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RESUMO 

 

Esta tese apresenta a inserção da pedagogia de gêneros proposta pela 

Escola de Sydney (ROSE; MARTIN, 2012) nas aulas de Inglês para Fins Específicos 

(IFE) de uma escola técnica do Rio Grande do Norte, no curso de Redes de 

Computadores.  A proposta é identificar os gêneros escolares relevantes para o 

curso após a realização de análise de necessidades, utilizando a Linguística 

Sistêmico-Funcional (LSF) de Halliday e Matthiessen (2004) como recurso que 

facilita a compreensão dos textos lidos, aproximando os estudos teóricos da LSF da 

prática na sala de aula, para que os alunos possam conceber a língua como prática 

social. Outro objetivo é conhecer as percepções dos alunos sobre as aulas 

ministradas.  Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa (DÖRNYEI, 2007), na qual 

a LSF foi utilizada como modelo teórico de análise de linguagem e de pesquisa, visto 

que ela é o próprio objeto de pesquisa, e ao mesmo tempo o suporte teórico que 

embasa a análise das opiniões dos alunos sobre as aulas. Aspectos da Pesquisa 

Narrativa (CLANDININ; CONNELY, 2004) também são utilizados para dar voz ao 

relato de minhas próprias experiências como professora do curso de Redes e como 

pesquisadora, bem como para realizar a composição de sentidos observada nas 

representações dos alunos após a vivência de nossas aulas com o apoio da 

pedagogia adotada e da abordagem Sistêmico-Funcional, e para a reflexão sobre as 

experiências relatadas. O Sistema de Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005) foi o 

instrumento analítico para verificarmos como se configuram as percepções dos 

alunos sobre as aulas de IFE. A categoria mais utilizada do Sistema de Atitude, um 

dos domínios semânticos do Sistema de Avaliatividade, responsável pela expressão 

linguística de avaliações positivas e negativas, foi a Apreciação do tipo Valoração, 

revelando a relevância do trabalho com a pedagogia de gêneros e a originalidade na 

forma de abordagem dos textos. O trabalho com textos autênticos da área, trabalhos 

em grupo, ensino colaborativo e reconhecimento dos tipos de textos foram aspectos 

da pedagogia de gênero mais mencionados pelos alunos em suas apreciações. 

Outro tipo de Apreciação encontrado foi a Reação Impacto negativo, categoria 

utilizada para descrever o impacto emocional vivenciado nas aulas. Os resultados da 

análise das avaliações feitas pelos alunos sobre as experiências vividas em nossas 

aulas apontaram o reconhecimento e validade da utilização da LSF nas aulas de IFE 

e, consequentemente, da pedagogia de gêneros proposta pela Escola de Sydney e 

ao mesmo tempo revelou o desejo de desenvolver a oralidade, promovendo uma 

reflexão sobre a inclusão da competência oral no currículo do curso. 

 

Palavras-chave: Pedagogia de Gêneros. Linguística Sistêmico-Funcional. Sistema 

de Avaliatividade. Inglês para Fins Específicos. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 This thesis presents the implementation of a genre pedagogy as proposed 

by the Sydney School (ROSE; MARTIN, 2012) in English classes for Specific 

Purposes (ESP) at a federal technical school in Rio Grande do Norte, in the 

Computer Networks undergraduation course. The proposal is to identify the relevant 

genres to the course after carrying out needs analysis, using the Systemic Functional 

Linguistics (SFL) from Halliday and Matthiessen (2004) as a resource that facilitates 

the understanding of texts, approaching the theoretical studies of SFL and implement 

them in the classroom practice, so that students can conceive language as a social 

practice. Another aim is to understand the perceptions of students about the classes 

taught. This is a  quanti-qualitative research (DÖRNYEI, 2007), in which the SFL was 

used as a theoretical model of language analysis and research, since it is the very 

object of research, and at the same time the theoretical framework that underlies the 

students' opinions about the classes. Aspects of Narrative research (CLANDININ; 

CONNELY, 2004) are also used to give voice to the account of my own experiences 

as a Network English language teacher and as a researcher, as well as to make 

sense from the students’ representations after the experience of our classes with the 

support of the pedagogy adopted and the Systemic Functional approach and also 

give voice to the reflection on experiences reported. The Appraisal System (MARTIN; 

WHITE, 2005) was the analytical instrument in order to verify how to shape the 

students’ perceptions about ESP classes. The most widely used category in the 

Attitude System, one of the semantic domains of Appraisal System, responsible for 

linguistic expression of positive and negative reviews, was the assessment of the 

Valuation type, revealing the importance of working with genre pedagogy and 

originality in the form of the text approach. Working with authentic texts from the field, 

group work, collaborative teaching and recognition of types of texts were aspects of 

genre pedagogy most mentioned by students in their assessments. Another type of 

assessment found was the negative impact Reaction, category used to describe the 

emotional impact experienced in class. The results of the analysis of the evaluations 

made by the students about the experiences in our classes showed the recognition 

and validity of the use of SFL in ESP classes and consequently the genre pedagogy 

proposed by the Sydney School. At the same time, it was revealed the desire to 

develop oral communication, promoting reflection on the inclusion of oral 

competence in the course curriculum. 

 

Keywords: Genre Pedagogy. Systemic Functional Linguistics. Appraisal System. 

English for Specific Purposes. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Uma das coisas mais fascinantes para quem aprecia aviação é assistir a uma 

decolagem ou pouso de um avião. Por mais que o conhecimento de física explique 

princípios aerodinâmicos que racionalizam o procedimento de subida ou descida de 

um avião, sempre permaneço abismada com tamanha engenhosidade. É uma das 

grandes invenções do homem que, além de ser esplendorosa, diminui o tempo de 

deslocamento, encurtando a distância e tornando o mundo mais compacto. 

 Tive o prazer de trabalhar na aviação como comissária de bordo por quase 

vinte anos. Não foi algo planejado, surgiu um concurso assim que terminei a 

graduação em Letras em 1986 e fui aprovada. A coincidência é que eu tinha uma 

professora, que por sinal tinha o meu nome, e vivia incentivando os alunos a 

entrarem na aviação. Ela dizia que não havia se tornado comissária de bordo porque 

o marido não deixou, mas que era o que ela queria fazer. Por acaso aconteceu para 

mim.  

 Na época, década de 1980, era muito difícil trabalhar em uma companhia 

aérea como aquela em que eu trabalhei e, quando eu consegui, tive um pouco de 

receio, pois já estava trabalhando em uma grande empresa de telecomunicações  e 

em um banco privado, mas a minha intenção era dar aulas de inglês e continuar 

trabalhando como operadora internacional. Saí dos dois empregos e entrei na 

empresa aérea em 1987 e lá fiquei até a sua falência, em 2006. 

 Foi uma grande experiência em minha vida que me permitiu conhecer a 

maioria dos lugares sobre os quais só havia ouvido falar nas aulas de História, 

cultura norte-americana ou inglesa... Por outro lado, eu sentia falta de estudar, 

porque não poderia fazer um curso de formação continuada, como pretendia, pois 

não teria frequência suficiente, já que vivia em função de uma escala. Só estudava 

idiomas em aulas particulares. 

 Quando a empresa para a qual trabalhava entrou em recuperação de falência, 

demitiu quase todos os funcionários, restando apenas a base São Paulo e o grupo 

que trabalhava na ponte aérea Rio/São Paulo. Eu fui demitida nessa época, em 

agosto de 2006, após 19 anos e meio de trabalho como comissária de bordo da 

ponte aérea, voos nacionais, internacionais, muitas experiências e histórias para 

contar... 
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 Não acredito no acaso. Acho que tudo acontece por uma razão. Já estava 

ficando cansada, e pretendia me aposentar e dar aulas. Quando aconteceu a 

demissão, resolvi mudar tudo. Não procurei mais a aviação e resolvi me mudar para 

Natal, cidade natal de meu marido e de minha mãe, e recomeçar minha vida 

profissional, como professora de inglês. 

 Em 2007, consegui ingressar como professora substituta de uma escola 

técnica e trabalhei como professora de inglês geral e como professora de IFE, Inglês 

para Fins Específicos. Ao voltar a lecionar, voltei também a estudar para me 

atualizar, pois havia mais de vinte anos estava longe de uma sala de aula, tanto 

como aluna quanto como professora. Precisava conhecer as novas abordagens de 

ensino, novas práticas para aperfeiçoar a minha própria. 

 Em 2008, iniciei o Mestrado e conheci a Linguística Sistêmico-Funcional 

(LSF) de Halliday (1994), tendo desenvolvido minha dissertação (CAVALCANTI, 

2011), que abordou a afetividade no ensino de inglês de uma escola técnica, por 

meio de uma análise das representações dos alunos utilizando o Sistema de 

Transitividade e a Avaliatividade, com foco em elementos da LSF, Linguística 

Sistêmico-Funcional e, desde então, tinha o desejo de utilizá-la em minhas aulas por 

considerá-la uma gramática natural, isto é, uma forma de representar o mundo, de 

interagir socialmente, que possibilita construir textos coerentes para expressão oral 

e escrita, dentre outros fatores.  

 Um questionamento insistente ocupava minha mente: pensava em como 

poderia trabalhar a língua com meus alunos utilizando essa abordagem, em especial 

nas aulas de IFE para o grupo de Redes de computadores, por se tratar do grupo 

com o qual trabalhava na  época, cujos alunos apresentavam muitas dificuldades 

para compreender textos de determinados gêneros. 

 Por se tratar de um curso de IFE, não era suficiente consultar e seguir a 

ementa do curso. Fazia-se necessário a realização de uma análise de necessidades 

com os alunos e a coordenação para conhecer as necessidades reais dos alunos e 

do curso, bem como trabalhar as lacunas e desejos dos alunos. 

 Todas essas inquietações, associadas à minha prática, resultaram no projeto 

que resultou na minha tese atual, que se propõem a responder narrativamente a 

algumas perguntas que nortearam meu trabalho, quais sejam: 

(I) A partir de uma análise de necessidades no curso de Redes, quais 

gêneros são relevantes para leitura  em inglês? 
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(II) De que maneira podem-se utilizar conceitos da LSF nas aulas de 

IFE? 

 

 Meu objetivo geral foi trabalhar conceitos da LSF como ferramenta de leitura 

dos textos da área tecnológica de Redes, promovendo uma familiarização com 

gêneros relevantes para o grupo e conscientizando-os dos fatores sociais e culturais 

dos gêneros em questão, principalmente para eliminar a crença tão comum de que 

“leitura é só tradução”(QUEIROZ, 2012). 

 Ao implementar elementos da LSF em minhas aulas de IFE, como a TGR,  

Teoria de Gênero e Registro, o Sistema de Transitividade,  pretendia   aproximar os 

estudos teóricos  da LSF realizados na universidade da prática, dos estudos de 

inglês de textos da área tecnológica de Redes, apresentando aos meus alunos uma 

concepção de língua como prática social, pois  considera o contexto em que  tais 

textos foram produzidos, quais propósitos pretendem atingir, onde circulam e a 

quem se dirigem. 

 Ainda havia outro questionamento, que responderia meu objetivo específico: 

(III) Quais sentidos podem ser construídos sobre a minha prática 

pedagógica a partir da percepção dos alunos sobre as aulas de 

inglês com apoio da LSF? 

 A resposta a esta questão específica me permitiria refletir sobre minha própria 

prática, bem como fornecer subsídios para aulas mais significativas na área de IFE. 

