque foi mencionada nas perguntas e não, necessariamente, 

porque esses professores estejam familiarizados  com sua importância para a 

definição de IFE e seu ensino.  Alguns professores não mencionam nenhum autor 

de IFE, como Júlia, por exemplo, que respondeu à pergunta 13 de forma muito 

breve, sobre se faz a análise de necessidades quando ensina IFE. Ela não 

desenvolveu o tema e não respondeu por que faz a análise de necessidades, no 

entanto retoma o tema na pergunta 14, a respeito dos critérios que usa para elaborar 

o plano de curso da disciplina Inglês Instrumental, citando o resultado da “needs 

analysis” como um desses critérios, mas ainda assim não se aprofundou além desse 

ponto. Cláudio, por outro lado, ao responder a pergunta 13, diz que não faz a análise 

de necessidades porque considera “os cursos de instrumental desorganizados” e, na 

pergunta 14, não cita o levantamento das necessidades dos alunos como um dos 
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critérios para elaborar o plano de curso. Elisa faz uma observação a respeito do  

conhecimento prévio dos alunos e deixa claro que a sua  prática ao ensinar essa 

abordagem poderia ter sido melhor se tivesse sido mais voltada  para as 

experiências dos alunos, o que pode ser interpretado como uma metodologia voltada 

às necessidades desses alunos, como observamos nos exemplos 62 a 64, onde os 

processo estão em negrito: 

 

(62) (...) estou certa de que poderia ter sido mais produtiva com uma metodologia mais 
voltada às experiências prévias dos alunos, o que não aconteceu (Elisa). 
(63) (uso) Basicamente as técnicas e estratégias de leitura, a explicação da estrutura da 
língua e textos da área de interesse dos alunos (Cláudio). 
(64) Sim, sempre. Baseado na ementa já existente e acrescentando medidas específicas 
segundo resultados do needs analysis (Júlia). 
 
 

 Os outros professores se aprofundaram um pouco mais sobre o tema da 

análise das necessidades, mas não fica claro como a realizam, e em algumas 

respostas percebemos que só o fazem no início do semestre, enquanto que a 

maioria dos autores que aborda o tema esclarece que esta deve ser feita ao longo 

da disciplina ou curso (HUTCHINSON; WATERS, 1987; DUDLEY-EVANS; ST. 

JOHN, 1998) para um resultado mais eficaz. 

 Clarice e Vânia foram as que se aprofundaram mais nessa questão, 

relatando com detalhes como fazem a análise de necessidades em suas turmas. 

Clarice relata que aplica um texto de caráter geral em inglês no início do semestre 

para que os alunos o retextualizem com o objetivo de avaliar o nível de 

entendimento deles na língua inglesa. Acrescenta ainda que, após 60 dias, reaplica 

o mesmo texto, com resultado sempre satisfatório e ao final do curso repete a 

aplicação do texto uma última vez sendo, dessa vez, o resultado “maravilhoso”, 

segundo ela. 

 Vânia esclarece que faz um “diagnóstico” da turma no início e no final da 

disciplina para “mensurar o progresso dos alunos” e também verificar se sua 

“metodologia está funcionando”.     

Laura responde à pergunta 13 (cf. Apêndice I), que indaga sobre se o 

professor faz a análise de necessidades, de maneira muito vaga, respondendo 

afirmativamente à pergunta e justificando apenas que “só assim a disciplina faria 
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sentido” e reitera essa explicação na pergunta 14, sobre os critérios que usa para 

elaborar o plano de curso. 

Essas eram as três professoras que ministravam IFE na época da aplicação 

do questionário. Duas delas, Clarice e Vânia, com mais experiência e bastante 

envolvimento com a abordagem, como já vimos anteriormente, e Laura, em sua 

primeira experiência com IFE. Mesmo Clarice tendo sido uma das duas professoras 

que receberam algum tipo de formação em IFE após sua graduação, através de 

seminários do Projeto, juntamente com Miriam, por suas respostas às perguntas 13 

e 14 e também, indiretamente, através das outras perguntas, parece que não 

aplicava os princípios que norteiam a definição e uso da análise de necessidades ao 

ensinar IFE. O mesmo acontece com Vânia, que mesmo afirmando que Inglês 

Instrumental é “centralizado nas necessidades dos alunos”, parece que não aplicava 

a análise de necessidades de acordo com o que recomendam os autores já 

mencionados, isto é, o uso de vários instrumentos, como questionários, entrevistas, 

no início, meio e fim da disciplina, nem usa essa análise realizada por ela como 

ponto de partida para elaborar o conteúdo programático da disciplina, como fez, por 

exemplo, Sarmento (2012), seguindo os autores mencionados em nossa 

fundamentação teórica.  Podemos deduzir que, apesar de muitos professores 

afirmarem ter conhecimento sobre a importância do levantamento das necessidades 

dos alunos de Inglês Instrumental, nenhum deles parece aplicar a análise de 

necessidade da forma recomendada pelos autores citados por nós, nem tampouco 

usar a análise de necessidades para elaborar o plano de curso da disciplina de 

Inglês Instrumental. 

Um dos motivos que parece justificar essa lacuna pode ser aquele que 

Cláudio menciona: de que “os departamentos não dão a devida importância aos 

cursos [disciplinas de IFE]”. Ele usa, inclusive, essa justificativa para explicar por que 

não faz o levantamento das necessidades ao ensinar IFE. Provavelmente ele estaria 

se referindo ao fato de a instituição não manter uma formação continuada para os 

professores sobre IFE e pelo fato de quase sempre designar os professores 

substitutos para assumirem a disciplina de Inglês Instrumental, o que pode estar 

sendo interpretado por esse professor como um descaso com a disciplina por parte 

do departamento responsável. Alguns dos professores citaram o fato de a ementa 

da disciplina já vir pronta e que por isso, de nada adiantaria fazer a análise de 

necessidades para adequar a disciplina a estas. Esse pode ser o real motivo por trás 
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do comentário de Cláudio e não meramente uma reclamação ou reflexo de uma 

insatisfação apenas. 

Outra explicação para o fato de todos os professores parecerem não aplicar a 

análise de necessidades como recomendado pelos autores mencionados em nossa 

pesquisa pode ser um entendimento inadequado sobre o que é uma análise de 

necessidades em IFE e até mesmo sobre o que seja IFE em sua amplitude, já que a 

definição dessa abordagem, pela maioria dos autores que embasam nossa 

pesquisa, está intimamente vinculada a fazer um levantamento e suprir as 

necessidades de um público-alvo. Baseamos essa interpretação no fato de alguns 

professores não citarem nenhum autor dos que tratam desse tema. Outros citam 

esses autores, mas podem não ter se aprofundado no tema levantamento de 

necessidades, ou não o terem internalizado, como mostram as respostas à pergunta 

13. Por essas respostas, percebemos que a maioria entende levantamento de 

necessidades como diagnosticar o nível dos alunos na língua inglesa ou então 

contemplar a área a que pertencem, adequando os textos usados nas aulas a essa 

área, provavelmente para abordar o vocabulário das áreas específicas.  

Vânia e Clarice são as únicas que mencionam aplicar um teste no início, 

durante e ao final da disciplina, conforme pode ser observado pelas Circunstâncias 

de Tempo sublinhadas nos exemplos retirados de suas respostas e ilustradas a 

seguir. Os Processos estão em negrito. 

  

(65) No início de cada turma, costumo aplicar um texto em inglês (...) O meu objetivo é 
analisar o nível de entendimento de leitura dos alunos. Em seguida, apresento o meu 
material, de acordo com a área (Clarice). 
(66) Sim, para compreender o contexto dos alunos (Fernanda). 
(67) Busquei saber de suas necessidades nos dois semestres em que lecionei 
instrumental (Elisa). 
(68) A questão deve ser: este aluno precisa aprender a ler textos em língua inglesa para 
(...) (Miriam). 
(69) Sim, sempre (faço) (Júlia). 
(70) No início do curso costumava entrevistar os alunos (Célio). 
(71) Não (faço) (Cláudio). 
(72) Sempre. Faço um diagnóstico da turma no início e ao final da disciplina para mensurar 
o progresso dos alunos (Vânia). 
(73) Sim. Só assim a disciplina faria sentido. Como as turmas eram muito heterogêneas 
porque havia alunos de diversos cursos, eu tentava contemplar uma área por vez (Laura). 
 

 
 Com relação à pergunta 10a (cf. Apêndice I), que requer uma definição de 

IFE por parte dos professores, cinco deles incluíram a análise de necessidades 
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como característica essencial dessa abordagem: Clarice, Fernanda, Miriam, Júlia e 

Vânia. Dessas cinco, apenas Fernanda tem menos de 10 anos de experiência e 

apenas Clarice e Vânia estavam ensinando IFE na ocasião. 

 No que diz respeito à segunda parte da pergunta, que aborda quais os 

conteúdos o professor considera mais relevantes para serem ensinados na disciplina 

de Inglês Instrumental, somente Clarice, Miriam, Vânia, Elisa e Célio a responderam. 

A única que foi bem específica, citando quais os conteúdos que considerava 

relevantes, foi Vânia, pois afirma que os grupos nominais, conectivos e tempos 

verbais são relevantes por “quebrarem barreiras na compreensão do funcionamento 

da língua”. 

 Elisa e Célio não especificaram nenhum conteúdo. Ele afirma que os 

conteúdos dependerão do público e ela considera importante que “o aluno aprenda e 

desenvolva determinada habilidade de uso da língua”, mas não explica que 

habilidade poderia ser essa. Já Miriam argumenta que os conteúdos devem se 

adequar às necessidades dos alunos e do mesmo modo Clarice; esta ainda 

acrescenta que os conteúdos também dependerão das habilidades abordadas, 

segundo as necessidades dos alunos, isto é, produção e compreensão oral e 

produção e compreensão escrita. 

 A pergunta 15 (cf. Apêndice I) diz respeito ao fato de o professor considerar 

a área a que pertencem os alunos para fazer a escolha do material e elaborar o 

plano de curso. Todos os professores responderam afirmativamente a essa parte da 

pergunta. Para justificar sua primeira resposta a essa parte da pergunta, alguns se 

reportaram à pergunta 13, referindo-se à análise de necessidades. Percebemos 

também, por essas justificativas, que os professores vinculam a análise de 

necessidades ao reconhecimento da área a que pertencem os alunos da disciplina 

Inglês Instrumental, considerando as duas quase que como sinônimas, isto é, 

considerar a área de interesse dos alunos já seria uma análise das necessidades. 

 Embora a área a que pertencem os alunos tenha relação com as suas 

necessidades, como corroboram Hutchinson e Waters (1987), fazer uma análise de 

necessidades, segundo esses autores, não se limita a apenas considerar a área e, a 

partir disso, deduzir quais seriam as necessidades dos alunos, mas sim levar em 

conta como necessidades, as carências e vontades dos alunos. Muitas vezes o que 

o professor considera necessidade, por estar levando em conta a área dos alunos, 

não é, necessariamente o que o aluno deseja ou o que aquela turma em especial 
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precisa, pois isso poderá variar de turma para turma, mesmo sendo estas de uma 

mesma área, como demonstra o trabalho de Sarmento (2012) a respeito do Curso 

de Turismo, por exemplo. 

 Além disso, os autores de IFE considerados em nosso trabalho também 

apontam para o fato de que um levantamento de necessidades completo incluirá a 

contribuição da coordenação da área ou curso a que pertencem os alunos, bem 

como os profissionais que já exercem a profissão da área dos alunos de Inglês 

Instrumental, como percebemos na pesquisa de Sarmento (2012), que realizou um 

levantamento das necessidades do Curso de Turismo de uma universidade pública 

do Rio Grande do Norte, seguindo o que recomendam os autores já citados. Essa 

pesquisadora entrevistou a coordenação do curso, os alunos e também profissionais 

de turismo para sugerir que, a partir desse levantamento, um plano de curso para a 

disciplina Inglês para Fins Acadêmicos, baseado nas necessidades levantadas, 

fosse futuramente implementado pela instituição. 

Consideramos relevante nesse ponto também chamar a atenção para o fato 

de que uma razão muito provável de os professores participantes desta pesquisa 

não aplicarem questionários, entrevistas com a coordenação, com os professores 

que costumam ministrar essa disciplina e com os profissionais da área dos alunos 

de Inglês Instrumental, entrevistas ou outros meios para fazer a análise de 

necessidades mencionados pelos autores considerados na fundamentação teórica 

pode ser encontrada nas respostas à pergunta 14 e 15 (cf. Apêndice I) a respeito do 

programa da disciplina.  

A maioria dos professores respondeu que segue a ementa já existente para 

elaborar o plano de curso da disciplina. Elisa, inclusive, ressalta que os planos de 

curso autorizados pelo MEC são seguidos pelas instituições privadas de ensino 

superior porque isso facilita o reaproveitamento de disciplinas no caso de 

transferências.  

Cabe observar que é sabido por quem trabalha nas instituições públicas que, 

caso se queira mudar uma ementa, os trâmites burocráticos são demorados até a 

efetivação de uma nova ementa para substituir a anterior. É preciso apresentar uma 

nova proposta de ementa de uma disciplina em uma reunião de Projeto Político 

Pedagógico, que precisa ser aceita pelos outros professores da mesma área, para 

então ser encaminhada a esferas superiores, onde também passará por outros 
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trâmites, e só poderá ser implementada no período seguinte, que normalmente é de 

dois anos. 

Esse pode ser o motivo principal pelo qual a maioria de nossos respondentes 

que parecem ter o embasamento teórico sobre a questão da análise de 

necessidades demonstra não aplicar os procedimentos recomendados pelos autores 

que eles mesmos citam como sendo a sua fonte teórica. Percebemos por suas 

respostas que entre o saber e o fazer existe uma certa distância e isso se deve a um 

fato prático: mesmo que realizassem a análise de necessidades conforme 

recomendam os teóricos da área, a implantação das prováveis mudanças e 

adequações à ementa já existente seriam demoradas e já não contemplariam mais 

aquele público que foi alvo do levantamento de necessidades, uma vez que esse 

levantamento deve ser feito a cada nova turma em que o professor for ensinar a 

disciplina de Inglês Instrumental. 

Fernanda relata muito bem essa questão ao responder à pergunta sobre suas 

impressões com a experiência de ensinar IFE no nível superior. Ela destaca que  

começou trabalhando a oralidade em situações em que os alunos de Turismo (curso 

em que ela ministrou a disciplina de Inglês Instrumental) poderiam se encontrar na 

sua vida profissional, pois ela parece ter concluído, por conversas com eles, que 

essa era uma de suas necessidades. No entanto, no decorrer do semestre, a 

instituição a “pressionou”, segundo refere a professora, a trabalhar com leitura de 

textos e deduziu que esperavam que ela trabalhasse a leitura de textos com fins 

acadêmicos.  

 Por esse relato, deduzimos que mesmo que ela tivesse feito o levantamento 

das necessidades, conforme sugerem os autores por ela mesma citou, e caso o 

resultado dessa análise fosse diferente do que a ementa ditava, ela teria que seguir 

essa ementa e o levantamento das necessidades teria sido sem utilidade. Além 

disso, Fernanda diz que “teria sido muito melhor” se ela “tivesse sido mais 

sistemática com instrumentos de avaliação, no momento inicial”, o que podemos 

interpretar como uma referência à análise de necessidades, já que a Circunstância 

de Tempo “no momento inicial” indica que muito provavelmente ela se refere à 

aplicação, no início do semestre, de um texto, ou teste (“instrumentos de avaliação”), 

para verificar o nível dos alunos, como os que Vânia e Clarice afirmaram aplicar. O 

uso do grupo verbal teria sido, com o modal ter no pretérito imperfeito, e o grupo 

verbal tivesse sido no pretérito do subjuntivo, em uma oração condicional, pode 
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indicar que, na época em que ensinou a disciplina, ela não tinha o conhecimento a 

respeito do levantamento de necessidades que possuía no momento em que 

respondeu ao questionário, como podemos constatar no exemplo 74, com a 

circunstância sublinhada e os grupos verbais (Processos) em negrito: 

 

(74) Houve muito sucesso, mas teria sido melhor se eu tivesse sido mais sistemática com 
instrumentos de avaliação, no momento inicial (...) (Fernanda). 
 
 

Outro fato observado tem relação com os professores que citaram os mesmos 

autores de IFE em nossa pesquisa. Fernanda menciona que estava matriculada em 

uma disciplina sobre IFE (e que teve de trancar por causa do trabalho) ministrada 

por nosso orientador de doutorado. Na época da aplicação do questionário, ela, 

Clarice e eu estávamos tendo essa disciplina no mestrado/doutorado, ministrada 

pela primeira vez na pós-graduação, e que muito nos ajudou a esclarecer dúvidas 

sobre o que é IFE e questões relacionadas ao seu ensino. Outros professores 

participantes de nossa pesquisa, como Miriam e Júlia, fizeram parte de bancas de 

defesa de pesquisas sobre IFE presididas também pelo nosso orientador, ou de 

outras bancas, de outros orientadores de alunos cujo objeto de pesquisa era IFE e 

que também haviam frequentado a mesma disciplina de IFE que nós três.  

Isso pode explicar, porque, apesar de nenhum professor ter recebido ensino 

formal sobre IFE (com exceção de Clarice e Miriam, através do Projeto), o 

embasamento teórico de cinco deles parece ser o mesmo, se levarmos em conta os 

autores mencionados por eles ou a ênfase na análise de necessidades em suas 

respostas, apesar de parecer que não a realizam da forma como esses mesmos 

autores recomendam. Esses autores foram citados na referida disciplina de IFE na 

pós-graduação e tiveram a sua leitura recomendada pelo nosso orientador que a 

ministrou. Os outros cinco professores que citaram outros autores, ou não citaram 

autor nenhum de IFE, não estavam envolvidos direta ou indiretamente com essa 

disciplina ou com os alunos dela na época em que responderam ao questionário. 

É muito provável que os professores que frequentaram a disciplina, e os que 

participaram das bancas de alunos que a frequentaram, apesar de terem o 

embasamento teórico no momento em que responderam ao questionário, talvez 

adquirido ao participarem da banca ou da disciplina, não tenham aplicado esse 

conhecimento quando ensinaram IFE, porque o adquiriram após suas experiências 
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em ensinar essa abordagem, pois nem Laura, Miriam, Júlia, Fernanda ou Clarice 

parecem ter aplicado o levantamento de necessidades da forma recomendada pelos 

autores citados por elas. Na ocasião da aplicação do questionário, Miriam, Júlia e 

Fernanda não ministravam IFE.   

 Portanto, pode ser que estas adquiriram o conhecimento demonstrado em 

suas respostas após as experiências de ensinar IFE, o que posteriormente foi 

confirmado com Fernanda. Laura, embora não tenha frequentado a disciplina sobre 

IFE no mestrado, teve disciplinas com o orientador desta pesquisa na especialização 

e uma delas foi de IFE. Isso pode explicar porque ela cita os mesmos autores que as 

outras professoras mais experientes, já que ela mesma enfatiza em suas resposta 

às perguntas 6 e 7 (cf. Apêndice I), sobre  que formação recebeu para ministrar IFE 

e qual sua avaliação dessa formação, que  esta foi falha com relação ao ensino de 

IFE, conforme atestam os exemplos a seguir, onde os Participantes estão 

sublinhados e os Processos em negrito: 

 

(75) Nenhuma, quer dizer, quando soube que ensinaria inglês instrumental recorri a 
professores mais experientes na área para ser orientada (Laura). 
(76) (...) a cada aula que dou, seja de IFA ou de qualquer outra disciplina, percebo o 
quanto o curso de Letras é falho neste aspecto. Ele não ensina/prepara o aluno para ser 
professor (...) (Laura). 
 
 

  Em resposta à pergunta 6, Laura informa que procurou “professores mais 

experientes na área” de IFE para poder ensinar a disciplina de Inglês Instrumental 

pela primeira vez em sua carreira, 

 

4.4 As impressões dos professores sobre a experiência em ensinar IFE e sobre 

sua formação nessa abordagem.  

 

 As perguntas 5, 6 e 7 (cf. Apêndice I) dizem respeito à avaliação que os 

professores fazem de sua experiência em ensinar IFE e de sua formação nessa 

abordagem. Todos os professores responderam negativamente à pergunta 6, sobre 

se receberam formação específica em IFE e, consequentemente, na ausência dessa 

formação, a maioria não a avaliou, como Cláudio, por exemplo, ou avaliou o curso 

de Letras, em vez disso, como Laura, ou então a sua formação autodidata, como 

Elisa, Laura, Clarice e outros. Nos seguintes exemplos, as avaliações com Atributos 
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negativos ou positivos sublinhados e os Processos em negrito podem ser 

observadas: 

 

(77) Nenhuma. Apenas as leituras de métodos de ensino de inglês instrumental, mas por 
iniciativa própria. / Boa e autodidata (Elisa). 
(78) Nenhuma, quer dizer, quando soube que ensinaria inglês instrumental recorri a 
professores mais experientes na área para ser orientada. Precisei contar com a boa 
vontade deles, mas a formação mesmo veio com a experiência (...) A preparação dada pelo 
curso é para formar leitores/escritores. A formação foi falha, ou posso até dizer que não 
houve (...) Mas depois de entrar em sala e ter tido a ajuda de profissionais sérios, 
considero esta formação muito boa (Laura). 
(79) Não recebi formação em língua inglesa, embora minha proficiência seja nativa. 
Autodidata (Célio). 
(80) (não tive) Nenhuma, a vida, a pesquisa e a vivência me ensinaram a buscar um 
caminho de como lidar com o inglês instrumental. Muito boa, pois busquei, ao longo da 
vida, autores brasileiros que desenvolviam trabalhos nesta área.  Alguns seminários [do 
Projeto] foram relevantes para o ponto de partida nessa área (Clarice). 
(81) Experiência própria./ Preciso de mais (in)formação (Cláudio). 
(82) (não tive) Nenhuma. / Desde então pesquisei teóricos e praticantes na área e me 
inscrevi na aula de Orlando [no início de seu doutorado] (...) (Fernanda). 
(83) (não tive) Nenhuma. Autodidata (Júlia). 
(84) Na área específica do inglês instrumental, (não tive) nenhuma. Também, fiz alguns 
cursos de formação de professores, com teacher trainners, enviados pelo Conselho 
Britânico à UFRN (...) Some-se a tudo isso, o estudo pessoal em material específico sobre o 
ensino do inglês instrumental. Em termos qualitativos, (foi) satisfatória (...) (Miriam). 
(85) Não tive formação específica para ensinar inglês instrumental. Abracei a área com 
muito estudo e pesquisa. Como alcanço bons resultados e sou bem avaliada pelos alunos, 
considero-me bem preparada para ministrar disciplinas de Inglês Instrumental (Vânia). 
 
 
 

 Como podemos perceber por essas respostas, apesar de admitirem não ter 

recebido formação na graduação ou após esse período, a maioria dos professores 

se considera apta para ensinar IFE devido a terem estudado por conta própria a 

respeito do tema ou terem recorrido a outros colegas com mais experiência, como 

no caso de Laura, o que para ela já foi o suficiente para considerá-la “muito boa”.  

 Com relação à avaliação que fazem de sua experiência em ensinar Inglês 

Instrumental na universidade, em resposta à pergunta 5 do questionário, como já 

vimos no item 3.3, a maioria evitou usar Processos Mentais de Afeição. Em vez 

disso, a maioria atribuiu características positivas, mas sem um significado que 

indicasse algum envolvimento afetivo mais profundo, pois poucos usaram advérbios 

de intensidade ou superlativos quando atribuíram características avaliativas a sua 

experiência no ensino de IFE. Elisa afirma ter gostado da experiência, mas diz que 

poderia ter sido melhor. Fernanda relata que no início foi “muito difícil”, mas que 

depois foi se adaptando ao que a instituição queria. Cláudio responde que suas 
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experiências foram “extremamente proveitosas”, Célio diz que foi uma     

“experiência válida”,  Clarice afirma ter sido uma “ótima experiência”, Júlia responde 

apenas que foi “positiva”, Miriam, “interessante”, Vânia afirma que foi uma 

experiência “riquíssima e gratificante” e Laura, que é uma experiência “muito 

importante”, conforme podemos confirmar nos exemplos a seguir com os grupos 

nominais sublinhados e os Processos Relacionais em negrito: 

 

(86) No primeiro momento foi difícil (...) acho que queriam que eu trabalhasse com gêneros 
acadêmicos relacionado às teorias de turismologia (...) (Fernanda). 
(87) É uma experiência muito importante (Laura). 
(88) Foi uma experiência válida, mas não é minha área de atuação (Célio). 
(89) (foi) Positiva (Júlia). 
(90) Interessante, na medida em que este tipo de ensino-aprendizagem possui caráter 
específico (Miriam). 
(91) (foi) Ótima, pois tenho oportunidade de ler e compreender textos em várias áreas 
(Clarice). 
(92) A experiência com o ensino de inglês instrumental é riquíssima e gratificante (...) 
(Vânia). 
(93) (foram) Extremamente proveitosas (Cláudio). 
(94) Gostei da experiência (...) (Elisa). 
 
 

 Pelos Epítetos empregados, Clarice e Vânia, ao usá-los no grau superlativo 

absoluto sintético e Cláudio, ao usar o advérbio de intensidade antes do adjetivo, 

foram os únicos que através dessas escolhas lexicais manifestaram algum tipo de 

envolvimento maior com relação à experiência de ensinar Inglês Instrumental no 

nível superior. Cláudio não ensinava mais a disciplina na época em que respondeu 

ao questionário, mas Clarice e Vânia sim. 

 Percebemos, ao comparar essas respostas com o fato de estarem 

ensinando, ou não, a disciplina no momento em que responderam ao questionário, 

um certo contraste entre as respostas todas positivas à avaliação da experiência em 

ensinar IFE no nível superior e o fato de a maioria dos professores não a estarem 

ensinando mais até o momento dessa análise, quase dois anos após a aplicação do 

questionário. Somente Clarice, Vânia e Laura a estavam ensinando na época e até o 

momento dessa análise. 

Cláudio foi bastante enfático em sua avaliação positiva da experiência e até o 

momento desta análise, decorridos quase dois anos desde a aplicação do 

questionário, este professor ainda não ensinava essa disciplina. Célio disse, 

inclusive, preferir ensinar Inglês Instrumental a IG, mas percebemos que o ensino de 
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língua inglesa não é sua área de interesse, como ele mesmo enfatizou, e no 

momento em que procedíamos a esta análise, estava ensinando outras disciplinas. 

Fernanda afirma que ama ensinar literatura, que gosta de ensinar IFE nos níveis 

básicos e também informa que “houve muito sucesso” quando ensinou Inglês 

Instrumental na época em que era substituta, mas, até o momento dessa análise, 

não a estava ensinando na instituição e se encontrava envolvida com o ensino de 

literatura e IG. 

É preciso esclarecer que, na instituição que é o contexto de nossa pesquisa, a 

UFRN, os professores efetivos do departamento de Letras normalmente escolhem 

as áreas em que querem ensinar e, consequentemente, as disciplinas relativas a 

elas. No entanto, o mesmo não acontece com os professores substitutos. Desse 

modo, tanto eu, quanto Fernanda e Laura, quando ensinamos Inglês Instrumental na 

UFRN, como substitutas, já recebemos da coordenação essas disciplinas em nossa 

carga horária, no início do semestre, sem que tivéssemos uma opção de não ensiná-

la. Clarice e Vânia, por serem efetivas, escolheram ensinar a disciplina de Inglês 

Instrumental e já o fazem por muito tempo (no caso de Clarice, ela ensina apenas 

essa disciplina, em vários cursos, há bem mais tempo do que Vânia). Em alguns 

casos, no entanto, quando falta professor substituto com carga horária suficiente 

para ensinar todas as turmas de Inglês Instrumental oferecidas no semestre pela 

instituição e sob a responsabilidade do departamento de Letras, alguns professores 

efetivos, que antes não a escolheram ensinar, acabam também tendo que ministrar 

essa disciplina para complementarem a sua carga horária mínima. 

Isso pode explicar, de certo modo, por que a maioria dos professores de 

nossa pesquisa não ensina mais Inglês Instrumental e quando o fez, pode ter sido 

compulsório, ou por não existirem, naquele momento, professores substitutos que a 

ensinassem e eles tiveram que ministrá-la por necessidade, ou mesmo por estarem 

em início de carreira, como foi o caso de Célio e Elisa, ou ainda quando foram 

substitutos na instituição, como Fernanda, Laura e eu. Essa também pode ser uma 

explicação para o fato de os Epítetos usados pela maioria dos professores para 

avaliar a sua experiência de ensinar IFE não terem sido acompanhados de 

advérbios de intensidade, ou outros mecanismos intensificadores. O mesmo ocorreu 

com os Processos relacionados à avaliação da experiência, igualmente não 

acompanhados de locuções adverbiais de intensidade, como na resposta de Elisa, 

no exemplo 94. 
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 Devo ressaltar que, nas duas vezes em que fui substituta na instituição, 

grande parte de minhas turmas era de Inglês Instrumental, havendo semestres, 

consecutivos, inclusive, em que todas as minhas turmas eram dessa disciplina. Essa 

prática gerou o senso comum dentro do departamento de que a contratação de 

professores substitutos, pela falta de professores efetivos que se afastaram para 

fazerem mestrado, doutorado ou pós-doutorado, ou algum outro tipo de atividade 

pela qual tiveram de se ausentar da instituição, dá-se, quase que exclusivamente, 

para que os substitutos assumam as turmas de Inglês Instrumental que restaram, já 

que a maioria dos professores efetivos que continuam na instituição não as escolhe 

ensinar. 

Percebemos pelas respostas de Laura e Fernanda e mesmo pelo meu relato 

pessoal, que, muitas vezes, os professores substitutos chegam à instituição sem 

nunca terem tido a experiência de ensinar IFE antes, até mesmo porque, no nosso 

caso, foi a nossa primeira experiência de ensinar no nível superior, como acontece 

com a maioria dos substitutos. As seleções para professor substituto da área de 

inglês do departamento de Letras da UFRN são para professor de língua inglesa e 

literaturas e não para IFE especificamente, como ocorre em outros departamentos 

da instituição, como na Escola de Ciências e Tecnologia (ECT), por exemplo, 

acarretando, dessa forma, a contratação de professores muitas vezes sem uma 

formação e experiência específicas para ensinar Inglês Instrumental. Fernanda e 

Laura, substitutas como eu, recorreram a professores mais experientes que já 

estavam na instituição e que já tinham ministrado essa disciplina, conforme elas 

mesmas declararam, assim como eu mesma fiz, para nos orientarem sobre IFE, 

justamente porque não houve tempo hábil, entre o momento em que recebemos a 

referida disciplina e o início do semestre letivo, para algum tipo de formação na área 

ou pesquisa mais extensa, como a que alguns dos professores efetivos relataram 

que tiveram.  

Quanto à avaliação que fazem de sua formação, embora todos afirmem não 

ter recebido formação específica em IFE na graduação, alguns consideram como 

formação sua pesquisa pessoal na área de IFE e, no caso de Miriam e Clarice, os 

seminários e cursos ministrados pelo Projeto na década de 1980 na UFRN. Essa 

formação é considerada pela maioria como boa e alguns ressaltam o autodidatismo, 

como leituras e pesquisa por conta própria. 
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No entanto, deve-se levar em conta que essa formação via seminários do 

Projeto deu-se na década de 1980, quando as necessidades dos alunos 

universitários eram diferentes das de hoje e que, na época, priorizava-se o ensino de 

estratégias de leitura (RAMOS, 2005). Hoje, a PUC-SP e a UFMG oferecem cursos 

online para formação de professores de IFE. Essa formação que as duas 

professoras referem ter recebido foi suficiente para ensinar o público-alvo daquela 

época e, certamente, com as mudanças tecnológicas sofridas desde então, os 

estudantes universitários têm atualmente necessidades que vão além da leitura de 

textos. Isso vem ao encontro de uma das características do professor de IFE, 

apontadas pelos autores de IFE já mencionados e que embasam esta pesquisa: ser 

um professor pesquisador. Devido à natureza específica da abordagem e pelo fato 

de poder contemplar públicos de áreas variadas e distintas, o professor de IFE 

necessariamente precisa estar sempre pesquisando as diversas áreas para adequar 

às necessidades do público-alvo dessas determinadas áreas o plano de curso e o 

material a ser usado a que pertencem as suas turmas de IFE. 