 Enquanto pensava em como realizar minha pesquisa e responder aos meus 

questionamentos, conheci a pesquisa narrativa, quando assisti a duas defesas de 

tese no ano de 2014. A primeira, defendida por José Mauro Uchôa (UCHÔA, 2014), 

sobre as narrativas de professores sobre a didatização de podcasts para o ensino de 

inglês na floresta, na qual o pesquisador utilizou a metáfora de paisagens ribeirinhas 

da Amazônia para relatar sua experiência, e outra defendida por Maria Kassimatti  

Milanez (MILANEZ,2014), em que a autora narrou histórias de professores 

universitários sobre o ensino de IFE, utilizou a metáfora da mitologia grega, 

relacionada à sua própria origem grega,  retratou as representações de professores 

universitários acerca do ensino de IFE. Essas teses me direcionaram para realizar o 

meu sonho, estabelecendo uma relação entre minhas duas paixões: a aviação e a 

sala de aula.  



17 
 

 

 A pesquisa sob a perspectiva da LSF foi considerada como um voo, pois 

houve planejamento do percurso, um grupo de estudantes que foram comparados 

aos passageiros, várias etapas no processo, assim como acontecem às escalas dos 

voos, as percepções dos alunos sobre o trabalho desenvolvido, que podem ser 

comparadas às sugestões e críticas dos passageiros, por essa razão, utilizei em 

meu trabalho a metáfora da realização de um voo.  

 Mello (2004) pontua que a pesquisa narrativa pode ser desenvolvida por meio 

de histórias contadas (telling) ou vividas (living), e nelas os pesquisadores 

consideram as histórias dos participantes ou até a sua própria história, como no 

caso de minha pesquisa, composta por experiências vividas e pilotadas por mim, 

professora e pesquisadora.  Fui também a comissária de bordo, quando realizei o 

speech (anúncio) e apresentei o serviço de bordo. Dessa forma, propus a realização 

de um voo em que eu pilotei a experiência, portanto fui a comandante e comissária, 

meu orientador colaborou para que eu pudesse nortear e direcionar ou traçar o 

melhor caminho, foi minha torre de controle, no sentido de orientar, guiar, e não de 

reprimir, os alunos foram  os passageiros e o destino de nosso voo foi  a proposta de 

um novo currículo, um curso de leitura com base na LSF. 

  Uma experiência relevante para minha vida e para a temática do trabalho que 

agora apresento foi o fato de ter lecionado anteriormente, no ano de 2007 no curso 

de graduação em Redes, em outra unidade da escola técnica. O currículo era e 

ainda é composto, em sua maioria, por estruturas gramaticais, como podemos 

observar no Anexo 1, e percebi que os alunos precisavam de um novo olhar sobre a 

disciplina de inglês técnico (denominação do ensino de IFE  utilizado nas escolas 

técnicas), algo que me motivou a agir de forma diferente quando  comecei a lecionar 

inglês novamente para o curso de Redes, no ano de 2013. 

 Nesta tese as narrativas1 foram muito importantes e como o trabalho foi 

organizado como a metáfora de um voo, a pesquisa narrativa2  foi equivalente à uma 

aerovia, um caminho ou rota que conduziu o trabalho durante todo o percurso, com 

o relato da apresentação dos gêneros e das atividades executadas. 

                                                           
1
 O relato de minhas experiências vivenciadas na sala de aula, a exposição de atividades utilizando a 

LSF. 
2
 Esse tipo de pesquisa embora não obedeça ao padrão de uma tese tradicional com os capítulos 

divididos em introdução, fundamentação teórica, metodologia, análise de dados e considerações 
finais, permite utilizar narrativas que priorizam a experiência prático-profissional enquanto 
pesquisadora, com embasamento teórico mencionado ao longo do trabalho, e é muito utilizada na 
área da educação para promover reflexão sobre a própria prática e compartilhar novas experiências 
que promovem novos conhecimentos. 
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 No primeiro capítulo da tese estabeleci uma comparação entre a viagem  e a 

estrutura do trabalho, e  teve como  ponto de partida uma Sala de briefing, lugar em 

que se recebem as informações sobre o voo, a fundamentação da tese. Abordei 

informações sobre o início do voo, como o ensino de IFE e minhas experiências 

nessa área; a TGR de Martin e Rose (2008); as ideias do projeto que me inspirou 

Learning to write, reading to learn (ROSE; MARTIN, 2012), seu processo 

pedagógico. 

 No segundo capítulo, intitulado Plano de voo, apresentei o plano para o 

trabalho com aspectos metodológicos da pesquisa e ilustrei o aeroporto de partida, 

que foi a escola técnica onde o curso ocorreu; os passageiros do voo, meus alunos 

do grupo de Redes do segundo semestre de 2013; a pesquisa de cunho qualitativo, 

com elementos da pesquisa narrativa, como um caminho ou  aerovia utilizada para 

realizar a pesquisa, e o Sistema de Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005), outra 

aerovia utilizada para analisar as percepções dos alunos sobre as aulas ministradas. 

  Após conhecermos os participantes do voo, o aeroporto e as rotas, estamos 

prontos para efetuarmos nossa viagem, em um momento denominado Voo cruzeiro 

e escalas, no capítulo três, o qual relatei  a apresentação do curso, o diálogo com o 

coordenador do curso e uma consulta aos instrumentos do voo ou autores nos quais 

procurei embasamento para pesquisa, e as escalas, as quais correspondem aos 

lugares onde o avião pousa antes de chegar ao destino final. Paralelamente, nesta 

pesquisa, correspondeu ao estudo de textos factuais da área científica. Sendo 

assim, a primeira escala correspondeu ao gênero descritivo, encontrado em textos 

de livro didático da área, seguido dos gêneros de procedimento selecionados para o 

curso: manual, tutorial e uma visão geral sobre Protocolos, os quais na área de 

Redes equivalem às regras que controlam a comunicação ou transferência de dados 

em sistemas operacionais. A leitura de protocolos ocorre na graduação do curso de 

Redes de Computadores. 

 O capítulo 4 corresponde ao final do voo, intitulado Carta de sugestões, por 

meio das quais conheceremos as opiniões dos passageiros, com as percepções 

sobre o voo, analisadas pelo Sistema de Avaliatividade, apresentando as avaliações 

dos alunos e suas sugestões. 

 Em geral, após o término de um voo, os tripulantes se reúnem para o 

avaliarem, que corresponde ao momento de reflexão, exposto ao final do trabalho, 

denominado Debriefing, relatando as minhas considerações sobre a viagem, um 
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olhar reflexivo sobre o procedimento adotado durante sua realização, com a 

intenção de fazer uma retrospectiva sobre a experiência narrada e pilotada por mim,  

com uma nova proposta de ementa para o curso, tomando por base as experiências 

vivenciadas em meu trabalho. 

 Esta tese se insere na área da Linguística Aplicada, pois as experiências 

vivenciadas na sala de aula  utilizando uma pedagogia de gêneros como ferramenta 

de compreensão de textos são objetos de estudo na área de ensino e aprendizagem 

de línguas, a qual é contemplada no âmbito da Linguística Aplicada, que em seu 

aspecto interdisciplinar, compreende estudos sobre o ensino de línguas, como 

relatam Moita Lopes (2006), Celani (2002) e Cook (2003), além da formação de 

professores, pesquisas na área da educação e das Ciências Sociais, dentre várias 

outras. 

 A pedagogia de gêneros adotada em meu trabalho  também é conhecida 

como pedagogia de gêneros da Escola de Sydney, a qual  representa a linha teórica 

de linguistas que  se apoiam na LSF para o estudo de gêneros como proposta de 

letramento. 

 Para mim, além de uma pesquisa, é um voo inaugural na área do ensino de 

IFE, que tive o prazer de pilotar, e que espero que também seja apreciado pelos 

leitores.
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CAPÍTULO 1 

A SALA DE BRIEFING: O INÍCIO DO VOO 

 

 Antes de realizar qualquer voo, a tripulação técnica se dirige à sala de 

briefing, lugar onde os pilotos se encontram para receber informações sobre o voo, 

para discutir sobre a rota, saber a previsão da meteorologia, os lugares que serão 

considerados alternativas para pousos em caso de emergência, enfim,  as 

preliminares do voo. Comparando com a minha pesquisa, começarei pelo ponto de 

partida, que é o ensino de IFE, partindo dos estudos de Hutchinson e Waters (1987), 

que apontam a origem e as características da abordagem, assim como os estudos 

de Ramos (2005) e Celani (2009) sobre o ensino de IFE no Brasil. As noções de 

gênero e registro segundo Martin (1992), Eggins e Martin (1997) e Vian Jr. (2002) 

também são consideradas, pois o trabalho com gêneros será o prato principal de 

nossa viagem, bem como o projeto Learning to write, reading to learn (ROSE; 

MARTIN, 2012), baseado em uma pedagogia de gêneros que serviu de inspiração 

para  minhas adaptações no trabalho com gêneros em sala de aula. 

 

1.1  ORIGEM DO VOO: O ENSINO DE IFE E MINHAS EXPERIÊNCIAS COM ESSA 

ABORDAGEM 

  

Na aviação, o lugar onde iniciamos a viagem é conhecido como lugar de 

origem ou ponto de partida, pois é a partir dele que o voo se inicia. Para iniciar esta 

pesquisa, também parti de um ponto inicial: o ensino de IFE. Foi a partir da 

necessidade de melhorar a minha prática nessa abordagem e ajudar meus alunos, 

que resolvi pilotar essa experiência. 

Tudo começou após o término de um ciclo de minha vida como comissária de 

bordo, conforme mencionei anteriormente na Introdução.  Morava no Rio de Janeiro 

e decidi mudar-me para Natal, no mês de janeiro de 2007. Retornei ao mundo das 

Letras, por isso distribuí currículos nos cursos de inglês e escolas privadas na 

cidade. Só tive oportunidades de realizar exames de seleção em cursos livres de 

idiomas. Nenhuma escola de ensino fundamental ou médio me deu chance de 

sequer realizar uma entrevista ou participar de exame de seleção.  Imaginava que a 

razão seria pouca experiência como professora. Só havia trabalhado em um curso 

de inglês denominado ‘Creativity language center’ durante o tempo em que cursei a 
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universidade nos anos de  1983 a 1985, que associava o ensino da língua às 

emoções, o que  me motivou a investigar a afetividade no ensino de inglês em minha 

dissertação de Mestrado. A outra experiência como professora particular de inglês, 

atuando no ensino de inglês básico nos anos de 1984 e 1985, principalmente para 

desenvolver a oralidade e conhecimento de funções elementares, como 

apresentação, saudação, vocabulário e gramática para conversação. 

 Ao ingressar em uma escola técnica em março de 2007, esperava ensinar 

inglês para os alunos de ensino médio/integrado, que estudam inglês geral, algo que 

já não seria nada fácil, pois estava fora das salas de aulas havia muito tempo e me 

sentia desatualizada com a tecnologia e com os procedimentos didáticos, pois eu 

era da época do quadro negro, não havia computador e já havia se passado muito 

tempo desde que concluí minha graduação.  Além da dificuldade de atualização 

didática, eu me deparei com outra realidade: não eram somente as aulas para 

turmas de ensino médio, mas também precisava ministrar aulas de IFE para alunos 

de diversas áreas, como Mecânica, Eletrotécnica, Gestão Ambiental, Petróleo e 

Gás, Informática, Redes de Computadores, entre outras. 

 O curso de Letras, que eu cursei entre 1982 e 1986, refletia a concepção de 

língua da época, baseado em explicações intensivas sobre o uso de estruturas 

gramaticais, conhecido como estruturalismo. Não havia recebido nenhuma 

orientação sobre como planejar aulas de IFE, por isso confesso que cheguei a 

pensar em desistir de dar aulas nessa escola técnica, mas depois resolvi enfrentar 

como um desafio. Durante a minha atuação, sentia-me sem direção, e isso gerava 

uma inquietação que me levava a procurar um caminho que me fizesse sentir mais 

confortável como professora de inglês para um curso específico. 

 Procurei ajuda com meus colegas de trabalho, que pareciam também não ter 

recebido nenhuma orientação sobre a metodologia a ser adotada nas aulas de IFE, 

e me orientaram a procurar textos de cada área específica e ensinar inglês de forma 

contextualizada. Consegui algum material e livros da área, e comecei a ensinar 

tópicos de gramática a partir de textos de cada área, mas sentia que esse 

procedimento não era o que eles realmente precisavam. 

 Durante o ano de 2007, procurei ensinar aspectos linguísticos que estavam 

inseridos nos textos de cada área, de acordo com a ementa de cada curso. A 

representação que tinha da aula de inglês técnico na época era a contextualização 

da gramática. 
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  Ao fazer uma retrospectiva de minha prática, percebo a postura de trabalhar 

com método de gramática-tradução naquela época. Os alunos liam os textos, 

traduziam, discutíamos sobre o que havíamos lido, apresentava o novo vocabulário, 

e trabalhava aspectos gramaticais, iniciando com pronomes, verbo to be, adjetivos, 

tempos verbais, e utilizava como referência uma gramática da língua inglesa 

(MURPHY, 2004), de onde retirava exercícios. Na verdade, o que fazia era tentar 

melhorar a capacidade de compreensão dos textos por meio de conhecimento de 

estruturas linguísticas aliado ao novo vocabulário.  

 Os alunos também esperavam que as aulas acontecessem dessa forma, 

devido à crença de que saber uma língua significa ‘saber vocabulário e gramática’, e 

de que a aprendizagem de uma língua se dá por meio da tradução (QUEIROZ, 

2012). Na verdade, tais crenças se perpetuavam nas escolas, tanto nos 

procedimentos dos professores de línguas quanto em relação às expectativas dos 

alunos. 

            Para trabalhar com ensino de inglês para o curso de Redes, escolhia um 

texto que abordava algum assunto da área de computação na Internet ou em livros 

sobre computação e Redes, e preparava um material para trabalhar com os alunos 

contendo um texto, explicações linguísticas, e exercícios sobre o tópico gramatical. 

            A própria ementa do curso refletia e ainda reflete a crença na aprendizagem 

da língua por meio de conhecimento de inúmeras estruturas da língua, aliadas ao 

conhecimento de vocabulário. As estratégias de leitura faziam parte do currículo, 

porém o conteúdo sistêmico consistia de uma lista de estruturas gramaticais, 

conforme pode ser visto na Figura 1, a qual  tinha como objetivo desenvolver 

habilidades de leitura e escrita na língua inglesa, a construção de textos básicos em 

inglês, usando o tópico estudado, a tradução de textos, a utilização de vocabulário 

na área de formação profissional, e para atingir tais objetivos, o conteúdo sistêmico 

era composto pelo estudo de estratégias de leitura e quinze itens de estruturas 

gramaticais. Um conteúdo extenso e mais voltado basicamente para o estudo de 

gramática.   

            A Figura 1 ilustra a ementa do curso de graduação de Redes, que deveria 

ser seguida pelos professores de inglês do curso: 
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Figura 1 – Programa da língua ingle do curso de graduação do curso de  Redes de Computadores 

Fonte: Projeto Político pedagógico do curso de Graduação  de Redes 

 

 Quando iniciei como professora de IFE do curso de Redes, abordava o tema 

do curso, mas com o objetivo de trabalhar a gramática. Pensava ser um tipo de 

ensino de forma contextualizada. 
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 O desconhecimento sobre o ensino de inglês direcionado a um objetivo 

específico de um curso, ou seja, o desenvolvimento de habilidades necessárias para 

determinada área me levaram a ministrar aulas de inglês com ênfase na leitura, mas 

priorizando a gramática, apenas utilizava textos da área para introduzir tópicos 

gramaticais. 

 Quando trabalhei na aviação, esporadicamente tínhamos cursos de inglês 

para a prática da oralidade, habilidade necessária para a excelência de nosso 

serviço a bordo, pois precisávamos resolver diversas situações típicas que 

aconteciam nos voos, como duplicidade de assentos, refeições especiais que não 

estavam a bordo, troca de assentos, excesso de carga na cabine de passageiros, 

overbooking, entre outras situações, e para o aprimoramento da oralidade, a 

companhia nos oferecia treinamentos, com aulas de conversação para praticar tanto 

a leitura dos speeches de bordo, com todos os anúncios de voo desde o embarque 

até o desembarque, quanto os diálogos em inglês sobre resoluções de problemas  a 

bordo. Eu participei de treinamentos como esse no ano de 1987, ao ingressar na 

empresa, e de três em três anos aproximadamente, para melhorar a nossa 

performance utilizando a língua. Sem saber, eu já estava participando de aulas de 

IFE, pois não trabalhávamos todas as habilidades, mas aquela que era primordial à 

nossa profissão: a oralidade. 

 Ensino de inglês contextualizado não é o mesmo que ensino de IFE. Esta 

última abordagem preconiza a realização de uma análise de necessidades para 

elaboração de um curso com aulas significativas para os alunos, focadas nas 

necessidades dos alunos e do curso, algo que eu não fazia por desconhecimento.  

 A Figura 2 ilustra o material que elaborei para inicar o curso de inglês técnico 

para o curso de Redes no ano de 2007. 
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ESCOLA TÉCNICA – GRUPO DE REDES DE COMPUTADORES 

Nome: _______________________________________    Profa. Beatriz Alves 

Networking on the net 

 Being on the net has opened unlimited global business, learning and 
networking opportunities. It’s up to all users to maintain and help ensure decorum, 
professionalism, courtesy and ethical behavior. 

 Some net users abuse and misuse these opportunities. These are the 
‘SPAMMERS’, who bombard us with their unwelcome advertising, and there are 
those who use it for illegal purposes. 

 We didn’t have so many opportunities in the past, and we can’t allow these 
people to prevent us for being part of the fascinating world of cyberspace. 

GRAMMAR FOCUS 

Verb to be 

I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are 

ORDINARY VERBS – AFFIRMATIVE FORM 

-You just have to worry about the third person singular, but when the verbs end in O, 
X, Z, S, SS, SH, CH, we add –ES. 

-For the verbs ending in consonant + Y you have to substitute Y by IES. 

Ex: Internet opens up unlimited opportunities to the users. 

      It gives all users a connection with the world. 

      He studies software programs. 

THE SIMPLE PRESENT PASSIVE 

-You form the simple present passive with the verb to be (am, is, are) + the participle 
of the main verb 

REMEMBER 

The past participle of regular verbs is the same as in the simple past 

INFINITIVE                SIMPLE PAST        PARTICIPLE 

To work                      worked                  worked 

To study                     studied                 studied 

Figura 2 - Material de aula de IFE para o grupo de Redes (Abril/2007). 
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 Este procedimento refletia a concepção de ensino que eu utilizava em minhas 

aulas: gramática-tradução. Não é fácil mudar posturas que estão tão arraigadas em 

nossa prática. Uchôa (2014) relata que em plena era do pós-método 

(KUMARAVADIVELU, 2003) do ensino de línguas, os procedimentos pedagógicos 

ainda estão enraizados no método de gramática-tradução.  As metodologias já 

existentes precisam ser adaptadas de acordo com a necessidade ou finalidade do 

curso de língua. 

 O retorno à sala de aula durante o período do mestrado mudou a minha 

concepção de língua, e por sua vez, da maneira de ensiná-la. A formação 

continuada me permitiu ter acesso às novas abordagens linguísticas, dentre elas a 

LSF, uma concepção teórica que considera a língua como prática social, explorando 

a forma como os usuários utilizam a língua em diferentes situações, e como ela se 

estrutura para atender às necessidades dos produtores textuais (EGGINS, 2004). 

 O contato com essa abordagem me despertou o interesse para aplicá-la no 

campo do ensino de IFE, pois dessa forma podemos estudar a língua por outro 

prisma, que leva em consideração o seu aspecto social, o fato de considerar que ela 

emerge das práticas sociais, está inserida em um contexto e será utilizada por seus 

usuários para atingir algum propósito. Essas noções podem ajudar os alunos a 

compreender mais facilmente os textos que leem. Dependendo do contexto e de 

quem são os participantes da interação, as escolhas linguísticas serão feitas de 

acordo com os propósitos comunicativos daquela dada interação. 

 A própria orientação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) 

para o ensino da língua inglesa no ensino médio direciona o ensino de línguas para 

guiar os alunos no desenvolvimento de uma leitura crítica, para que possam 

perceber a forma e a função dos textos, se estes se apresentam de forma a atingir 

seus objetivos, se passam credibilidade. Há a percepção de que os sentidos são 

construídos em um contexto social, histórico e imerso em relações de poder. Esse 

tipo de leitura promove um olhar crítico, a possibilidade de transformação social. 

 O material utilizado no início do curso de Redes em 2007 refletia o método de 

ensino que preconizava o ensino de estruturas gramaticais, o estruturalismo como 

pode observar na Figura 3:  
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Figura 3 - Exercícios referentes ao tema da aula: Presente simples 

Fonte: English grammar (MURPHY, 2004, p. 9) 
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Os exercícios exibidos na Figura 3 refletiam a intenção de reforçar o 

aprendizado por meio da prática repetitiva de exercícios referentes ao tema 

gramatical estudado anteriormente, no caso o tempo verbal do presente simples. Já 

havia trabalhado anteriormente um texto para contextualizar a gramática, e logo 

após realizávamos uma série de exercícios de fixação. 

Durante o mestrado, cursei uma disciplina intitulada ‘Metodologia do ensino 

de IFE’, que primeiramente explicou a origem dessa abordagem nos tempos 

modernos. Percebi que o surgimento de IFE não ocorreu por meio de um movimento 

planejado, como apontam Hutchinson e Waters (1987), mas de um fenômeno 

oriundo de tendências convergentes. Houve uma expansão de tecnologia nas áreas 

científica e econômica em âmbito internacional a partir da Primeira Guerra Mundial, 

especificamente a partir de 1945, quando ocorreu o final da Segunda Guerra.  

A tecnologia e a área do comércio, como áreas fundamentais no 

desenvolvimento de qualquer nação, ditaram a necessidade de um mundo unificado, 

com uma língua internacional, que, no caso, foi o inglês, como pontuam Hutchinson 

e Waters (1987), devido ao desenvolvimento tecnológico e industrial dos EUA, uma 

grande potência em emergência na época, e ao legado linguístico do império 

britânico. Esse panorama levou a língua inglesa a tornar-se a língua utilizada nas 

comunicações internacionais, nos campos do comércio e da tecnologia, ao mesmo 

tempo em que fez surgir um grande número de aprendizes que precisavam aprender 

a língua inglesa para obterem acesso às inovações tecnológicas que aconteciam e à 

expansão do comércio internacional. A crise do petróleo nos anos de 1970 também 

contribuiu para impor a necessidade do domínio do idioma, para possibilitar a 

negociação com os países ricos em petróleo.  

Nesse mesmo período, a Psicologia Educacional voltava-se para enfatizar as 

atitudes de aprendizagem dos alunos, e passou a considerar suas necessidades e 

seus interesses como elementos de grande influência na sua motivação e no 

resultado positivo da aprendizagem. A necessidade do aluno tornou-se o elemento 

norteador da abordagem de ensino de IFE (HUTCHINSON; WATERS, 1987). 

Segundo Ramos (2005), o ensino de IFE no Brasil surgiu na década de 1970, 

e era denominado como inglês instrumental. O PNEI, Projeto Nacional Ensino de 

Inglês Instrumental aconteceu nas universidades brasileiras entre o período de 1978 

e 1990, desenvolvido pela professora Maria Antonieta Alba Celani e tinha como 

objetivo o aprimoramento do uso do inglês tanto por pesquisadores brasileiros 
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quanto por professores de diversas áreas e também por estudantes e profissionais 

da área tecnológica, e visava inicialmente desenvolver a leitura de materiais nas 

respectivas áreas. Houve capacitação docente de professores de inglês que 

trabalhavam em universidades brasileiras e também nas escolas técnicas federais, 

onde ficou mais conhecido como inglês técnico (RAMOS, 2005), e trouxe novos 

conhecimentos e mudanças nas práticas adotadas nas salas de aula. 