 Percebemos indícios do professor pesquisador nos relatos de Vânia, que 

afirma ter abraçado a área “com muito estudo e pesquisa”, de Clarice, que menciona 

a pesquisa como fonte de sua formação, de Miriam, ao referir-se ao “estudo 

pessoal”, de Fernanda que relata ter pesquisado “teóricos e praticantes” na área. Já 

Laura e Cláudio referem-se à “experiência” como fonte de sua formação e também 

Clarice a menciona quando diz que “a vida” e a “vivência”, juntamente com a 

pesquisa, é que lhe deram a formação para ensinar IFE. Outros como Júlia, Elisa e 

Célio apenas mencionam que sua formação foi autodidata, de onde pudemos inferir 

que também a pesquisa na área de IFE foi a fonte dessa formação. 

 

4.5 Os tipos de conhecimento que os professores referem usar no ensino de 

IFE 

 Segundo Clandinin e Connelly (1995), existem dois tipos de conhecimento 

que os professores usam em sua prática na sala de aula: o Conhecimento Prático 

Pessoal e o Conhecimento Profissional. O primeiro, como exposto no tem 2.3.1 do 

capítulo 2, tem relação com as vivências do professor, profissionais ou não. O 

segundo está diretamente ligado a seu Panorama Profissional, que envolve o lugar 

onde trabalha e as coisas e pessoas desse ambiente. 
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 No tópico 4.3, do capítulo 4, vimos sobre o conhecimento teórico dos 

professores a respeito de IFE. No entanto, ao relatarem sobre sua formação, muitos 

desses professores citaram a sua experiência profissional e sua vivência pessoal, 

como Clarice, que usou o item lexical “vida” para justificar a sua formação. Além 

disso, em suas respostas narrativas ao questionário, percebemos escolhas lexicais 

que podem nos dar pistas a respeito do tipo de conhecimento que esses professores 

possivelmente usam em sua prática no ensino em IFE. A importância de se 

interpretar essas pistas linguísticas deve-se ao fato de que, como todos os 

professores relatam não terem tido formação específica formal na área de IFE, surge 

a pergunta advinda desse fato: se eles não receberam uma formação formal a 

respeito de IFE, então, que tipo de conhecimento usam para ensinar a disciplina de 

Inglês Instrumental no ensino superior? 

 O levantamento dos tipos de Processos e os Participantes presentes nas 

respostas narrativas dos professores poderão nos ajudar a reconhecer que lugares, 

pessoas e coisas fazem parte do Panorama Profissional (CLANDININ; CONNELLY, 

1995) dos professores desta pesquisa, o que poderá nos levar a identificar o 

conhecimento que eles possivelmente usam em sua prática de ensinar IFE. 

 As histórias que os professores contam nesses ambientes foram da sala de 

aula os autores Clandinin e Connelly, (1995) chamam de Histórias de Fachada, 

enquanto que as histórias de sala de aula eles chamam de Histórias Secretas e 

geralmente só são contadas em ambientes mais “seguros” do Panorama 

Profissional, onde o professor não seria julgado por usar esse tipo de discurso, como 

a sala de professores ou ambientes fora do Panorama Profissional. 

 As questões que emergem ao considerarmos esse paradigma teórico com 

relação ao ambiente profissional do professor, o seu Panorama Profissional, são: 

que tipo de histórias contadas nas narrativas dos professores de nossa pesquisa 

podemos identificar e que poderão nos apontar para o tipo de conhecimento que 

esses professores provavelmente usam em suas aulas de IFE? Além disso, ao 

identificarmos essas histórias, poderá essa identificação lançar uma nova luz a 

questões que ainda não ficaram muito claras com relação a IFE e seu ensino e 

formação? O fato de o nosso questionário ter sido aplicado por mim, alguém que 

partilha do mesmo Panorama Profissional e que conviveu com esses professores, 

principalmente os que ainda ensinam IFE na instituição, pode ter influenciado nas 

respostas desses participantes?  
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 Convivi na instituição com os professores que responderam ao questionário 

durante todo o processo desta pesquisa, desde o levantamento dos textos de campo 

até a análise, já que, além de aluna do programa da pós-graduação, fui professora 

substituta por cinco semestres durante os quatro anos de doutoramento e também 

fui substituta anteriormente, durante o mestrado, tendo convivido com três desses 

professores naquela época, além de ter estudado uma ou mais disciplinas com pelo 

menos dois deles, porque também estavam no doutorado ou mestrado na mesma 

época que eu. 

 Já que Clandinin e Connelly (1995) observam que as histórias que os 

professores contam podem mudar de acordo com o local em que as contam, dentro 

do Panorama Profissional ou fora dele, o fato de os professores respondentes de 

nossa pesquisa e eu compartilharmos do mesmo ambiente de trabalho pode ter tido 

alguma influência em suas escolhas lexicais. Halliday (1985) afirma que as escolhas 

lexicais que fazemos são motivadas por uma intenção e essa pode variar de acordo 

com o ouvinte/leitor e com os contextos de situação e de cultura em que estão os 

participantes da interação. 

 Se considerarmos o contexto de situação (HALLIDAY; HASAN, 1989) como 

sendo a instituição em que trabalham todos os nossos participantes (UFRN), ou 

melhor, o departamento ou o curso de Letras a que estão vinculados, onde eu 

também trabalhei, por duas vezes, como substituta, ao todo por quatro anos e meio, 

onde tenho estudado no programa de pós-graduação por quase sete anos até o 

momento desta análise e se também considerarmos como parte do contexto de 

situação  a aplicação do questionário por uma colega de trabalho, que utilizará suas 

respostas em sua tese de doutorado, a ser defendida na mesma instituição em que 

os respondentes trabalham, possivelmente poderemos entender melhor as 

respostas desses professores e o tipo de histórias que contam em suas respostas. 

 Outro fato que deve ser considerado ao contextualizar a situação em que o 

questionário foi aplicado é que tanto eu quanto duas das respondentes temos o 

mesmo orientador. Além disso, há três professores que participaram de bancas de 

qualificação ou defesa de dissertações ou teses de orientandos desse mesmo 

professor ou o convidaram para fazer parte de bancas de seus próprios orientandos. 

Isto é, a maioria dos nossos respondentes, seis deles, tem alguma ligação direta ou 

indireta com o mesmo professor que é o orientador desta pesquisa. Pode-se 

esperar, portanto, que esses mesmos professores usem em suas narrativas as 
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Histórias de Fachada, porque nesse contexto em que responderam o questionário, 

não se sentiram à vontade de compartilhar suas Histórias Secretas (as de sala de 

aula) em suas respostas, pois como observam Clandinin e Connelly (1995), conviver 

nesse ambiente traz questões de ordem moral e intelectual, gerando dilemas e 

inquietações. 

 Uma maneira de os professores lidarem com essas inquietações é contar 

Histórias de Fachada, dependendo do ambiente em que estão no Panorama 

Profissional, pois o conduíte, que é a estrutura comunicacional administrativa da 

instituição, espera que o professor use a retórica de conclusões, um conhecimento 

que soa abstrato ao professor e que, na prática, ele não o usa porque lhe parece 

descontextualizado, já que não sabe sua origem: as Histórias Sagradas. Podemos 

incluir aí também as políticas educacionais e a teoria destacada da prática. No 

entanto, é esperado que o professor siga essas orientações, o que acaba por gerar 

os dilemas com os quais o professor tem que lidar no seu dia a dia em seu 

Panorama Profissional. 

 Essa possibilidade poderia explicar por que a maioria dos professores afirma 

que faz a análise de necessidades, mas pelo que já observamos no tópico 4.3, do 

capítulo 4, não a fazem como pressupõem os autores por eles citados. Por que a 

maioria cita os mesmos autores, mas suas definições de IFE não estão de acordo 

com as desses autores? E, finalmente, por que todos afirmam que IFE é importante 

no contexto do ensino superior e também avaliam suas experiências no ensino 

dessa abordagem como positivas, mas a maioria escolheu não ensinar essa 

disciplina até o momento desta análise? Outro aspecto, que também poderia ser 

esclarecido, é sobre as ações que eles declaram realizar em sala de aula e que, 

quando comparadas às suas definições de IFE, parecem contrastar com estas. 

Ainda, segundo as suas respostas, também poderíamos entender melhor como se 

dá o ensino de uma disciplina para a qual esses professores não receberam 

formação específica. 

 Neste ponto da análise, por se tratar de um pressuposto teórico que leva em 

conta os relatos pessoais dos professores e de onde devem emergir as respostas às 

questões levantadas nos parágrafos anteriores, passaremos a considerar apenas 

três desses nove professores, já que apenas essas continuavam ensinando IFE até 

o momento desta análise. Fizemos entrevistas com essas três professoras e 

também lhes pedimos que escrevessem suas autobiografias, a fim de podermos nos 
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aprofundar mais com relação aos sentidos construídos por elas sobre IFE, sua 

formação e ensino dessa abordagem. Além delas, eu também continuava ensinando 

IFE e, de igual modo, escrevi minha autobiografia, presente no primeiro capítulo da 

pesquisa, e que será igualmente considerada nos próximos capítulos juntamente 

com o das três professoras, compondo, assim, nossos textos de campo para a 

segunda parte da análise a ser desenvolvida no capítulo 5. 
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CAPÍTULO 5: APOLO, O DEUS DAS ARTES E DA LUZ 

 

Considerado o segundo deus mais venerado na mitologia grega, Apolo era o 

deus que tinha o poder de transmitir aos homens os segredos da vida e da morte. 

Apolo era filho de Zeus e tinha uma irmã gêmea, Ártemis, e, segundo a lenda, os 

dois nasceram na ilha de Delos, quando Leto, sua mãe, se refugiara contra a fúria 

implacável da legítima esposa de Zeus. Apolo também era considerado o deus da 

juventude e da luz, como também o deus da medicina, além de patrono da música e 

da poesia e, por isso, Hermes, outro deus grego, criou a lira para Apolo, que se 

tornou o seu instrumento inseparável. 

 

 

 
Fotografia 21: Estátua do deus Apolo. 

 

 

Recorri a essa metáfora para representar esta seção da análise dos relatos 

das professoras que continuavam a ensinar IFE devido ao fato de que Apolo era 

considerado o deus da luz, da verdade e da arte e, como lidamos com a construção 

de sentidos, buscarei os que estiverem ocultos nas histórias das quatro professoras 
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sobre nossa vida pessoal e profissional através de pistas linguísticas e metáforas, 

revelando-os nessa seção, que representa o local, o Oráculo de Delfos, onde os 

sentidos são mostrados. Buscarei transmitir aos leitores os segredos (os sentidos) 

das nossas histórias e espero poder derramar alguma luz com relação ao significado 

das imagens presentes nos nossos relatos. 

 

5.1 As histórias das quatro professoras: o oráculo de Delfos 

 

 

 O Oráculo de Delfos era um local sagrado para os gregos da antiguidade e 

dedicado ao deus Apolo, cujas ruínas podem ser observadas na Fotografia 22: 

As pessoas recorriam ao oráculo, também representado por uma pessoa que 

servia de intermediário entre os homens e os deuses, para perguntar sobre vários 

assuntos, como questões de guerra, cotidianas ou até mesmo sobre o tempo.   

 

 

 
Fotografia 22: Ruínas do Oráculo de Delfos - templo dedicado ao deus Apolo. 

 

 

 Através da leitura e releitura dos relatos escritos das professoras juntamente 

com suas entrevistas e respostas ao questionário, os quais representam os nossos 

textos de campo, e também através de conversas informais com elas, observei 

basicamente quatro aspectos sempre presentes nas nossas histórias: questões 

relacionadas à teoria e à prática, o modo como aprendemos, o que entendemos por 

IFE, além de diferentes formas de representar metaforicamente o ensino e a 

aprendizagem, o ser professor e os nossos conhecimentos.  
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 Retomo as outras duas questões de pesquisa, às quais pretendo responder 

neste capítulo: 

 

• Quais são as concepções e metáforas dos professores participantes sobre 

ensinar e ser professor? 

• Quais são os sentidos construídos pelos professores universitários sobre 

IFE, sua prática de ensino e sua formação nessa abordagem? 

 

 A partir dessas questões levantadas, e para orientação desta seção e 

organização da análise, selecionamos as seguintes categorias relacionadas a esses 

quatro aspectos: 

 

• A relação entre teoria e prática; 

• O aprendizado individual e/ou colaborativo; 

• As concepções sobre IFE; 

• As metáforas sobre ensinar e ser professora. 

 

 

 Esta seção, a partir desses elementos, toma por base de organização esses 

quatro itens, que objetivam discutir os elementos que nos levaram aos sentidos que 

emergiram dos textos de campo. 

 

5.1.1 A relação entre teoria e prática 

 

 Um dos princípios mais recorrentes nos relatos das professoras é o princípio 

da teoria versus a prática. Na maioria das vezes, observa-se uma oposição direta 

entre teoria e prática, mas também foi observada uma combinação das duas no 

momento de se ensinar IFE. 

 Nos relatos de Laura, encontramos muitas referências a esse princípio. No 

entanto, elas ocorrem de maneiras distintas, ora opondo teoria e prática, ora 

admitindo que uma e outra são necessárias conjuntamente e ainda, outras vezes, 

afirmando que a prática, no final das contas, é o que mais importa, muitas vezes até 

desmerecendo a (pouca) teoria aprendida em sua graduação sobre IFE, segundo 

ela mesma. 
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Nessa relação, Laura considera as pedagogas com quem trabalhou 

ultrapassadas, pois estariam baseadas em livros e teorias antiquados sem terem a 

prática. Para ela, basear-se apenas na teoria e a partir daí ditar regras de como 

ensinar é um problema, como ilustra a seguinte passagem: 

 

A escola regular era regida por pedagogas e foi quando descobri que, assim 
como no meu curso [de licenciatura], elas não aprenderam a dar aulas. O 
problema é que elas se achavam muito donas da verdade. Era muita gente (...) 
baseada em livros e teorias do século passado (...) (Laura). 
 

 
Percebemos que os sentidos construídos pela professora com relação à 

teoria estão representados pelas pedagogas, ao passo que a prática é representada 

pelos professores, embora alguns, como ela, conforme indicado em seus relatos, 

não tenham aprendido a ensinar na licenciatura. 

 Laura considera que o que aprendeu na licenciatura foi muito pouco para 

ajudá-la em sua prática e também que aprendeu outros assuntos que nada lhe 

ajudaram a ensinar em cursos de idiomas, por exemplo, conforme trecho a seguir:  

 

Continuei trabalhando em alguns cursos de idiomas cujas propostas me 
interessavam. Com essas experiências eu também percebi que nada tinha 
aprendido na universidade (...) Eles estavam me ajudando em quê? Eram tantas 
disciplinas de literatura (...) para quantas linguísticas? Essas eram pouquíssimas 
e menos ainda quando se tratava de Língua Inglesa. Oras, o curso não era de 
“Língua Inglesa”? [...] 
Tenho a sensação de que quem me formou fui eu mesma. Minhas escolhas me 
formaram. A universidade me deu um título. Passei quatro anos esperando que 
uma daquelas disciplinas ou um grupo delas me ajudassem em sala de aula. (...) 
Os tão rejeitados “treinamentos” me ensinaram bem mais que as tais literaturas 
em quilos (Laura). 
 
 

 Ela observa até mesmo uma incoerência entre o nome do curso, já que é 

sobre a língua inglesa, e o que efetivamente se ensina nele: o excesso de ensino de 

literatura, na sua opinião,  e a pouca quantidade de ensino de linguística. Aponta 

que acabou aprendendo a ensinar nos treinamentos (de cursos de línguas), 

menosprezados na licenciatura, segundo ela mesma, e afirma que aprendeu a 

ensinar com a ajuda deles e também por conta própria e que as disciplinas 

aprendidas na universidade (a teoria) não a ajudaram em sala de aula. 

 Embora Laura pareça desconsiderar a teoria, ela acaba admitindo que 

ambas, teoria e prática, são necessárias, tanto que ela fez uma especialização, 
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depois um mestrado e preparava-se, no momento da participação na pesquisa, para 

tentar a seleção de doutorado pela segunda vez. 8  

 Essa busca pelo embasamento teórico, que, segundo ela mesma, não 

obteve na graduação, resume-se em sua frase “Mas para mim, eu quero algo 

diferente”. Logo após comentar que existem professores (de línguas) sem 

graduação e que, por isso, a prática deles pode ser baseada no que ela chama de 

“achismos”, dando a entender que lhes falta um embasamento teórico adquirido na 

academia. Para não ser como eles, Laura vale-se do embasamento teórico que foi e 

ainda será adquirido na pós-graduação, a qual ela muito valoriza, diferentemente do 

da graduação, conforme trecho de seu relato: 

 

Mas aí vejo que foi a professora [na graduação] que me seduziu. (...) Eu vejo 
que ela tinha a formação perfeita para ministrar aquelas disciplinas. [...] 
Quantas coisas maravilhosas [na especialização] eu aprendi! Claro que a prática 
de sala de aula foi obtida com o dia-a-dia, mas a especialização ajudou a lapidar 
[...] 
A graduação não significa tanto porque existem vários professores sem ela, a 
prática na sala de aula pode ser construída com base em “achismos” (...). Mas 
para mim, eu quero algo diferente. Embora a graduação não tenha sido o mar de 
rosas que eu esperava, a pós fez justamente o contrário [...] 
(...) concluí que nossa formação é, sobretudo, pessoal. Ela é uma mistura de 
teoria e prática que não tem como desviar daquilo que somos pessoalmente 
(Laura). 
 

 
 Laura resume sua visão sobre a dicotomia teoria e prática afirmando que a 

formação é uma mistura de teoria e prática, mas que está fortemente vinculada ao 

que a pessoa é, corroborando o que Connelly e Clandinin (1988) também afirmam 

sobre o nosso conhecimento prático: ele é pessoal. 

 No relato de Clarice, encontramos ainda mais referências ao princípio teoria 

versus prática. Percebe-se, no entanto, a importância que ela dá à teoria aprendida 

na licenciatura, em cursos de inglês, seminários e no mestrado, já que tiveram 

reflexos diretos em sua prática, segundo ela. 

 Clarice ressalta a importância dos cursos de inglês que precisou fazer para 

melhorar a sua fluência na língua, como podemos ver a seguir: 

 

Foi uma oportunidade maravilhosa, pois precisava fazer cursos de inglês para 
aprimorar a comunicação. Continuei ministrando aula em Macau (...), quando fiz 

                                                           
8
 Laura foi admitida no programa de doutorado da UFRN, em dezembro de 2013. 
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os cursos (nome de curso de inglês) e (nome de curso de inglês), que 
possibilitavam desenvolver todas as habilidades linguísticas (Clarice). 

 

Clarice afirma que outra contribuição para o seu domínio da língua inglesa foi 

o curso de licenciatura, como podemos apreender pelo excerto que se segue: 

 

Esse curso de Letras me proporcionou a oportunidade de interagir com  
professores nativos. As aulas eram ministradas em inglês e o livro adotado era 
English Series de Robert Lado. Ao terminar o curso de graduação em 1978, fui 
convidada para lecionar na (...) hoje, Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (UERN), como professora auxiliar (...) lecionei Inglês I, II, III e IV, quando 
tive a oportunidade de vivenciar a eficiência do método do autor citado acima 
(Clarice). 
 
 

Além de cursos de inglês e da licenciatura, Clarice também cursou seminários 

depois de sua graduação, o que, segundo ela, também contribuiu para a sua 

formação teórica e prática, conforme excerto a seguir: 

 

Em 1985 (...) participei de um seminário de Inglês Instrumental promovido pela 
UFRN (...) com uma duração de 30 horas. Nesse período, comecei a ver o IFE 
como uma nova forma de abordagem de ensino da língua (...). A partir daí, vi a 
necessidade de criar um banco de textos (...) a serem utilizados e atualizados a 
cada semestre [...] 
Em 1997 participei de um seminário (...) promovido pela PROEX [Pró-Reitoria de 
Extensão Universitária] (...) desse encontro surgiu a publicação de um livro (...). 
Esse livro aponta sugestões que nos permitiram desenvolver em sala de aula um 
trabalho fundamentado nas técnicas do IFE (...) (Clarice). 
 
 

 Clarice fez dois cursos de especialização aos quais atribui um maior 

conhecimento, o qual aplicou com sucesso em sua prática, como podemos perceber 

nos trechos a seguir: 

 

(...) fiz um curso de especialização em Psicopedagogia, na fundação 
Universidade Estadual Vale do Acaraú, em parceria com a UERN. (...) nos 
possibilita identificar os obstáculos à aquisição do conhecimento, desde os 
aspectos orgânicos, cognitivos, emocionais e sociais, tornando possível resgatar 
e redirecionar o caminho a seguir rumo à aprendizagem e ao sucesso. 
O curso de especialização, junto à minha vivência, possibilitou-me o 
planejamento e o desenvolvimento de atividades (...) (Clarice). 
 

 
 Após um longo tempo depois da especialização, Clarice sentiu necessidade 

de se aprofundar em IFE com pesquisa e, assim, decidiu fazer mestrado e, logo 
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após, se inscreveria para a seleção do doutorado (na época da elaboração desta 

análise) e seria selecionada. 

 

Escolhi esse tema [o da dissertação de mestrado] com base no que vivenciei ao 
longo da minha trajetória pregressa (...). Essa pesquisa foi de suma importância 
para a minha satisfação pessoal e profissional, pois me situa no meu campo de 
atuação com visão mais ampliada das práticas docentes [...] 
Toda essa minha trajetória serve-me de apoio para enfrentar o doutorado (...) 
(Clarice). 

 
 

 Eu também usei abundantemente o princípio da teoria versus a prática, mas 

o relaciono muitas vezes ao fato de que o conhecimento da teoria me proporcionou 

uma mudança de paradigma, a qual afetou a minha prática em IFE que já existia 

antes do embasamento teórico.  

 Os excertos a seguir exemplificam como eu, e outros professores de meu 

Panorama Profissional, necessitávamos de mais formação a respeito do que 

realmente é IFE, o que teria reflexos em nossa prática: 

 

Graças a essa pesquisa, entrei em contato, pela primeira vez, com autores de 
IFE e de leitura de textos, nacionais e estrangeiros, como Celani, Kato, Nuttal e 
outros [...] 
Eu não tinha nenhum embasamento teórico sobre IFE, pois na graduação nem 
sequer foi mencionada essa abordagem dentre as tantas que aprendemos para 
ensinar Inglês [...]  
(...) a maioria dos professores da cidade com quem tive algum contato não tem 
um entendimento profundo sobre essa abordagem (...). Outro problema 
recorrente é que nem mesmo as instituições que procuram por esse profissional 
especializado sabem do que trata o IFE (eu mesma). 
 

 

 Foi a teoria aprendida, principalmente no doutorado, que me abriu os olhos 

para o que era IFE de maneira mais abrangente, o que afetou a minha prática, como 

testificam os trechos abaixo: 

 

Após a defesa de minha dissertação de mestrado e com os conhecimentos que 
adquiri sobre IFE, minha prática em sala de aula mudou bastante (...) [...] 
Aprendi [no doutorado], finalmente, que essa não era apenas uma abordagem 
menor e relegada a segundo plano, como me parecera até então (eu mesma). 
 
 

 Admito claramente, pelos trechos acima, que a teoria que aprendi no 

mestrado e doutorado influenciou a minha prática.  



131 
 

 Durante muito tempo, sem ter praticamente nenhum embasamento teórico 

sobre IFE, ensinei essa abordagem, guiada simplesmente pelo meu Conhecimento 

Prático Pessoal e por alguns livros didáticos de Inglês Instrumental com estratégias 

para leitura. 

 

Continuei por muitos anos sem esse embasamento teórico, pois como os livros 
existentes no mercado estavam satisfazendo as necessidades de meus alunos, 
em minha opinião, não me preocupei em pesquisar ou estudar a respeito [...] 
Quando ingressei como professora no ensino superior, somente havia tido essas 
experiências anteriores com IFE [no curso de inglês, cujos proprietários éramos 
eu e meu então marido, e ensinando inglês na oitava série] (eu mesma). 
 

 

 Percebe-se, por esses excertos anteriores, que o conhecimento que eu 

usava para ensinar IFE, até o mestrado e o doutorado, baseava-se apenas em 

minha experiência, já que não havia recebido nenhuma formação sobre essa 

abordagem até então e não tinha como relacionar a teoria (que não havia tido) com 

a prática em sala de aula. 

 Vânia usa menos o princípio da teoria versus prática em seu relato, em 

comparação às outras três professoras. Ela também relaciona a teoria aprendida na 

licenciatura e na pós-graduação à sua prática. 

 

(...) conclui Letras - Inglês. Logo em seguida, fiz especialização em Língua 
Inglesa na mesma universidade [UFRN]. Ao mesmo tempo, ensinei inglês (nome 
de curso de inglês). (...) ingressei no Mestrado em Linguística Aplicada (...) 
direcionando-o para o ensino de língua inglesa. Assumi o cargo de professora    
(nome de instituição superior privada) [...] 
Logo que assumi [o cargo de professora na UFRN], ministrei disciplinas de 
Inglês Instrumental para turmas de ciências exatas, o que não me assustou, uma 
vez que, na especialização, havia tido um módulo que tratava do ESP (...) e na 
(nome de instituição superior privada) havia ministrado muitas vezes essa 
disciplina para cursos de especialização (...) (Vânia). 
 
 

 Percebo que Vânia sente-se segura em ensinar IFE tanto por sua prática 

quanto pelo fato de ter feito uma especialização em que teve uma disciplina sobre 

IFE. Devido ao mestrado, ela assumiu o cargo de professora em uma instituição 

superior privada onde ensinou IFE pela primeira vez, segundo conta em sua 

entrevista. 

 Como se vê, a dicotomia teoria versus prática está presente explicitamente 

em quase todos os relatos e as quatro professoras, apesar de usarem muito mais o 



132 
 

seu Conhecimento Prático Pessoal e o seu Conhecimento Profissional, por não 

terem tido formação antes de iniciarem a ensinar IFE, reconhecem e valorizam a 

teoria, pois demonstram que esta pode mudar a sua prática, como de fato aconteceu 

com todas. 

 
5.1.2 O aprendizado individual e/ou colaborativo 

 
 

 Essa categoria relaciona-se ao aprendizado das professoras com relação a 

IFE. Como não receberam nenhuma formação na licenciatura e precisaram ensinar 

IFE sem essa formação anterior, cada uma delas precisou aprender sobre isso 

sozinha, e/ou com a colaboração de outros colegas mais experientes nessa 

abordagem. 

 Clarice relata em suas histórias que desenvolveu o seu conhecimento sobre 

IFE de forma autônoma, principalmente através de leituras de livros sobre essa 

abordagem, sempre que percebia uma nova necessidade ou para se adaptar a uma 

nova realidade, como vemos a seguir:  

 

(...) recebia pelo correio, um livro de IFE (...) de vários autores da UFPB (...) Usei 
parte desse livro por muito tempo na universidade, nas minhas aulas de IFE e 
procurei introduzir novos textos, suprimir alguns, adequando-o aos propósitos e 
interesses dos alunos [...] 
 (...) tive a oportunidade de receber um material de IFE, da Universidade Federal 
do Piauí, cujo título é Inglês Instrumental: leitura, conscientização e prática, da 
autora Isabel Maria Brasil Gadelha. Um material rico que contempla textos de 
várias áreas, com ênfase nas estratégias de leitura, (...) Nesse momento, 
comecei a intensificar uma pesquisa, destacando autores relevantes como: Leffa 
(...) e Grellet (...)  entre outros [...] 
(...) comecei a coordenar o Exame de Proficiência em Língua Estrangeira - 
inglês, português e espanhol [na UFRN]. Elaborávamos e corrigíamos provas em 
língua inglesa (...) Foi uma oportunidade de intensificar a leitura em várias áreas, 
e, sobretudo, ampliar a minha compreensão nesse universo que inclui as várias 
áreas de textos específicos (Clarice). 
 

 
 Observamos que, em nenhum momento de seu relato, Clarice menciona que 

recorreu a outros professores mais experientes, provavelmente porque o Programa, 

que foi um dos responsáveis por divulgar essa abordagem nas universidades 

públicas no Brasil, começou a ministrar seminários na década de 1980, e antes 

disso pouco se sabia a respeito de IFE nas universidades. Pelo seu relato, ela se 

coloca como uma espécie de “pioneira” na maioria das instituições em que 

trabalhou, em se tratando de ensinar IFE. No entanto, entendemos que, nesses 
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últimos anos, ela poderia ter recorrido a outros colegas, talvez tão ou mais 

experientes que ela, em relação a IFE, o que poderia ter-lhe aberto os olhos mais 

cedo para uma noção mais atualizada do que seja IFE, o que só aconteceu quando 

ela fez o mestrado, e isso também teria colaborado para uma mudança positiva em 

sua prática no ensino dessa abordagem antes do mestrado. 

 Laura parece mais dependente da experiência de outros professores em 

ministrar IFE na universidade, enquanto é substituta e tem sua primeira experiência 

como professora no nível superior, mas ainda assim usa o seu próprio 

Conhecimento Prático Pessoal para adaptar um material de outra professora de IFE 

às suas necessidades. Como ela mesma ressalta em seu relato, ela pôde contar 

com alguns professores mais experientes em IFE quando começou a ministrá-lo 

pela primeira vez no nível superior, de acordo com os seguintes excertos: 

 

(...) mas tive ajuda de professores do departamento [de Letras da UFRN] que 
são meus amigos para me preparar antes de começar a dar aula [de IFE] (...) 
Para as outras disciplinas do curso de Letras eu pude contar com outros 
professores, sempre solícitos [...] 
(...) para as disciplinas de Inglês para Fins Acadêmicos, eu contei com a ajuda 
de professoras que já faziam isso há bastante tempo (Laura). 
 
 

 Por outro lado, Laura se mostra bastante independente com relação ao 

bilinguismo, porque, segundo ela mesma, não havia ninguém na universidade em 

que estudava que pudesse ajudá-la com relação a esse assunto, na época em que 

precisou desse conhecimento, quando era coordenadora de uma escola bilíngue e 

estava no segundo ano da licenciatura. 

 

(...) fui convidada para abrir uma escola bilíngue em Natal (...) Aceitei e 
começamos do zero. Nunca me vi tão só para fazer alguma coisa na vida. A 
diretora da escola viajou comigo para conhecermos algumas escolas (...) Eu 
procurava informações na internet e falava com os professores que conheci 
nessas viagens, porque na UFRN não havia ninguém que pudesse me ajudar 
[...] 
A escola bilíngue foi um sucesso desde o início graças às pesquisas e muito 
trabalho árduo. (...) imagina se teria alguém [na instituição em que 
estudava].para me ajudar com pesquisas para algo tão recente em Natal. Segui 
sozinha (Laura). 
 
 

 Como Laura não tinha a quem recorrer, segundo ela, começou a pesquisar 

sobre bilinguismo por conta própria e, segundo ela mesma, a escola na qual era 
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coordenadora foi um sucesso. Fica claro o desconforto que ela sentiu quando 

percebeu que não teria ninguém para ajudá-la na instituição em que estudava. No 

entanto, isso a fez pesquisar e aprender a aplicar esse conhecimento teórico na 

escola que ela coordenava, mesmo que não admita que isso tudo desenvolveu nela 

uma autonomia que mais tarde iria usar para ensinar IFE, por exemplo. 

 Vânia não menciona em sua autobiografia se complementou, através de 

leituras ou de outros colegas, os conhecimentos sobre IFE adquiridos em seu curso 

de pós-graduação e parece se apoiar nos conhecimentos adquiridos na 

especialização e em sua experiência anterior em ensinar essa abordagem em uma 

instituição privada de nível superior para ensiná-la na universidade pública. 

 

Logo que assumi, ministrei disciplinas de Inglês Instrumental para turmas de 
ciências exatas, o que não me assustou, uma vez que, na especialização, havia 
tido um módulo que tratava do ESP (...) e na (nome da instituição privada de 
nível superior) havia ministrado muitas vezes essa disciplina para cursos de 
especialização, tanto na capital quanto em cidades do interior do Rio Grande do 
Norte (Vânia). 
 