O professor de IFE precisava procurar selecionar, pesquisar, adaptar e ajustar 

materiais para planejar suas aulas. Seu papel passou a ser de pesquisador e 

colaborador, e o aluno tornou-se parceiro, corresponsável por sua aprendizagem. 

Essas atribuições do professor de inglês com abordagem instrumental não 

eram discutidas nas aulas durante minha graduação (1982/1986), pois a 

universidade em que estudei (UERJ) não participou do projeto de inglês instrumental 

que se iniciou em 1978 em algumas universidades brasileiras. 

Celani (2009) pontua que o PNEI em Universidades Brasileiras foi o marco 

inicial do ensino de inglês instrumental no país, mas nem todas as universidades 

participaram do projeto inicialmente: a primeira fase ocorreu entre 1978 a 1980 e 

compreendeu uma série de visitas a universidades federais para investigar se havia 

necessidade real de se ter um projeto naquela modalidade, que tipos de cursos 

poderiam ser oferecidos e quais recursos humanos e materiais eram disponíveis.  

A segunda fase do PNEI aconteceu no período entre 1980 e 1985, com a 

realização de seminários e workshops, além da criação do CEPRIL, Centro de 

Pesquisas, Recursos e Informação em Leitura em 1986, coordenado pela professora 

Rosinda Ramos, cujo objetivo era difundir o que estava sendo feito entre as 

inúmeras instituições participantes e fornecer material de apoio, além da realização 

de inúmeros workshops e seminários com intenção de fornecer feedback para os 

participantes do projeto. Atualmente o CEPRIL é reconhecido como Centro de 

Pesquisas, Recursos, Documentação e Apoio e desempenha um papel importante 

nas atividades desenvolvidas pelo Programa de Linguística Aplicada, reunindo 

vários bancos de dados eletrônicos relacionados a projetos em desenvolvimento na 

área do ensino de línguas, como acervo bibliográfico, livros, dissertações, periódicos 

científicos, e atende não só aos alunos e professores ligados ao Programa, mas a 

comunidade em geral. 

Ramos (2005) relatou que inicialmente 26 universidades brasileiras 

participaram do projeto de inglês instrumental no Brasil com a finalidade de 
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identificar as necessidades dos alunos, e que a leitura de textos de áreas 

específicas foi a  mais apontada pelas universidades. No ensino de inglês, 

trabalhava-se na época com a abordagem comunicativa, que procurava utilizar 

situações comunicativas para trabalhar as quatro habilidades: 

compreensão/produção oral e compreensão/produção escrita. Priorizar uma única 

habilidade em detrimento das outras, como acontecia nas aulas de IFE, causou 

estranhamento na época, mas conseguiu dinamizar e agilizar a leitura de textos em 

inglês para os alunos que necessitavam dessa habilidade. 

 A metodologia baseava-se no uso de estratégias, de leitura e ensino de uma 

gramática mínima, além de trabalhar com material elaborado pelo próprio professor, 

já que não havia no mercado material  apropriado para as especificidades de cada 

curso.  

Na década de 1980, o PNEI se estendeu para os institutos federais com o 

ensino do inglês técnico, termo que continua sendo utilizado nas escolas técnicas 

para o ensino de estratégias de leitura e gramática mínima, porém os professores 

que participaram do PNEI já se aposentaram e os novos professores não 

participaram do PNEI nem cursaram nenhuma disciplina sobre como ensinar o 

inglês nessa abordagem, pois há poucas disciplinas na grade de Letras que trate 

dessa modalidade de ensino.   

Na graduação em Letras/Inglês da UFRN há uma disciplina optativa 

denominada Metodologia do ensino de IFE. Já foi oferecida também como disciplina 

no Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem dessa mesma 

universidade, mas isso não ocorre em todas as universidades. 

Após ter cursado a disciplina de Metodologia de ensino de IFE, em 2009, 

percebi que não pode haver cursos de IFE sem a realização de uma análise de 

necessidades, por essa razão, ao trabalhar como professora de inglês do grupo 

subsequente de Redes, realizei uma análise  com os alunos no primeiro dia de aula 

(10 de junho de 2013), para sondar seus desejos, saber  para que necessitavam da 

língua, como eles consideravam o conhecimento que tinham da língua, se era um 

nível básico, ou se já estudavam havia bastante tempo, e se julgavam estar em um 

nível intermediário ou avançado, e utilizei uma adaptação de análise que fora 

utilizada anteriormente com uma turma de graduação do curso de Turismo da 

UFRN, que poderá ser visualizado na Figura 4: 
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Figura 4 – Modelo de análise de necessidades dos alunos. 

Fonte: adaptado de (SARMENTO, 2012). 

A adaptação da análise de necessidades consistiu nos diferentes 

questionamentos a respeito da utilização da língua no trabalho, pois a área de 

Turismo, na qual Sarmento (2012) aplicou o questionário, é totalmente distinta da 

área de Redes. A necessidade apontada pela análise feita com os alunos do grupo 

de Redes foi a leitura de textos específicos da área de computação e de Redes, 

Tutoriais, Manuais e Protocolos encontrados na internet, porém elas variam, 

dependendo de cada curso. Como se trata de um curso pré-serviço, os alunos 

supõem aquilo que julgam importante para o desempenho de um profissional na 

área, por essa razão é relevante  também  fazer  uma análise com o coordenador do 

curso. 

 Surgiu a ideia de desenvolver um trabalho que ajudasse meus alunos a 

compreenderem os textos dos gêneros que precisariam ler, sem que pensassem 

apenas na tradução mecânica das palavras, implementando noções da Linguística 

Sistêmico-funcional, como a TGR, elementos da Gramática Funcional 

(Nominalização, Participantes e Processos) que poderiam ajudá-los nesse processo 

de leitura, por isso adotei uma pedagogia focalizada em  gêneros específicos, 

estudando suas características, os Processos mais comuns em cada gênero,  pois 

cada um tem suas especificidades e esse conhecimento pode ajudá-los a 

desenvolver a autonomia na leitura de textos, necessária para o futuro. 
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1.2  A REGIÃO QUE SERÁ SOBREVOADA: A TEORIA DE GÊNERO E REGISTRO 

  

É importante conhecer a região que será sobrevoada, sua estrutura física 

para estabelecer a altitude do voo. Fazendo um paralelo com o meu trabalho, 

estabeleço como ponto de partida o conhecimento dos conceitos teóricos que 

embasam a execução da pesquisa, como a TGR e o projeto de letramento com base 

em gêneros que desenvolveu uma metodologia inicialmente para crianças do ensino 

fundamental em 90 escolas em New South Wales, Austrália, para promover avanços 

e atender às necessidades de aprendizes em risco.  

O desenvolvimento desta pesquisa tem como base uma perspectiva de 

linguagem sistêmico-funcional que trabalha com conceitos de gênero e de registro 

pois nos propomos a trabalhar com gêneros sob essa ótica. Vários linguistas 

realizaram estudos sobre gêneros que trouxeram grandes contribuições para a 

abordagem de gêneros no estudo da língua, como Hasan (1989), no estudo de 

língua, contexto e texto,  Swales (1990) e Eggins e Martin (1997), Martin e Rose 

(2008) os quais utilizavam análises de gêneros textuais em diversos contextos, e 

alguns elementos de seus estudos, como a observação da configuração contextual, 

dos estágios dos textos, a observação das variáveis de registro foram utilizados na 

leitura e compreensão de textos da área de Redes, durante nossas aulas de IFE, 

com o objetivo de facilitar a compreensão dos textos.  

Vejamos como alguns linguistas concebem o estudo dos gêneros no Quadro 

1: 

Quadro 1 – A concepção de gênero textual. 

 

GÊNERO TEXTUAL  

Hasan (1989) Gênero textual corresponde a padrões textuais recorrentes para atingir 

certos objetivos comunicativos e contextuais; 

Swales (1990) É uma classe de eventos comunicativos que compartiham de um 

propósito comunicativo realizado por comunidades discursivas. 

Eggins e Martin (1997) A denominação de gênero textual está relacionada à função que o texto 

exerce ou cumpre em uma determinada cultura. 

Martin e Rose (2008) 

 

Corresponde a processos sociais organizados em estágios orientados 

para atingir um propósito. 

Fonte: adaptado de (MEURER, J; BONINI A; ROTH, D, 2005). 

       

Segundo Halliday e Hasan (1989), o padrão de uma língua se estabelece nos 

textos por meio de valores específicos que realizam as variáveis de registro: campo 
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(assunto do texto), relações (participantes) e modo (canal utilizado). O registro ou 

contexto de situação imediata realiza o gênero (contexto cultural), compondo o que 

os autores denominam de CC, Configuração Contextual. Hasan (1989) parte do 

registro para realizar uma análise textual, já que postula que a estrutura textual é a 

realização de escolhas que acontecem no nível do registro. Cada combinação 

possível ocasiona uma CC. 

A caracterização de uma CC pode ser utilizada para fazer previsões sobre a 

estrutura de um texto, e pressupõe quais elementos devem ocorrer (elementos 

obrigatórios), os que são opcionais, onde podem ocorrer e com que frequência 

ocorre. É o que Hasan (1989) denominou de Estrutura Potencial de Gênero, ou 

EPG. Tais elementos definem os estágios que configuram os textos. Essa 

perspectiva de abordagem de textos pode facilitar a compreensão dos textos lidos, 

pois explica por que os textos são configurados de um determinado modo.  

 Swales (1990) trabalhou com gêneros em uma abordagem que também se 

apoiou em uma análise linguística como forma de revelar muito sobre a construção 

do texto e das práticas sociais tanto acadêmicas quanto profissionais como 

determinantes nas escolhas linguísticas na configuração do texto. Para o autor, a 

conscientização linguística torna o ensino/aprendizagem mais eficaz, segundo a 

abordagem de ensino de inglês para IFE. Os trabalhos de Swales tinham como 

objetivo desenvolver o conhecimento de gêneros textuais e a capacidade de 

produzir textos de acordo com as características do gênero em questão. Suas 

publicações (Writing for Graduate students: Essentials tasks and skills; English in 

today’s research world: a writing guide), retratam o interesse na análise formal e 

discursiva, gênero e tarefa. 

  O estudo de gêneros sob a perspectiva da LSF é considerado muito eficiente, 

como pontua Ferreira (2010), uma vez que, ao explorar textos de diversos gêneros, 

considera o contexto e a função que as configurações linguísticas desempenham e 

como são construídas ao longo do texto. A forma que a língua assume ocorre em 

função do uso em um contexto, estabelendo um comportamento homogêneo, mas 

não ‘engessado’ de estruturas linguísticas, pois a LSF é probabilística e não 

determinística. Há possibilidade de variação. 

  A análise considera a descrição das funções e estruturas linguísticas, bem 

como a relação dos elementos com o contexto, a organização semântico-gramatical, 
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a estrutura do texto organizada em estágios e a percepção de que as diferenças 

entre os textos são reflexos da ideologia subjacente a eles.  

  Ferreira (2010) acrescenta que partir de uma base semântica para 

compreensão do contexto e das formas linguísticas é característica de uma análise 

de gênero textual com base na LSF, tendo em vista que a teoria aborda gênero 

como fenômeno histórico, coletivo, mutável, considerado como sistema aberto às 

várias possibilidades da atividade comunicativa humana. 