 
 No entanto, em suas respostas ao questionário, Vânia menciona que, para 

compensar a falta de formação em IFE na licenciatura, ela precisou estudar e 

pesquisar muito. 

 Em meu caso, não recebi nenhuma formação formal em IFE na licenciatura 

e todo o meu conhecimento a respeito, antes da pós-graduação, foi autodidata ou 

dependeu da colaboração de colegas mais experientes na área, como se vê nos 

trechos a seguir: 

 

Procurei a coordenação [de área na UFRN] que me ajudou com o material 
didático e que fora organizado pela própria coordenadora, uma professora 
experiente e especializada em IFE [...] 
(...) além de trocar experiências com esses dois professores da Escola de 
Ciências e Tecnologia (...) que se dedicaram muito em aprender a ensinar IFE 
(...) (eu mesma). 
 
 

 Em meu relato, evidencio minha evolução em termos de conhecimento 

teórico, principalmente, e também prático, a respeito do que é IFE. A ajuda de outros 

professores mais experientes foi imprescindível, assim como minhas próprias 

leituras e pesquisas e as aulas de disciplina específica de IFE no doutorado. 
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 A relação entre os tipos de conhecimento que as professoras demonstram 

usar por meio de seus relatos e como elas aprenderam sobre IFE, já que não 

tiveram formação específica para isso, se estabelece quando observamos que quem 

aprendeu de forma autodidática, e todas se declararam autodidatas, usa o seu 

Conhecimento Prático Pessoal para ensinar IFE e quem aprendeu também 

colaborativamente (eu e Laura) usa, além do Conhecimento Prático Pessoal, o 

Conhecimento Profissional para ensinar essa abordagem. 

 

5.1.3 As concepções sobre IFE 

 

 Como já exposto desde o início da análise dos textos de campo, nenhum 

professor participante recebeu formação específica na licenciatura para ensinar IFE. 

Percebe-se nos relatos que as quatro participantes tinham anteriormente a 

concepção de que IFE era apenas para leitura e interpretação de textos em inglês e 

que, através de leituras e de algum outro tipo de formação, como seminários ou pós-

graduação, foram mudando suas concepções, aproximando-as mais do que 

preconiza a maioria dos autores reconhecidos de IFE, tais como Hutchinson e 

Waters (1987), Dudley-Evans e St. John (1998), Robinson (1991) e Celani, Holmes, 

Ramos e Scott (1988). O princípio do que é IFE aparece de diferentes formas em 

momentos distintos nos relatos das professoras e varia também de uma professora 

para outra.  

 Por quase todo o relato de Clarice, percebe-se que IFE para ela sempre 

tinha sido inglês para leitura e compreensão de textos. Mesmo após um seminário 

com especialistas vindos da PUC-SP do, assim chamado, o Programa. Como o 

levantamento das necessidades dos alunos universitários e de escolas técnicas 

federais, realizado pelo Programa na década de 1980, tivesse apontado para a 

necessidade de se ler e interpretar textos, essa foi a ênfase do seminário, embora 

aqueles especialistas tivessem conhecimento de que IFE pode abordar qualquer 

uma das quatro habilidades, no entanto, provavelmente, isso não foi tão enfatizado 

naquele momento, como Clarice relata em sua autobiografia. 

 

Nesse período, comecei a ver o IFE como uma nova forma de abordagem de 
ensino da língua; em que a leitura era a habilidade usada para atender a vários  
cursos da universidade.  
O curso de especialização, junto à minha vivência, possibilitou-me o 
planejamento e o desenvolvimento de atividades que poderão ser usadas em 
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cursos e programas que visem levar estudantes à aquisição e ao domínio de 
estratégias de leitura (...) (Clarice). 
 

 
 Em sua entrevista, Clarice deixa claro que sabe que IFE pode abordar 

qualquer uma das quatro habilidades e que aprendeu isso durante sua pesquisa de 

mestrado e na disciplina que fez sobre IFE também no mestrado.  

 Esse aspecto do IFE, considerado por muitos como sinônimo de leitura, é 

reforçado por Ramos (2005) em seu texto sobre os mitos do Instrumental no Brasil, 

onde a autora explicita que devido às necessidades levantadas na década de 1980 

pelo Programa apontarem, naquela ocasião, que os alunos universitários e das 

escolas técnicas precisavam ler textos na língua inglesa, isso acabou gerando a 

noção limitada de que Inglês Instrumental seria somente para leitura de textos e não 

incluiria quaisquer das outras macro-habilidades, como compreensão e expressão 

oral, por exemplo. Passadas mais de duas décadas desde esse primeiro 

levantamento de necessidades, outros foram sendo feitos e, atualmente, com a 

expansão das redes sociais de computadores e outros mecanismos de comunicação 

face a face na língua inglesa e demandas do mercado de trabalho atual, essas 

necessidades também incluem comunicação oral, por exemplo. 

  Não fica muito claro, no relato escrito de Vânia, se houve alguma mudança 

em sua concepção inicial sobre IFE.  Em sua entrevista, no entanto, ela deixa claro 

que, a partir da especialização, já havia entrado em contato pelo menos com um dos 

autores mais conceituados de IFE na atualidade, mas em nenhum momento dá a 

entender que antes da especialização ela tivesse a concepção de que IFE fosse 

apenas para leitura. Na entrevista, quando perguntada sobre sua formação em IFE 

na graduação, ela diz ter visto o assunto muito superficialmente, mas não entra em 

maiores detalhes, ressaltando que na especialização sim, ela teve um 

aprofundamento e que um dos autores que ela lembra ter estudado na 

especialização foi David Nunan, autor de um livro sobre leitura, porque, segundo ela 

mesma, naquela época, só se falava em leitura.  

 Perguntada sobre os autores mais renomados de IFE, ela se lembrou de 

Hutchinson e Waters e acrescentou que se lembrava muito bem de os ter estudado 

na especialização. Com essas informações, podemos supor que Vânia, pelo menos 

a partir da especialização, já tinha uma concepção mais abrangente de IFE como 
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sendo uma abordagem que pode envolver uma ou mais das quatro macro-

habilidades.  

 

(...) oferecemos um teste [de proficiência para dispensa da disciplina]. Esse teste 
possibilita dar espaço para aqueles que realmente necessitam desenvolver, 
principalmente, a habilidade de leitura. 
Sempre chamo a atenção dos meus alunos para o fato de que, com a aquisição 
das estratégias [de leitura] utilizadas em Inglês para Fins Acadêmicos, eles 
poderão aplicá-las em qualquer outra língua. Esse é outro mérito da abordagem 
(Vânia). 

 
 

 Vânia acrescenta, ainda, na entrevista, que sua primeira experiência com 

IFE (na instituição superior privada) foi depois de ter concluído a especialização. 

Tudo isso pode explicar porque ela não menciona em seu relato escrito ter recorrido 

a outros colegas para poder ministrar aulas de IFE no nível superior. Ela afirma, 

também na entrevista, que a especialização lhe deu um bom embasamento para 

ministrar essa abordagem. Além disso, no questionário e na entrevista, de igual 

modo, Vânia reafirma ter sido autodidata na área de IFE e ter pesquisado para 

melhorar a sua prática em ensinar essa abordagem. 

 Laura é a mais jovem dentre as quatro professoras e a que possui menos 

experiência no nível superior, pois no momento em que terminávamos esta 

pesquisa, ela estava em seu segundo ano como substituta na instituição que é o 

contexto de nossa pesquisa. Pelo seu relato, percebemos que é a sua primeira vez 

ensinando essa abordagem e, por não ter recebido também nenhum tipo de 

formação específica sobre IFE na licenciatura, ela recorreu a outros professores 

mais experientes e a um professor especialista nessa abordagem, com quem fez 

uma disciplina sobre IFE na especialização, o orientador desta pesquisa. Talvez, por 

tudo isso, e porque ela relata muito pouco sobre sua experiência com IFE, 

provavelmente porque esta é recente e curta, não possamos perceber dois 

momentos distintos na sua concepção sobre essa abordagem.  

 

(...) e para as disciplinas de Inglês para Fins Acadêmicos eu contei com a ajuda 
de professoras que já faziam isso há bastante tempo (Laura). 
 
 

 Em sua entrevista, Laura relata que precisou ministrar uma disciplina sobre 

ensino de IFE em uma especialização em uma instituição privada, na época em que 

fazia o mestrado, e que recorreu àquele professor especialista e este lhe indicou os 
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livros relacionados ao assunto. Além disso, ela também teve uma disciplina sobre 

IFE na especialização. Desse modo, Laura, desde o seu primeiro contato com IFE, 

teve acesso às concepções dos autores de IFE mais conceituados da atualidade e 

provavelmente, desde o início de seu contato ela já sabia que IFE pode envolver 

outras habilidades além da leitura. 

 

 Eu acreditava firmemente que IFE era apenas inglês para leitura e só tive 

uma visão mais clara e abrangente de IFE a partir de meu doutoramento, como se 

pode ver a seguir:  

 

[logo que entrei no doutorado] Eu, assim como vários outros colegas com quem 
já havia trabalhado, ainda tinha uma ideia equivocada a respeito de IFE: a de 
que era inglês somente a para leitura de textos (eu mesma). 
 
 

 Como Clarice, eu também ignorei por bastante tempo que IFE poderia 

envolver qualquer uma ou mais das quatro macro-habilidades de produção e 

compreensão oral e de produção e compreensão escrita, até o momento do meu 

doutoramento, quando também li os mesmos autores que ela leu no mestrado e 

pudemos frequentar aulas de uma disciplina específica de IFE com o orientador 

desta pesquisa, o que possibilitou que eu desenvolvesse minha pesquisa de 

maneira mais eficiente e profunda, conforme evidenciado em meu relato no trecho a 

seguir: 

Pela primeira vez na vida, no programa de doutorado, eu cursava uma 
disciplina específica de IFE (...) Pela primeira vez também, aprendi, através 
de autores que eu nunca havia ouvido falar, mas que são considerados 
fundamentais na compreensão do que é IFE, sobre Análise de Necessidades 
e sua importância para elaborar um plano de ensino de uma disciplina de 
Inglês Instrumental [...] 
Eu e meus colegas orientandos (...) pudemos, finalmente, quebrar todos os 
preconceitos e concepções erradas que ainda tínhamos sobre IFE através 
não somente dessa disciplina específica, mas também pela convivência com 
esse professor [o orientador desta pesquisa] (eu mesma). 

 

 

 A concepção de Clarice de que IFE seria apenas para leitura e interpretação 

de textos só começou a mudar a partir de seu mestrado, quando ela precisou 

pesquisar e ler teóricos conceituados de IFE, a maioria estrangeiros, e porque teve 

um orientador especializado em IFE que a conduziu para essas leituras. 
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Muitas dúvidas surgiram sobre a minha prática pedagógica [quando havia 
decidido entrar para o mestrado]: estava eu realmente ensinando aos alunos o 
que eles precisavam?  Estava alcançando os meus objetivos e os deles? 
Preparava-os para ao mercado de trabalho? Utilizava o material adequado? 
Estava pedagogicamente no caminho certo? Precisava compreender e 
considerar todos esses questionamentos para que pudesse me sentir realizada 
na ação docente [...] 
Para tanto, foram adotados como aporte teórico os construtos do English for 
Specific Purposes (ESP) – Inglês para Fins Específicos (IFE) - também 
conhecido no Brasil como Inglês Instrumental, cuja fundamentação baseia-se 
nos trabalhos de Hutchinson e Waters (1987), Robinson (1991), Dudley-Evans e 
St. John (1998), Celani, Deyes, Holmes, Scott (2006), dentre outros, visto que 
este trabalho é voltado para uma área específica, turismo (Clarice). 
 

 
 Podemos observar que Clarice, apesar de sua vasta experiência em ensinar 

IFE, se questionava, a certa altura de sua carreira docente, se estava fazendo o que 

era certo para seus alunos. Muito provavelmente porque os alunos do curso de 

Turismo, contexto de sua pesquisa de mestrado, e onde havia ensinado várias 

vezes, não apresentavam o interesse e o rendimento esperado. Isso eu descobri 

porque também ensinei IFE para esse curso, assim como as outras duas 

professoras e todas nós percebemos essa falta de interesse quando o 

comparávamos aos outros cursos em que ministrávamos IFE na universidade. 

 Essa inquietação de Clarice resultou em uma pesquisa de mestrado sobre 

as necessidades dos alunos desse curso em especial e a levou a perceber que 

precisava de formação teórica a respeito do que seja IFE. Ainda por causa dessa 

nova perspectiva sobre IFE, ela decidiu tentar a seleção para o doutorado cujo 

objeto de pesquisa também é o IFE. O excerto seguinte ilustra a questão de sua 

dissertação de mestrado. 

 

(...) resolvi enfrentar a seleção do mestrado. Fui aprovada. Preparei um projeto 
com o objetivo de identificar as necessidades de aprendizagens dos alunos de 
um curso de Turismo, seus desejos e carências; as necessidades da situação 
atual dos professores e do coordenador do referido curso quanto ao idioma; as 
necessidades da situação-alvo dos profissionais egressos e a das empresas 
com relação a essa língua (Clarice). 
 
 

 A mudança de concepção sobre IFE para mim aconteceu realmente no início 

do meu doutoramento, ao frequentar uma disciplina específica sobre IFE e foi se 

aprofundando durante toda a pesquisa. 
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 (...) abordagem muito válida e útil, principalmente no nível superior, porque ela 
visa a atender necessidades específicas, diferentemente do Inglês Geral, aquele 
ensinado nas escolas de línguas [...] 
O processo de doutoramento, a pesquisa e o estudo para desenvolver este 
trabalho deram-me uma visão e conhecimento ainda mais profundos e 
embasados teoricamente (...) (eu mesma). 

 
 

 Fica evidente em meu relato que, se não fosse o doutorado, a pesquisa 

sobre professores de IFE, a disciplina ministrada por meu orientador e a convivência 

com ele na universidade, muito provavelmente eu ainda demoraria algum tempo 

para saber exatamente o que é IFE e isso teria reflexos em minha prática como 

professora dessa abordagem. 

 Vânia observa que no passado pensava-se que IFE era apenas para leitura 

e que hoje em dia podem ser trabalhadas as quatro macro-habilidades. Vejamos um 

excerto de seu relato: 

 

Tenho tido muitos bons resultados na minha experiência com as disciplinas de 
Inglês para Fins Acadêmicos na habilidade de leitura. Sabemos que hoje 
podemos trabalhar outras habilidades dentro da abordagem instrumental; no 
entanto, nos deparamos com várias dificuldades [...] 
Percebo também que eles arriscam se expressarem em inglês e que há uma 
grande curiosidade pelas questões culturais (...) (Vânia). 
 
 

 É possível perceber claramente que Vânia tenta incluir em suas aulas uma 

ou mais habilidades além de leitura, mesmo que em menor escala, sinalizando, 

portanto, que ela entende que em IFE podem-se trabalhar as outras macro-

habilidades além da leitura. 

 Além das concepções percebidas de modo direto nos relatos das quatro 

professoras a respeito de IFE, há ainda mais uma categoria que se relaciona com 

concepções também, mas dessa vez sobre ensino e o ser professora e que foram 

percebidas através de alusões indiretas, metafóricas, diferentemente das desta 

seção que se encerra e, por essa razão, serão discutidas na seção seguinte. 

 

5.2 As metáforas sobre ensinar e ser professora: Édipo e a esfinge 

 

 Conta uma lenda grega que Hades, o deus das profundezas, enviou à 

cidade de Tebas um ser com cabeça de leão, corpo de mulher e asas de águia, a 

Esfinge, que destruía tudo ao seu redor e que propôs se retirar da cidade tão 
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somente alguém conseguisse decifrar o seu enigma, avisando aos que se 

propusessem a realizar tal feito: “Decifra-me ou devoro-te”.  O enigma "Que animal 

caminha com quatro pés pela manhã, dois ao meio-dia e três à tarde e é mais fraco 

quando tem mais pernas?" era nada mais nada menos que uma metáfora das 

idades do ser humano e Édipo, Fotografia 23, foi o único que conseguiu desvendá-

lo,  

 

 
Fotografia 23: Quadro de Ingres: Édipo e a Esfinge.  

 
 
 

Hades, ao lado de seus irmãos, Zeus e Poseidon, detinham o poder sobre 

todo o Universo. Enquanto Zeus era o deus dos céus e Poseidon, dos mares, Hades 

detinha o poder do mundo subterrâneo, dos mortos, fossem eles bem-aventurados  

ou não. Hades também era o local para onde iam as almas dos que morreram: um 

lugar escuro, habitado por sombras e formas vagas, e vigiado por Cérbero, cachorro 

de três cabeças e rabo de dragão que festejava os que chegavam e nunca os 

deixava sair.  

 Como Édipo, procurarei “desvendar” as metáforas dos professores, caso 

contrário, a construção dos significados para entender o conhecimento prático das 

professoras torna-se incompleta e corro o risco de ser “devorada” pela Esfinge, 
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representante de Hades, o deus das profundezas e da escuridão, que representa os 

significados ocultos nos relatos das professoras. 

 

 
Fotografia 24: Estátua de Hades e Cérbero.  

 
 

 A Esfinge é o próprio relato das professoras que contém imagens (metáforas) 

enraizadas em seu passado e subconsciente (profundezas) a serem desvendadas 

para que a ordem (o entendimento) se estabeleça, já que a Esfinge foi enviada para 

estabelecer o caos. 

 Ao ler as autobiografias das quatro professoras participantes da pesquisa, 

sobre nossa infância, família, período escolar e profissional, percebi algumas 

metáforas, umas muito óbvias e outras mais sutis. Essas metáforas emergem de 

nossas experiências pessoais e profissionais. O objetivo de encontrar, entender e 

analisar essas metáforas apoia-se no fato de que, para Connelly e Clandinin (1988), 

o Conhecimento Prático Pessoal do professor está vinculado às suas experiências 

no passado. Nosso fazer está ligado ao nosso Conhecimento Prático Pessoal e esse 

conhecimento está impregnado de nossas experiências e concepções que trazemos 

de nosso passado e presente. 
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 A metáfora é um componente desse Conhecimento Prático Pessoal e é 

central para se entender esse conhecimento. Baseada na teoria de Lakoff e Johnson 

(2002) sobre metáforas conceituais é que procedo à interpretação dessas metáforas 

nos relatos das quatro professoras. Compreendendo essas metáforas, poderemos 

entender melhor o nosso Conhecimento Prático Pessoal. Considero-as como um 

enigma a decifrar e isso remete à metáfora de Édipo com relação ao meu papel 

nesta seção. Nos subitens a seguir, apresento e analiso as metáforas das quatro 

professoras em seus relatos. 

 

  5.2.1 - Clarice: caminhando, mas “no caminho tinha uma pedra” 

 

 Percebo logo no início, e por todo o seu relato, que a imagem de Clarice 

sobre sua vida profissional é percorrer um caminho com obstáculos, mas sempre 

para cima. 

 

 
Fotografia 25: Caminho de pedras em um rio. 

 
 

 É muito reveladora a passagem inicial de sua autobiografia em que ela conta 

sobre seu pai e sua mãe, ambos tendo que percorrer caminhos árduos para a 

sobrevivência da família e também a presença de medidas de distância como 

“450km”, “10km” e das dificuldades de ambos para atravessarem esses caminhos 

rotineiramente. 
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Nasci no sítio (nome do sítio), a 10 km do município de (nome da cidade e 
estado) localizado a 450 km da capital do estado [...] 
Meu pai, nessa época, era feirante, comerciante tropeiro, e saia de casa,  todos 
os dias,  para vender os seus produtos  nas feiras livres (...) O deslocamento 
dele naquela época era por meio de animais, como burros e jumentos (...) No 
final da noite, quando dava, ele voltava para casa [...] 
Minha mãe (...) desenvolvia as funções do lar e era responsável pela ida e vinda 
dos nove filhos para a escola, a 10 km de (onde moravam). (...) tínhamos que 
atravessar o rio próximo de onde morávamos. (...) Minha mãe atravessava 
nadando com todos os filhos menores, um a um, até o lado oposto do rio, com 
as nossas fardas dentro de sacos plásticos para trocarmos de roupa (...) no outro 
lado do rio (Clarice). 
 

 

 Colaboram, ainda, para essa imagem de “percorrer um caminho difícil” as 

metáforas conceituais percebidas no uso de Processos como: “iniciei”, “interrompi” 

que são muito recorrentes, além de expressões como “ao terminar”, “em paralelo”, 

“ao longo de” que também remetem para um percurso, assim como a expressão “a 

partir daí” também bastante presente no relato e os substantivos “trajetória”, “rumo”.  

Outros Processos presentes e que apontam para a metáfora de caminho são: 

“acompanhar”, “continuei”, “comecei”, “acompanhando”, “redirecionar”, “levando 

avante”, “concluí”, “situa”, “seguir”, “trilhar”.  

 Com relação a um caminho com obstáculos encontramos os itens lexicais: 

“obstáculos”, “deparei-me”, “atravessar o rio”, “do outro lado do rio”, “enfrentar”, 

“interrompi”, “através”, “travessia”. Finalmente, os itens que indicam que esse 

caminho é vertical e ascendente: “trilhar por outro patamar”, “rumo ao sucesso”, 

“aprofundamento”, “nortearam”, “à altura dos colegas de Natal”, “mudamos”, “mudei” 

(sempre para situações ou lugares melhores), “alcançar” (objetivos, que estariam em 

um plano mais alto). 

 Quando usa os Processos “enfrentar” e “deparar-se”, seus Participantes são 

pessoas, geralmente com algum poder, ou título superior a ela, ou etapas que 

envolvem pessoas igualmente superiores academicamente, como podemos 

constatar pelos excertos a seguir: 

 

Estudávamos no (nome de escola) cuja diretora era minha tia (nome da tia). 
Uma mulher de pulso forte, bem “coronela” que eu tinha até medo quando ela 
começava a falar (...) Novamente, deparei-me com a minha tia que era a diretora 
lá [...] 
(...) resolvi enfrentar a seleção do mestrado [...] 
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Toda essa minha trajetória serve-me de apoio para enfrentar o doutorado, 
coroando a minha formação docente, pois pretendo ingressar em 2014 
(Clarice).9 
 
 

 Pode-se observar, através de toda a história de Clarice, que galgar os 

degraus acadêmicos é um desafio, mas também um objetivo a ser alcançado e cujo 

topo é o doutorado, de onde chegamos à percepção de uma outra metáfora, por 

meio do processo “coroar” (a sua formação docente). Ao  “enfrentar” (o mestrado e 

doutorado), considera que os obstáculos no caminho são inimigos a serem 

derrotados, que, ao se deparar com eles, é preciso enfrentá-los e, ao final, receber a 

coroa de vencedora. 

 Como já vimos que o Conhecimento Prático Pessoal está vinculado às 

experiências do passado, então toda a trajetória de vida de Clarice, concebida por 

ela como um caminho para cima e cheio de obstáculos, reflete também em seu 

fazer, em sua prática como professora. Evidência disso é o trecho que se segue, 

onde vemos a expressão “pedagogicamente no caminho certo”, “alcançando os 

meus objetivos e os deles”. 

 

Escolhi esse tema com base no que vivenciei ao longo da minha trajetória 
pregressa e como professora do Curso de Turismo. Estava pedagogicamente no 
caminho certo? [...] 
(...) o desenvolvimento de atividades que poderão ser usadas em cursos e 
programas que visem levar estudantes à aquisição e ao domínio de estratégias 
de leitura (...) (Clarice). 

  
 
 Por causa de seu entendimento de sucesso como uma trajetória para cima 

com obstáculos a serem vencidos, Clarice acredita que ensinar é levar, guiar, os 

alunos ao “domínio” de seus inimigos ou superar as pedras da escalada para o 

sucesso, do mesmo modo como sua mãe transpunha o rio a nado, levando os filhos 

pequenos para o outro lado, a fim de que pudessem ir, com roupas secas, para a 

escola, e todo esse sacrifício porque seus pais davam muito valor ao estudo, como 

ela relata no início de sua autobiografia e, certamente, ela mesma também acredita 

nisso até hoje, a ponto de querer galgar o degrau mais alto que para ela é entrar no 

programa de doutorado, mesmo estando prestes a se aposentar, pois, como ela 

mesma afirma, já no final de seu relato: 

                                                           
9
 Clarice foi aprovada na seleção para o doutorado da UFRN no final de 2013. 
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Não bastavam os anos de trabalho para a minha realização; era necessário 
sentir-me realizada profissionalmente [referindo-se ao mestrado] (Clarice). 
 

 
 Para Clarice, somente a prática, sem um aprofundamento na teoria de IFE, 

não estava sendo suficiente para sua satisfação em ensinar essa abordagem e nem 

mesmo para a sua realização profissional como um todo. Por esse motivo, ela 

continuou sua trajetória ascendente e sempre tentando superar os obstáculos nesse 

caminho.  

 Ela, finalmente sentiu a necessidade de procurar outros caminhos que não 

somente o autodidatismo e a autossuficiência com os quais contou em quase toda a 

sua trajetória profissional. Por estarmos em um mesmo Panorama Profissional e eu 

observar certas mudanças com relação às exigências de formação dos professores 

da instituição em que trabalhamos, imagino que um dos motivos pode ter sido o fato 

de que a maioria dos professores da área que possuíam apenas especialização lato 

sensu (já que há alguns anos atrás não se exigia mestrado ou doutorado para ser 

professor efetivo nas universidades públicas), se sentiram compelidos, seja por 

questões internas, seja salariais, a continuar sua formação acadêmica vertical, o que 

de fato a maioria esmagadora estava fazendo.   

 Como a própria Clarice menciona em sua entrevista e autobiografia, ela 

entende que sofreu preconceito por parte de alguns colegas e chefia, por não ter 

mestrado na época em que entrou para a instituição de nosso contexto, mas 

naquele período ela não era a única, pois as exigências para ser professor 

universitário eram diferentes das de hoje. Por perceber essas mudanças nas 

exigências atuais para se entrar na universidade, ela pode ter começado a perceber 

esse movimento ascendente dos colegas e decidiu acompanhá-los, para não ser 

uma das poucas sem essa formação e, não ser, mais uma vez, discriminada. Outro 

motivo para essa busca por uma titulação pode ser a questão do plano de carreira e 

salários das instituições de nível superior federais, que atribuem um valor maior de 

salário, não só para quem tem mais tempo de serviço, mas também para quem tem 

uma maior titulação e Clarice já estava próxima de se aposentar. 

 Como os sentidos nas histórias de Clarice são marcados pela metáfora do 

caminho em direção ascendente, buscar uma ascensão vertical na carreira apenas 

confirma essa imagem presente em sua autobiografia. 
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5.2.2 Vânia: priorizando a família 
 
 

  Logo no primeiro parágrafo e nos outros que se sucedem sobre sua 

infância e adolescência, percebe-se imediatamente a importância da família e 

do lar para Vânia. 

 

 
                                                       Fotografia 26: Quadro de uma família.  
 

 
 Para ela, o lar, principalmente a casa dos avós, na infância, era um lugar 

mágico, um mundo paralelo, o paraíso. E quando teve que se mudar da cidade onde 

morava com eles, isso foi motivo de muita tristeza para ela e os irmãos. No entanto, 

eles sempre que podiam voltavam para este refúgio. Longe dos avós e primos, ela e 

os irmãos “substituíram” a família por amigos, uma segunda família, e o laço entre 

Vânia e eles era tão forte e importante que ela deixou de seguir a sua “essência” 

como ela mesma diz, para estudar no Científico e na área tecnológica, na 

universidade, com esses amigos queridos. Depois, por causa do marido e dos filhos 

que nasciam, ela sempre deixava a carreira de lado para se dedicar a eles: a família 

sempre em primeiro lugar, mesmo antes da carreira. Aliás, como fez sua mãe, 

técnica em Contabilidade, que parou de trabalhar ao casar, como Vânia relata no 

primeiro parágrafo de sua autobiografia.  
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O avô fazia questão que os filhos morassem ao redor de sua casa e, desde 

cedo, Vânia aprendeu que a família era o que mais importava. Pelos trechos a 

seguir percebemos que sua vida acadêmica e profissional ficou em segundo plano 

até que sua filha caçula nascesse, quando então retomou os estudos e terminou a 

licenciatura em inglês, fez especialização e mestrado e um pouco depois ingressou 

no doutorado, que teve que parar por problemas de saúde seus e de familiares, 

retornando depois de dois anos e meio de licença. 

 

(...) a casa dos nossos avós para nós era o paraíso. Vivíamos em meio às mais 
diversas árvores e animais, mas o que mais nos tocava era deixar a convivência 
com os primos, com quem convivíamos como irmãos [...] 
(...) optei pelo curso de Letras - Inglês (...) Cursados os dois primeiros anos, 
resolvi migrar para o curso de Letras -  Português, com o objetivo de me formar 
mais rápido para casar e acompanhar meu marido [...] 
 (...) fui abençoada com a chegada da minha primeira filha, o que me fez pedir 
demissão para cuidar dela, uma vez que tive muita dificuldade para concebê-la e 
depois para sustentar a gravidez [...] 
(...) ao engravidar do meu segundo filho, voltei-me novamente para a 
maternidade para evitar os problemas da gravidez anterior [...] 
De volta ao Brasil, reingressei na UFRN e conclui Letras-Inglês. Logo em 
seguida, fiz especialização em Língua Inglesa na mesma universidade. Ao 
mesmo tempo, ensinei inglês (nome de curso de inglês) onde fiquei por doze 
anos (...) ingressei no Mestrado em Linguística Aplicada, na UFRN, 
direcionando-o para o ensino de língua inglesa. Assumi o cargo de professora 
em uma universidade particular, (nome da instituição), concomitantemente a 
(nome de curso de inglês) (...) Deixei as duas instituições ao ingressar na UFRN 
(...) onde estou até hoje [...] 
Nesse meio tempo, ingressei no programa de pós-graduação PPGEL [Programa 
de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UFRN] e fiquei afastada dois 
anos e meio para cursar o doutorado, o qual não conclui devido a problemas 
sérios de saúde [dela e de um familiar] (reingressei dois anos depois e estou no 
momento finalizando minha tese)10 (Vânia). 

 
 

 Em um período relativamente curto de tempo, Vânia dedicou-se mais 

intensamente à vida acadêmica e profissional, mas somente depois de os filhos já 

criados. Era de se esperar, então, que com essas fortes referências familiares desde 

a infância, ilustradas pelos trechos anteriores, e a dedicação aos filhos antes mesmo 

à profissão, ensinar para Vânia estaria relacionado à família. Essa é a imagem que 

percebo por todo o relato: ensinar é ajudar o aluno a crescer e se desenvolver, como 

um membro da família. Ela é confirmada pelas metáforas conceituais, representadas 

pelas escolhas lexicais como: “crescimento” (dos alunos), “chamo a atenção”, 
                                                           
10

 Vânia estava prestes a defender sua tese de doutorado no primeiro semestre de 2014. 

http://www.cchla.ufrn.br/ppgel/
http://www.cchla.ufrn.br/ppgel/
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“desenvolvendo”, “ter paciência”, “atender às necessidades”, “ambiente”, 

“compreensão”, “auxiliando”, “familiaridade”, “o progresso da turma”, “consigo 

convencê-los a persistirem”, “necessitam”, “dar espaço”, “carente”, “trabalhoso”, 

como se pode confirmar nos excertos seguintes: 

 

Esses alunos são alertados a terem paciência, porque o objetivo maior é atender 
às necessidades daqueles que tiveram menos oportunidade de aprender a 
língua (Vânia). 
Vários, nas primeiras aulas, dizem que vão trancar, porque não vão conseguir 
acompanhar a disciplina, mas, na maioria das vezes consigo convencê-los a 
persistirem [...] 
Esse teste possibilita dar espaço para aqueles que realmente necessitam 
desenvolver, principalmente, a habilidade de leitura. Confesso, por outro lado, 
que é muito gratificante, visto que é palpável ver o progresso do aluno [...] 
Ao retornar da licença, a área mais carente de professores era a de Inglês 
Instrumental, que não atraía, nem atrai muitos professores. Ofereceram-me 
ministrá-la em várias áreas que não a minha (...) o que venho fazendo até então 
(Vânia). 
 