Eggins e Martin (1997) abordaram a TGR, considerada uma teoria de 

variação funcional, pois trata das diferenças que ocorrem nos textos e que nos 

permite categorizá-los em determinados gêneros, e reconhecem elementos ou 

motivações contextuais que justificam tais diferenças, por essa razão, a TGR se 

torna muito útil na compreensão dos textos, pois permite realizar  uma predição 

textual e ao mesmo tempo uma dedução contextual: a partir de um contexto, é 

possível prever os significados que estão em risco ou os mais prováveis de 

acontecer, bem como os aspectos linguísticos utilizados para sua compreensão. O 

inverso também ocorre. A partir de um texto, podemos imaginar seu contexto, pois 

seus elementos linguísticos codificam dimensões contextuais em seu contexto de 

produção, e também ocorrem de acordo com o objetivo que o texto procura cumprir 

em uma determinada cultura.  

A denominação de gênero está dessa forma, intrinsicamente relacionada à 

tarefa que o texto exerce ou cumpre em uma certa cultura. Vale ressaltar que termo 

genre trata de (con) textos. Não ocorre a diferenciação que há na língua portuguesa 

entre gênero textual para abranger a materialidade textual e gênero discursivo para 

o estudo da produção de sentido. Não se concebe o gênero sem considerar o 

contexto. 

A partir do estudo do contexto, seguimos com o caráter probabilístico do 

texto, o qual possibilita uma metodologia sistêmica para análise textual que 

compreende uma descrição das funções e estruturas linguísticas, bem como a 

relação dos elementos com o contexto, a organização semântico-gramatical, a 

estrutura do texto organizada em estágios e a percepção de que as diferenças entre 

os textos são reflexos da ideologia subjacente a eles. Essas noções foram utilizadas 

como uma ferramenta linguística para facilitar a compreensão dos textos, por essa 

razão pensei em trabalhar o curso de IFE para o grupo de Redes a partir da LSF, 
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que concebe a lingua a partir dos pressupostos mencionados, utilizando uma 

pedagogia de gêneros. 

A realização de uma predição textual ou dedução contextual requer o 

relacionamento entre categorias de contexto e padrões linguísticos específicos, e a 

TGR estabelece essa relação que ocorre entre contexto e linguagem, assim como 

uma teoria de contexto e da própria linguagem. 

Martin e Rose (2008) definiram gênero como processos sociais que se 

desdobram em estágios e fases para atingir metas. A análise de um texto de 

determinado gênero parte de um mapeamento de estágios e fases, compondo assim 

uma estrutura esquemática, trabalhando com a EPG dos textos. Os autores partem 

do contexto de cultura para analisar os gêneros, tendo em vista que a cultura é 

considerada como um sistema de gêneros e de processos sociais.  De acordo com 

essa perspectiva, o gênero pré-seleciona as variáveis de registro, relacionando-as à 

Estrutura Esquemática. Consideremos um telefonema, por exemplo. O 

conhecimento dessa prática social nos ativa o conhecimento do gênero para 

interagir na situação. A partir do contexto, as variáveis de registro serão 

selecionadas de acordo com o nosso objetivo e do contexto de situação, que 

considera os participantes, local, distanciamento social, entre outros.   

De acordo com Vian Jr. e Lima Lopes (2005), tanto o modelo de Martin 

quanto o de Hasan propõem uma correlação entre a Estrutura Esquemática e as 

variáveis de registro, porém os modelos se diferenciam pelo fato da possibilidade da 

existência de uma rede de relações entre os textos, segundo Martin, o que permite a 

diferenciação funcional dos gêneros, algo que não pode ser mapeado partindo do 

contexto da situação, por essa razão sigo a concepção de análise de Martin e Rose 

(2008), por considerar que se trata de uma ampliação das teorias de gênero e 

registro, além do fato de que a perspectiva de trabalho de Rose e Martin (2008) 

desenvolvida no Projeto R2L (Learning to write, reading to learn), ao utilizar 

estratégias como ensino explícito e ensino colaborativo no qual o aluno realiza 

várias atividades juntamente com o professor e algumas vezes com seus pares, 

conseguiu atingir  resultados muito positivos no contexto das escolas públicas 

australianas: avanço na apropriação da escrita e compreensão de texto  equivalente  
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ao aprendizado de quatro anos em apenas um ano, conforme dados mencionados 

nos resultados do projeto.3 

A análise dos textos factuais (descrições, relatórios, procedimentos, 

protocolos, os quais formam o núcleo do currículo escolar nas áreas de ciência e 

tecnologia) considerados nesta pesquisa parte de considerações do contexto, com 

base na definição de propósitos sociais do gênero em questão, o estudo dos 

estágios do gênero para estabelecer características semânticas e lexicogramaticais, 

seguindo a concepção de gênero e de análise de Martin e Rose (2008), trabalhando 

também a percepção dos alunos sobre a avaliação dos textos em relação ao 

alcance de seus objetivos, observando se foram bem construídos para o alcance de 

seu propósito comunicativo. 

Martin e Rose (2008) indicam que nas configurações recorrentes de 

significados atuam as práticas sociais de uma determinada cultura. A partir da 

concepção dos gêneros como processos sociais organizados em estágios e fases 

para atingir seus objetivos, podemos distinguir um tipo de texto de outro e os 

agrupar considerando suas semelhanças (tipologia) e padrões recorrentes locais, os 

quais por sua vez, constituem a Estrutura Esquemática do gênero. 

Os autores propõem agrupamentos dos gêneros em macrogêneros e 

microgêneros, dentro de uma mesma família, a qual corresponde ao estrato mais 

abstrato, e compreende os agrupamentos de macrogêneros, de estruturas 

serializadas, a partir do modelo lógico semântico de Halliday. A proposta dos autores 

consiste na divisão dos agrupamentos de gêneros de acordo com o propósito social, 

dividindo-os em três famílias principais: histórias, textos factuais e argumentos, como 

podemos observar  os gêneros da família dos textos factuais na Figura 5: 

                                                                                                         Descritivo 

                                                                                                        Relatório 

Propósito social (informar)           Textos factuais                  Explicativo 

                                                                                                        Procedimentos 

                                                                                                       Protocolo 

Figura 5 – Tipologia de gêneros da família dos textos factuais. 

 

Fonte: adaptação do mapa de gêneros (ROSE; MARTIN, 2012, p 312) 

  

                                                           
3
  Dados disponíveis em http://www.readingtolearn.com.au/the_results 
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Ao estudarmos o gênero de procedimentos, os tipos de textos Manual e 

Tutorial, da família dos textos factuais, por exemplo, percebemos que os dois 

gêneros se propõem a dar instruções sobre algo, porém há uma diferença na 

variável de registro que os torna diferentes: o Tutorial é um tipo de texto que se 

encontra na grande maioria das vezes na internet e pressupõe quase um diálogo 

com o interlocutor, pois ele geralmente está online quando o usuário o consulta e 

segue as instruções.  A proximidade com o leitor é supostamente maior, o que 

ocasiona escolhas menos formaisl. 

As experiências diárias que acontecem em nosso cotidiano nos levam a 

conhecer diversos gêneros que utilizamos em nossas vidas, sejam histórias, 

procedimentos ou argumentos. No caso do grupo de Redes, há alguns tipos de 

textos da família dos textos factuais, que os alunos já conhecem, pois em algum 

momento já leram um artigo ou manual, e outros que provavelmente tiveram pouco 

contato, como protocolos ou tutoriais. Cada um possui um propósito e uma estrutura 

diferentes, e o conhecimento de diferentes gêneros permite que os alunos possam 

predizer o texto e algumas estruturas do texto que lerão, pois segundo Eggins e 

Martin (1997) os textos sofrem variações de acordo com suas funções, o que 

permite acontecer tanto uma predição textual, como uma dedução textual. 

Ao trabalhar com uma abordagem baseada em gêneros, tive como meta 

conscientizar os alunos sobre seus propósitos, apontando os aspectos contextuais e 

socioculturais, suas características linguísticas, para que o aluno entenda como o 

gênero é construído, facilitando a compreensão do texto e sua utilização de forma 

crítica, e não mecânica.  

Faz-se necessário esclarecer que não trabalho com a concepção de gêneros 

como  formas ‘engessadas’, ou melhor dizendo, não possuem  formas imutáveis. 

Eles podem apresentar ou não determinadas fases, como por exemplo, um manual 

pode ou não ter uma introdução, mas certamente terá instruções, que podem ser 

apreciadas e estudadas em suas estruturas, pois as instruções utilizam elementos 

estáveis como comandos, por exemplo, que são realizados nas orações com 

Processos materiais, utilizando operadores verbais no Imperativo para configurar 

tais comandos. Esse conhecimento pode ajudar os alunos tanto a ler os manuais 

quanto a redigir um manual, caso tenham necessidade de fazê-lo. 

  Há vários trabalhos que focalizam os estudos de gêneros (RAMOS, 2005), 

como por exemplo, o curso proposto por Von Staa (2003) sobre a elaboração e 
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avaliação de um curso instrumental online de escrita acadêmica em inglês, de cunho 

sistêmico-funcional cujos resultados permitiram a discussão da interação em cursos 

online de escrita acadêmica e aprimoramento da ferramenta de autoria utilizada, 

além de promover uma compreensão mais profunda do ensino e aprendizagem de 

inglês a distância. Outro trabalho sobre gêneros na área de inglês instrumental foi 

desenvolvido por Vian Jr. (2003), na área de inglês para negócios, o qual se propôs 

a descrever os gêneros acadêmicos ou levantar os gêneros a serem utilizados pelos 

alunos para capacitá-los a participarem de reuniões de negócios com representantes 

estrangeiros na abertura de linhas de crédito com o Brasil. 

 O curso, de base Sistêmico-Funcional, foi planejado levando em consideração 

as necessidades dos alunos e de suas áreas e teve como ponto de partida o gênero 

discursivo do evento comunicativo dos quais os alunos participavam. Houve uma 

abordagem instrumental da produção oral, com a apresentação de elementos 

extralinguísticos (considerava o contexto no qual os alunos utilizariam a língua, 

como ela é utilizada em determinadas situações, os aspectos linguísticos mais 

recorrentes no contexto), pertinentes ao ensino da linguagem oral que conduzissem 

os alunos à fluência da língua nas situações de trabalho, o qual era o objetivo do 

curso. 

 Experiências com sequências didáticas de gêneros textuais (BARROS; 

SEGATTI, 2014) foram mencionadas em um livro no qual os autores relataram a 

criação de um conjunto de atividades organizadas, sistematizadas, em torno de 

gêneros textuais orais e escritos por professores de português e inglês, com a 

intenção de facilitar o processo de ensino/aprendizagem de línguas. Do ponto de 

vista pedagógico, há propostas de aplicação de gêneros para cursos de IFE e 

materiais didáticos e esta pesquisa também é uma proposta de trabalho com 

gêneros, uma tentativa de adotar uma pedagogia de gêneros adaptada às aulas de 

IFE no curso subsequente de Redes. 

Ramos (2005) apresenta como desafio, e também como algo desejável,     

surgimento de cursos que focalizem gêneros específicos, direcionados a públicos 

também específicos, e gradativamente várias experiências no ensino de línguas, 

tanto materna quanto estrangeira têm surgido. 

Em meu trabalho a prioridade foi a compreensão de textos de gêneros 

específicos, por essa razão precisei trabalhar atividades que direcionavam a esse 

objetivo, como o ensino colaborativo, o qual postula que os alunos aprendem com 
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seus pares, trabalhando em grupo e também com o professor e o desenvolvimento 

de uma pedagogia com enfoque em gêneros. 