 
 Os seus alunos confirmam, pelo vocabulário usado em seus depoimentos, 

que Vânia faz questão de incluir em sua autobiografia, que eles também se sentiram 

parte de uma família e que Vânia foi como um membro da família a quem atribuem 

“paciência”, “puxões de orelha”, “dedicação”, “compreensão”, “carinho”, 

“simplicidade” e por expressões como: “aprendi mais da vida”, “vou te levar sempre 

comigo”, “hoje consigo graças a sua ajuda”, “compartilhar as manhãs de quartas e 

segundas-feiras com você e com os outros”, “por todo o seu tempo investido”. 

“desculpe qualquer coisa”, como nas mensagens abaixo, recebidas de alunos, 

incluídas por Vânia em seu relato. 

 

Prof.ª, gostaria de agradecê-la [sic] pela sua dedicação, compreensão, 
simplicidade e carinho para comigo e todos da turma (ex-aluno de Vânia).   
(...) agradeço pelas aulas, pelos puxões de orelha e pela paciência, obrigada por 
tudo professora. Vou te levar sempre comigo (...) (ex-aluno de Vânia). 
(...) agradeço a sua ajuda em fazer-me entender uma língua que jamais 
acreditava poder fazer parte de minha vida. (...) mas hoje consigo graças a sua 
ajuda (ex-aluno de Vânia). 
Por meio de um abraço caloroso, gostaria de manifestar minha gratidão pela sua 
paciência e empenho (ex-aluno de Vânia). 
(...) agradecer pelo maravilhoso semestre, por todo seu tempo investido. 
Obrigada por tudo e desculpe qualquer coisa (ex-aluno de Vânia).  
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 Ao final de seu relato, Vânia mostra sua modéstia com relação ao seu papel 

nos resultados da disciplina: 

 

Os depoimentos acima dispensam comentários, com a ressalva de que quando 
agradecem à minha pessoa, na verdade o mérito é da abordagem que favorece 
esse clima de satisfação (Vânia). 
 

 
 Talvez essa imagem presente em toda a autobiografia de Vânia explique sua 

dedicação ao IFE que ela mesma diz ser muito gratificante, pois se pode ver os 

resultados em curto prazo. Em sua entrevista, ela ressalta isso repetidas vezes: que 

a vantagem do IFE sobre o IG é exatamente perceber ao final do semestre os 

resultados do que se ensinou. Provavelmente tudo isso seja também uma razão 

para ela não procurar outros colegas mais experientes na área e se desdobrar 

pesquisando e estudando sozinha para ensinar abordagem, como ela afirma no 

questionário e na entrevista: 

 

Como prova de que é uma disciplina relevante, temos o fato de os alunos 
começarem em um nível e atingirem outro, ou outros, níveis ao final do 
semestre, conforme depoimentos recebidos, agradecendo esse novo olhar para 
o inglês [...] 
(...) reafirmo que a abordagem instrumental, no meu caso, utilizada na disciplina 
(nome da disciplina), permite aos professores perceberem de forma clara o 
crescimento dos alunos. (...) aprendo muito com meus alunos (...) há uma rica 
troca de conhecimentos (Vânia). 
 

 
 Percebemos a importância, para Vânia, de constatar a evolução dos alunos 

ainda no mesmo semestre e como ela usa “crescimento” para se referir à evolução 

dos alunos, a mesma palavra que uma mãe usa ao se referir a seus filhos com 

relação ao seu amadurecimento e como ensinar é uma troca, para ela, assim como 

acontece entre os membros de uma família e também como lhe é cara a gratidão de 

seus alunos, tanto que ela incluiu em seu relato trechos com agradecimento pelo 

semestre que cursaram, tendo-a como professora. 
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5.2.3 Laura: aprendendo a voar para longe do ninho 
 

 
 Desde o início de seu relato, percebemos que a disciplina e as cobranças, 

principalmente do pai, com relação aos estudos, sempre foi uma constante na vida 

de Laura, como podemos perceber nos trechos a seguir:  

 

Meus pais (...) sempre cobraram muito que eu e minha irmã estudássemos e 
tirássemos boas notas. Em nossa casa havia mais livros que os pedidos pela 
escola porque meu pai aplicava atividades extras para mim e minha irmã [...] 
(...) lembro claramente das cópias e cadernos de caligrafia como dever de casa 
[...] 
(...) Meus pais faziam questão de que a nossa letra estivesse “perfeita” e 
apagavam quando achavam que tínhamos feito de qualquer forma. (...) Em 
alguns momentos, meu pai gravava nossa leitura em voz alta para que 
pudéssemos nos ouvir e corrigir “as falhas”. Ele sempre dizia que o momento de 
estudar deveria ser levado a sério [...] 
Podíamos brincar de qualquer coisa dentro e fora de casa, desde que “o dever 
de casa” estivesse completo e corrigido por meus pais (Laura). 
 

 

  Embora ela afirme várias vezes que se divertia, que gostava da rotina 

exigente de aprender, vemos uma contradição quanto a isso quando Laura decide 

fazer Letras: fica claro que ela teve que se explicar aos pais sobre os motivos para 

tal escolha porque suas tias não tinham conseguido muita coisa na vida sendo 

professoras. Mas, segundo a própria Laura, já estava tudo resolvido em sua cabeça 

quanto a ser professora. Apesar da “rebelião”, Laura acaba assumindo o papel do 

pai ao se cobrar com relação aos estudos e a carreira. Para ela, não existe uma 

formação de qualidade se não houver cobrança. Tudo isso está exemplificado nos 

trechos seguintes: 

 

Tentei vestibular para jornalismo e até hoje não sei explicar o motivo da escolha. 
Não passei e o problema aumentou, não por eu não ter passado (...) mas porque 
eu disse que faria para Letras da próxima vez. Desde então, todos os dias havia 
uma conversa nova para que eles pudessem entender a minha escolha, afinal, 
minhas tias professoras “não tinham ido muito longe na vida”. Era muito 
desgastante justificar o que, para mim, já estava bem resolvido [...] 
É provável que eu me cobre assim porque tem sido assim desde a infância, mas 
se eu não me cobrasse, que formação teria? (Laura). 
 

 

 Também, como o pai, Laura é muito exigente com relação ao curso de 

graduação e aos professores, principalmente os substitutos que eram ex-colegas da 
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graduação. Sinto um ar de eterna busca pela perfeição, de insatisfação quando o 

que lhe é oferecido não está de acordo com o que ela esperava ou gostava. 

Perfeição essa sempre procurada pelo pai ao lhe passar atividades extras, gravar 

sua voz para ela poder detectar os erros e corrigi-los, pela preocupação de que a 

escola pública não fosse tão boa como a particular e a compensação com os cursos 

de inglês, como pode ser constatado nos excertos a seguir: 

 

(...) lembro da preocupação dos meus pais em continuar com o ritmo de estudos 
em casa temendo que a escola exigisse menos. Hoje eu entendo que a 
preocupação não era infundada [...] 
(...) eu e minha irmã frequentávamos curso de inglês. Segundo meus pais, era a 
única forma de compensar o fato de não poderem pagar escola privada (Laura). 
 

 

 Observo que seus pais estavam sempre presentes em sua educação, 

acompanhando, exigindo excelência, afirmando que a hora de estudar era séria. 

Laura e sua irmã subvertiam isso ao brincarem de escolinha e se divertirem 

ensinando. Talvez por isso a escolha de ser professora: ensinar é divertido assim 

como aprender. A busca por uma especialização não é somente pelo título, mas 

pelo prazer de aprender o que realmente gosta. Isso fica evidente quando ela afirma 

que adorava sair para dar aula, já no início de sua carreira.  

 Laura se ressente algumas vezes, em seu relato, por ter estado sozinha 

frente a algum desafio, como quando foi coordenadora de uma escola bilíngue e não 

pôde contar com a ajuda de nenhum professor de sua licenciatura. Também atribui a 

si mesma a sua formação no que concerne a prática docente. Ela diz que os 

treinamentos em escolas de línguas foram mais eficazes do que o que aprendeu na 

graduação, muito provavelmente porque já estava acostumada aos “treinamentos” a 

que era submetida por seu pai militar quando ela era criança. É como que, ao ver-se 

solta, sem alguém para lhe ordenar como e o que estudar, ela se sentisse perdida e 

isso fica claro pela sua insatisfação com a licenciatura que não lhe ensinou, segundo 

ela mesma, a dar aulas, coisa que ela aprendeu na prática, a qual valoriza muito. 

Podemos constatar isso nos seguintes trechos de sua autobiografia: 

 

Nunca me vi tão só para fazer alguma coisa na vida. A diretora da escola viajou 
comigo para conhecermos algumas escolas cujas propostas eram boas e 
aprendemos muito. Eu procurava informações na internet e falava com os 
professores que conheci nessas viagens, porque na UFRN não havia ninguém 
que pudesse me ajudar [...] 
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Mas para mim eu quero algo diferente. Embora a graduação não tenha sido o 
mar de rosas que eu esperava, a pós fez justamente o contrário (Laura). 
 

 
 O que percebo sobre aprender e ser professora no relato de Laura é o 

desejo de liberdade juntamente com o desejo de segurança, proporcionado pelos 

limites a que foi acostumada. Remete à metáfora de um filhote de águia que ao ser 

forçado a sair do ninho, voa, mas ainda olha para trás procurando pela mãe: esta é a 

imagem que me vem à mente ao ler o seu relato e com a qual ela concorda, depois 

de ler essa construção de significados. 

 

 
Fotografia 27: Águia voando.  

 

 

 Ela está sempre entre o desafio da independência e a segurança da 

orientação e controle de alguém, seja o pai, outro professor e até ela mesma. Talvez 

por ainda ser muito jovem (um filhote de águia) e não ter tanta experiência no ensino 

superior (é só o seu segundo ano nesse nível), por ser solteira e ainda não ter filhos 

e uma família, Laura ainda se divida entre um extremo e outro e isso poderá mudar 

no futuro, muito provavelmente quando ela não dependerá tanto de um controle 

externo e se sentirá mais segura para voar com suas próprias asas sem olhar para o 

ninho de onde saiu, como ela informa em seu texto:  

 

A experiência de trabalhar com professores que já têm anos de carreira foi muito 
boa. Com eles eu pude perceber, inclusive, o que eu queria e não queria para 
mim [...] 
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Aprendi muito em todos eles. Aprendi com a experiência em sala, mas tive ajuda 
de professores do departamento que são meus amigos para me preparar antes 
de começar a dar aula [na UFRN] [...] 
(...) eu pude contar com outros professores [da UFRN], sempre solícitos; e para 
as disciplinas de Inglês para Fins Acadêmicos eu contei com a ajuda de 
professoras que já faziam isso há bastante tempo (Laura). 
 

 

 Dar aula para ela lhe traz uma sensação de liberdade, embora ela diga que 

é uma sensação que não tem como descrever, exatamente a mesma sensação 

quando se pula de paraquedas, por exemplo, ou se pula do ninho. Laura também 

vincula essa liberdade ao prazer. Várias vezes ela afirma estudar somente o que 

gosta, que adora dar aulas. Isso remete a sua infância quando escolhia as 

brincadeiras, inclusive as de dar aula, ocasião em que a disciplina imposta pelos 

pais não estava presente, relatadas nos trechos a seguir.  

 

Por incrível que pareça, a brincadeira dominante era “escolinha”, brincávamos de 
estudar e era divertido [...] 
Eu adorava sair para dar aula! Era uma sensação que eu não tinha como 
descrever. Ao fim do primeiro ano de trabalho eu tinha catorze turmas na escola 
em que dava aula e a motivação para estudar só aumentava [...] 
Bem, ainda estou como substituta e também dou aula em uma universidade 
privada. Adoro os dois locais de trabalho e me vejo realizada com o que faço 
(Laura). 
 
 

 Uma outra referência a voar com as próprias asas é percebida quando ela 

se menciona os colegas que desistiram no meio caminho da graduação e que ela diz 

que “se perderam no meio do caminho”, como filhotes de águia que não 

conseguiram alçar voo e voltaram para o ninho ou caíram, e somente ela e uma 

amiga conseguiram terminar, isto é, aprenderam a voar sozinhas, já que como ela 

afirma repetidas vezes, como se vê nos trecho a seguir, não aprendeu muita coisa 

na graduação, teve que “correr atrás”, voar sozinha, como se percebe nos trechos a 

seguir: 

(...) dos vinte ingressantes da minha turma de Letras - Língua Inglesa, somente 
três concluíram. Eles “se perderam” no meio do caminho (...) Sei lá (...) Acho que 
somente eu e mais uma amiga (...) éramos realmente satisfeitas com o curso e 
estávamos lá com prazer [...] 
(...) passamos a frequentar escolas públicas. Tenho lembranças bastante vivas 

das diferenças de ambiente e comportamento, mas não havia nada a ser feito a 

não ser adaptar-se [...] 

Estava fora de cogitação estudar em escola privada por conta dos altos valores 
das mensalidades, e a saga da adaptação continuava. Ir à escola em Brasília 
era uma batalha diária [...] 
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Tenho a sensação de que quem me formou fui eu mesma. Minhas escolhas me 
formaram [...] 
E eu? Eu tinha mais era que correr atrás (Laura). 
 
 

 Outros trechos que apoiam essa imagem são aqueles em que Laura usa 

bastante o Participante “adaptação” e o Processo “adaptar-se”, como na lei da selva, 

em que somente os mais fortes, ou os que se adaptam, é que sobrevivem, 

defendida, inclusive, por Charles Darwin. Corroboram para essa metáfora, sobre sair 

do ninho e voar sozinha, as seguintes escolhas lexicais: “sensação”, “ir pro inglês”, 

“sair para dar aula”, “me vi tão só”, “se perderam no caminho”, “ido muito longe”, 

“correr atrás”, “batalha diária”. 

 Percebemos no relato de Laura que muitas vezes ela está dividida entre 

precisar de alguém para lhe ajudar ou fazer tudo sozinha. Algumas vezes, Laura 

recorreu a colegas mais experientes, como quando procurou os professores da 

graduação e da especialização para lhe ajudarem com as primeiras aulas que teria 

que dar na sua primeira experiência em ensinar no nível superior. Em outros 

momentos, faz questão de dizer que ela mesma se formou, que teve que “correr 

atrás”, sem depender de professores (na graduação), ao mesmo tempo em que 

afirma nunca ter se sentido tão sozinha como quando estava na coordenação da 

escola bilíngue, não tinha nenhuma experiência com essa modalidade e nem 

ninguém para ajudá-la com essa tarefa, nem mesmo os seus professores da 

graduação que ela ainda cursava. 

 Todos esses contrastes no relato de Laura apontam para o fato de que, 

talvez por ser muito jovem quando cursou a licenciatura, ela não estivesse madura 

para perceber as contribuições que esta lhe proporcionou em seu conhecimento 

para ensinar a língua inglesa, embora ela insista em dizer que não aprendeu quase 

nada.  Alguns anos mais tarde, na especialização e no mestrado, já mais madura, 

ela reconheceu a contribuição desses cursos em sua prática e no aperfeiçoamento 

de seu conhecimento. 

 Esse posicionamento apenas reforça a metáfora de quem quer sair do ninho 

e alçar voo sozinha, pois ao negar alguma contribuição da licenciatura em seu 

conhecimento sobre a língua inglesa e sobre ensinar, Laura está reafirmando a sua 

autonomia e o fato de que ela pode “correr atrás” por conta própria. No entanto, o 

filhote de ave que alça o seu primeiro voo, embora voe com as próprias asas, 

certamente não o conseguiria sem o incentivo, os ensinamentos e o exemplo da 
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mãe. A possibilidade de, em um dado momento, alguém poder voar por si só, não 

descarta  o fato de que, em algum momento anterior essa pessoa aprendeu com 

alguém, seja por meio de exemplo, seja por ter recebido incentivo ou ensinamento. 

 

5.2.4 Eu mesma: correndo contra Cronos 
 
 

 Cronos era a divindade suprema da segunda geração de deuses da 

mitologia grega e titã do tempo. A etimologia do seu nome é relativa a "tempo", pois 

assim como o tempo, ele devora os seus filhos, por isso também muitas vezes é 

representado portando uma foice, símbolo do final de um período, a vida, como se 

pode ver na Fotografia 28. 

 
 

 
Fotografia 28: Estátua do deus Cronos.  

 

 

Eu já tinha percebido na adolescência a minha “obsessão” pelo tempo, o que 

se intensificou depois dos 40 anos e mais ainda depois dos 50. Já inicio este 

parágrafo “obcecada” com a passagem do tempo e com a idade. Ao pensar nisso, 

antes mesmo de imaginar que um dia eu poderia analisar minha própria 

autobiografia, tentava entender a razão dessa preocupação com o passar do tempo. 

Uma das razões obviamente tem relação com a minha história de vida. Costumava 

ter a impressão de que as coisas para mim sempre aconteciam atrasadas, ou que 

eu sempre tinha que esperar muito para algo de bom acontecer na minha vida e isso 

desde criança, na verdade. Só conheci meu pai aos quatro anos de idade. Isso 

apenas não seria o suficiente para eu me preocupar tanto assim com a passagem 
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do tempo. Acontece que as três irmãs de meu pai com quem eu e minha mãe 

tivemos que morar depois que ele saiu da Grécia e veio para o Brasil contribuíram e 

muito para essa ansiedade com relação ao futuro.  

 Passei os quase quatro anos, em que morei com minhas tias e com um 

primo pouco mais velho que eu, ouvindo-as me contarem histórias infantis, contos 

de fadas em que o príncipe era sempre o meu pai, longe, no Brasil e eu a princesa 

presa na torre do castelo (na Grécia) esperando ser resgatada. Como imaginávamos 

que meu pai logo nos chamaria para vivermos todos juntos no Brasil, as minhas 

pobres tias, conforme o tempo ia se passando e meu pai nem mais dava notícias, 

tinham que dar novas versões para as histórias que me contavam e respostas para 

a minha típica pergunta infantil: “Quando vamos para o Brasil?” ou algo parecido 

relacionado a tempo. 

 Quando finalmente chegou o grande dia, ainda tivemos que enfrentar uma 

viagem de 15 dias de navio para chegar ao porto de Santos. Desde então, minha 

vida está, de alguma forma, sempre centrada em épocas, idades, momentos, 

previsões e anseios pelo futuro, lembranças do passado e desejos de muitas vezes 

entrar em um túnel do tempo para voltar a minha adolescência e viver o que deixei 

de viver ou então reviver os muitos belos momentos da maravilhosa década de 

1970, por exemplo. 

 Por tudo isso, como era de se esperar, minha biografia inicia-se com muitas 

datas, idades, como também lugares. As Circunstâncias de Tempo tomam uma 

grande parte de cada um dos parágrafos que compõem o meu relato e devo 

ressaltar que, ao escrevê-lo, não estava nem pensando nessas questões relativas a 

tempo, pois o meu relato foi produzido em um período bastante anterior à análise.  

 A partir dessas observações, a imagem que percebo em minha autobiografia 

é a de alguém correndo rumo a algum lugar com um relógio na mão, para o qual 

frequentemente olha. Essa imagem me traz outra, retirada de uma história infantil de 

que muito gosto, porque trata de lugares e de tempo: a do Coelho Branco apressado 

de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll (2010, p.12), com aquele enorme 

relógio na mão para o qual ele olha freneticamente e repete: “É tarde, é tarde (...) 

tenho pressa, tenho pressa (...)”. 

 É como se o deus Cronos, da mitologia grega, estivesse sempre me 

perseguindo, para me devorar, se negando a colaborar comigo, e eu tivesse sempre 
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que me esforçar muito para alcançar meus objetivos, isto é, chegar à realização 

pessoal e profissional.   

 Uma outra possibilidade para explicar a minha relação com o tempo é que, 

na fase adulta, sempre me vi às voltas com muitas responsabilidades e 

frequentemente com a impressão de ter pouco tempo para realizá-las, e já que 

Cronos sempre devora seus filhos, talvez eu esteja fugindo dele, com medo de ser 

devorada, o que representaria, ao não conseguir cumprir minhas responsabilidades 

no tempo esperado,  uma derrota, ou “morte”. 

 Nesta corrida, na verdade olímpica, já que Cronos está presente, tenho 

como companheiros de percurso as pessoas que fizeram, fazem ou farão parte da 

minha vida e que também correm para os seus destinos em busca de seus objetivos 

de vida. Dentre essas pessoas, algumas, mais afortunadas por Zeus, a quem as 

Olimpíadas eram dedicadas, chegam rapidamente a suas metas, e outras, como eu, 

demoram mais, pois, sem a colaboração de Cronos, a pista a nossa frente parece 

tornar-se cada vez mais longa.  

 Uma razão a mais pela qual sinto que Cronos está sempre contra mim é 

porque quase todos os eventos marcantes de minha vida aconteceram, na minha 

concepção, mais tarde do que era de se esperar. Estudei seis anos de primário, pois 

não consegui passar no exame de admissão para pular a sexta série, como se 

costumava fazer na época, mais quatro anos de ginasial e três anos de Segundo 

Grau, totalizando 13 anos de ensino básico. Antes de me formar em Letras, passei 

dois anos no curso de Matemática, e ainda perdi um ano antes de fazer outro 

vestibular, daquela vez para a licenciatura em Letras, isto é, comecei a graduação 

em Letras com 24 anos, quando a maioria começava aos 19 ou 20 anos na época. 

 Demorei a me casar, pelo menos segundo os padrões culturais gregos de 

meu pai, o que só aconteceu aos quase 27 anos. Para “compensar”, engravidei logo 

aos três meses de casada e três meses após o nascimento do meu primeiro filho, 

engravidei novamente. Ocorre que por causa da criação de meus três filhos, já que 

minha filha nasceria três anos após meu segundo filho, precisei parar de trabalhar 

por cinco anos, embora eu desse aulas particulares nesse período, e devido a 

nossos problemas financeiros, já que o país não passava por uma boa fase 

econômica naquela época, decidimos nos mudar para Natal e recomeçar. Até que 

nos equilibrássemos novamente, passaram-se uns 10 anos e foi quando, depois de 

me separar do pai de meus filhos, decidi fazer o mestrado, coincidentemente na 
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mesma época em que fui substituta pela primeira vez em uma universidade pública. 

Foi nesse momento que senti que voltava a me aproximar da linha de chegada de 

meus objetivos de vida e desde então já se passaram quase sete anos nessa 

“corrida” rumo aos objetivos acadêmicos e profissionais. 

 Dizem que a vida é uma viagem, mas que o mais importante é desfrutar da 

paisagem, do percurso, embora eu não concorde com isso plenamente, e por 

identificação, por solidariedade ou para não me sentir só nessa corrida olímpica, vou 

tentando ajudar como posso a outros que, como eu, fazem parte do pelotão mais 

atrasado. Apesar da imagem de corrida e de corredores, essa não é uma 

competição entre nós: essas pessoas não são meus concorrentes. Na verdade, 

cada um de nós tem um objetivo diferente, por isso não competimos para ver quem 

chega primeiro a uma única linha de chegada, pois são várias as chegadas, de 

acordo com o objetivo de cada corredor. Alguns não entendem isso e vão tentando 

nos atropelar, como se pudéssemos lhes tirar o primeiro lugar. Entretanto, eu 

sempre estou querendo ajudar os que tropeçam, ou os que têm alguma dificuldade 

no percurso, porque entendo que cada um tem sua corrida individual e estamos 

competindo conosco mesmos, para nos superarmos, e não uns contra os outros.  

 A partir principalmente das Circunstâncias de Tempo e Lugar, é que 

podemos observar a metáfora da corrida para alcançar um objetivo: pois corrida 

envolve espaço e tempo e, na GSF, as noções de tempo e de espaço estão 

evidenciadas pelo Sistema de Transitividade, que se compõe de três elementos, 

segundo a perspectiva de Halliday (1985) que são os Processos e os Participantes, 

como já vimos mais detalhadamente, no item 2.2.1.1 (A) do capítulo 2, e na análise 

dos questionários do capítulo 4, e as Circunstâncias, que, embora sejam 

consideradas menos obrigatórias na realização da transitividade, possuem o papel 

de localizar os Processos no tempo e no espaço e, no caso da análise de minha 

autobiografia, com relação às metáforas nela encontradas, as Circunstâncias são 

fundamentais para se confirmar a imagem de alguém correndo para um objetivo. 

 Passo a relacionar e analisar as Circunstâncias de Tempo e Lugar de meu 

relato, a fim de compreender como se apresenta à metáfora de alguém correndo 

rumo à linha de chegada observada por mim em minha autobiografia. 

 A seguir algumas escolhas lexicais em minha história, Circunstâncias de 

Tempo (em negrito) e outras de Lugar (sublinhadas), que apontam para essa 
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imagem de alguém correndo de um lugar (a partida) para o outro (a linha de 

chegada). 

 

Sou grega e filha de gregos. Nasci em Atenas, como o meu pai. Minha mãe é do 
interior da Grécia, da região de Larissa, de uma cidade chamada Rapsani, ao pé 
do Monte Olimpo. Meu nome, Maria, foi escolhido em homenagem às minhas 
avós materna e paterna, como é de costume no meu país de origem. Meu pai, 
em 1957, veio trabalhar como motorista de caminhão na construção de Brasília e 
eu e minha mãe viemos depois, em 1962, quando só então o conheci, aos 
quatro anos de idade, pois ele havia deixado minha mãe grávida na Grécia ao 
vir para o Brasil [...] 
Cresci brincando na rua, entre os bairros da Lapa e Glória, no Rio de Janeiro.  
Estudei na escola Deodoro, no antigo primário, e fiz lá até o admissão, que 
correspondia à sexta série. Foi na Escola Deodoro que aprendi meus 
fundamentos de língua portuguesa que muito me auxiliaram a me destacar nas 
letras durante todo o meu período escolar e na vida [...] 
O meu amor pela leitura e escrita veio de onde menos se podia esperar. Minha 
mãe mal falava o português nos primeiros anos de Brasil, mas aos poucos foi 
aprendendo com a convivência dos vizinhos e comigo, que falava português o 
tempo todo em casa em vez de grego. Minhas tias paternas mandavam vez por 
outra livros infantis e de contos de fadas para mim, da Grécia, e minha mãe, que 
tinha estudado só até a quarta série do fundamental em sua terra natal, os lia 
para mim, em grego, todos os dias depois do almoço (eu mesma). 
 

 

 Conforme Lakoff e Johnson (2002) esclarecem sobre as metáforas 

conceituais, muitas vezes nos referimos ao tempo, que é abstrato, com expressões 

ou palavras que representam as nossas experiências corporais de espaço, que são 

concretas. Em meu relato, percebi exatamente essa metáfora conceitual de espaço 

em algumas Circunstâncias de Tempo, o que corrobora a imagem de alguém 

correndo rumo a um objetivo, já mencionada anteriormente: “no início”, “no final”, “na 

metade”, “desde o início”, “finalmente”, “no decorrer”, “desde”, “dali para frente”, “o 

final”, “terminar”. Embora sejam Circunstâncias de Tempo, eu uso a ideia de espaço 

para materializá-las: início, fim e meio de um percurso (“no início”, “no final”, “na 

metade”); ideia de trecho percorrido (“no decorrer”, o processo “terminar”, “dali para 

a frente”, “desde o início”). Além disso, uso outras Circunstâncias de Tempo sem 

fazer referência a espaço, indicando datas, épocas, momentos, o que confirma 

minha “obsessão” pela passagem de tempo.   

 O Quadro 27, a seguir, lista as Circunstâncias de Tempo de meu relato, pela 

ordem em que aparecem na minha autobiografia e em dois grupos distintos em 

minha história pessoal e em minha história profissional. 
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Quadro 27: Circunstâncias de tempo e minha história pessoal e profissional. 

 
 

 Esse uso recorrente de Circunstâncias de Tempo confirma a ideia de alguém 

que corre contra o tempo (pois Cronos está sempre prestes a me devorar) e, quando 

a noção de tempo é materializada através da metáfora de espaço, juntamente com 

as Circunstâncias de Espaço no Quadro 28 a seguir, temos a confirmação da 

metáfora de alguém percorrendo um espaço em determinado tempo para chegar a 

algum lugar. 

 As Circunstâncias presentes em meu relato também deixam mais claros os 

quatro movimentos que o pesquisador faz em uma pesquisa narrativa: (1) presente 

(introspectivo), (2) presente (extrospectivo), (3) passado (retrospectivo) e (4) futuro 

(prospectivo) (CLANDININ; CONNELLY, 2011). Lembrando que, segundo Mello 

CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO   

Em minha história pessoal Em minha história profissional 

em 1957 
depois  
em 1962  
só então  
aos quatro anos de idade    
no antigo primário  
até o admissão  
durante todo o meu período 
escolar  
de onde menos se podia esperar   
nos primeiros anos de Brasil  
aos poucos  
o tempo todo  
até a quarta série  
todos os dias  
depois do almoço            
vez por outra  
logo no primeiro ano  
naquela época  
no início  
aos 10 anos  
depois /nunca mais  
no final  
aos 14 anos  
pelos três anos  
na metade do curso  
nunca mais /sempre  
pela primeira vez  
quando os conseguia  
anos mais tarde  
depois da aula  
naqueles três anos  
quando eu estava no primário  
assim que /antes 

atualmente 
quando (adentrei a sala) 
até os dias de hoje  
31 anos depois 
naquela primeira aula 
em 1992 
desde o início 
hoje 
desde criança 
muitos anos mais tarde 
depois do mestrado 
a segunda vez 
durante seis anos 
por muitos anos 
ainda 
daquela vez 
quando havia 
na maioria das vezes 
mais tarde 
finalmente 
até então 
por essa ocasião 
pela segunda vez 
daquela vez 
de final de semestre 
outros semestres 
desde o início dos anos 80 
após a defesa  
logo depois  
na segunda vez  
anteriormente 
na época de sua 
implantação 
de então/ até hoje 

ao ingressar  
em 2010 
logo após terminar o 
mestrado  
em 2009 
durante a minha 
carreira 
desde que entrei em 
contato  
pela primeira vez na 
vida 
pela primeira vez 
também, 
desde 2010 
vez por outra 
por dois semestres 
um ano depois 
algumas vezes 
em algumas outras 
vezes 
já no último semestre  
pela terceira vez 
pela primeira vez 
outras duas anteriores 
jamais 
um dia 
dali para a frente 
não mais 
o final do meu 
doutoramento 
 
 



162 
 

(2004), o movimento introspectivo é como estou tentando compreender essa 

experiência, o extrospectivo, é o que os outros pensam sobre o que eu estou 

fazendo, o retrospectivo é olhar para a experiência que eu vivi ou estou vivendo no 

momento e o olhar prospectivo é o movimento da reconstrução, o olhar o futuro. 

Alguns exemplos de Circunstâncias envolvendo esses movimentos relacionados ao 

presente, passado e futuro e retirados de minha autobiografia podem ser vistos no 

Quadro 28: 

 

TEMPO CIRCUNSTÂNCIAS 

presente  até hoje, até os dias de hoje, durante a minha carreira 

passado  em 1957, naquela época, desde o início 

futuro  dali para a frente, o final do meu doutoramento, não mais 
                              Quadro 28: Circunstâncias e seus tempos correspondentes.  
                                                

 
 Esses movimentos, representados pelas Circunstâncias de Tempo, 

representam as perspectivas que se encontram em minha autobiografia e 

evidenciam que, ao recontar a minha história, eu sou além do sujeito que vivenciou 

as experiências, aquele que as recria ao contá-las, desempenhando, ao mesmo 

tempo, o papel de observador dessa experiência, ao realizar os quatro movimentos 

de um pesquisador narrativo ao interpretar um relato. 

 As Circunstâncias de Lugar, menos presentes do que as de tempo, em meu 

relato, apontam para a importância dos contextos em que vivi minha história, que 

seria outra se fosse vivida em lugares diferentes. Elas se dividem em lugares de 

minha história pessoal e lugares de minha história profissional e têm significados 

distintos nesses dois momentos e podem ser observadas no Quadro 29: 
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Quadro 29: Circunstâncias de lugar em minha história pessoal e profissional. 
 
 

 A lista de Circunstâncias de Lugar segue a ordem cronológica dos fatos em 

minha vida e observo que na área pessoal referem-se mais a minha origem e 

infância, apenas mostrando as mudanças de endereço ocorridas nessa época. Já na 

vida profissional, a maioria das Circunstâncias de Lugar sinaliza uma ascensão: de 

uma escola de inglês, passando por escolas de ensino médio, uma escola 

franqueada de inglês, instituição privada de ensino superior e, finalmente, uma 

instituição pública superior, confirmando a minha busca por um objetivo final que é 

ser efetivada em uma instituição de ensino superior, mas, para isso, tive que 

percorrer um trajeto de trabalho desde cursos de inglês, passando pelo ensino 

médio e superior privados, pelo ensino público superior como substituta e, por meio 

do doutorado, poder estar capacitada para finalmente prestar um concurso para uma 

instituição pública de ensino superior. 

 Clandinin e Connelly (1995) afirmam que nosso conhecimento e Panorama 

Profissional são formados por pessoas, coisas e lugares, pois o Panorama é 

tridimensional. Enquanto que na minha vida pessoal os lugares referem-se mais a 

locais onde nasci, me criei e onde vivi, a maioria nomes de cidades ou bairros, o 

mesmo não acontece na minha vida profissional, onde os lugares tem relação ao 

Panorama Profissional e isso certamente teve influência em minha construção de 

sentidos sobre minha experiência profissional, destacando os vários Panoramas 

pelos quais passei durante a minha vida de professora e que juntamente com as 

pessoas e coisas desse Panorama Profissional, ajudaram a construir o meu 

Conhecimento Profissional  ao qual recorri, principalmente quando comecei a 

CIRCUNSTÂNCIAS DE LUGAR  

Em minha história pessoal Em minha história profissional 

Atenas 
Grécia 
Monte Olimpo 
Rapsani 
Larissa 
Brasil 
Brasília 
país de origem 
Rio de Janeiro 
Lapa 
Glória 
na Escola Deodoro 
Natal 

uma sala  
no palco 
o mundo lá fora 
Natal 
em escolas de ensino médio 
na graduação 
sudeste do país 
daquela região 
uma universidade privada 
da universidade 
nessa instituição particular  
na mesma instituição pública 
outro departamento 
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ensinar IFE no nível superior, por não ter tido uma formação específica nessa 

abordagem. 

 É necessário esclarecer que as outras professoras também usam 

Circunstâncias em seus relatos, pois essas fazem parte do Sistema de 

Transitividade, embora não sejam obrigatórias. A diferença é que os Processos e 

Participantes em suas biografias é que colaboram para percebermos suas 

metáforas, enquanto que, no meu relato, são as Circunstâncias que mais se 

destacam na construção das metáforas, não só pelo número maior de 

Circunstâncias de Tempo em meu relato, mas também pelo papel destas com 

relação aos Participantes e Processos presentes em minha autobiografia, tornando-

as menos dispensáveis para compor as minhas metáforas do que as das outras três 

professoras. 

 Retomando a metáfora de guia, de quem vai à frente mostrando o caminho, 

de quem ajuda na corrida, conforme podemos ver na Figura 29, observei as 

seguintes escolhas lexicais relacionadas a ela: “respeitavam”, “transmiti-lhes 

confiança”, “segurança”, “eficiência”, “certeza”, “capaz”, “experiência”.  

 

 
Fotografia 29: Corrida olímpica na Grécia. Desenho em ânfora de terracota da antiguidade grega.  

 

 

Podemos confirmar isso pelo trecho que se segue: 

 

Lembro-me da minha primeira aula (...) Recordo-me que desempenhei com 
muita segurança e eficiência o meu papel de professora naquela primeira aula. 
Tive essa certeza, não porque eu mesma me julgasse capaz, mas por causa da 
reação e participação dos alunos e no trato deles comigo. Senti que me 
respeitavam, apesar da minha idade e da minha pouca experiência. De alguma 
forma, transmiti-lhes confiança, segurança e nem eu mesma sabia porquê (eu). 
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 Podemos também notar, novamente, a presença da referência temporal 

indireta: “minha pouca idade”, “minha pouca experiência” confirmando mais uma vez 

a minha preocupação com o tempo, com a idade.  

 Ainda relacionadas à metáfora de alguém que ajuda com as dificuldades do 

outro, observei os seguintes Processos que se relacionam a essa metáfora, nos 

trechos a seguir, que tratam das dificuldades de alunos e de como eu me interessei 

em descobrir a razão dessas dificuldades para poder ajudá-los e a outros alunos, 

que também as tivessem, por meio da minha pesquisa de mestrado: “observar, 

dificuldades”, “dar especial atenção”, “observava dificuldades persistentes”, 

“percebiam-se claramente as dificuldades”, “queria pesquisar”, “entender o porquê 

dessas dificuldades”. Não por coincidência, os Processos presentes nesses trechos 

são Mentais, indicando que tudo começou com questionamentos e ações internas e 

que depois se revelaram em ações externas (Processos Materiais); “com os 

conhecimentos que adquiri”, “pesquisar sobre esse tema”, “minha prática em sala de 

aula mudou bastante”, “usei como corpus”, “dar especial atenção”, “tentaria 

ingressar”, conforme excerto a seguir: 

 

(...)  comecei a observar as dificuldades dos alunos nas turmas que eu tinha  (...) 
Comecei, então, a dar especial atenção ao ensino dessa estrutura 
morfossintática nas minhas aulas, mas ainda assim, observava dificuldades 
persistentes nessa área em particular. Foi por essa ocasião que eu tentaria 
ingressar, pela segunda vez, no programa de mestrado da UFRN e decidi 
pesquisar exatamente sobre esse tema [...] 
Usei como corpus da minha pesquisa de mestrado as provas de final de 
semestre de três turmas (...). Percebiam-se claramente, pelos dados, as 
dificuldades em se interpretar corretamente os vários grupos nominais (...). Eu 
queria pesquisar e entender o porquê dessas dificuldades (...) (a pesquisadora). 
Após a defesa de minha dissertação de mestrado e com os conhecimentos que 
adquiri sobre IFE, minha prática em sala de aula mudou bastante (...) (eu 
mesma). 
 
 

 O meu desejo em ajudar aqueles e outros alunos foi tão grande, que 

descobrir as razões dessas dificuldades e como saná-las acabou se transformando 

em uma pesquisa de mestrado: eu queria ter mais “poderes” para poder ajudar 

quem precisasse, pois se entendesse a razão de suas dificuldades, poderia procurar 

meios para que elas não se repetissem com outros alunos ou ainda saná-las, caso 
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ocorressem, mesmo assim. Também queria me capacitar mais para desempenhar 

melhor o meu papel de auxiliadora. 

 Uma motivação semelhante me fez escolher o tema desta pesquisa, dessa 

vez para entender e, quem sabe, ainda que modestamente, ajudar outros colegas de 

corrida, de caminhada, a terem uma visão mais abrangente e precisa de IFE, 

embasada teórica e praticamente, através de relatos de outros professores de IFE e 

do meu. Em conversas com esses colegas, percebi que tínhamos muito em comum 

em relação ao ensino de IFE. Ao ler e ouvir seus relatos, que compõem os textos de 

campo desta pesquisa, eu comprovei que também nossas escolhas lexicais eram 

semelhantes assim como muitas experiências de vida e de prática em sala de aula. 

Os trechos de meu relato a seguir ilustram essa busca por mais formação em IFE e 

que, assim como eu, eu percebia que outros colegas também careciam dessa 

formação: 

 

No entanto, havia ainda uma limitação a ser superada. Eu, assim como vários 
outros colegas com quem já havia trabalhado, ainda tinha uma ideia equivocada 
a respeito de IFE: a de que era inglês somente para leitura de textos [...] 
Ao ingressar no programa de doutorado (...) logo após terminar o mestrado (...) e 
com um projeto de pesquisa sobre a formação dos professores de IFE e sua 
experiência no ensino dessa abordagem no nível superior, pude galgar mais um 
degrau rumo ao meu desenvolvimento e conhecimento dessa abordagem de 
ensino [...] 
Interessei-me por esse objeto de pesquisa porque observei no decorrer de minha 
carreira, desde que entrei em contato com o IFE, inclusive no nível superior, um 
descaso por parte dos professores de escolas de línguas, de faculdades 
particulares e públicas, e até mesmo de alguns coordenadores, para com essa 
abordagem, tratando-a como algo menor e até mesmo como não sendo “inglês 
de verdade”, como costumavam dizer alguns deles (eu mesma). 
 
 

 Ensinar IFE e aprender sobre essa abordagem de maneira mais consistente 

a ponto de chegar a um doutorado para alcançar esse objetivo também é um meio 

de ter condições de ajudar meus alunos e colegas de profissão a atingirem os seus 

objetivos, e eu os meus, e nos sentirmos mais realizados profissionalmente. Saber 

mais sobre IFE me faz sentir que tenho certas habilidades (“poderes”) que são um 

diferencial e que, com isso, posso desempenhar melhor o meu papel de facilitadora 

da aprendizagem. As passagens a seguir ilustram o que acabo de explicar: 

 

O ensino de IFE tem sido um diferencial em minha carreira, principalmente pelo 
fato de que a maioria dos professores da cidade com quem tive algum contato 
não tem um entendimento profundo sobre essa abordagem e não se sentem 
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seguros em ministrá-la quando necessário. Outro problema recorrente é que 
nem mesmo as instituições que procuram por esse profissional especializado 
sabem do que trata o IFE [...] 
O processo de doutoramento, a pesquisa e o estudo para desenvolver este 
trabalho deram-me uma visão e conhecimento ainda mais profundos e 
embasados teoricamente para continuar insistindo na importância do ensino e 
formação de professores nessa abordagem (eu mesma). 
 

 

 O doutoramento também me ajudou a “continuar a corrida”, pois meus 

planos eram seguir com o mestrado e o doutorado após a graduação, coisa que não 

foi possível logo após a graduação, já que engravidei no último ano da licenciatura e 

após um ano do nascimento do primeiro filho, nasceu o segundo. Com dois bebês 

para cuidar, tornou-se impraticável continuar meus estudos enquanto eles não 

crescessem e pudessem ir para a escola. No entanto, devido a outros fatores 

pessoais, como o nascimento de minha filha, três anos após o nascimento de seu 

irmão, e outros pessoais e econômicos, somente depois de 20 anos após a 

graduação é que pude, finalmente, entrar para o mestrado e logo em seguida para o 

doutorado.  

 

 

 

Fotografia 30: Vencedor de Olimpíada grega recebendo os louros dos deuses. 
 

 

 Eu retomava minha corrida para os meus objetivos profissionais e de vida e 

estava mais próxima da linha de chegada. Como na história de Vânia, a família ficou 

em primeiro plano e a carreira em segundo. Essas e outras questões comuns entre 

nós resultaram na seção seguinte, a respeito de como e em que pontos as nossas 

histórias se parecem, como exponho no próximo item. 
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5.3 Os sentidos partilhados nas nossas histórias: Afrodite, a deusa do amor 

 

 Remeto o leitor aos versos de Camões em Os Lusíadas (1999), Canto I, 

estrofe 20, sobre o Concílio dos deuses, do capítulo de Introdução deste trabalho, a 

fim de dar um encaminhamento sobre o rumo que o Concílio tomou, na obra 

camoniana, segundo o verso 33, do Canto I: 

 

Sustentava contra ele Vénus bela, 
Afeiçoada à gente Lusitana 
Por quantas qualidades via nela 
Da antiga, tão amada, sua Romana; 
Nos fortes corações, na grande estrela 
Que mostraram na terra Tingitana, 
E na língua, na qual quando imagina, 
Com pouca corrupção crê que é a Latina.              
                               (CAMÕES, 1999, p. 73) 
 
               
 

 Em Os Lusíadas, como resultado do Concílio, Afrodite (Vênus, a deusa do 

amor e da beleza) decide se colocar a favor dos navegadores portugueses 

juntamente com seu amante Ares (Marte, o deus da guerra), enquanto que Dionísio 

(Baco, o deus das festas e do vinho), outro de seus amantes, coloca-se contra os 

lusitanos. Com o consentimento de Zeus, o deus dos deuses e pai de Afrodite, ela e 

Ares partem em auxílio aos portugueses. 

 Afrodite, na mitologia grega, era a deusa da beleza, do amor e da fertilidade. 

No panteão romano, Afrodite foi identificada com Vênus. Segundo Hesíodo, Cronos, 

filho de Urano, mutilou o pai e atirou ao mar seus órgãos genitais, e Afrodite teria 

nascido da espuma (aphros, em grego) assim formada.  
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Fotografia 31: Quadro de Botticelli: O nascimento de Vênus.  

 
 

 Casada com Hefesto, por ordem de Zeus, Afrodite teve vários filhos com 

outros deuses e mortais. Com Ares, divindade da guerra, teve, entre outros filhos, 

Eros e Harmonia. Outros de seus filhos foram Hermafrodito, com Hermes, e Príapo, 

com Dioniso. Entre seus amantes mortais destacaram-se o pastor troiano Anquises, 

com quem teve Enéias, e o jovem Adônis, célebre por sua beleza.  As lendas 

frequentemente a mostram ajudando os amantes a superar todos os obstáculos. 

 Escolhi a metáfora de Afrodite para esta seção, principalmente por ela ser a 

deusa do amor e estar sempre ajudando os que amam. Em Os Lusíadas (CAMÕES, 

1999), ela ajudou os navegadores portugueses a cumprirem sua jornada, pois eles 

são retratados pelo escritor português no poema épico como aqueles que amam o 

seu país e são capazes de grandes empreitadas para aumentar os seus domínios. 

  Semelhantemente, ao encerrar a análise, identificando os sentidos 

partilhados das quatro professoras que continuavam ensinando IFE, percebo que 

um sentido que nós quatro partilhamos é exatamente o amor pelo que fazemos e o 

desejo de querer ajudar aos alunos a alcançarem seus objetivos de aprendizagem e 

de vida. Por tudo isso, não somente eu, mas também as outras três professoras, 

representamos o papel de Afrodite, quer seja porque ela personifica o amor, quer 

porque representa a fertilidade e, por extensão, a maternidade, tendo muitos filhos 

(os alunos) a quem está sempre pronta a ajudar a realizarem suas empreitadas de 

vida. 
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 Ao comparar os textos de campo das quatro professoras que continuam 

ministrando IFE, observei muitas semelhanças entre nossos relatos, além da que 

acabo de apontar, as quais dividi por temas e que passo a analisar: 

 

(a) Busca por uma formação 

 

 Um objetivo comum a nós quatro é a busca por uma formação para 

melhorarmos nossa prática. Todas têm como objetivo chegar ao doutorado. Algumas 

já terminando, como eu e Vânia, e as outras duas se preparando para uma seleção 

(no momento em que esta análise estava sendo concluída, ambas passaram). 

Todas atribuem à formação vertical uma melhora em sua prática. Algumas 

reconhecendo esse fato claramente como Clarice e eu, ou deixando isso implícito ao 

buscarem essa formação, pois todas nós almejamos o título de doutora.  

 Tanto Laura11 quanto eu temos como objetivo ser efetivadas como 

professoras em uma instituição pública de nível superior, como ela relata em sua 

entrevista. Diferentemente de mim, Laura começou cedo sua busca por uma 

formação acadêmica, emendando o mestrado à especialização e tentando o mesmo 

com o doutorado. A diferença é que Laura é solteira e priorizou sua vida profissional, 

ao contrário de mim e de Vânia, que adiamos nossa formação acadêmica por causa 

da família.  

 Embora Clarice não se refira a essa questão relacionando-a à família,  

somente recentemente retomou a sua formação acadêmica e estabeleceu como 

objetivo continuar até o doutorado. O motivo principal para essa retomada, segundo 

ela, foi a busca pela satisfação pessoal e profissional, já que havia entrado no 

ensino público superior antes de ter feito mestrado ou doutorado e, de alguma 

forma, queria ter essa formação, pois todos os seus colegas no departamento em 

que trabalha a possuíam e para ela isso também se tornou uma questão de se sentir 

valorizada e equiparada aos outros colegas, o que teria, inclusive, reflexos em sua 

remuneração, já que estava para se aposentar.   

 

 

                                                           
11

 No segundo semestre de 2013, Laura foi aprovada em concurso público para uma universidade 

federal, como professora auxiliar. 
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(b) Exigências na infância 

 

 Percebemos nos relatos que as quatro professoras foram bastante exigidas 

na escola, Clarice, Laura e eu pelos pais, mas no caso de Vânia a exigência partiu 

dela mesma e não dos seus pais. Ainda assim, vemos o esforço delas, desde muito 

jovens, para atingir um certo nível de excelência, seja por exigência dos pais, seja 

porque elas próprias passaram a procurar isso depois de um certo tempo ou sempre 

o procuraram espontaneamente, como Vânia. É muito provável que essa exigência 

se reflita em sua prática, para com seus alunos, mas a única que deixa claro essa 

transferência é Clarice, quando afirma que, apesar de ter medo da tia autoritária que 

era sua professora quando criança, ela passou a querer imitá-la nas brincadeiras de 

escolinha.  

 Somente Clarice e eu fazemos referência a professores duros na infância. 

Laura se refere a um professor que dividiu as turmas por níveis, mas relata isso 

como algo positivo, já que a turma do nível mais alto a que ela pertencia se destacou 

na escola em que estudou no ensino médio. Vânia se refere a um professor, 

explicando que ele havia sido seminarista e que era seu professor de canto na 

escola. Clarice lembra-se da professora de ciências chata e grosseira e eu da 

professora-bruxa das duas primeiras séries. Apesar disso, ambas adorávamos a 

escola assim como Vânia e Laura. 

 Diferentemente das três, Vânia foi a única que estudou quase que 

exclusivamente em escolas particulares de bom nível e, até quando ela mesma quis 

ir para uma escola pública, escolheu a que era considerada a melhor. As outras três 

estudaram quase que exclusivamente em escolas públicas, mas somente Laura se 

ressente disso, declarando que tinha que se adaptar toda vez que ia para uma delas 

e se referindo ao nível dessas escolas de maneira negativa, na maioria das vezes. 

 Outro ponto em comum entre nós quatro é a presença muito forte da figura 

paterna. No caso de Vânia, figura também representada pelo avô. Para mim, Laura 

e Clarice, nossos pais atuaram como professores, pois acompanhavam nosso 

desenvolvimento escolar, nos ajudando como podiam nas tarefas escolares, e no 

caso de Laura, Vânia e Clarice, a mãe também participava desse processo. Minha 

mãe participou de maneira indireta, já que não lia em português, e por isso não 

podia me ajudar com as tarefas escolares, mas lia para mim em grego, o que 

desenvolveu em mim um interesse e amor pela leitura. Vânia e Laura tiveram pais 
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militares, mas eu e Clarice não. No entanto, há em comum o fato de todos os pais 

serem exigentes, alguns até severos, como o meu e o de Laura. 

 

(c) Amor pela leitura 

 

 É evidente nos quatro relatos, em uns mais que em outros, o envolvimento 

com a leitura desde a tenra idade. Vânia se refere às coleções dos irmãos Grimm e 

de Monteiro Lobato que adorava ler; eu às minhas experiências com revistas em 

quadrinhos, como Laura, e mais tarde com a literatura em geral, em especial a 

americana. Clarice não relata sobre leituras de livros infantis na infância, talvez 

porque era apaixonada por matemática na época, mas narra como lia livros de 

História para participar de concursos de leitura. No entanto, o seu envolvimento com 

a leitura fica mais evidente quando ela se envolve com IFE. 

 Esse interesse pela leitura das quatro professoras pode explicar, pelo menos 

em parte, sua preferência por IFE, já que todas acabaram ensinando essa 

abordagem na sua modalidade de leitura e interpretação de textos. 

 

(d) Envolvimento com IFE e concepções a respeito dessa abordagem 

 

 O envolvimento das quatro professoras deu-se por acaso ou por exigências 

de circunstâncias de trabalho. De qualquer modo, o que quero ressaltar aqui é que 

nenhuma de nós decidiu, pelo menos no início, ensinar IFE por vontade própria, 

muito provavelmente porque a maioria de nós (à exceção de Vânia) não sabia no 

início de nossa prática com essa abordagem do que se tratava exatamente. 

 Laura ainda não teve oportunidade de escolher se continuará ensinando IFE 

(como é substituta pela primeira vez, a instituição, como é de costume, lhe atribuiu 

as disciplinas do semestre e normalmente a maioria é de IFE, dado que os 

professores efetivos preferem outras disciplinas mais relacionadas a IG, por 

exemplo, já que estes possuem maior liberdade de escolha, o que os substitutos não 

têm), mas em sua entrevista ela afirma que gostaria de continuar ensinando IFE 

porque se percebem os resultados mais rapidamente, no entanto, acrescenta que 

não se vê ensinando apenas essa abordagem no futuro. 

 Vânia, Clarice e eu, por vontade própria, escolhemos ensinar somente IFE, 

cada uma em um momento diferente de sua vida profissional. Clarice ainda informa 
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que nunca teve opção, desde que foi para o campus onde hoje trabalha, de ensinar 

algo diferente, e que acabou se aprofundando e se especializando em IFE por causa 

disso, o que nos dá a impressão de que agora ela não iria mesmo querer ensinar IG, 

por exemplo, já que ensinar IFE acabou se tornando um diferencial para ela, 

considerada, já há algum tempo, como um referencial dentro da instituição, a ponto 

de ter coordenado uma área responsável pela proficiência para o mestrado e o 

doutorado. Quando comento isso com ela, na entrevista, Clarice, modestamente 

nega ter se tornado esse referencial, mesmo quando ela é lembrada de seu cargo 

de coordenadora na área e pelo fato de ser sempre procurada pelos novatos, 

substitutos principalmente, quando eles precisam saber o que é e como é ensinar 

IFE. 

 Vânia, que sempre ensinou mais disciplinas envolvendo IG, ao ser 

convidada a ensinar IFE, devido ao aumento de demanda da disciplina na instituição 

e depois de alguns anos ensinando outras disciplinas, aceitou sem restrições e, 

como ela mesma diz em seu relato, “abraçou” a abordagem com muito trabalho e 

pesquisa. Vânia é enfática em sua entrevista ao afirmar por diversas vezes que “dá 

trabalho” planejar e organizar uma aula de IFE e seu material, justamente porque a 

cada público diferente, o professor precisa pesquisar textos da área de interesse dos 

alunos e também devido ao levantamento de necessidades, que são diferentes de 

uma turma para a outra. Podemos ver um trecho de sua autobiografia sobre essa 

questão também:  

 

Confesso que é trabalhoso, pois acontece de nós, professores de inglês 
instrumental, hoje denominada Inglês para Fins Acadêmicos, assumirmos 
turmas numerosas, além de que, turmas nomeadas como sendo de um curso, 
na verdade são turmas muito heterogêneas (exceto as dos cursos de Turismo 
e Biblioteconomia) com alunos advindos dos mais variados cursos e das mais 
variadas áreas. Somados a isso, temos em uma mesma turma, alunos com os 
mais diferentes níveis (Vânia). 
 
 

 Embora Clarice não use a expressão “dar trabalho” ou “ser trabalhoso” em 

seu relato com relação a dar aulas de IFE, podemos perceber isso claramente, pois 

ela estava sempre procurando novas fontes de textos para que fossem sempre 

atualizados e de acordo com a área dos alunos. Estava sempre recebendo livros de 

outras universidades ou adquirindo outros também relacionados a IFE. Esse fato 
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sobre o trabalho extra que acarreta ensinar IFE também é percebido na entrevista 

de Laura e em meu relato. 

 Como percebemos na seção anterior, eu e Clarice passamos muito tempo 

de nossa vida profissional ensinando IFE, acreditando que se tratava apenas de 

inglês para leitura de textos, corroborando Ramos (2005) em relação aos mitos 

sobre IFE.  Já Vânia teve uma disciplina específica sobre IFE na especialização que 

cursou logo após a graduação e, por isso, ela sabia que a abordagem poderia 

contemplar qualquer uma das quatro habilidades, dependendo das necessidades 

dos alunos. Laura, também por causa da especialização, recebeu a mesma 

informação que Vânia a respeito do que é realmente IFE e por isso pôde aplicar 

esses conhecimento em sua prática. 

 Somente no mestrado, para Clarice, e no doutorado, para mim, é que nós 

duas tivemos contato com os autores que são referência dessa abordagem 

mundialmente e somente a partir desse ponto é que nós pudemos aplicar esses 

conhecimentos em nossa prática e em nossas pesquisas de pós-graduação stricto 

sensu. 

 Embora eu esteja sempre usando como referência a respeito de se ter uma 

concepção mais abrangente de IFE o fato de se saber que essa abordagem pode 

envolver mais de uma das macro-habilidades de aprendizagem da língua inglesa, 

certamente não é apenas esse o único ponto que sinaliza se conhecemos, ou não, 

IFE, de acordo com os autores mais conceituados da área. O levantamento de 

necessidades é outra característica dessa abordagem e saber sobre isso poderá 

fazer uma grande diferença no planejamento de uma disciplina de IFE, pois o 

professor levará em conta não só o conteúdo de modo geral, mas se ele supre as 

necessidades daquele público-alvo para o qual se destina a disciplina.  

 Outra característica do conceito mais abrangente e atualizado de IFE diz 

respeito à questão de o professor dessa abordagem ser um professor pesquisador e 

conteudista, isto é, aquele que na maioria das vezes precisará elaborar o seu próprio 

material didático para suprir as necessidades de um determinado grupo. Ao saber 

dessa atribuição do professor de IFE, o professor não ficará dependente de 

materiais já prontos existentes no mercado e que, muitas vezes, não contemplam as 

necessidades dos seus alunos, gerando assim muita frustração por parte destes e 

do próprio professor, por não perceber resultados mais satisfatórios ao usar um 

material que não atende às necessidades específicas de seu público. 
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 Ao usar o parâmetro das macro-habilidades em IFE para identificar que nós 

não tivemos a formação específica nessa abordagem, minha intenção foi a de 

sinalizar que, muito provavelmente, os professores que não possuem esse 

conhecimento (o de que IFE pode ir além da leitura de textos), provavelmente  

também não possuiriam os demais conceitos (sobre o levantamento de 

necessidades e sobre a necessidade de pesquisa e de elaboração de material 

próprio, por exemplo). E, como apontam os autores usados em nossa 

fundamentação teórica a respeito de IFE (HUTCHINSON; WATERS, 1987; 

DUDLEY-EVANS; ST. JOHN, 1998), seguir esses princípios básicos  fará  diferença 

no resultado final de uma disciplina ou curso de IFE. 

 Esses sentidos partilhados apresentados nesta seção revelam que o trajeto 

de uma professora de inglês que não recebeu formação na licenciatura para ensinar 

essa abordagem segue algumas etapas que são comuns, pelo menos a nós quatro 

desta pesquisa, a saber:  

 

(1) o interesse, a afinidade, o amor por essa abordagem, principalmente quando se 

verificam os resultados muito rápidos ao final de um semestre da disciplina de Inglês 

Instrumental, quando percebemos que, após pesquisar textos de acordo com as 

necessidades dos alunos, elaborar um material e plano de curso que contemple 

essas necessidades e do curso em questão, tentar perceber as necessidades e 

progresso dos alunos no decorrer do semestre e ajustar o curso para atender essas 

necessidades, os alunos chegam ao final do semestre conseguindo entender textos 

escritos na língua inglesa, o que no início do semestre lhes era mais difícil, e 

aqueles que já tinham mais habilidade a desenvolvem ainda mais no decorrer da 

disciplina. 

 

(2) Todas nós fomos bastante exigidas na infância, a maioria pelos pais e Vânia por 

iniciativa própria. Isso revela que as quatro são bastante cuidadosas com relação a 

tudo o que fazem e mesmo em se tratando de algo que desconhecem, como 

aconteceu com relação a IFE, nos empenhamos estudando por conta própria e, ou 

procurando ajuda com quem é mais experiente na área. 

 

(3) Amor pela leitura. Todas nós, desde a infância, desenvolvemos um amor pela 

leitura começando pelas histórias infantis, com a exceção de Clarice que lia outros 
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tipos de livros e que se interessou mais ainda por leitura quando teve a oportunidade 

de ensinar IFE pela primeira vez. Esse fato pode contribuir como um dos elementos 

para explicar por que nós quatro temos prazer de ensinar Inglês Instrumental na 

universidade, já que esta disciplina visa desenvolver as habilidades de leitura na 

maioria das vezes. 

 

(4) As concepções a respeito de IFE de todas nós, antes de receber algum tipo de 

formação sobre a abordagem, se relacionam a considerar IFE como inglês somente 

para leitura de textos. Do mesmo modo, todas nós consideramos que ensinar IFE é 

trabalhoso, pois demanda pesquisa para encontrar textos da área de interesse dos 

alunos e montar o seu próprio material, além de ter que aprender vocabulário 

específico de cada área. No entanto, todas nós achamos que todo esse trabalho é 

recompensado ao percebermos os resultados no final do semestre, o que é um dos 

principais motivos de gostarmos de ensinar essa abordagem. O envolvimento com 

IFE deu-se casualmente para nós quatro, sem que nenhuma tenha procurado 

ensinar Inglês Instrumental por iniciativa própria, mesmo porque, a maioria de nós, 

não tinha conhecimento sobre como ensiná-lo. 

 

(5) A busca por formação e informação em IFE pôde ser percebida como algo em 

comum a nós quatro, visto que não recebemos formação na graduação e, à medida 

que nos envolvíamos com a abordagem, percebíamos as necessidades dos alunos 

e as procurávamos suprir conhecendo mais sobre estratégias de leitura, materiais 

mais adequados e de como desenvolver nosso conhecimento nessa área. Para 

tanto, duas de nós procuramos com outros colegas mais experientes informações e 

conselhos sobre como ensinar IFE e as outras, por meio de pesquisa e cursos, 

procuraram complementar o seu conhecimento sobre a abordagem. 

 

5.4 A contribuição da GSF na compreensão das histórias 

 

 No capítulo 4, analisamos apenas os questionários respondidos pelos nove 

professores participantes iniciais. Essa análise dos questionários, por ter perguntas 

fechadas e as perguntas abertas terem suas respostas mais limitadas e por isso não 

poderem ser consideradas narrativas propriamente ditas, foi realizada apenas 
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linguisticamente, através do Sistema de Transitividade (Halliday, 1994), 

considerando principalmente os Processos e seus Participantes. 

 Essa análise linguística nos possibilitou perceber a construção dos sentidos 

dos professores, apesar da limitação dos textos das respostas abertas, apenas 

destacando, classificando e analisando os Processos usados nesses textos e seus 

Participantes. A partir dessa análise, pudemos perceber das três professoras, além 

que continuavam ensinando IFE, que estas estavam bem mais envolvidas com a 

abordagem do que os outros seis professores e, portanto,  teriam mais histórias a 

nos contar sobre o ensino dessa abordagem, o que nos levou a fazer as entrevistas 

e a pedir-lhes que escrevessem suas autobiografias.  

 Mesmo tendo alguns dos outros seis professores declarado que preferiam 

ensinar IFE, ou que não fazia nenhuma diferença ensinar essa abordagem ou IG, o 

fato é que alguns deles já não ensinavam IFE fazia bastante tempo ou não a 

ensinavam antes do momento da análise.  O que comprova esse maior 

envolvimento das três professoras foi exatamente o fato de ainda continuarem 

ensinando a abordagem e também por suas escolhas léxico-gramaticais (Processos 

e Participantes) revelarem uma maior relação afetiva com IFE, que também foi 

confirmado através da análise de suas autobiografias e entrevistas, enquanto que as 

escolhas léxico-gramaticais dos outros seis professores não revelaram, em sua 

maioria, esse envolvimento. 