Minha primeira experiência com a abordagem de gêneros com a turma de 

Redes aconteceu na segunda aula, dia 17 de junho de 2013, quando os alunos 

tiveram contato com vários tipos de textos com gêneros distintos: uma carta 

direcionada a um editor de jornal; dois anúncios de emprego na área de informática; 

uma página introdutória da web; um artigo sobre unidades de memórias de 

computador e um manual de instruções que ensinava a trocar a placa mãe. Em 

seguida eles foram divididos em grupos e deveriam identificar os tipos de textos e 

dizer quais características os levaram a chegar à conclusão do gênero de cada um. 

Falamos sobre o objetivo de cada texto e como eles se diferenciam para atigirem 

seus propósitos, onde poderiam ser encontrados, a que público se dirigia, os 

aspectos gramaticais de cada texto. O objetivo dessa atividade era a familiarização 

com gêneros que eles provavelmente encontrariam no decorrer do curso, como 

páginas da web, manuais e artigos. 

A atividade proposta baseou-se em uma experiência com a pedagogia de 

gêneros desenvolvida no ensino de português instrumental em cursos de graduação 

(VIAN JR., 2006), na qual certos gêneros acadêmicos necessários aos alunos foram 

selecionados, algumas tarefas planejadas para familiarizá-los com os gêneros que 

poderiam encontrar em suas atividades profissionais. 

Em minha pesquisa utilizei uma forma de operacionalizar atividades com base 

na LSF, para familiarizar os alunos com os gêneros relevantes para eles, já 

apontados anteriormente na análise de necessidades realizada no primeiro dia de 

aula, usando uma pedagogia inspirada na pedagogia de gêneros desenvolvida por 

Rose e Martin (2012) no Projeto Learning to write, reading to learn (R2L), pois os 

autores trabalham com gêneros relevantes para os alunos de acordo com as 

demandas escolares, partem do princípio vygotskiano (1991) da aprendizagem 

utilizando o conceito de mediação semiótica, levando-nos a compreender que as 

interações são mediadas pela linguagem.  

O ensino colaborativo é outro aspecto presente no Projeto R2L, o qual não 

envolve apenas a relação professor/aluno, mas  todos aqueles que fazem parte do 

processo ensino/aprendizagem, ou seja, os alunos aprendem com seus pares, e 

contribui para a aprendizagem deles, com metodologias interativas, trabalhos em 

pequenos grupos, atividades de discussão e interação na execução de tarefas, para 
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promover interação e aprendizagem. Todos esses fatores são importantes e 

necessários para o estudo de textos sob a perspectiva sistêmico-funcional, pois 

facilitam a aprendizagem, à medida que se trabalha a língua de acordo com a 

função. Os alunos passam a perceber por que o texto está organizado de 

determinada forma e como a língua é utilizada para atingir um propósito, por essa 

razão, utilizei uma pedagogia de gêneros, com propostas de tarefas inspiradas no 

projeto R2L, que exponho a seguir. 

 

1.3 O RELEVO DA REGIÃO: O PROJETO LEARNING TO WRITE, READING TO 

LEARN 

  

É importante conhecer como se constitui o relevo da região que será 

sobrevoada, geralmente composta por vastas planícies ou planaltos. No caso de 

meu trabalho, o ponto culminante corresponde a um projeto desenvolvido por Rose 

e Martin (2012) para atender aos aprendizes em risco, com notas baixas, 

capacitando os alunos (inicialmente crianças) nas escolas de New South Wales, 

Austrália, a serem bem-sucedidos nas atividades solicitadas na escola, tanto na 

produção escrita quanto na compreensão de textos. 

A primeira fase do projeto aconteceu no período entre 1980 e 1987 e 

destinou-se ao desenvolvimento da escrita no ensino fundamental das escolas 

australianas. Durante a segunda fase que ocorreu nos anos de 1990 até 1995, os 

estudos relacionados à escrita passaram a abranger também as escolas de ensino 

médio. Era conhecido como Write it right project. A terceira fase acrescentou uma 

metodologia para desenvolver a leitura e passou a ser designado como Learning to 

write, reading to learn, conhecido como R2L. 

O primeiro passo do projeto idealizado pelos autores foi a realização de uma 

pesquisa, na qual selecionaram os gêneros mais requisitados nas escolas para 

serem trabalhados. Observaram durante a pesquisa, que os professores tratavam 

todos os textos de tipos distintos como se fossem de um mesmo gênero, chamando-

os ‘histórias’ e corrigindo-os partindo das concepções que tinham do que seria uma 

narrativa. Nesse contexto, perceberam que o estudo dos gêneros poderia ajudar a 

apropriação da língua no processo de aprendizagem dos alunos. 

Bonfim (2009) ao apresentar o discurso do cordel sob a perspectiva de 

gênero esclarece que o estudo dos gêneros realizado por Martin e Rose (2008) 
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resultou na criação de um sistema, considerando o propósito de cada um. Os 

gêneros que se destinam a dar instruções, como no caso dos tipos de textos 

encontrados em manuais e tutoriais, são denominados de procedimentos. Se além 

de instruções apresentarem normas ou restrições serão protocolos. Há também os 

gêneros que se destinam a informar e podem se referir a coisas e eventos. Se há 

referências a coisas específicas, denominam-se descrições, mas se forem 

referências genéricas serão relatórios. Em relação aos eventos, os resultados 

podem ser esperados ou apresentar complicações. Dentre os eventos esperáveis, 

temos as observações, as quais não possuem linha de tempo e os recontos, cujos 

resultados se sucedem no tempo. Os eventos que incluem complicações com o 

objetivo de entreter são as narrativas, enquanto os que se propõem a explicar, são 

as histórias. 

Podemos visualizar o estudo realizado sobre gêneros na Figura 6: 

 

Figura 6 – Sistema de gêneros comuns ensinados nas séries iniciais. 

Fonte: (BONFIM, 2009 p.49) adaptado de (MARTIN; ROSE, 2008 p.9). 

 

  

A partir do estudo de gêneros para séries iniciais, Rose e Martin (2012) 

caracterizaram os tipos de textos pelos padrões recorrentes de significados para 

distinguir um tipo de texto de outro, agrupando-os a partir das semelhanças 

(tipologia), além de observar os estágios e fases, uma vez que o gênero sendo 

concebido como prática social necessita de mais de um passo para alcançar seu 

objetivo. 
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Os estágios são considerados os passos mais previsíveis de um gênero.  Em 

uma narrativa, por exemplo, encontramos os estágios de orientação^ complicação 

^avaliação^ resolução. Os estágios podem incluir fases as quais são bem variáveis e 

podem ser consideradas como desdobramento dos estágios.  Em uma história 

podemos encontrar fases para envolver o leitor, desempenhando funções diferentes 

à medida que a narrativa se desdobra, pela construção de seu campo de atividades, 

pessoas, lugares e coisas. São fases comuns em histórias: cenário, descrição, 

eventos, efeito, reação, comentário, reflexão. 

Em um manual, leitura importante para meus alunos devido a sua 

necessidade de leitura em inglês de vários equipamentos da área, no estágio da 

introdução, o qual não é obrigatório, podemos encontrar a fase de caracterização, 

procedência, utilidade, entre outras. Elas aparecem dentro do propósito maior de 

comentar ou dar informações iniciais sobre o produto, no estágio da introdução e 

são variáveis, pois dependem do texto e do propósito. Não são obrigatórias. 

As estratégias de ensino que foram criadas para orientar os alunos a 

escreverem textos pertencentes aos gêneros escolares, diante da nova perspectiva 

de vê-los  como prática social, ficaram conhecidas como pedagogia de gênero, pois 

buscaram os tipos de texto que eram utilizados nas aulas para que os alunos os 

conhecessem melhor e pudessem obter melhores resultados nas tarefas escolares. 

 As atividades utilizadas nas aulas foram embasadas pela TGR, sob a ótica 

da LSF, valorizando o contexto, partindo de uma concepção do uso de língua de 

acordo com uma função para compor sentidos, sendo diretamente influenciados pelo 

contexto social e cultural. A apropriação da leitura e escrita dos aprendizes 

contribuiu para que o projeto se ampliasse em outros contextos nacionais e 

internacionais. 

Nesse contexto do projeto nas escolas da Austrália, os alunos eram crianças, 

filhos de imigrantes, filhos de operários, oriundos de comunidades indígenas e 

apresentavam dificuldades em relação ao desempenho de atividades escolares que 

demandavam o conhecimento e produção de determinados gêneros escolares, e 

apesar de o inglês ser ensinado como língua estrangeira e não como língua 

materna, como ocorre em Sydney, de certa forma havia uma semelhança com o 

meu contexto escolar, pois meus alunos também eram similarmente vulneráveis, 

oriundos da região onde se encontra a maior taxa de analfabetos e menor índice de 
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escolaridade do país4, que tem sofrido por muito tempo com problemas sociais e 

dificuldades no acesso à educação e  precisavam do conhecimento de determinados 

gêneros para o desempenho de suas atividades profissionais. Assim como os 

aprendizes australianos, meus alunos também não dominavam a língua, por isso me 

senti motivada a conhecer e adaptar as ideias do projeto em uma pedagogia de 

gênero de acordo com a nossa realidade e necessidade.  

As ideias do Projeto R2L foram adaptadas para serem trabalhadas nas 

leituras dos textos que circulam no curso de Redes, pois também partimos do 

princípio que devíamos trabalhar com gêneros necessários e significativos para 

esses alunos: os textos estavam relacionados à área de Redes, a tarefa escrita foi 

solicitada algumas vezes, já que era um desejo dos alunos, por isso eles foram 

solicitados esporadicamente a escreverem o que entenderam do texto lido, 

adicionando novas informações, para fixar vocabulário, rever ou aprender estruturas 

e melhorar a prática da escrita. 

 

1.3.1 Informações adicionais sobre o relevo: o processo pedagógico do 

projeto 

 

Segundo Rose e Martin (2012), a pedagogia de letramento descrita no Projeto 

R2L não é concebida como um conjunto de estratégias adicionais que o professor 

acrescenta às suas ferramentas de ensino. Trata-se de um projeto com o objetivo de 

democratizar os resultados produzidos no sistema escolar, para que os alunos com 

maiores dificuldades em relação à língua também possam se apropriar dela. 

Ao mesmo tempo em que ocorriam pesquisas sobre as produções de leitura e 

escrita que os alunos deveriam executar na escola, também aconteciam estudos 

sobre os mecanismos que as escolas utilizavam para criar oportunidades de acesso 

de diferentes grupos a esses gêneros.  A inspiração utilizada por Rose e Martin 

(2012) baseou-se na Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday (1994), a qual 

concebe a língua como um fenômeno social, para o qual o usuário da língua dispõe 

de uma rede de escolhas para atingir um propósito comunicativo e também em 

alguns elementos da sociologia educacional apontados por Basil Bernstein 

(BERNSTEIN,1996 apud   ROSE; MARTIN, 2012) sociólogo colaborador de Halliday, 

                                                           
4
  Informação acessível em www.ibge.gov.br/PNAD. 

http://www.ibge.gov.br/PNAD
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como a organização da sociedade,  o ato de compartilhar conhecimentos, a divisão 

de trabalho, o treinamento da mão-de-obra que ocorrem na sociedade. 

Segundo o sociólogo, o sistema educacional de uma sociedade pode ser 

descrito como um dispositivo pedagógico, estabelecido em três níveis: um conjunto 

de princípios ou regras de organização que se refere ao conhecimento a ser 

compartilhado com grupos heterogêneos de alunos, outro nível  que reflete a divisão 

de trabalho que também ocorre na sociedade, e o úlltimo nível referente à mão-de-

obra para ser treinada nas mais diversas áreas, com diferentes graus  de 

escolaridade.  