 O fato é que os professores, em qualquer área, na verdade, têm 

preferências com relação a ensinar certas disciplinas com as quais se identificam 

mais. Não estamos de modo algum afirmando que os seis professores que não 

foram escolhidos para contar suas histórias não estão ensinando IFE porque 

consideram esta uma abordagem menos importante (pelo contrário, pois a maioria 

em suas respostas ao questionário corroborou a importância de disciplinas de IFE 

no nível superior) ou que não a estão ensinando porque não possuem conhecimento 

suficiente, pois mesmo todos eles tendo afirmado não terem tido formação na 

graduação, a maioria se diz autodidata e muitos pareceram saber do que trata o IFE, 

de acordo com as definições em nossa fundamentação teórica. Entendemos que é 

apenas uma questão de identificação e de escolha baseada em preferência e 

afinidade. 

 Para analisar os nossos relatos decidimos usar também a GSF, além dos 

conceitos de metáfora de Lakoff e Johnson (2002), bem como os construtos de 
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Connelly e Clandinin (1988) e Clandinin e Connelly (1995) sobre o Conhecimento 

Prático Pessoal e Profissional do professor e também a noção de construção de 

sentidos de Ely, Vinz, Downing e Anzul (2001). 

 A GSF de Halliday (1985, 1994) nos ajudou a embasar melhor a construção 

dos significados das metáforas encontradas e sua interpretação, através da análise 

linguística de escolhas lexicais tais como Processos, Participantes e Circunstâncias 

através do Sistema de Transitividade. Poderíamos ter optado por uma interpretação 

apenas hermenêutica, que também foi realizada na análise, mas optamos por incluir 

a análise linguística, pois a usamos no capítulo 4, com os questionários, o que nos 

rendeu resultados relevantes, os quais nos levaram à segunda parte da análise, a 

dos relatos, no capítulo 5. 

 Usamos a interpretação linguística também nos relatos, por querermos tirar 

o máximo das nossas histórias e para que a  interpretação pudesse ser um pouco 

menos subjetiva, dado o fato de que parte de nossas histórias e prática acontecem 

em um mesmo Panorama Profissional (o contexto profissional em que os relatos 

ocorrem é o mesmo, a UFRN) e porque essa pesquisa narrativa é do tipo living, isto 

é, vivencial (nós quatro vivenciamos juntas essas histórias, no que tange IFE) e não 

telling, ou seja, não contamos apenas histórias de quatro professoras, mas 

compomos, juntas, os nossos significados. Apesar de sabermos, pelo texto de Ely, 

Vinz, Downing e Anzul (2001), que a construção de significados é diferente para 

cada pesquisador que conduz uma pesquisa narrativa, e que os mesmos textos de 

campo podem ser interpretados de maneiras diversas por outros pesquisadores 

narrativos, ainda assim quisemos acrescentar um olhar sistêmico-funcional à nossa 

análise dos textos de campo para que essa construção de significados pudesse ser 

um pouco menos parcial, ainda que saibamos que a total imparcialidade em uma 

pesquisa como a nossa não é possível, já que pesquisa e pesquisador se 

confundem em uma pesquisa narrativa deste tipo. 

 A partir dos princípios da GSF, usados também na análise das 

autobiografias, foi possível compreender de maneira mais detalhada as histórias dos 

professores participantes desta pesquisa, pois pudemos analisar os relatos partindo 

do nível da oração e a partir daí ampliamos para os relatos como um todo (o 

discurso) usando também os outros construtos já citados anteriormente. Desse 

modo, estamos colaborando também para comprovar que a análise linguística de 
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textos de modo geral e de histórias, pelo paradigma da GSF, é um instrumento útil e 

válido de análise, inclusive em uma pesquisa narrativa. 

 Na sequência, faremos as considerações finais sobre a análise e os 

resultados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CONCÍLIO: HÉRCULES E O TRABALHO 

INACABADO  

 
 

 Hércules12 foi um grande herói da mitologia grega. Era filho de Zeus (deus 

dos deuses) e da mortal Alcmena, que era esposa de Anfitrião. 

 A deusa Hera, esposa de Zeus, enciumada pela traição, enviou duas 

serpentes para matar Hércules ainda no berço. Não teve êxito, pois ainda bebê, 

Hércules estrangulou as serpentes com as próprias mãos. 

 

 

 
Fotografia 32: alto relevo de Hércules recebendo a coroa de louros. 

 
 

 Quando Hércules era adulto, Hera provocou-lhe um ataque de fúria, que o 

levou a matar sua esposa Mégara e seus três filhos. Como punição pelo crime, o 

oráculo de Delfos o incumbiu de doze tarefas de extremo risco. Essas tarefas são 

chamadas de “Os doze trabalhos de Hércules”. São eles: matar o leão de Neméia; 

                                                           
12

 Por toda a pesquisa tenho usado os nomes gregos das divindades e não os romanos. No entanto, 

como Héracles, o nome grego de Hércules, não é tão conhecido e porque expressões como “os doze 
trabalhos de Hércules” e “tarefa hercúlea” são mais conhecidas pelas pessoas em geral, optei, 
excepcionalmente, por usar a forma latina do nome desse semideus.  

 

http://www.infoescola.com/mitologia-grega/zeus/
http://www.infoescola.com/mitologia-grega/hera/
http://www.infoescola.com/mitologia-grega/os-doze-trabalhos-de-hercules/
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destruir a Hidra, monstro de sete cabeças que cuspia fogo; capturar a corça de 

Gerínia; acabar com um javali selvagem gigantesco; limpar em um só dia o curral do 

rei Augeasos; acabar com as aves antropófagas do lago Estínfale; capturar um touro 

louco na ilha de Creta; eliminar as éguas antropófagas do rei da Trácia; roubar o 

cinto de ouro de Hipólita, a rainha das amazonas; capturar os bois selvagens de 

Gerião; roubar as maçãs douradas das ninfas no jardim das Espérides e capturar o 

cão de três cabeças, Cérbero, guardião dos portões do Hades. 

 Ao realizar as doze tarefas, além de se redimir pela morte de sua esposa e 

de seus filhos, Hércules conquistou a imortalidade. Casou-se com Dejanira, que, 

sem querer, acabou lhe causando a morte. Na condição de imortal, Hércules foi 

transportado para o Olimpo, onde se casou com a deusa da juventude, Hebe. 

 As doze tarefas que Hércules teve que cumprir para se redimir eram 

humanamente impossíveis, mas como ele era um semideus, conseguiu ser bem 

sucedido em todas elas.  Em referência a esses seus doze trabalhos é que se 

costuma usar a expressão “tarefa hercúlea” quando algum trabalho é muito árduo. 

 Nesses quatro anos de doutoramento, senti-me tal qual Hércules, com 

muitas tarefas a cumprir e que foram muito mais desafios e consequências do 

percurso: encontrar suficientes professores de IFE de ensino superior e que 

estivessem dispostos a responder o questionário; articular paradigmas teórico-

metodológicos diferentes e aplicá-los à pesquisa; não encontrar pesquisas 

suficientes sobre formação do professor de IFE; perceber que somente o 

questionário não seria suficiente para responder às questões da pesquisa e, então,  

precisar colher mais dados; enveredar pela pesquisa narrativa na segunda metade 

do doutoramento. 

 Da mesma forma que esse herói mitológico, eu cumpri minhas “doze 

tarefas”, mas a tarefa da composição de sentidos dos textos de campo aqui 

analisados é uma tarefa inacabada, porque, segundo Ely, Vinz, Downing e Anzul 

(2001), cada pessoa compõe os sentidos de acordo com suas vivências e 

concepções e, por isso, não se pode afirmar que os sentidos aqui compostos sejam 

definitivos e únicos, já que um outro pesquisador, com outras histórias de vida, 

certamente faria uma composição de sentidos diferentes da que realizei aqui. Esse 

fato torna impossível o distanciamento, considerado científico e necessário por 

pesquisadores que não sejam narrativos e pode se transformar em uma dificuldade 

http://www.infoescola.com/grecia/ilha-de-creta/
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de compreensão, caso se aplique a essa pesquisa os mesmos critérios da pesquisa 

qualitativa tradicional. 

 

Respondendo às questões de pesquisa 

 

 Retomemos agora as questões de pesquisa que nortearam esse trabalho a 

fim de sistematizar os seus resultados: 

 

• Quais são as pistas lexicais nos textos dos professores com relação 

aos Processos, Participantes e Circunstâncias e o que significam? 

• Que tipo de conhecimento os professores referem usar para ensinar 

IFE? 

• Quais são as concepções e metáforas dos professores participantes 

sobre ensinar e ser professor? 

• Quais são os sentidos construídos pelos professores universitários 

sobre IFE, sua prática de ensino e sua formação nessa abordagem? 

 

 Para responder a essas questões de pesquisa, procedemos a uma análise 

dividida em dois capítulos, ou momentos, e cada um deles ajudou a responder as 

questões da pesquisa. 

 Ao analisar as escolhas lexicais dos professores, na primeira parte da 

análise (capítulo 4), observamos que os Processos mais usados foram os Materiais, 

indicando que esses professores, em sua maioria, preocuparam-se mais em relatar 

as suas experiências com relação a sua prática no ensino de IFE do que em 

demonstrar suas emoções a respeito dessas experiências, o que foi deduzido pelo 

fato de quase não terem usado Processos Mentais de Afeição em suas respostas 

narrativas. Também se preocuparam mais em definir e emitir opiniões sobre IFE, seu 

ensino e sua formação do que mostrar seu mundo interior, comprovado pelo maior 

uso de Processos Relacionais do que Mentais. 

 Com relação ao que eles entendem por IFE, a maioria relaciona IFE à leitura 

e interpretação de textos e ao uso de estratégias para ensinar essa abordagem, 

contrapondo o que dizem os autores de IFE que embasam esta pesquisa e que 

muitos dos professores também citam. Outro fato que parece ir de encontro ao que 

esses mesmos autores ensinam é com relação à análise de necessidades que 
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quase todos os professores participantes alegam aplicar com seus alunos. Alguns 

deles não esclarecem como levam a termo essa análise e outros explicam que 

apenas aplicam testes de proficiência de vocabulário no início do semestre letivo e 

outros instrumentos de verificação no final e até na metade do semestre, para 

acompanhar o progresso dos alunos e a eficácia da abordagem. 

 Como nenhum deles teve formação específica na graduação para ensinar 

IFE, todos afirmam serem autodidatas e que através de leitura, pesquisa e consulta 

com outros colegas mais experientes se consideram capazes para ensinar essa 

abordagem, o que nos leva a concluir que o tipo de conhecimento que parecem usar 

em sua prática, de acordo com seus relatos, é o Conhecimento Profissional, 

adquirido no Panorama Profissional, através de pessoas, coisas e lugares nesse 

Panorama aliado ao seu Conhecimento Prático Pessoal que trazem de suas 

vivências pessoais e profissionais relativas a outras áreas que não a de IFE. 

 No capítulos 5, analisei as nossas autobiografias, juntamente com as 

entrevistas de três das professoras e suas respostas ao questionário. 

 Pela composição de sentidos através da leitura das nossas autobiografias, 

das respostas aos questionários, de ouvir suas entrevistas e de conversas em 

variadas situações sobre os temas abordados em nossas histórias, chegamos a 

algumas imagens que representam os conceitos a respeito de ensinar e ser 

professora. Aqui também lancei mão da GSF para auxiliar na identificação das 

metáforas, notadamente na minha autobiografia, através das Circunstâncias de lugar 

e de tempo, sendo essas últimas muito abundantes em minha história.  

 Percebi muitas semelhanças em nossas histórias e nas concepções a 

respeito de IFE, principalmente a dedicação e amor a essa abordagem por 

acreditarmos que ela produz resultados satisfatórios e em um período de tempo 

menor do que em cursos de IG, o que trouxe e traz para nós quatro um sentimento 

de realização e satisfação muito grandes. As semelhanças também se destacam 

com relação ao tipo de conhecimento que usamos para ensinar IFE, já que não 

tivemos formação específica na graduação, sendo que nós quatro usamos o 

Conhecimento Prático Pessoal e a maioria de nós também o Conhecimento 

Profissional ao ministrar aulas de Inglês Instrumental na universidade. 

 Diferentemente dos mitos que cercam IFE, nós quatro percebemos que 

ensinar IFE é trabalhoso devido às próprias características dessa abordagem, quais 

sejam, a de que o professor é um pesquisador e elaborador de material didático, 
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além de ter que elaborar um plano de curso adequado às necessidades de cada 

turma e curso, conforme o essencial levantamento de necessidades a ser feito no 

início, durante e ao final da disciplina. A maioria de nós aprendeu isso na prática, ou 

muito depois de já estar ensinando IFE, o que nos levou a usar o nosso 

Conhecimento Prático Pessoal e o Conhecimento Profissional para suprir uma 

formação específica que nenhuma de nós recebeu na licenciatura em diferentes 

universidades. 

 Nós quatro admitimos que a formação, a teoria, tem sua importância, 

principalmente para evitar certas dificuldades, como por exemplo, a de ensinar algo 

que não satisfaz aos anseios da turma, pela falta do levantamento das 

necessidades, o que pode gerar frustração tanto nos alunos quanto no professor. 

Algumas de nós aprendemos isso com o tempo, na prática, por tentativas de erro e 

acerto, e outras apenas com a pós-graduação, lato ou stricto sensu, como foi o meu 

caso.  

 Percebi também, que como os outros professores que responderam apenas 

ao questionário, a falta de formação não nos impediu de ensinar IFE com certo 

sucesso, como a maioria afirmou no questionário e nos relatos, e no caso de Clarice, 

Vânia e eu, escolhermos ensinar apenas IFE, apesar das dificuldades e da falta de 

formação específica ou prática e apesar do preconceito por parte de outros colegas, 

alguns dos quais nem quiseram participar da pesquisa por se tratar de IFE. Clarice e 

eu decidimos nos aprofundar mais ainda na abordagem, realizando pesquisas em 

nível de pós-graduação sobre IFE, de mestrado e de doutorado. 

 

(I) Limitações  

 

 Este trabalho teve algumas limitações e dentre elas destacamos: 

 

(1) Nem todos os professores que ministram ou ministraram IFE na instituição que é 

o contexto de nossa disciplina foram contactados, ficando a nossa pesquisa limitada 

ao departamento de Letras, onde nem todos os professores quiseram participar. No 

entanto, havia, em outro departamento da área tecnológica, mais dois outros 

professores que muito poderiam ter contribuído para esta pesquisa, mas com quem 

entrei em contato apenas na metade do último semestre da elaboração deste 

trabalho, quando já estava em fase de conclusão. 
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(2) O fato de os participantes da pesquisa me conhecerem, saberem que tenho 

trabalhado com IFE e sempre defendido a abordagem e também conhecerem o 

orientador desta pesquisa, que todos na instituição sabem que é um especialista em 

IFE que defende a inclusão de disciplinas sobre IFE na licenciatura e na pós-

graduação stricto e lato sensu, ele próprio ministrando as poucas existentes, que na 

graduação são optativas, pode ter influenciado as respostas ao questionário. Mesmo 

os que não gostam de ministrar IFE, por preferirem IG e não estarem ministrando a 

abordagem naquele momento, mostraram-se favoráveis a IFE, considerando 

positiva a experiência de a terem ministrado e a reputaram como importante e 

necessária no nível superior, o que contrasta com muitos dos outros 10 professores 

de outras instituições que também responderam ao questionário inicialmente, mas 

que não consideramos em nosso corpus por  nossa opção de  focar em um único 

contexto profissional. Como a maioria desses outros 10 professores não convivia 

comigo em um mesmo ambiente de trabalho nem conheciam o meu orientador, suas 

respostas com relação à experiência em ensinar IFE e a importância da abordagem 

no nível superior foram explicitamente mais negativas, mas coerentes com o fato de 

a maioria desses preferir ensinar IG e não estarem, naquele momento em que 

responderam ao questionário, ensinando IFE. Nenhum desses outros professores, 

que não entraram na pesquisa, citou os autores de IFE que foram referência nesta 

pesquisa, por exemplo, e a maioria também disse não fazer levantamento de 

necessidades. 

 

(3) A pergunta sobre o levantamento de necessidades tomou como certo que os 

professores teriam conhecimento do que significava esse termo, de acordo com os 

autores por nós referidos na pesquisa. No entanto, as respostas dos professores a 

esta e a outras perguntas não deixou claro que eles realmente sabiam do que se 

trata um levantamento de necessidade de acordo com esses mesmos autores. Para 

evitar isso, deveria ter sido acrescentada ao questionário uma pergunta 

complementar para verificar qual a definição de levantamento de necessidades que 

os professores possuíam e só então perguntar se estes a aplicavam. 

 

(4) Uma outra pergunta que percebemos ter faltado, ao ler as respostas dos nove 

professores sobre ensinar IFE, e que também poderia esclarecer alguns 

posicionamentos que ficaram indefinidos ou contrastantes, teria sido: “Há quanto 
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tempo você não ensina IFE e por quê?” e também “Por quanto tempo você ensina 

ou ensinou IFE?”. Além dessas, uma outra pergunta questionando os professores se 

quando ensinaram IFE foi por escolha própria ou da instituição, também teria sido 

muito útil. A resposta a essas perguntas poderia ter facilitado muito a nossa análise 

sobre o motivo pelo qual os professores que disseram que gostavam de ensinar IFE, 

ou que não tinham preferência ente essa abordagem e IG, não estavam ministrando 

disciplinas de Inglês Instrumental na instituição naquele momento.  Esclareço que a 

não inclusão dessas perguntas deu-se pelo fato de não termos previsto que a 

maioria dos professores participantes iria parecer tão positiva à abordagem e a seu 

ensino. Essas respostas nos surpreenderam, dado que em nosso meio, acadêmico 

e profissional, ouvimos constantemente comentários negativos sobre IFE, pelos 

professores de IG, principalmente e, portanto, imaginamos que isso apareceria nas 

respostas de alguns professores, o que não aconteceu, mas que ocorreu nas de 

outras instituições e que não consideramos em nossa pesquisa. 

 

(5) Deveria também ter havido uma pergunta sobre em qual universidade 

estudaram, para que pudéssemos ter uma ideia de quais delas ensinam, ou não,  

IFE em suas licenciaturas de língua inglesa. A falta desse item foi compensada 

acessando-se o Currículo Lattes dos professores participantes da pesquisa, 

preenchendo, assim, essa lacuna. 

 

 Apesar dessas limitações, acreditamos que os objetivos desta pesquisa 

foram alcançados, pois pela análise linguística, por meio da GSF, do primeiro grupo 

dos textos de campo, pudemos identificar as concepções dos nove professores com 

relação a IFE, a sua formação e a ensinar essa abordagem. Além disso, ainda por 

meio das pistas linguísticas desse grupo de dados, também pudemos perceber o 

tipo de conhecimento que esses professores relataram usar em sua prática de 

ensino de IFE. 

 Os outros dois objetivos da pesquisa foram alcançados por meio do segundo 

grupo de textos de campo, juntamente com as respostas ao questionário. Pelos 

relatos das quatro professoras que continuavam ensinando IFE, pudemos perceber, 

nesse segundo momento da análise, pelas metáforas presentes nas nossas 

autobiografias, os significados construídos por nós com relação a ensinar e ser 

professora. Do mesmo modo, pudemos compor os significados construídos por nós 
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relativos ao que entendemos sobre IFE, sobre nossa formação e sobre como 

relatamos ensiná-la na universidade, isto é, que tipo de conhecimento referimos usar 

ao ensinar essa abordagem, já que nenhuma de nós teve formação específica sobre 

IFE na graduação. 

 Além desses objetivos, pudemos também constatar, no primeiro grupo de 

textos de campo que diversas universidades, de diferentes regiões do país e até do 

exterior, não incluem o ensino de IFE em seus currículos de graduação em Letras.  

Os nossos professores participantes, advindos de universidades tais como UFRN, 

UFPB (nordeste), UFSC (Sul), UERJ, UFF (sudeste) e Universidade Estadual de 

São Francisco (Estados Unidos da América) afirmaram não terem tido essa 

formação na graduação. Os dez outros que responderam ao questionário, mas não 

participaram da pesquisa, estudaram em universidades do norte e do centro-oeste, 

além das mesmas regiões dos que participaram da pesquisa, e apenas uma, que se 

graduou na região centro-oeste, relatou ter tido formação sobre IFE na graduação.  

 Esperamos que esses dados, por evidenciarem que a falta de formação 

específica em IFE na licenciatura não se deu apenas na instituição contexto de 

nossa pesquisa (a maioria dos nossos participantes formou-se nessa mesma 

instituição) possam servir para uma reflexão e reavaliação dos currículos da maioria 

das licenciaturas de todas as regiões do país. 

 

(II) Contribuições 

 

 Esperamos estar contribuindo para uma futura elaboração de um programa 

de formação continuada dos professores universitários de língua inglesa com cursos 

sobre IFE, inclusive na modalidade EaD, a fim de que esses profissionais possam 

ministrar a abordagem com mais segurança e embasamento teórico e prático e 

alcançar melhores resultados, atendendo melhor às necessidades específicas do 

público a que estiverem ensinando. Além disso, propomos também considerar-se a 

inclusão de disciplina específica obrigatória sobre a abordagem de IFE, e não 

optativa, como ocorre na instituição que é o contexto de nossa pesquisa, ou pelo 

menos a inclusão desta abordagem na disciplina de metodologias de ensino de 

língua inglesa dentro das licenciaturas em Letras, bem como oferecer estágios 

supervisionados em escolas que ensinem IFE. 
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 Pensamos serem igualmente relevantes seminários e palestras a respeito 

dessa abordagem e de sua utilidade dentro e fora da academia, em escolas de 

línguas, ressaltando a importância de IFE em cursos para públicos específicos, 

como da ocasião da Copa do Mundo no Brasil, em 2014, quando as escolas de 

inglês, principalmente, anunciavam preparar os alunos para o evento, mas que na 

verdade, muitas não o faziam através de IFE, por desconhecerem a abordagem, 

como pude ter a oportunidade de testemunhar ao ministrar aulas em uma dessas 

escolas de grande porte durante a elaboração desta pesquisa. As expectativas do 

público-alvo não são correspondidas quando as escolas de línguas não atingem os 

objetivos propostos por usarem uma abordagem inadequada, no caso em que um 

dado público possua necessidades específicas e tempo reduzido, e que poderiam 

ser atingidos se fosse usada a abordagem de IFE, que na maioria das vezes não o é 

por absoluto desconhecimento dos diretores, coordenadores e professores dessas 

escolas a respeito dessa abordagem, pelo fato de provavelmente também não terem 

recebido essa formação, como é o caso de nossos participantes. 

 Infelizmente, muitas vezes, pesquisas relevantes sobre formação de 

professores e sobre ensino de línguas, por exemplo, ficam restritas a apenas um 

determinado círculo, deixando de contribuir para uma melhora no nível da educação 

do país em várias áreas. Acreditamos que nossa pesquisa é relevante por vários 

motivos. Primeiramente porque considera um tema que não é comumente abordado 

por pesquisas acadêmicas, que é o ensino de IFE, a não ser mais notadamente no 

sul-sudeste do país, mais especificamente na PUC-SP, o que poderá contribuir com 

a propagação dessa abordagem de ensino, internacionalmente considerada por 

especialistas estrangeiros da área como muito bem-sucedida no Brasil, mas que, 

contudo, é desconhecida por muitos profissionais de ensino de língua inglesa em 

nosso país. 

 Em segundo lugar, porque esta é uma pesquisa que aborda e reflete sobre a 

formação do professor de IFE, e sobre a qual encontramos apenas uma única 

pesquisa em língua portuguesa e que citamos na introdução (MONTEIRO, 2009). 

Este aspecto, inclusive, tem sua relevância mais destacada quando percebemos que 

praticamente todos os professores participantes, inclusive os outros que acabaram 

não sendo considerados na pesquisa por uma questão metodológica apenas, 

advindos de universidades e regiões variadas de nosso país, também não tiveram 

formação específica em IFE na graduação. Portanto, essa questão precisa ser 
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levada em consideração pelos programas das licenciaturas em língua inglesa das 

instituições de ensino superior do país, porque estão colocando no mercado de 

trabalho, onde aumenta consideravelmente a demanda de cursos de IFE, 

profissionais que não possuem conhecimento teórico nem prático em ensinar tal 

abordagem, considerando-se que nem todos percorrem o caminho de tentativa e 

erro, autodidatismo e muito esforço pessoal de pesquisa que as quatro professoras 

que continuam ensinando IFE trilharam, além dos outros profissionais de língua 

inglesa Brasil afora que ensinam IFE baseados apenas em seu Conhecimento 

Prático Pessoal e/ou Conhecimento Profissional. 

 Em terceiro lugar, o fato de esta ser uma pesquisa qualitativa, notadamente 

uma pesquisa narrativa nos moldes da narrative inquiry, o que ainda se constitui em 

uma novidade em nosso país, dado o fato das poucas pesquisas narrativas 

existentes nesses mesmos moldes, como comprovou o nosso levantamento do 

estado da arte, mas que tem sido divulgada basicamente por Telles (1999, 2005) da 

Universidade Estadual Paulista e por Mello (1999, 2004), à frente do Grupo de 

Pesquisa Narrativa e Educação de Professores (GPNEP), da Universidade Federal 

de Uberlândia, em Minas Gerais, onde se produzem pesquisas narrativas sobre 

professores, com base em Clandinin e Connelly (1995, 2011). Este tipo de pesquisa 

traz uma renovação na área da pesquisa qualitativa, na LA e no ensino e formação 

de professores no Brasil, pois nela se dá vez à própria voz do professor, o que vinha 

sendo feito exclusivamente por meio da voz do pesquisador que não era objeto da 

pesquisa. Esse fato traz desdobramentos ainda não observados anteriormente pelas 

pesquisas qualitativas mais tradicionais, já que o pesquisador é também objeto de 

sua própria pesquisa, baseando-a na sua experiência e na de outros professores 

participantes, o que proporciona uma maior compreensão dos problemas e 

dificuldades por que passam esses profissionais em sua prática e formação, bem 

como mostra as suas conquistas e pontos fortes com relação a essas áreas. 

 Em último lugar, mas de maneira nenhuma menos importante, e ainda 

contribuindo com as pesquisas em LA, foi usada a análise linguística por meio dos 

pressupostos da GSF de Halliday (1985, 1994) e seus seguidores, e em especial, 

neste trabalho, a articulação dessa análise com a pesquisa narrativa, o que não 

encontramos em trabalhos acadêmicos no Brasil. 
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(III) Futuros encaminhamentos  

 

 Um desdobramento desta pesquisa, fruto da constatação da falta de uma 

formação de professores em serviço, seria a elaboração e implementação de um 

curso a distância sobre IFE para o contexto pesquisado, que possibilitaria aos 

professores, que já ensinam ou vão ensinar IFE, um embasamento teórico sobre 

essa abordagem, sem precisar se deslocar ou encontrar tempo para estudar em 

meio a seus afazeres profissionais. 

 Mais outro possível desdobramento seria com relação às escolas de língua 

inglesa, onde poderia ser feito um trabalho de conscientização, através de 

minicursos ou palestras com diretores, coordenadores e professores, com relação à 

importância e eficiência de um curso de IFE que poderia atender às necessidades 

específicas de muitos de seus alunos e oferecer treinamento no caso de abraçarem 

a ideia. 

 Ainda outra ação futura seria um livro sobre IFE, onde, de maneira objetiva, 

se reunissem todas as teorias mais recentes sobre essa abordagem, contrastando-

as com as concepções inadequadas, preconceitos e mitos existentes no Brasil sobre 

IFE, bem como se apresentassem dados sobre a importância e os resultados 

positivos de IFE no Brasil, quando comparados a outros países não falantes de 

língua inglesa que usam essa abordagem para ensinar quem tem necessidades 

específicas com relação a essa língua. 

 Esperamos, ainda, ter contribuído, mesmo que de maneira indireta, com 

uma reflexão por parte das instituições de ensino superior a respeito do papel do 

professor substituto e de como esse profissional, muitas vezes, assume disciplinas 

nas quais não possui experiência ou nem mesmo tem o tempo suficiente para se 

preparar para ministrá-las, diferentemente dos professores efetivos que muitas 

vezes escolhem as disciplinas que desejam ministrar e nas quais têm mais 

experiência e conhecimento. Além disso, em um concurso para professor efetivo, 

normalmente se concorre a uma disciplina ou conjunto de disciplinas específico, 

enquanto que nas seleções para professores substitutos, na maioria das vezes, pelo 

menos no departamento de letras da UFRN, concorre-se para o cargo de professor 

de língua inglesa e literaturas, configurando-se uma generalização que pode não 

contemplar a área de estudo em que o professor substituto tem mais experiência ou 

conhecimento. 
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 Devido ao aqui exposto, acredito que podemos contribuir para que essa 

abordagem tão importante e útil para o ensino de língua inglesa seja mais conhecida 

e, quem sabe, tenhamos caminhado mais um pouco na direção de ultrapassar 

alguns dos tabus que cercam a abordagem de IFE, que muitas vezes é atribuída a 

professores que não a escolhem ministrar, como os professores substitutos da 

instituição de nosso contexto, por exemplo, ou simplesmente relegam-na a apenas 

um conjunto de estratégias de leitura de textos e, ou memorização de vocabulário 

técnico e, ainda, a não ser considerada como uma das muitas abordagens 

possíveis, válidas e eficientes para se ensinar a língua inglesa, como o IFE de fato é. 

 

(IV) Esta corrida chega ao fim 

 

 O título desse capítulo final retoma o tema da introdução: o concílio dos 

deuses do Olimpo, fazendo referência a Os Lusíadas.  No poema épico camoniano, 

como resultado do concílio, Afrodite e Ares decidem se colocar ao lado dos 

portugueses, ajudando-os em suas viagens pelos mares “nunca dantes navegados”.   

 Do mesmo modo, nesta pesquisa, os deuses gregos citados me ajudaram 

na composição da estrutura de cada capítulo, ao representarem a essência de cada 

seção deste trabalho. Além disso, os deuses e personagens mitológicos usados 

neste trabalho como metáforas também me ajudaram a compreender aspectos de 

minha vida pessoal e, principalmente, profissional, pois me auxiliaram na construção 

dos sentidos sobre como eu percebo o processo de ensinar e ser professora, e 

como o tempo, personificado pelo deus Cronos, é realmente visto por mim como 

uma entidade com vontade própria. 

 Acima de tudo, os deuses relacionam-se a minha identidade, a minha 

origem, o que de muitas maneiras me define, pois apesar de ter sido criada no Brasil 

a partir dos quatro anos de idade, meus pais sempre tentaram preservar a cultura 

grega através da música, da dança, das idas à igreja católica ortodoxa na Páscoa, 

das histórias infantis que minha mãe lia para mim em grego e das que ela e meu pai 

sempre contavam sobre a Grécia, das que meu pai contava sobre mitologia e das 

suas explicações sobre a origem das palavras com radical grego, muito comuns na 

língua portuguesa, além das muitas fotografias em preto e branco tiradas na Grécia, 

que sempre eram usadas como ponto de partida para as histórias que os dois 

adoravam contar sobre nosso país de origem. 
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  Como em Os Lusíadas, e representando metáforas, os deuses gregos 

Mnemosine, Atena, Clio, Hermes, Apolo, Afrodite e Cronos, o semideus Hércules e o 

humano com um talento especial de decifrar enigmas, Édipo, me ajudaram na minha 

travessia pelos mares “nunca dantes navegados” da pesquisa narrativa, na 

composição dos meus sentidos, juntamente com o das outras três colegas, na 

elaboração de toda a pesquisa e na minha corrida olímpica rumo à linha de 

chegada. Do mesmo modo, eu, no papel de professora, também procuro ajudar os 

meus alunos em sua corrida rumo aos seus objetivos de aprendizagem, acadêmicos 

e profissionais e, no papel de pesquisadora, colaboro com aspectos relacionados às 

experiências sobre ensinar IFE.  

 Lendo e relendo esta pesquisa, percebi que o IFE, dentro do contexto do 

nosso país, pelos mitos que o cercam, conforme já demonstramos, e que geraram 

preconceito por parte de muitos professores, de IG, principalmente, também é um 

“fraco e oprimido”, quando comparado às outras abordagens para se ensinar língua 

inglesa, ao ponto de ser considerado por muitos como não sendo “inglês de 

verdade”, como já pontuamos anteriormente. A partir dessa constatação, por meio 

das leituras relacionadas e também pela análise dos textos de campo desta 

pesquisa, me dei conta de que o meu interesse e amor por IFE, além dos motivos já 

expostos no capítulo 5, também seria por causa dessa condição “menos 

privilegiada” que alguns atribuem a essa tão importante abordagem de ensino. Não 

que ela precise de defensores, como se pode concluir por sua história e trajetória 

dentro e fora do Brasil e pelos muitos autores nacionais e internacionais que a 

colocam no seu devido lugar de merecimento, mas pelo fato de eu me sentir, ao 

finalizar esse trabalho, com mais condições de esclarecer do que trata essa 

abordagem e também de ajudar a quebrar paradigmas a respeito dessa abordagem 

e, assim, colocá-la em lugar de destaque, pelo menos dentro do meu contexto 

acadêmico e profissional e, por meio desta pesquisa, também alcançar outros 

contextos. 
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Apêndice I 
 

QUESTIONÁRIO 

 

Prezado professor, 

 

Este questionário faz parte de minha tese de doutorado, na área de Linguística Aplicada, da 

UFRN, sobre a formação de professores de Inglês Instrumental em nível universitário. Sua 

participação é muito importante para que eu possa colher dados para a minha pesquisa e 

será voluntária e anônima. Escreva o máximo que puder em forma narrativa nas questões 

abertas. Trechos deste questionário poderão ser usados na minha tese de doutorado e em 

materiais relativos a minha pesquisa,  como artigos e relatórios. Entregarei pessoalmente o 

protocolo de autorização de uso de dados para ser assinado por você. Obrigada por 

responder e enviar para (meu e-mail). 

 

Atenciosamente, 

 

Maria Kassimati Milanez 

 

 

Nome: ___________________________________________________________ 

 

1. Idade: ________ anos                   Sexo: (   ) feminino (   ) masculino 

2. Ttitulação: (   ) especialização em: _______________________________                       

(   ) mestrado em:  _______________________________ 

(   ) doutorado em:_______________________________ 

3. Tempo de carreira como professor de inglês: _________  anos 

4. a) Ensina atualmente Inglês Instrumental em nível superior? (   ) sim   (   ) não 

Em: Instituição pública (   )    Instituição privada (   ) 

 

b) Ensina (ensinou) Inglês Instrumental em que níveis? 

(   ) escolas de inglês     

(   ) ensino fundamental   

(   ) ensino médio 

(   ) superior 

 

5.  Como você avalia essa(s) experiência(s)? 

 

6. Que formação específica para ensinar inglês instrumental você recebeu? 

 

7. Como você avalia a sua formação para ministrar Inglês Instrumental? 

 

8. Qual a sua opinião sobre o fato de muitos cursos universitários terem em seus programas 

a disciplina Inglês Instrumental? 

 

9. Você prefere ensinar inglês geral, instrumental ou não faz diferença? Por quê? 

10.  a) Como você definiria Inglês Instrumental? Quais os conteúdos que considera 

relevantes para serem ministrados nessa disciplina?  



200 
 

 

b) Com relação à escolha de material para as aulas de Inglês Instrumental, você: 

 

(    ) Usa(va) os livros disponíveis no mercado. 

(    ) Elabora(va) seu próprio material  

(    ) Usa(va) o material que outros professores já tinham usado na disciplina. 

(    ) Outro - Especifique: 

 

11. Como você se atualiza(va) para ensinar Inglês Instrumental? 

 

12. Que autores você costuma(va) ler sobre Inglês Instrumental e em que enfoque teórico a 

respeito de Inglês Instrumental você se baseia(baseava)? 

 

13. Você costuma(va) fazer análise das necessidades dos alunos com relação ao Inglês 

Instrumental no início de cada semestre de turmas novas? Por quê? 

 

14. Que critérios você usa(va) para elaborar o plano de curso da disciplina de Inglês 

Instrumental? 

 

15. Ao elaborar o plano de curso e o material a ser usado em Inglês Instrumental você leva 

(va) em consideração a área a que pertencem os alunos de cada turma? Por quê? 
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Anexo I 
 

Autobiografias das três professoras que continuavam ensinando IFE 
 

Relato de Clarice 
 
 Nasci no sítio  XXXXXXX, a 10 km do município de  XXXXXXXX localizado a 450 
km da capital do estado, XXXXXX.  Cresci numa família de nove irmãos juntamente com 
meus pais. Éramos pobres e vivíamos com muita dificuldade, pois meu pai, XXXXXXX, 
apenas com o curso primário, minha mãe, com primário incompleto, lutavam muito para que 
estudássemos e tivéssemos dias melhores. Meu pai, nessa época, era feirante, comerciante 
tropeiro, e saia de casa,  todos os dias,  para vender os seus produtos  nas feiras livres, 
como arroz, feijão, farinha, entre outros. Essas feiras aconteciam livremente como uma 
espécie de aglomerações de comerciantes de produtos alimentícios e afins. O deslocamento 
dele naquela época era por meio de animais, como burros e jumentos, que transportavam 
as mercadorias para as cidades circunvizinhas. No final da noite, quando dava, ele voltava 
para casa com os seus animais e o restante das mercadorias. 
 Minha mãe, XXXXXXXX, desenvolvia as funções do lar e era responsável pela ida  
e vinda dos nove filhos para a escola, a 10 km de XXXXXXX. Era uma distância 
relativamente pequena, mas tínhamos muitos problemas na época de inverno, porque 
tínhamos que atravessar o rio próximo de onde morávamos. Naquela época, não havia 
canoa em perfeito estado para atravessarmos o rio. Minha mãe atravessava nadando com 
todos os filhos menores, um a um, até o lado  oposto do rio, com as nossas fardas dentro de 
sacos plásticos para trocarmos de roupa numa “latada”, coberta e fechada com palhas de  
coqueiro no outro lado do rio.  
 No final da aula, 11h30, minha mãe já estava lá sentada numa pedra, esperando 
para a travessia. Estudávamos no Grupo Escolar XXXXXXX, cuja diretora era minha tia 
XXXXXXXX. Uma mulher de pulso forte, bem “coronela” que eu tinha até medo quando ela 
começava a falar. Ela era tão rigorosa  que  um dia cortou os nossos cabelos que eram 
grandes, na cintura, por não aceitar cabelo grande na escola. Meu pai, na época, revoltou-
se com ela e no ano seguinte fomos transferidos para outra escola. 
 O curso primário nos proporcionou momentos maravilhosos de uma infância feliz. 
Minha mãe cobrava as nossas tarefas escolares diariamente, pois tínhamos que ‘dar o 
ponto”, saber  os “ pontos” de geografia, ciências, história, na ponta da língua. E de sobra 
tínhamos uma palmatória pendurada no torno da sala da casa grande. Os problemas de 
matemática ficavam a cargo do meu pai quando chegava à noite sob a luz de uma 
lamparina. Ele colocava  um punhado de feijão  em cima da mesa e começava  a explicar 
todas as operações, na prática. Isso foi o ponto de partida para  eu me apaixonar pela 
matemática. 
 Lembro-me do ambiente  maravilhoso da sala de aula, dos colegas, das aulas de 
matemática e de português; mas não gostava da professora de ciências, era chata e 
grosseira. Fiquei muitas vezes de castigo por não obedecê-la. Recordo as horas de recreio, 
a espera de a sineta tocar, para  lanchar e brincar de pega com minhas amigas. Adorava 
quando chegavam as quintas-feiras para cantarmos o Hino Nacional, pois o aprendi cedo e, 
muitas vezes, ia para frente da turma para cantar para eles. 

Em XXXXX, mudamos para a cidade XXXXXX. Nessa época, meu pai já tinha 
adquirido uma excelente condição financeira.  Tornou-se industriário no ramo de café: foi o 
dono do Café XXXXX. Mudei de escola para fazer o curso ginasial. Fui matriculada no 
Ginásio Estadual XXXXXX.  Novamente, deparei-me com a minha tia que era a diretora lá. 
Ao mesmo tempo, ela também ensinava português  de 5ª a 8ª. Tive um impacto, mas aos 
poucos, eu ia me apaixonando pela forma como ela  ministrava aula. Tinha uma voz firme, 
altiva e imponente, com um domínio em português que me despertou a vontade de ser 
professora. Logo nos primeiros  dias de aula, com a professora XXXXXX, eu preparei uma 
sala de aula, na garagem da minha casa, e comecei a ministrar aulas para as minhas 
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amigas da rua. E fazia os trejeitos da minha tia, decorava aspectos e regras de análise 
sintática e imitava-a nas minhas aulas domiciliares. Mas a minha paixão era a matemática. 
Adorava expressões aritméticas e ajudava as minhas colegas de classe a resolvê-las. 

Nessa época, eu participei de várias gincanas culturais que eram realizadas entre as 
escolas, como uma forma de incentivar o estudo. Eu passava horas e horas estudando 
história do Brasil, pois queria estar apta para responder todas as perguntas. Recordo-me 
bem que eu era responsável por leituras voltadas para D. João VI, D. Pedro I e D. Pedro II. 

Ao terminar o curso ginasial, por orientação do meu pai, iniciei o Curso Pedagógico 
na “Escola XXXXXX”.  O curso estava iniciando e enfrentávamos muita dificuldade, pois os 
professores não atendiam aos anseios da maioria dos alunos. Mesmo diante desses 
problemas, eu tive a certeza que eu queria ser professora. Em 1973, resolvi vir para Natal e 
fiz o 3º ano no Instituto de Educação Presidente Kennedy.  Um momento relevante na minha 
vida, pois a partir daí busquei o que tinha faltado no ensino em Pau dos Ferros, procurei 
fazer outros cursos paralelos a fim de me especializar melhor. E a partir daí, tive um novo 
olhar com relação às atividades de produção de material didático-pedagógico voltado para a 
alfabetização, pois essa era a fase em que eu pensava em atuar após o término do curso.  

Iniciei minha vida profissional em 1973, ao terminar o magistério no Instituto de 
Educação Presidente Kennedy, em Natal.  Através de um concurso público, fui aprovada 
para lecionar na Escola XXXXXXX, Alecrim, Natal-RN, oportunidade em que ministrava 
inglês para alunos de  2ª série do ensino fundamental. 

No ano seguinte, interrompi o magistério por ter sido aprovada  no vestibular de 
Filosofia da Faculdade de Filosofia de Cajazeiras, hoje Universidade Federal. 
Posteriormente, fiz novo vestibular para cursar Letras, com especialidade em português e 
inglês. Paralelamente, ministrava aulas no curso infantil, 1ª fase, na Escola XXXXXX, em  
Cajazeiras-PB. 

 Esse curso de Letras me proporcionou a oportunidade de interagir com  professores 
nativos. As aulas eram ministradas em inglês e o livro adotado era English Series de Robert 
Lado. Esse livro era projetado em seis níveis com ampla variedade de técnicas e atividades 
que focavam a  atenção dos alunos nas regras gramaticais, além de favorecer atividades 
abertas e fechadas para melhor aprendizagem. Outro aspecto valioso do livro era a 
possibilidade de trabalhar as quatro habilidades linguísticas|: falar ouvir, ler e escrever. 

Ao terminar o curso de graduação em 1978, fui convidada para lecionar no  Campus 
Avançado de Pau dos Ferros,  vinculado à  Fundação Universidade Regional do Rio Grande 
do Norte, Mossoró,  hoje, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) como 
professor auxiliar, oportunidade que em que lecionei Inglês I, II, III e IV, quando tive a 
oportunidade de vivenciar a eficiência do método do autor citado acima. Paralelamente, 
lecionava inglês também numa escola de segundo grau - Escola Estadual XXXXXX, em  
Pau dos Ferros, RN. 

Em setembro de 1979, fui selecionada para lecionar inglês nos Cursos de Letras, 
Química e Mecânica, no Campus Avançado de Macau – Centro Regional de Ensino 
Superior de Macau (CRESM), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No curso 
de Letras, as condições de ensino eram precárias; não havia laboratório e poucos eram os 
professores. Havia dois professores para suprir as demandas oferecidas. Assim os docentes  
alternavam-se nas disciplinas Inglês e Literatura Anglo-americana. 

Naquela época, apesar da metodologia com ênfase nas formas gramaticais, 
adotávamos os livros Functions of English, de Leo Jones, e Starting Strategies, (não me 
recordo do autor).  Esses livros nos permitiam desencadear a comunicação em inglês, 
apesar das condições precárias. Neles, estavam inclusas fitas cassette, livro do professor e 
diálogos que proporcionavam exercícios de entonação.  

Um desafio enorme naquela época era lecionar o Inglês Técnico para os cursos de 
Química e de Mecânica. Conseguíamos os livros técnicos específicos da área, através dos 
professores dessas disciplinas. Eles nos davam suporte quando nos deparávamos com 
textos muito específicos. Éramos cuidadosos no sentido de selecionar um material menos 
técnico, visto serem assuntos não pertinentes à nossa formação, além de focarmos na  
leitura e compreensão. 
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Em 1985, tive que acompanhar meu marido, funcionário da XXXXX, pois tinha sido 
transferido para Mossoró, RN. Foi uma oportunidade maravilhosa, pois precisava fazer 
cursos de inglês para aprimorar a comunicação. Continuei ministrando aula em Macau e 
residindo em Mossoró, quando fiz os cursos (curso de inglês) e (curso de inglês), que 
possibilitavam desenvolver todas as habilidades linguísticas. 

 Em 1985, ainda lotada em Macau, participei de um seminário de Inglês Instrumental 
promovido pela UFRN e Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (hoje IFRN) 
durante o período de 9 a 12 de dezembro de 1985, com uma  duração de 30 horas. Nesse 
período, comecei a ver o IFE como uma nova forma  de abordagem de ensino da língua; em 
que a  leitura  era a habilidade  usada para atender  a vários  cursos da universidade. A 
partir daí, vi a necessidade de criar um banco de textos, extraídos de revistas, livros e 
jornais, a serem utilizados e atualizados a cada semestre. O encontro nos permitiu 
familiarizar-nos com o IFE nos moldes em que estava sendo ministrado nas universidades 
federais e escolas técnicas. 

A partir desse encontro, comecei a trilhar  por outro patamar no campus de Macau,  
coordenando e ministrando cursos de extensão com ênfase em leitura e compreensão de 
textos, para atender àquela comunidade, principalmente para  vivenciar  uma abordagem  
voltada para a leitura. 

Ademais, coordenei e administrei um curso de Atualização sobre Melhoria de Ensino  
da Língua Estrangeira, também promovido pelo CRESM, com o foco em leitura e 
compreensão. Pois o conceito de leitura, naquela época, no ensino médio, bem como  no 
campus de Macau, era o de leitura oral, procurando dar ênfase aos símbolos fonéticos. 
Havia uma prática de repetição oral, individual e em grupo, das estruturas nas quais  o aluno 
ouvia através da fita cassete e as reproduzia.  Uma época em que se abordava o método 
áudio-lingual, porém o curso enfatizava a compreensão de textos. 

Em 1995, fui transferida do Campus de Macau para o de Natal, em virtude da 
extinção do Curso de Letras em Macau. Na época, não tive a oportunidade de lecionar no 
Curso de Letras.   Fui indicada pela coordenação de línguas do Departamento de Letras a 
lecionar Inglês IX e X, disciplinas que não faziam parte do curso de Letras e sim, eram 
oferecidas aos demais cursos de graduação da UFRN. Isso decorrente da minha vinda do 
interior e por não ter mestrado, ou talvez por não acreditarem que eu podia desenvolver um 
trabalho à altura dos colegas de Natal. 

Ao chegar, deparei-me com uma realidade caótica em termos de material didático. 
Os textos utilizados no Inglês IX e X eram extraídos dos livros didáticos do ensino médio.  A 
leitura não era a habilidade primordial mais desenvolvida nessa época; o ensino de 
gramática e tradução  ainda estava em foco. 

Em 1997, participei de um Seminário  cujos temas foram: Utilização de Músicas  Sala  
de Aula e  Seminário Reading Practice,  promovido pela PROEX e CCHLA - Departamento 
de letra - Núcleo ERIC-NATAL. Essa atividade nos permitiu vivenciar o foco atual da leitura 
naquela época com ênfase em compreensão de textos; desse encontro, surgiu a publicação 
de um livro, editora da XXXX, como resultado das nossas produções com ênfase na 
abordagem de leitura, cujo título é Módulos de Capacitação Reading and Song Activities - 
INGLÊS. Esse livro aponta sugestões que nos permitiram  desenvolver em sala de aula um 
trabalho fundamentado nas técnicas do IFE - ESP (English for Specific Purposes), voltado 
para as necessidades, interesses e níveis de aprendizes,  priorizando a leitura como 
extensão para as demais habilidades. 

Em 1998, recebia pelo correio, um livro de IFE, cujo título é: On the road to Reading 
Comprehension,  de vários autores da UFPB.  Esse livro dá ênfase à compreensão de 
textos em seu sentido mais abrangente além do estudo das estruturas linguísticas nos 
âmbitos morfológico, sintático e semântico. Com destaques em estratégias de leitura e 
compreensão de textos, exemplifica e exercita as técnicas de abordagem, bem como as 
principais estruturas facilitadoras da interpretação. É um livro de interesse acadêmico que 
dá relevância social, potencial à consciência crítica, com os mais variados e importantes 
temas. Usei parte desse livro por muito tempo na universidade, nas minhas aulas de IFE e  
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procurei introduzir novos textos, suprimir alguns, adequando-o  aos propósitos e interesses 
dos alunos. 

Em 2000, acompanhando as reformas implementadas pelo MEC com a implantação 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), novas atividades nortearam o ensino de 
inglês no Brasil, com ênfase na leitura, voltada para uma abordagem sócio-interacionista. 
Foi um momento de mudança nas metodologias de ensino em todo o Brasil. E a partir daí,  
comecei a preparar cursos com base nos moldes propostos pelo PCNs. 

Nessa época, ministrei aulas de inglês no Curso de Educação continuada para 
Professores de Educação de Jovens e Adultos, realizado pelo SECD/SUEJA, já nos  moldes 
da nova reforma de ensino. Um curso que atendeu a todos os professores do EJA do RN. 

Em 2001, tive a oportunidade de receber um material de IFE, da Universidade 
Federal do Piauí, cujo  título é INGLÊS INSTRUMENTAL: LEITURA, CONSCIENTIZAÇÃO E 
PRÁTICA, da autora Isabel Maria Brasil Gadelha.  Um material rico que contempla textos de 
várias áreas, com ênfase nas estratégias de leitura, de forma que capacita o leitor a 
entender os aspectos teóricos de leitura. Nesse momento, comecei a intensificar uma 
pesquisa, destacando autores relevantes como: LEFFA, Vilson J. Aspectos de leitura; 
GRELLET, F. Developing Reading skills; entre outros. Além disso, ampliei o banco de textos 
nos moldes em que se trabalhava o IFE. 

De 2001 a 2005,comecei a coordenar e ministrar Cursos de Extensão com ênfase 
em leitura e compreensão de textos em língua inglesa, nos moldes do IFE,  promovidos pelo 
Departamento de Letras, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão. Esses cursos eram 
oferecidos para as áreas de Saúde, Educação, Tecnologia e Meio Ambiente, a fim de 
atender à  demanda dos alunos de pós-graduação que  almejavam submeter-se ao Exame 
de Proficiência em Língua Inglesa. 

Em 2002, fiz um curso de especialização em Psicopedagogia, na fundação 
Universidade Estadual Vale do Acaraú, em parceria com a UERN. Esse curso  nos permitiu  
um aprofundamento sobre  o processo de aquisição do conhecimento, visto que  ele  se 
insere num contexto bem amplo e ajuda a ver a totalidade na maneira de  sentir, pensar, 
falar e agir do aluno, seus fracassos e deficiências. Por basear-se em teorias de Freud e 
Piaget nos possibilita identificar os obstáculos à aquisição do conhecimento, desde os 
aspectos orgânicos, cognitivos, emocionais e sociais, tornando possível resgatar e 
redirecionar o caminho a seguir rumo à aprendizagem e ao sucesso. 

Levando avante as novas experiências, ainda em 2002, ministrei e coordenei cursos 
de IFE, para alunos  de Fisioterapia da UFRN, através do CAFÍSIO, a fim de prepará-los a 
se tornarem leitores em inglês, de maneira que possam  ampliar  seu material de pesquisa  
na elaboração de suas  monografias. 

De 2003 a 2009, comecei a coordenar o Exame de Proficiência em Língua 
Estrangeira - inglês, português e espanhol.  Elaborávamos  e corrigíamos  provas em língua 
inglesa, feitas de maneira a atender a todos os cursos de Mestrado e Doutorado da UFRN. 
Contemplávamos as linhas de pesquisa, uma forma de atender ao candidato para esse fim. 
Foi uma oportunidade de intensificar a leitura em várias áreas, e, sobretudo, ampliar a  
minha   compreensão nesse universo que inclui as várias áreas de textos específicos. 

Em 2005, conclui o curso de Especialização em Ensino de Língua Inglesa, sob a 
responsabilidade do Departamento de Letras Estrangeiras - DLE, da Faculdade de Letras e 
Artes - FALA, na Universidade do Estado Rio Grande do Norte. Como conclusão do curso, 
apresentei um trabalho monográfico, resultado de  discussões envolvendo a  habilidade de 
leitura em língua inglesa. O curso de especialização, junto à minha vivência, possibilitou-me 
o planejamento e o desenvolvimento de atividades que poderão ser usadas em cursos e 
programas que visem  levar estudantes à aquisição e ao domínio de estratégias de leitura, a 
fim de que possam ler livros e artigos acadêmicos em inglês, principalmente para fins 
acadêmicos. Esse trabalho teve como embasamento o aporte teórico de autores como 
MARKSTEIN, Linda and HIRASAWA, Louise. Developing Reading Skills; LOPES, Luiz Paulo 
da Moita.  Read, Read, Read; ALDERSON, Charles J. Reading in a Foreign Language; entre 
outros. 



205 
 

Em 2009, resolvi enfrentar a seleção do mestrado. Fui aprovada. Preparei um projeto 
com o objetivo de identificar as necessidades de aprendizagens dos alunos de um curso de 
Turismo, seus desejos e carências; as necessidades da situação atual dos professores e do 
coordenador do referido curso quanto ao idioma; as necessidades da situação–alvo dos 
profissionais egressos e a das empresas com relação a essa língua. 

Escolhi esse tema com base no que vivenciei ao longo da minha trajetória pregressa 
e como professora do Curso de Turismo da UFRN. Muitas dúvidas surgiram sobre a minha 
prática pedagógica: estava eu realmente ensinando aos alunos o que eles precisavam?  
Estava alcançando os meus objetivos e os deles? Preparava-os para ao mercado de 
trabalho? Utilizava o material adequado? Estava pedagogicamente no caminho certo? 
Precisava compreender e considerar todos esses questionamentos para que pudesse me 
sentir realizada na ação docente. Não bastavam os anos de trabalho para a minha 
realização; era necessário sentir-me realizada profissionalmente. E, para isso, seria preciso 
encontrar as soluções e estas não seriam imediatas. Queria entendê-las. E o caminho seria 
desenvolver uma pesquisa que atendesse a esses questionamentos. 

 Para tanto, foram adotados como aporte teórico os construtos do English for Specific 
Purposes (ESP) – Inglês para Fins Específicos (IFE) — também conhecido no Brasil como 
Inglês Instrumental, cuja fundamentação baseia-se nos trabalhos de Hutchinson e Waters 
(1987), Robinson (1991), Dudley-Evans e St. John (1998), Celani, Deyes, Holmes, Scott 
(2006), dentre outros, visto que este trabalho é voltado para uma área específica, o turismo, 
sob a orientação perita do prof. Doutor Orlando Vian Jùnior, da UFRN. 

Essa pesquisa foi de suma importância para a minha satisfação pessoal e 
profissional, pois me situa no meu campo de atuação com visão mais ampliada das práticas 
docentes. 

Toda essa minha trajetória serve-me de apoio para enfrentar o doutorado, coroando  
a minha formação docente, pois pretendo ingressar  em 2014. 

 
 

Relato de Vânia 
 

Sou natural de XXXX, onde morei (entre curtas idas e vindas para fora da cidade) até 
os meus 12 anos. Cresci na casa dos meus avós paternos, onde morei com meus pais, meu 
irmão e minha irmã, sendo eu a caçula. Meu pai era militar XXXXX, e minha mãe era técnica 
em contabilidade, tendo deixado de exercer essa ocupação ao casar. A casa do meu avô 
era um verdadeiro sítio no centro da capital. Na verdade, era um casarão imenso, que 
ocupava um quarteirão inteiro, onde a maioria dos filhos (em número de sete) morava ao 
redor.  

Em razão das transferências a que meu pai, como militar,  estava sujeito,  
normalmente passávamos um ou dois anos fora, mas sempre voltávamos a morar com 
meus avós, que assim o desejavam, embora tivéssemos direito de morar na vila militar. 
Moramos em XXXXXX quando eu tinha dois anos e onde ficamos nove meses; no XXXXXX, 
quando eu tinha 4 anos, ficamos dois anos, período em que meu pai fez o Estado Maior 
XXXXX; do XXXXX fomos para XXXXXX, lá permanecendo por dois anos, e de XXXXXX 
voltamos para XXXXX, onde residimos por seis anos e meio, ininterruptos. Foi, então, que 
meu pai veio transferido para Natal. 

 Lembro-me de que eu e meus irmãos ficamos muito tristes, porque a casa dos 
nossos avós para nós era o paraíso. Vivíamos em meio às mais diversas árvores e animais, 
mas o que mais nos tocava era deixar a convivência com os primos, com quem convivíamos 
como irmãos. Meu avô, para concentrar os netos, construiu uma casa de madeira no quintal, 
com tudo para as nossas necessidades básicas, e ali construíamos um mundo paralelo. 
Incluíamos nas nossas brincadeiras alguns vizinhos, que demonstravam um grande desejo 
de participar daquele mundo fantástico. Para isso, no entanto, eles tinham que passar por 
algumas provas por nós, primos, para serem selecionados. Como exemplo, lembro-me de 
algumas: subir em árvores altas para pegar um fruto, pular de um galho a outro de uma 
árvore, de preferência, um cajueiro, dentre outras. 
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 A casa dos meus avós era palco para todas as festividades do calendário. Reunia 
todos os familiares, parentes e aderentes - como dizia minha avó. Todos sonhavam com 
aquelas comemorações, principalmente Carnaval, Páscoa, Natal e Ano Novo. As 
festividades já tinham início com os preparativos, quando toda a família lá se reunia para 
preparar ‘os comes e bebes’. Tudo era feito em cooperação. Tudo isso que relatei justifica a 
minha tristeza e a dos meus irmãos por temos que ir embora dali para outro lugar, para nós 
desconhecido. Mudamos, então, para Natal. Eu, com 12, minha irmã com 14 e meu irmão 
com 16 anos.  

Lembro-me até hoje da saudade profunda que sentia no trajeto do aeroporto à vila 
militar; naquela época, tudo ainda muito deserto. Ficamos hospedados, de início, na casa de 
um tio que morava na vila militar do Regimento XXXXX, nas Rocas, até recebermos a nossa 
casa na vila militar do XX Batalhão, no XXXXX, onde fomos muito bem recebidos. Como era 
de praxe, os mais antigos acolhiam os recém-chegados com chá e jantar para oferecer-lhes 
préstimos e orientações essenciais para uma boa adaptação. Estabelecidos e adaptados, 
passamos a amar Natal, onde eu e os meus irmãos fizemos boas amizades no colégio e na 
vila militar. Na vila, andávamos de bicicleta em grupos, organizávamos festinhas, e 
assistíamos filmes toda sexta-feira na quadra do cube de oficiais. Com a turma do colégio 
promovíamos encontros nas casas umas das outras e festinhas próprias da época; 
estreitamos laços, tanto que até alguns anos atrás ainda nos encontrávamos uma vez por 
ano.  

Ainda assim a nossa família era muito arraigada a XXXXX. Sempre que tínhamos 
oportunidade íamos a XXXXXX. Não faltávamos aos eventos importantes, e a família estava 
lá, toda reunida para nos receber e matar as saudades. Com o tempo, diziam que já não 
éramos tão fiéis ao sotaque - o que reconhecíamos - mas também não tínhamos o sotaque 
puramente potiguar. Isso perdura até hoje. 

Descrita a parte lúdica da minha infância, passo a descrever a minha educação 
escolar e acadêmica. Na minha infância, só ingressávamos na escola formal aos sete anos; 
porém, na minha ânsia de começar a ler, atormentei minha mãe para que ela encontrasse 
uma forma para que eu pudesse estudar. Ela, então, contatou uma professora primária que 
morava na nossa rua e pediu que a mesma me desse aulas particulares. Dessa forma fui 
iniciada no aprendizado das disciplinas básicas e da língua inglesa. Para minha alegria e 
vontade, aos 5 anos já podia ler com facilidade e, a partir de então, os melhores presentes 
que eu pedia aos meus pais eram as coletâneas de livros. Li todas de Monteiro Lobato, dos 
irmãos Grimm, entre outras. Amava contos de fada. Em relação ao inglês, adorava os 
desenhos que a minha professora fazia, tudo muito colorido, para que eu os associasse aos 
nomes naquela língua. Até que chegou o momento tão esperado: o de poder ingressar na 
escola formal. Imaginem a minha felicidade no primeiro dia de aula no colégio!  

Durante o período em que morei em XXXXX, eu, meus irmãos, e parte dos meus 
primos estudamos no colégio XXXXX, muito bem conceituado na cidade. Apesar do nome, o 
colégio não era de freiras nem de padres, embora o nosso professor de canto, “canto 
orfeônico”, como era chamada a disciplina, fosse padre, por sinal irmão do dono diretor. 
Vale mencionar que este último era ex-seminarista. Entrei no 1º ano primário e era um ano 
de idade a menos que a turma, fato esse, que causou muitas cobranças aos meus pais, 
partindo dos meus avós, por eu ser muito nova e que aquilo iria me cansar e ‘puxar’ muito 
por mim. Mas bati o pé e consegui o que queria. Isso exigiu que eu me submetesse a um 
exame para verificar se eu teria condições de acompanhar a turma. A dúvida e a pressão 
que meus pais sofreram por terem atendido ao meu pedido desvaneceu com o resultado do 
exame, que comprovou fluência na leitura e na escrita (foi feito um ditado). O XXXXX 
(colégio que existe até hoje, inclusive transformado em faculdade), me deu uma boa 
formação educacional em todos os sentidos. Além das disciplinas básicas, tínhamos aula de 
inglês - o que não era comum à época, naquele grau de ensino - religião (católica) e canto. 
Como opcionais, eram oferecidos cursos de culinária, instrumentos musicais e trabalhos 
manuais. As matérias que mais amava eram o Português e o Inglês. O português, porque 
adorava ler e escrever, e o inglês, por influência do meu avô, com quem morávamos. Ele foi 
educado nos Estados Unidos da América, onde fez parte do curso de Engenharia Mecânica, 
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tendo que interrompê-lo devido à eclosão da II Grande Guerra. Terminou seu curso no Brasil 
e conseguiu um cargo numa empresa americana estabelecida em XXXXX, a “Companhia 
XXXXX” XXXXXX. Naquela época, ele recebia muitos americanos em nossa casa e eu, 
fascinada, escondia-me nos pés da mesa da sala de jantar (os pés largos da mesa tinham 
um espaço entre um e outro, onde nós, crianças, costumávamos nos esconder) para ouvi-
los conversar em inglês. Quando tinha oportunidade, pedia ao meu avô para ensinar-me 
algumas palavras e expressões. Não tiro o mérito da minha professora particular pela forma 
encantadora como ensinava. Certamente isso contribuiu para a minha admiração pela 
língua inglesa. 