A recontextualização também é um ponto primordial na teoria educacional do 

sociólogo.  Todo conhecimento é produzido em um contexto.  A apresentação de um 

conhecimento científico na universidade é diferente do que ocorre em um curso 

técnico ou no ensino médio, por exemplo. As informações são apresentadas de uma 

forma mais densa e complexa na universidade, enquanto no curso técnico ou ensino 

médio, os textos são mais simples, com mais gravuras, mais exemplos, menor 

complexidade. 

Ao pensar o aspecto de recontextualização em meu trabalho, preciso 

considerar esse aspecto todo o tempo, já que no caso de meus alunos por exemplo, 

não basta trabalhar com livros contendo textos da área de Informática ou Redes que 

tenham sido elaborados para alunos cuja primeira língua é o inglês. É necessário 

recontextualizar, pois em meu contexto, o inglês é uma língua estrangeira. O que é 

considerado inglês para iniciantes nos EUA pode ter um nível muito elevado para 

iniciantes brasileiros, por essa razão tanto a densidade do conhecimento produzido 

na universidade precisa ser recontextualizado para ser ensinado em um curso 

técnico, como o trabalho com material produzido para alunos que tenham o inglês 

como primeiro idioma precisa ser adaptado para um país onde o inglês é uma língua 

estrangeira. 

Outro aspecto considerado pelo sociólogo é a avaliação contínua a qual 

também é considerada como uma chave principal na prática pedagógica, do projeto 

R2L, para que se perceba que o aluno conseguiu se apropriar do conhecimento 

compartilhado.  

A organização do conhecimento, a recontextualização e a avaliação contínua 

são princípios básicos norteadores da pedagogia desenvolvida no Projeto R2L, 

desenvolvido por Rose e Martin (2012). Tais princípios serão considerados em sua 
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elaboração, o qual desenvolve uma pedagogia de gêneros que tem como objetivo 

fazer com que a distribuição do conhecimento seja mais igualitária, por essa razão 

foi implementada pelos autores do projeto R2L inicialmente em uma escola situada 

em Sidney que trabalhava com grupos de imigrantes, grupos de comunidades 

indígenas e filhos da classe operária que estudavam na escola onde o projeto foi 

executado. 

Apresento a seguir, a base das atividades pedagógicas utilizadas no processo 

de aprendizagem do projeto executado nesta pesquisa. 

 

1.3.2 Atividades desenvolvidas na região: atividades de aprendizagem na 

escola 

 

Ao conhecer melhor a região sobrevoada por um avião,  podemos ter ideia 

das atividades que são desenvolvidas na área, como agricultura caso apresente 

muitas plantações, pecuária, se houver muito gado, região industrial, caso haja 

muita indústria, e assim sucessivamente. Em meu trabalho, corresponde ao 

conhecimento das atividades de aprendizagem na escola. As situações pedagógicas 

são utilizadas em uma sequência didática que consiste nas etapas de um processo 

de didatização o qual visa tornar um instrumento como objeto de ensino (ZABALA, 

2008), ou seja, por meio de um conjunto de atividades/tarefas planejadas para 

trabalhar um conteúdo como a compreensão de um texto, por exemplo, no qual as 

atividades são planejadas etapa por etapa e acontecem por meio da execução de 

tarefas que podem ser desde simples atividades manuais até atividades semióticas 

mais complexas.  

A base do modelo criado para o desenvolvimento da pedagogia do projeto 

R2L parte do princípio de que todo processo de aprendizagem acontece por meio da 

realização de tarefas, sendo uma Abordagem Baseada em Tarefas ).  

As atividades ou tarefas são sinônimas em meu trabalho, sendo etapas 

importantes no processo de implementação da pedagogia de gêneros, pois 

acontecem para consolidar o tema que está sendo discutido por meio de atividades 

semióticas que evoluem gradativamente. 

Nas escolas as atividades são geralmente iniciadas pelos professores, com 

perguntas ou comandos (ROSE; MARTIN, 2012).  Seria a forma de iniciar uma lição, 

por exemplo, com a função de focalizar, ou chamar a atenção do aluno para a 
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execução da tarefa, por isto esta fase recebe a designação de Foco, para o 

momento de apresentação de um conteúdo que prepara o aluno para a realização 

da Tarefa.  As atividades acontecem desde o momento inicial da apresentação, até 

a solicitação de algo mais complexo, relacionado ao tema proposto.  A outra etapa é 

a Avaliação da realização da tarefa, cuja concepção é orientar e guiar os alunos a 

atingirem o objetivo proposto na tarefa. Esses três elementos estão presentes na 

pedagogia de gênero e podem ser visualizados na Figura 7 que apresenta o núcleo 

de uma atividade de aprendizagem: 

 

 

                                                     Tarefa 

 

Figura 7- Núcleo de uma atividade de aprendizagem. 

Fonte: traduzido de Rose e Martin (2012, p.9). 

 

  

Há ainda duas fases que podem ser encontradas em uma atividade de 

aprendizagem: a Preparação e a Elaboração. A fase da Preparação é quando o 

conhecimento prévio do aluno sobre o tópico a ser desenvolvido é acionado pelo 

professor, e há uma predição do assunto. Ela pode se mesclar com o Foco, 

tornando-se um só elemento, quando trabalhamos com um texto pequeno e com um 

assunto simples, que já é de conhecimento do grupo.  

As fases iniciais (Preparação e Foco) acontecem no momento de 

modelagem ou desconstrução do texto, quando há uma preparação para 

desenvolver as atividades de familiarização com o contexto, e o professor e 

aprendizes trabalham com o conhecimento prévio. Em seguida acontece a etapa de 

negociação em conjunto (alunos e professor), com atividades de esclarecimentos e 

aprofundamento na compreensão do contexto no qual o texto está inserido, estudo 

da estrutura esquemática do gênero em questão e seus estágios, fases, opções 

lexicogramaticais. Após o estudo em conjunto dos envolvidos no processo de 

aprendizagem (professor e alunos), há um direcionamento para uma construção 

independente dos aprendizes, quando eles já estão preparados para atividades mais 

específicas como perguntas mais elaboradas de compreensão, produção de novos 

textos ou outras atividades mais específicas referentes ao assunto estudado. 

Foco 

 

Avaliação 
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A Elaboração é a fase que sucede a Avaliação, e seria o fechamento do 

assunto estudado, uma preparação para um novo ciclo de aprendizagem ou uma 

reelaboração de uma tarefa que precisa de mais orientações, caso o professor 

perceba que há necessidade de rever algo ou reforçar um tópico, como um trabalho 

escrito, por exemplo.  

Todas as fases mencionadas (Preparação, Foco, Tarefa, Avaliação, 

Elaboração) constituem o ciclo composto pelos cinco elementos de uma atividade 

de aprendizagem da pedagogia de gênero, como ilustra a Figura 8:  

 

 

 

 

 

 

  ef 

 

 

Figura 8 - Os cinco elementos gerais de uma atividade de aprendizagem. 

Fonte: traduzido de ROSE e MARTIN (2012, p.11). 

 

Os elementos gerais utilizados na preparação de uma atividade de 

aprendizagem foram adaptados para o curso técnico de Redes, levando em 

consideração (1) o nível de conhecimento da língua que os alunos tinham (nível 

básico, de acordo com o que foi declarado pelos alunos no momento da realização 

da Análise de necessidades, ilustrada na Figura 4; (2) os gêneros que os alunos 

precisavam conhecer e trabalhar,  detectados a partir da análise de necessidades da 

situação-alvo, conforme definido pelo coordenador do curso, no  capítulo 3, item 3.1 

denominado ‘Diálogo na cabine de comando’, no qual  relato as necessidades 

definidas pelo coordenador do curso; (3) a autonomia que os alunos precisavam 

atingir ao final do curso para prosseguirem nas leituras de textos em inglês com uma 

boa compreensão, e  com base nesses três elementos, iniciamos com  o estudo de 

gêneros que se destinam a informar, descrever, por essa razão iniciei com textos 

Peparação 

 

Foco Avaliação 

 

Elaboração Tarefa 
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introdutórios, ou seja, com informações bem elementares sobre o que é um 

computador, suas partes principais e utilização, e fomos evoluindo gradativamente a 

leitura para textos mais densos, com vocabulário e estruturas mais complexas.  

No momento de elaboração das tarefas ou atividades de estudo dos textos, 

procurei utilizar uma sequência didática que considerasse os cinco elementos gerais 

de atividade de aprendizagem: preparação, foco, tarefa, avaliação e elaboração. A 

LSF é inserida nas atividades desde o primeiro momento, quando trabalhamos 

noções tais como o contexto onde se insere o texto, a noção de campo, 

participantes, e aos poucos observamos o propósito, os Processos utilizados para 

atingir o objetivo do texto. 

Explorando o contexto, os alunos podem perceber do que trata o texto, a 

representação das atividades sociais, e ao mesmo tempo relacionar com o 

conhecimento prévio que já possuem sobre o assunto. Outro aspecto é reconhecer o 

lugar em que circularia aquele texto, os participantes da interação, o papel assumido 

por eles. Essas noções são trabalhadas quando exploro o conhecimento prévio dos 

alunos a respeito do assunto e tento relacionar as experiências (caso tenham), com 

o tema abordado, já na fase inicial, com previsão de vocabulário e estruturas. 

À medida que os alunos se aprofundam no texto, as atividades se tornam 

mais específicas, utilizo estratégias de leitura (tais como identificação de ideias 

principais) para reconhecer o propósito de cada etapa, já que o texto é organizado 

em estágios, se há um posicionamento do autor ou não (a ideologia subjacente), a 

reconhecer o gênero em questão e suas características, o estudo das variáveis de 

registro, estruturas e vocabulário. Todas essas atividades visam à familiarização 

com os gêneros que serão estudados e facilitam a compreensão dos textos, uma 

vez que os alunos já fizeram associações com suas próprias experiências e 

passaram a conhecer os tipos de textos que serão lidos. 

No próximo capítulo serão apresentadas mais informações a respeito do voo, 

tais como o aeródromo de decolagem, que nesta tese é utilizado para metaforizar a 

escola em que a experiência foi vivenciada, os alunos os quais são nossos 

passageiros, as aerovias utilizadas, isto é, os aportes teóricos que serão utilizados 

tais como a LSF, elementos da pesquisa narrativa e o Sistema de Avaliatividade 

para  considerar as percepções dos alunos a respeito das aulas.  

 

 



50 
 

 

CAPÍTULO 2 

 

             O PLANO DE VOO 

  

O plano de voo é um documento que contém dados a respeito de seu 

planejamento em sua totalidade  ou parte dele, contendo informações que são 

fornecidas aos órgãos que prestam serviços de tráfego aéreo, e envolve 

basicamente dois pontos principais de segurança: o cálculo do consumo de 

combustível e a concordância do plano com o controle de tráfego aéreo, para que 

não ocorram problemas durante  a viagem, como uma colisão da aeronave, por 

exemplo. Ou seja, trata-se de um plano, de um mapa do percurso a ser seguido, das 

ações a serem desenvolvidas durante o trajeto para atingir o seu destino. 

Nesse plano, também há informações sobre o aeródromo de decolagem e de 

destino, bem como aeródromos de alternativa de pouso em caso de situações 

adversas como falta de combustível, falha de funcionamento de algum equipamento 

essencial para a segurança da aeronave, mau tempo, problemas de comunicação, 

situações de risco envolvendo passageiros, como problemas de saúde que 

envolvam risco de morte, enfim, quaisquer problemas que possam comprometer a 

segurança do voo. 

Há também informações sobre a rota a ser voada: aerovias utilizadas, pontos 

geográficos, auxílio de rádio que balizará a mudança de velocidade, o tempo 

estimado em rota, as regras de voo, dados de identificação do piloto, bem como 

algumas informações sobre os passageiros, como o número de pessoas a bordo, se 

há algum com necessidades especiais como restrições de alimentação, cuidados 

especiais, cadeira de rodas, ou pessoas capazes de nos ajudar em alguma situação 

especial, como policiais, bombeiros, médicos ou outros tripulantes a bordo.  