 Retomando minha trajetória escolar, estudei no XXXXX até a metade do primeiro 
ano ginasial e, chegando a Natal, fui matriculada no Colégio XXXXXX, onde terminei o 
ginásio. As minhas preferências continuaram sendo o Português e o Inglês. Ao terminar o 
ginásio, para espanto de todos, optei por cursar o científico (mais voltado para as ciências 
exatas e tecnológicas), em lugar do normal ou pedagógico (mais voltado às letras). A razão 
dessa decisão deveu-se ao meu desejo de acompanhar grandes amigas que optaram pelo 
científico. Como o XXXXXX não oferecia o científico e eu tinha um sonho, que era estudar 
no colégio Atheneu - reconhecidamente um dos melhores ensinos de Natal naquele 
momento - convenci meus pais a me deixarem estudar naquela escola pública num período 
complicado de rebeliões contra os militares (meu pai, apesar de militar, sempre foi muito 
aberto ao diálogo). Satisfeito o meu desejo, após um ano, voltei a estudar em um colégio 
particular, o XXXXXX, na época, considerado um excelente colégio para aqueles que 
almejavam ingressar na Universidade.  Concluído o científico, a despeito da minha aptidão 
maior para as letras, prestei vestibular para a área tecnológica, para não me separar de 
amigos tão próximos, com quem passava noites acordadas em estudo. 

 Entre as várias opções a que tínhamos direito, em caso de passarmos no vestibular, 
consegui uma vaga na minha terceira opção, o curso de Química.  Após um ano e meio 
cursando química, minha essência falou mais alto e prestei vestibular novamente para a 
área de Ciências Humanas. Sendo aprovada, optei pelo curso de Letras – Inglês, pedi 
aproveitamento de disciplinas e já ganhei alguns créditos em carga horária da área de 
educação. Cursados os dois primeiros anos, resolvi migrar para o curso de Letras – 
Português, com o objetivo de me formar mais rápido para casar e acompanhar meu marido, 
que iria fazer o mestrado em XXXXX na UNICAMP.  Pensei em cursar Letras-Inglês naquela 
cidade, mas naquele período o curso só era oferecido na universidade particular e, como 
estava iniciando a vida de casada, decidi esperar mais. Tinha a possibilidade de cursar 
Linguística na UNICAMP, porém, naquele momento, ainda não me via atraída por linguística 
pura. Nos três anos que passei em Campinas, trabalhei no XXXX. Havia assumido o cargo 
de agente administrativo em Natal, aprovada em concurso, tendo pedido transferência para 
acompanhar o cônjuge. No último ano que passei em Campinas, fui abençoada com a 
chegada da minha primeira filha, o que me fez pedir demissão para cuidar dela, uma vez 
que tive muita dificuldade para concebê-la e depois para sustentar a gravidez. 

Voltando a Natal, após um ano, fomos para Recife, onde meu marido iniciou o 
doutorado. Lá, fiz algumas disciplinas na UFPE como aluna especial do curso de 
especialização em língua portuguesa, mas, ao engravidar do meu segundo filho, voltei-me 
novamente para a maternidade para evitar os problemas da gravidez anterior. Após um ano 
e meio, surgiu a oportunidade de meu marido fazer o doutorado no exterior, tendo ele 
escolhido entre algumas opções, a Universidade de Oxford na Inglaterra. Moramos quatro 
anos e meio em Oxford, onde fiz cursos de aperfeiçoamento da língua inglesa no College of 
Further Education (havia estudado em Natal, primeiro no (curso de inglês), na minha 
adolescência e depois, (nome de curso de inglês), já adulta). Frequentei também, como 
aluna ouvinte, algumas aulas do curso de Línguas na Faculty of Medieval and Modern 
Languages, da Universidade de Oxford, o que foi muito importante para que eu tivesse uma 
visão do sistema de ensino, encarado com muita seriedade e respeito. Ali era um ambiente 
de estudo e de aquisição e troca de conhecimentos onde não havia lugar para conversas 
paralelas, os horários eram cumpridos e os alunos pediam licença para falar.  Para apurar 
minha compreensão auditiva, costumava fazer tours a pé, pela cidade, ou sightseens, 
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passeios nos ônibus de dois andares, visitando os pontos turísticos da cidade, ambos com o 
acompanhamento de guias. Fazia isso repetidas vezes, o que contribuiu para que, de 
repente, chegasse aquele click e eu, surpresa, pensasse comigo mesma: já posso entender 
com clareza o mundo à minha volta. 

 Na Inglaterra, tive, em duas ocasiões, a oportunidade de ensinar Português para 
estrangeiros. A primeira oportunidade surgiu quando, ao folhear um jornal, vi um classificado 
de uma escola de tutores Brown & Brown Tutorial College”, requisitando um professor de 
português para preparar alunos para um exame que os habilitaria a passar uma temporada 
em país de língua portuguesa. Fui tutora por seis meses para alunos do ensino médio e, em 
seguida, por indicação daquela escola, dei aulas de conversação para uma aluna que fazia 
língua portuguesa na Universidade. Ela já tinha certa fluência, mas com sotaque do 
português de Portugal e desejava desenvolver conversação com o sotaque do português do 
Brasil.  

Outra experiência ímpar na Inglaterra foi o nascimento da minha filha caçula, no 
último ano em que passamos lá. Esse fato me proporcionou uma grande intimidade com a 
língua e com a cultura, uma vez que, no pós-parto, recebi durante 15 dias em minha casa, a 
visita de uma parteira e uma enfermeira, que tinham a missão de aferir minha pressão, 
pesar minha filha e orientar a mim e aos meus dois outros filhos quanto aos cuidados 
maternos e aos cuidados que eles deveriam ter comigo e o bebê. 

De volta ao Brasil, reingressei na UFRN e conclui Letras – Inglês. Logo em seguida, 
fiz especialização em Língua Inglesa na mesma universidade Ao mesmo tempo, ensinei 
inglês (curso de inglês onde já havia estudado). Ainda (no mesmo curso de inglês), onde 
fiquei por doze anos, ingressei no Mestrado em Linguística Aplicada, na UFRN, 
direcionando-o para o ensino de língua inglesa. Assumi o cargo de professora em uma 
universidade particular, XXXX, concomitantemente a (curso de inglês)  durante nove anos, 
quando exerci, na primeira, os cargos de professora e coordenadora de língua inglesa. 

Deixei as duas instituições ao ingressar na UFRN, em 2003, onde estou até hoje. 
Logo que assumi, ministrei disciplinas de Inglês Instrumental para turmas de ciências 
exatas, o que não me assustou, uma vez que, na especialização, havia tido um módulo que 
tratava do ESP (English for Specific Purposes/Inglês para fins específicos) e na XXXX havia 
ministrado muitas vezes essa disciplina para cursos de especialização, tanto na capital 
quanto em cidades do interior do RN. O curso era ministrado em módulos, e o público-alvo 
eram professores da rede pública.  Na XXXX, ministrei as disciplinas de língua inglesa, que 
envolviam as quatro habilidades (ouvir, falar, ler e escrever); Cultura e Civilização Anglo-
Americana, Estágio Supervisionado e orientadora de Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) no curso regular de Letras. Na UFRN, ministrei as disciplinas de Expressão Oral, 
Leitura e Redação, História da Língua, Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas; fui 
coordenadora do laboratório de línguas estrangeiras, coordenadora de monitoria e 
coordenadora de área. Nesse meio tempo, ingressei no programa de pós-graduação em 
Estudos da Linguagem e fiquei afastada dois anos e meio para cursar o doutorado, o qual 
não conclui devido a problemas sérios de saúde (reingressei dois anos depois e estou no 
momento finalizando minha tese). Ao retornar da licença, a área mais carente de 
professores era a de Inglês Instrumental, que não atraía, nem atrai muitos professores. 
Ofereceram-me ministrá-la em várias áreas que não a minha, como em cursos das Ciências 
Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Ciências Sociais e Aplicadas, Ciência e Tecnologia 
e Ciências da Saúde, além das Ciências Humanas, o que venho fazendo até então. 
Confesso que é trabalhoso, pois acontece de nós, professores de inglês instrumental, hoje 
denominada Inglês para Fins Acadêmicos, assumirmos turmas numerosas, além de que, 
turmas nomeadas como sendo de um curso, na verdade são turmas muito heterogêneas 
(exceto as dos cursos de Turismo e Biblioteconomia) com alunos advindos dos mais 
variados cursos e das mais variadas áreas. Somados a isso, temos em uma mesma turma, 
alunos com os mais diferentes níveis. Para amenizar esse problema, oferecemos um teste 
que, se comprovada a sua proficiência, o aluno é dispensado e obtém a carga horária da 
disciplina em seu histórico. Esse teste possibilita dar espaço para aqueles que realmente 
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necessitam desenvolver, principalmente, a habilidade de leitura. Confesso, por outro lado, 
que é muito gratificante, visto que é palpável ver o progresso do aluno. 

 Costumo aplicar um questionário para sondar a familiaridade dos alunos com a 
língua inglesa e fazer um teste diagnóstico nos primeiros dias de aula. Como resultado, 
sempre temos alunos desde o nível avançado (aqueles que já moraram fora, que já ensinam 
inglês, etc.) até o nível zero, que declaram só ter estudado inglês na escola e mal terem 
aprendido o famoso verbo To Be.  Isto gera um desafio, pois alguns põem no professor toda 
uma expectativa de sair do zero. Vários, nas primeiras aulas, dizem que vão trancar, porque 
não vão conseguir acompanhar a disciplina, mas, na maioria das vezes consigo convencê-
los a persistirem. Ao final do semestre, muitas vezes aplico o mesmo teste diagnóstico do 
início do semestre e observo o progresso da turma. Costumo pedir-lhes também que 
deponham, em poucas linhas, sobre se a disciplina fez alguma diferença na sua vida 
acadêmica e, pelos depoimentos, constatamos que vale a pena ministrar a disciplina de 
Inglês para Fins Acadêmicos.  

O que me surpreende muito são depoimentos de alunos que já têm um bom nível de 
língua inglesa e que optaram por não fazer o teste de dispensa; eles declaram que a 
disciplina soma conhecimentos no decorrer do semestre. Esses alunos são alertados a 
terem paciência, porque o objetivo maior é atender às necessidades daqueles que tiveram 
menos oportunidade de aprender a língua. Quando há essa compreensão, esses alunos 
proficientes compartilham seus conhecimentos e acabam auxiliando o professor. Porém, se 
não houver esse entendimento, isso pode gerar um ambiente de inibição entre aqueles com 
pouca familiaridade com o idioma. 

 Tenho tido muitos bons resultados na minha experiência com as disciplinas de 
Inglês para Fins Acadêmicos na habilidade de leitura. Sabemos que hoje podemos trabalhar 
outras habilidades dentro da abordagem instrumental; no entanto, nos deparamos com 
várias dificuldades. A primeira é que a disciplina é oferecida em dois semestres apenas, ou 
melhor, em dois níveis (I e II), duas vezes por semana, tendo cada encontro a duração de 
uma hora e quarenta minutos. Descobri que, nessas condições, é melhor priorizar uma 
habilidade, no caso a leitura, para ter bons resultados, do que tentar fazer “milagre” incluindo 
outras habilidades e, no fim, ter um resultado ineficaz. Certamente, mesmo priorizando a 
leitura, os alunos acabam desenvolvendo a compreensão auditiva, uma vez que leio os 
textos em voz alta além de que sempre tento algum grau de comunicação oral na língua 
alvo.  Percebo também que eles arriscam se expressarem em inglês e que há uma grande 
curiosidade pelas questões culturais, para as quais sempre chamo atenção nas minhas 
aulas, porque não concebo transmitir uma língua desconectada de sua cultura. Mas sempre 
fica a sensação de que poderia ter feito melhor se tivéssemos tido mais tempo.  

Enfim, sou uma entusiasta da abordagem instrumental, com suas diversas 
denominações e aspectos; tanto, que espero ainda ver meus anseios e dos alunos (que 
costumam mostrar desejo por mais horas-aula nessa abordagem) serem concretizados. 
Como prova de que é uma disciplina relevante, temos o fato de os alunos começarem em 
um nível e atingirem outro ou outros níveis ao final do semestre, conforme depoimentos 
recebidos, agradecendo esse novo olhar para o inglês.  Muitos dizem ter conseguido passar 
em concursos e exames de língua para a pós-graduação graças a Inglês para Fins 
Acadêmicos.  

 Sempre chamo a atenção dos meus alunos para o fato de que, com a aquisição das 

estratégias utilizadas em Inglês para Fins Acadêmicos, eles poderão aplicá-las em qualquer 

outra língua. Esse é outro mérito da abordagem. 

Tendo em vista o objetivo desta narrativa, relatar como me envolvi com o Inglês 
Instrumental e qual o meu nível de satisfação, reafirmo que a abordagem instrumental, no 
meu caso, utilizada na disciplina Inglês para Fins Acadêmicos, permite aos professores 
perceberem de forma clara o crescimento dos alunos. Além disso, aprendo muito com meus 
alunos, principalmente quando provêm de cursos de diferentes áreas, porque, quando 
chegamos ao ponto de trabalharmos textos específicos, há uma rica troca de 
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conhecimentos. Ao final de suas leituras, eles têm que relatar o seu assunto para o resto da 
turma, gerando discussões, posicionamentos, e muita troca de informação. 

Para finalizar, gostaria de anexar alguns de tantos depoimentos espontâneos que 
tenho recebido dos meus alunos via e-mails, que demonstram grau de satisfação com a 
disciplina:  
“Prof.ª, gostaria de agradecê-la pela sua dedicação, compreensão, simplicidade e carinho 
para comigo e todos da turma. Saiba que aprendi com a Sr ª esse semestre muito mais do 
que a língua inglesa, aprendi mais da vida. Muito obrigado por tudo, forte abraço e que 
DEUS a recompense com ricas bênçãos”. (Aluno do Curso de XXXXX). 
“(...) desde já agradeço pelas aulas, pelos puxões de orelha e pela paciência, obrigada por 
tudo professora. Vou te levar sempre comigo (...) principalmente nos artigos, rs “. (Aluna do 
Curso de XXXXXX) 
“Desde já agradeço a sua ajuda em fazer-me entender uma língua que jamais acreditava 
poder fazer parte de minha vida. Estava em uma escuridão, cega no entender da língua 
inglesa, mas hoje consigo graças a sua ajuda. 
OBRIGADA PROFESSORA!” (Aluna do Curso de Biblioteconomia). 
 “Por meio de um abraço caloroso, gostaria de manifestar minha gratidão pela sua paciência 
e empenho. Muito obrigado, por de uma forma ou de outra ter contribuído para minha 
formação”.  
“Grande abraço, foi um prazer compartilhar as manhãs das quartas e segunda-feiras com 

você e todos os outros.Saudações,”  (Aluno de Engenharia Elétrica, proficiente em língua 

inglesa). 
“Bom dia profa. XXXX, sou XXXXX da sua turma de XXXXX. Envio esse e-mail com o intuito 
de agradecer pelo maravilhoso semestre, por todo seu tempo investido. Obrigada por tudo e 
desculpe qualquer coisa. Boas ferias!” 
Abraço,  
Ass: XXXXX” (Aluna do Curso de Turismo) 
 
“ Boa noite professora ,  
Grato pela disciplina!!! 
Esta foi muito proveitosa” 
 
 Aluno do Programa de Pós-Graduação de Química (Mestrado)  

 
“(...) Informo também que as aulas foram bastante produtivas, revisei e aprendi coisas 
novas. Até a próxima disciplina.” (Aluno de Ciência da Computação, com bom nível de 
língua inglesa). 
 

Os depoimentos acima dispensam comentários, com a ressalva de que quando 
agradecem à minha pessoa, na verdade o mérito é da abordagem que favorece esse clima 
de satisfação. 

 
 

Relato de Laura 
 
Meu nome é XXXXXXX, tenho 29 anos e sou professora há dez. Não sou casada e nem 
tenho filhos, fatores que permitem dedicação integral à minha profissão. Nasci em XXXXXX, 
mas já morei em várias cidades do Brasil porque meu pai é militar, isso contribuiu bastante 
para mudanças bruscas de endereços residenciais, estilos de vida e rotinas escolares. 
 Minha alfabetização aconteceu em XXXXX. Meus pais têm o ensino médio e 
sempre cobraram muito que eu e minha irmã estudássemos e tirássemos boas notas. Em 
nossa casa havia mais livros que os pedidos pela escola porque meu pai aplicava atividades 
extras para mim e minha irmã. Também havia coleções de livros de histórias infantis que 
eram lidos para nós e, posteriormente, nós líamos por vontade própria. Lembro que em 
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alguns era possível tocar os personagens que estavam em alto relevo. Boas lembranças(...) 
Além de gibis, claro. Minha irmã e eu nunca os esqueceremos. 
 Na verdade, aprendemos a ler cedo e acredito que isso aconteceu devido à 
estimulação que tivemos em casa. Os primeiros anos escolares aconteceram em uma 
pequena escola do bairro em que morávamos em XXXXXX, ela tinha uma abordagem 
tradicional e lembro claramente das cópias e cadernos de caligrafia como dever de casa. Eu 
gostava e minha irmã não. Meus pais faziam questão de que a nossa letra estivesse 
“perfeita” e apagavam quando achavam que tínhamos feito de qualquer forma. Meus pais 
tinham o hábito de pedir cópias além das que a escola havia solicitado e tínhamos que lê-las 
ao final. Em alguns momentos, meu pai gravava nossa leitura em voz alta para que 
pudéssemos nos ouvir e corrigir “as falhas”. Ele sempre dizia que o momento de estudar 
deveria ser levado à sério. 
 Meu pai e minha mãe sempre trabalharam, mas minha mãe precisou parar quando 
ele foi transferido para São Paulo e, inicialmente, não podia nos levar. Para não ficarmos 
sozinhas em casa ou com pessoas desconhecidas, ela parou de trabalhar e cuidou da gente 
exclusivamente até os dias de hoje. Em uma das casas que morávamos não havia muitos 
móveis. Ela era bem grande e vazia, mas o quarto de estudar recebeu móveis projetados e 
era bom ficar lá. Estava sempre organizado com os livros e mochilas e locais que lembro até 
hoje. 
 Podíamos brincar de qualquer coisa dentro e fora de casa, desde que “o dever de 
casa” estivesse completo e corrigido por meus pais. Por incrível que pareça, a brincadeira 
dominante era “escolinha”, brincávamos de estudar e era divertido. Reuníamos os amigos 
da mesma rua e várias outras brincadeiras aconteciam: patins, corda, elástico, amarelinha, 
vôlei, pega-pega, esconde-esconde e outras. 
 Saímos de XXXXXX no ano em que eu terminaria a 5ª série e minha irmã, a 3ª. A 
transferência do meu pai era urgente e cursamos até o terceiro bimestre somente, já que a 
escola aceitou repetir as notas por serem boas. Fomos morar em São Paulo e, a partir de 
então, passamos a frequentar escolas públicas. Tenho lembranças bastante vivas das 
diferenças de ambiente e comportamento, mas não havia nada a ser feito a não ser adaptar-
se.  
           Fui matriculada em uma escola pública militar e minha irmã ficou em uma escola 
pública regular. Com essas mudanças, lembro da preocupação dos meus pais em continuar 
com o ritmo de estudos em casa temendo que a escola exigisse menos. Hoje eu entendo 
que a preocupação não era infundada, alguns conteúdos já tinham sido dados ou algumas 
vezes nem tinha aula. 
 A cidade em que moramos antes de chegarmos a Natal foi Brasília. Lá, eu iniciei a 
7ª série e minha irmã, a 4ª. Estava fora de cogitação estudar em escola privada por conta 
dos altos valores das mensalidades, e a saga da adaptação continuava.  
 Ir à escola em Brasília era uma batalha diária. A polícia estava sempre presente, 
havia alunos fumando em todas as partes da escola. Não entendo o motivo, ou até entendo, 
mas bem próximo à maioria das escolas públicas havia um bar ou algum local do tipo em 
que era mais fácil conseguir cigarros ou bebidas alcoólicas. Além disso, em alguns dias dos 
meses de agosto não tínhamos aula devido à baixíssima umidade do ar. Quando as aulas 
não eram totalmente suspensas, eram dadas nos chamados “horários reduzidos” com 
duração de 30 minutos para cada aula.  
 Lembro que os professores dessa escola eram muito bons e havia alunos de 
classes sociais distintas. Quando comecei o ensino médio nesta mesma escola em que eu 
frequentava desde a oitava séria, um professor de geografia resolveu que o 1º ano XXXX  
seria formado por alunos de melhor desempenho e selecionou os que comporiam o grupo. 
Fiz parte desta mesma turma até o final do ensino médio e, coincidência ou não, os alunos 
do 1º ano E foram os que tiveram melhor desempenho de uma forma geral. Esta forma 
geral, em comparação as outras turmas, inclui não ter sido preso, não permanecer no 
mundo das drogas e não engravidar na adolescência. 
 Durante os anos que moramos em Brasília, eu e minha irmã frequentávamos curso 
de inglês. Segundo meus pais, era a única forma de compensar o fato de não poderem 
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pagar escola privada. Mesmo quando nos mudávamos dentro de Brasília (porque moramos 
em quatro locais diferentes lá), o curso de inglês era mantido, ainda que em franquias 
diferentes. Não me lembro de ter faltado uma aula sequer, era muito bom “ir pro inglês”! 
Quando começamos a frequentar (curso de inglês), o professor pediu que eu fosse 
renivelada e passei dois níveis à frente. 
 Lá em Brasíl8ia eu estava inscrita no PAS para concorrer a uma vaga no curso de 
Letras-Tradução na UnB. Fui bem nas duas primeiras etapas, mas não fiz a última porque a 
transferência do meu pai para Natal já tinha saído e não teríamos tempo de ficar lá para eu 
fazer a prova. 
 Quando chegamos a Natal, fui matriculada em um cursinho preparatório para o 
vestibular. As diferenças culturais e de conteúdos a serem estudados nunca foram tão 
grandes, era preciso adaptar-se mais uma vez. Não gostamos daqui inicialmente: as ruas 
eram de areia de praia, as pessoas “tinham” o hábito de falar muito e alto e o clima voltava a 
ser sempre quente. 
 Tentei vestibular para jornalismo e até hoje não sei explicar o motivo da escolha. 
Não passei e o problema aumentou, não por eu não ter passado (eu ainda não tinha 
entendido muito bem a prova e meus pais entendiam que a situação era nova. Sei lá(...)), 
mas porque eu disse que faria para Letras da próxima vez. Desde então, todos os dias havia 
uma conversa nova para que eles pudessem entender a minha escolha, afinal, minhas tias 
professoras “não tinham ido muito longe na vida”. Era muito desgastante justificar o que, 
para mim, já estava bem resolvido. 
 Em 2004, ano em que faria vestibular novamente, me matriculei (escola de línguas) 
para terminar o inglês e precisei cursar os dois últimos semestres. Na primeira semana do 
curso fui convidada pelo meu professor (XXXXXX – alguém que nunca esquecerei) a fazer a 
seleção para monitora do curso. Passei e comecei a receber bolsa de estudo. Passei no 
vestibular também e, com o fim do curso de inglês e aprovação em Letras, consegui meu 
primeiro emprego. 
 Inicialmente eu teria uma turma somente, o que já seria ótimo porque eu teria 
experiência enquanto estudava, mas antes de receber meu primeiro salário eu já estava 
com cinco turmas. Eu adorava sair para dar aula! Era uma sensação que eu não tinha como 
descrever. Ao fim do primeiro ano de trabalho eu tinha catorze turmas na escola em que 
dava aula e a motivação para estudar só aumentava. 
 Minha preocupação era não precisar trancar nenhuma disciplina por causa do 
trabalho, e dos vinte ingressantes da minha turma de Letras – Língua Inglesa, somente três 
concluíram. Eles “se perderam” no meio do caminho (...) Sei lá (...) Acho que somente eu e 
mais uma amiga (XXXXXX – a amizade mais linda que fiz na vida) éramos realmente 
satisfeitas com o curso e estávamos lá com prazer. Uma pena. 
 No segundo ano do curso fui convidada para abrir uma escola bilíngue em Natal. A 
pessoa que me convidou tinha uma escola regular há quinze anos e queria inovar. Aceitei e 
começamos do zero. 
 Nunca me vi tão só para fazer alguma coisa na vida. A diretora da escola viajou 
comigo para conhecermos algumas escolas cujas propostas eram boas e aprendemos 
muito. Eu procurava informações na internet e falava com os professores que conheci 
nessas viagens, porque na UFRN não havia ninguém que pudesse me ajudar. Para falar a 
verdade, os professores das disciplinas de inglês estavam todos afastados (exceto a 
professora XXXXXXX) e havia uma quantidade considerável de substitutos, o que colaborou 
para um fim de curso bastante fraco em minha opinião. 
 Aliás, já que estou falando dos professores substitutos do fim da minha graduação, 
ressalto que a minha lamentação não é porque eles não eram doutores e professores 
efetivos, mas sim porque duas das três substitutas daquela época eram alunas que haviam 
se formado naquele mesmo semestre e davam aula lendo as anotações que tinha feito 
enquanto eram graduandas. Foi o período em que eu usava toda a quantidade de faltas a 
que tinha direito. 
 Bom, voltando à escola bilíngue (...) Que experiência! A escola regular era regida 
por pedagogas e foi quando descobri que, assim, como no meu curso, elas não aprenderam 
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a dar aulas. O problema é que elas se achavam muito donas da verdade. Era muita gente 
chata junta e baseada em livros e teorias do século passado que, segundo elas, certamente 
salvariam a humanidade. 
 A escola bilíngue foi um sucesso desde o início graças às pesquisas e muito 
trabalho árduo. Vez por outra eu me perguntava por que não conseguia apoio na própria 
universidade, mas aí lembrava que lá nem tinha que me ensinasse como eu gostaria, 
imagina se teria alguém para me ajudar com pesquisas para algo tão recente em Natal. 
Segui sozinha. 
 Continuei trabalhando em alguns cursos de idiomas cujas propostas me 
interessavam. Com essas experiências eu também percebi que nada tinha aprendido na 
universidade e passei a me preocupar em simplesmente não trancar nenhuma disciplina 
para que aqueles quatro anos de graduação não se transformassem em mais um dia 
sequer. Eles estavam me ajudando em quê? Eram tantas disciplinas de literatura que o 
desestímulo vinha na hora de acordar e sair pra UFRN. Literatura brasileira, portuguesa, 
inglesa, americana e mais não sei quantas para quantas linguísticas? Essas eram 
pouquíssimas e menos ainda quando se tratava de Língua Inglesa. Oras, o curso não era de 
“Língua Inglesa”????? 
 Tenho a sensação de que quem me formou fui eu mesma. Minhas escolhas me 
formaram. A universidade me deu um título. Passei quatro anos esperando que uma 
daquelas disciplinas ou um grupo delas me ajudassem em sala de aula. Balela! Os tão 
rejeitados “treinamentos” me ensinaram bem mais que as tais literaturas em quilos. 
 Não desprezo o prazer de ter lido George Orwell e Shakespeare. Poooooxa(...) 
como foi bom. Mas aí vejo que foi a professora que me seduziu. Será que se ela tivesse 
dado outras disciplinas eu também não teria me envolvido da mesma forma? Eu vejo que 
ela tinha a formação perfeita para ministrar aquelas disciplinas. E eu? Eu tinha mais era que 
correr atrás. 
 Passei a sentir falta de estudar depois de dois anos apenas trabalhando. Na 
verdade, havia uma pós-graduação em Letras-Língua Inglesa oferecida por uma 
universidade privada, mas não me interessei porque tinha literaturas demais. Sabe, eu 
respeito a minha aptidão pela Linguística e não me forçaria a frequentar um curso de 
especialização somente pelo título. Eu estava “rondando” a UFRN à procura de algo que me 
fizesse sentir bem ao estudar, conheci, então, os professores Orlando e XXXXXX. Ele me 
ajudou a pesquisar sobre bilinguismo porque trazia uma vasta experiência de São Paulo, e 
ela me aceitou como aluna ouvinte na graduação em disciplinas que ministrava e que eu 
achava que tinham sido subaproveitadas na minha época. 
Esperei pelo belo dia em que a UFRN abriu o curso de especialização em Ensino e 
Aprendizagem de Inglês como Língua Estrangeira. Que maravilha! Os professores eram 
ótimos, eu estava ansiosa e cheia de esperança de que poderia estudar com qualidade. 
Meu último ano de especialização foi simultâneo ao primeiro ano de mestrado. Quantas 
coisas maravilhosas eu aprendi! Claro que a prática de sala de aula foi obtida com o dia-a-
dia, mas a especialização ajudou a lapidar. Inclusive, entendi a importância de não pular 
etapas, passei a compreender que os alunos deveriam seguir a ordem especialização-
mestrado-doutorado para que a prática em sala de aula pudesse ser melhor. 
Devido ao mestrado, eu consegui uma bolsa REUNI na Escola Ciências e Tecnologias na 
UFRN. A experiência de trabalhar com professores que já têm anos de carreira foi muito 
boa. Com eles eu pude perceber, inclusive, o que eu queria e não queria para mim. 
Comecei a ver de perto a briga de egos e a disputa ao ministrar certas disciplinas que – 
assim como na minha graduação – pouco ou nada contribuiriam para a formação dos 
alunos. 
Bom, tenho refletido diariamente sobre o que é e como é ser professor. A graduação não 
significa tanto porque existem várias professores sem ela, a prática na sala de aula pode ser 
construída com base em “achismos” e por aí vai. Mas para mim eu quero algo diferente. 
Embora a graduação não tenha sido o mar de rosas que eu esperava, a pós fez justamente 
o contrário. 
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Durante o mestrado fui aprovada na seleção para professor substituto da UFRN e estou no 
quarto semestre. Aprendi muito em todos eles. Aprendi com a experiência em sala, mas tive 
ajuda de professores do departamento que são meus amigos para me preparar antes de 
começar a dar aula. Comecei ministrando disciplinas de literatura e, talvez por conseguir vê-
las com mais maturidade, foi muito bom. Li os livros com antecedência e uma professora 
maravilhosa e bem experiente me ajudou bastante. Para as outras disciplinas do curso de 
Letras eu pude contar com outros professores, sempre solícitos; e para as disciplinas de IFA 
(Inglês para Fins Acadêmicos) eu contei com a ajuda de professoras que já faziam isso há 
bastante tempo. 
Uma delas, pela vasta experiência que tem, desenvolveu um material de IFA para ser 
trabalhado com as turmas que tínhamos. Gostei do material, mas não consegui usá-lo na 
íntegra porque não tinha muito a ver com o que eu gostava de fazer. Havia muito dela no 
que ela desenvolveu, obviamente, então adotei um livro que o Orlando sugeriu e mesclei. 
Uma outra professora decidiu fazer o mesmo que eu porque achou mais confortável e o 
curso deu bastante certo. Com essa mudança nós ficamos mais à vontade e acredito que 
desempenhamos melhor a nossa função. 
Bem, ainda estou como substituta e também dou aula em uma universidade privada. Adoro 
os dois locais de trabalho e me vejo realizada com o que faço. Penso em continuar na pós-
graduação, vou tentar a seleção para o doutorado neste semestre e concluí que nossa 
formação é, sobretudo, pessoal. Ela é uma mistura de teoria e prática que não tem como 
desviar daquilo que somos pessoalmente. É provável que eu me cobre assim porque tem 
sido assim desde a infância, mas se eu não me cobrasse, que formação teria? 
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Anexo II 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

 Estou ciente de que a entrevista, questionário, e a narrativa escrita por mim, 

farão parte dos dados da pesquisa de doutorado de Maria Kassimati Milanez, cujo 

objeto de estudo são as representações e as histórias dos professores de Inglês 

para Fins Específicos no nível superior.   

  Minha participação é voluntária e todas as minhas produções orais e escritas 

serão divulgadas na pesquisa de forma anônima e resguardadas as informações 

sobre minha identidade como nome, instituições e profissionais mencionados por 

mim. 

 Também estou ciente de que os trechos da entrevista, narrativa escrita e 

questionário poderão ser usados em outras produções científicas de artigos, 

relatórios ou apresentações relacionados à pesquisa sobre Inglês para Fins 

Específicos, formação de professores, pesquisa narrativa e sobre Linguística 

Sistêmico-Funcional. 

 Reconheço que recebi cópia assinada do presente Termo de 

Consentimento. 

 

Nome do Participante: _________________________________________________  

Telefone: ________________________________ 

E-mail: __________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________  

Data: ____________________ 

 

Assinatura: __________________________________________________________  

 

Adaptado de QUEIROZ (2012). 

 

 

 