Podemos visualizar um modelo de formulário de plano de voo internacional na 

Figura 9: 



51 
 

 

 

Figura 9 – Formulário de plano de voo internacional.
5 

Em meu trabalho, posso estabelecer um paralelo entre o plano de voo e o 

plano de pesquisa, ou seja, conhecer os métodos que serão utilizados para 

desenvolver a pesquisa. O aeródromo de decolagem é a escola, por isso serão 

apresentadas informações sobre a escola onde os dados para a pesquisa foram 

                                                           
5
 Disponível em: http://www.atlasaviation.com/Flight%20Planning/ICAOFlightPlan/f010701a.gif. Data 

de acesso: 15 jan. 2016 

http://www.atlasaviation.com/Flight%20Planning/ICAOFlightPlan/f010701a.gif
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gerados, o curso e também serão apresentadas informações sobre passageiros, que 

são os alunos do curso de Redes que participaram da pesquisa. 

As aerovias também constam no plano de voo. Aerovias são as rotas 

percorridas pelos aviões, que interligam vários destinos no céu, com altitudes e 

direções distintas, nas quais os aviões voam com uma distância mínima de 300 

metros para evitar colisões.  

Podemos defini-las como estradas virtuais, com largura e altitudes definidas, 

onde os aviões trafegam durante o voo. São definidas em cartas, e são indicadas 

pelos instrumentos de navegação. O piloto voa em uma aerovia até um ponto 

estabelecido no plano, assim como acontecem com as rodovias para os automóveis. 

Elas podem ser superiores ou inferiores, dependendo da extensão e dos níveis de 

voos específicos. Em meu trabalho, correspondem aos caminhos percorridos para a 

didatização da LSF utilizando o instrumento da pedagogia de gêneros. A Figura 10 

ilustra as aerovias superiores: 

 

 

Figura 10 - Aerovias superiores.
6
 

 

Fonte: Sindicato Nacional dos Aeroviários. 

 

As aerovias precisam ser conhecidas pelos pilotos e pelos controladores de 

tráfego aéreo, pois dessa forma os pilotos sabem dos outros aviões que também 

estão utilizando a mesma aerovia, evitando os choques entre aeronaves. 

                                                           
6
 Disponível em: http://sinasindicato.org/wp-content/uploads/2013/11/Aerovias-Sup-01a.jpg Data de acesso: 

22 mar. 2014. 

http://sinasindicato.org/wp-content/uploads/2013/11/Aerovias-Sup-01a.jpg
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Posso pensar na LSF como uma aerovia que utilizo na pesquisa como 

método de análise e na Pesquisa Narrativa como uma possibilidade de geração de 

dados com base em minha própria experiência como professora do curso de Redes 

e como pesquisadora, na forma de configuração da pesquisa e na utilização de 

narrativas de aulas com a proposta de construção de um novo currículo de IFE para 

Redes, pois a Pesquisa Narrativa será uma aerovia que se interconecta e que me 

levará ao destino final, que é a aplicação da LSF e a proposta de um curso de leitura 

para o curso.   

Outra aerovia é o Sistema de Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005), que 

utilizo para consultar as atitudes de afeto, apreciação ou julgamento dos alunos em 

relação às aulas e atividades desenvolvidas com a abordagem sistêmico-funcional 

durante o curso. Assim, este capítulo está organizado de acordo com esses 

elementos: exponho  inicialmente a escola técnica onde aconteceu a pesquisa, 

comparada a um aeródromo de partida, o curso de Redes e seu público, no item 2.1.  

Logo a seguir, apresento os alunos participantes, metaforizados como passageiros 

de meu voo, no item 2.2. Em seguida, introduzo as aerovias ou caminhos de 

percurso da pesquisa, apresentando a pesquisa multimetodológica no item 2.3. A 

Pesquisa Narrativa, como caminho para desenvolver a pesquisa, é abordada no item 

2.4, a Linguística Sistêmico-Funcional será discutida no item 2.5, finalizando com o 

Sistema de Avaliatividade no item 2.6. 

 

2.1 AERÓDROMO DE PARTIDA: A ESCOLA TÉCNICA, O CURSO DE REDES E 

SEU PÚBLICO 

 

A escola técnica onde foram gerados os dados para a pesquisa está 

localizada no município de São Gonçalo do Amarante, situado na mesorregião do 

leste potiguar e microrregião de Macaíba, no Estado do Rio Grande do Norte. É 

considerado o quarto município mais populoso do RN e encontra-se a 13 km da 

cidade de Natal. A sua localização está ilustrada na Figura 11: 
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Figura 11 – Localização da cidade de São Gonçalo do Amarante.
7 

 

  

Morais (2007) relata que a história da povoação do território situado nas 

proximidades do rio Potengi se iniciou na época da invasão holandesa. Como os 

habitantes locais não aceitaram as imposições dos holandeses, iniciaram um 

movimento de resistência que findou em uma tragédia conhecida como o massacre 

de Uruaçu em 1645, quando inúmeros  cidadãos foram mortos por holandeses. 

Apesar do barbarismo, não conseguiram ficar nas terras do rio Potengi por muito 

tempo e foram expulsos alguns anos depois. Em 1698 chegaram à região os 

primeiros grupos de pioneiros exploradores de Pernambuco, e com a chegada dos 

portugueses Ambrósio Miguel e Pascal Gomes de Lima que chegaram de 

Pernambuco no ano de 1710, instalando suas famílias nas proximidades do rio 

Potengi, iniciou-se um novo povoamento, consolidando-se o histórico povoado de 

São Gonçalo de Amarante. 

No dia cinco de dezembro do ano de 2012 foi inaugurado o campus da escola 

técnica como fruto do processo de interiorização que ocorreu na expansão da rede 

de educação tecnológica do RN, que começou no ano de 1994, contribuindo para o 

desenvolvimento da região na área da educação, da economia do município e na 

área social, já que o entorno também se desenvolve com a chegada da escola 

técnica.  São dois os cursos norteadores desse campus: Edificações e Logística, 

                                                           
7
  Disponível em: https://www.google.com.br/sãogonçalodoamarante  acesso em 15 de janeiro de 2016. 

https://www.google.com.br/são
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enquanto o curso de Redes é considerado transversal, pois permeia ambas as 

áreas. 

Um curso técnico subsequente é direcionado aos alunos que já cursaram o 

ensino médio e procuram qualificação técnica em uma  área específica, no caso de 

meus alunos, é o curso de Redes, o qual  tem duração de dois anos, com uma carga 

horária total de 1670 horas. Procura formar profissionais capazes de instalar e 

configurar dispositivos de computadores em equipamentos de Rede. Podem 

também preparar, instalar, manter e corrigir falhas em cabeamento de Redes. 

Implementar dispositivos de Redes também faz parte de suas funções. 

As aulas de inglês são oferecidas no segundo semestre, com uma carga 

horária de 60 horas/aula, ou 80 horas relógio, já que cada aula é de 45 minutos. A 

disciplina de Inglês Técnico se enquadra no núcleo articulador do curso, pois integra 

conhecimentos do ensino médio aos conhecimentos da educação profissional, 

contemplando elementos expressivos para a integração curricular. 

A ementa do curso subsequente de Redes na disciplina de Inglês Técnico 

propõe a leitura, interpretação e produção de textos técnico-científicos na área de 

Informática Geral, especificamente na área de Redes de Computadores e tem como 

objetivos elaborar glossários na área de Informática, exercitar estratégias de 

compreensão textual, resolver tutoriais, traduzir textos básicos da área e 

desenvolver projetos, a partir de textos em inglês voltados para a área.  

O ensino da disciplina de Inglês Técnico, denominação de IFE em décadas 

anteriores, requer uma análise de necessidades, para conhecermos o que realmente 

é necessário para o curso, as lacunas e os desejos dos alunos (HUTCHINSON; 

WATERS, 1987). Trata-se de uma modalidade de ensino de línguas que visa 

desenvolver habilidades específicas para um determinado curso. 

Segundo Ramos (2005), a ideia de um projeto de ensino de IFE no Brasil 

nasceu em 1977, no Programa de Pós-Graduação em LAEL, Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Com o 

apoio da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, 

iniciou-se uma viagem pelo Brasil, que incluía uma visita a vinte universidades 

federais, do Rio Grande do Sul ao Amazonas, com o objetivo de identificar 

interesses e necessidades. Iniciou-se assim um projeto para orientar o ensino de 

inglês nessa modalidade. Posteriormente, em meados dos anos de 1980, as escolas 

técnicas federais ingressaram nesse projeto, para o ensino da compreensão escrita 
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por meio do ensino de estratégias e de textos autênticos, o que era bastante 

incomum, pois a metodologia do ensino de inglês baseava-se no método do 

audiolingualismo, e início da abordagem comunicativa. 

Depois que cursei a disciplina de Metodologia do ensino de IFE, no ano de 

2009 na UFRN, no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, e tive 

contato com textos teóricos sobre a abordagem de IFE, passei a realizar análise de 

necessidades com meus alunos, com o coordenador do curso e com os outros 

professores do curso, para ter acesso a textos da área, ou para tentar associar a 

língua inglesa a um tema que estivesse sendo estudado no curso, mas nem todos 

os professores de inglês da instituição tiveram a oportunidade de conhecer a 

abordagem dessa modalidade de ensino de inglês, de uma metodologia diferente do 

ensino de inglês geral, pois não cursaram nenhuma disciplina para lecionar IFE, e 

apenas seguiam a ementa do curso.  

No mês de junho de 2013, fui remanejada de outra unidade no interior do 

Estado do Rio Grande do Norte para esta escola, e fiquei responsável pelas aulas 

de inglês do curso de Redes.  Já havia lecionado inglês para o curso de graduação 

em Redes no ano de 2007 em outra unidade da escola, mas ainda não conhecia 

nada sobre o ensino de IFE, apenas me preocupava em ensinar tópicos gramaticais 

constantes na ementa do curso contextualizados em textos da área.  

Aproveitei que estava sendo oferecida a disciplina de Metodologia de Ensino 

de Inglês para Fins Específicos mencionada acima, matriculei-me e aprendi sobre a 

importância de efetuar uma análise de necessidades, trabalhar com o que é 

relevante para cada grupo, ensinar de forma contextualizada, usar textos autênticos, 

desenvolver as habilidades necessárias de acordo com a necessidade dos grupos, 

enfim, mudei muito minha forma de ensinar a língua. Os textos autênticos referem-se 

ao material do mundo real, não modificado para objetivos pedagógicos e da área 

específica, leituras que os alunos poderiam encontrar na rotina de suas atividades 

profissionais, diferentes de materiais elaborados pelo professor para ensinar 

determinado assunto da língua, como aspecto gramatical, ou compreensão de texto, 

por exemplo. 

Ao consultar a ementa do curso técnico subsequente de Redes, observei algo 

que me causou inquietação: um dos objetivos do curso era a produção de textos na 

área de Informática, em especial na área de Redes. Meu questionamento era se 

seria realmente necessário desenvolver essa habilidade para as atribuições 
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previstas para um técnico. Na realidade, a torre de controle, no caso de minha 

pesquisa, a torre corresponde ao meu orientador, que direciona a pesquisa da 

mesma forma que a torre faz com os aviões em voo, me chamou atenção para essa 

questão. Para obter essa resposta, apliquei o formulário de análise de necessidades 

(cf. Figura 4) aos alunos do curso, ao coordenador, sendo um formulário para cada 

aluno e um outro tipo de formulário para o coordenador (cf. Figura 19), e também 

marquei um encontro com o coordenador do curso, para discutirmos sobre a 

ementa, não somente por essa questão, mas para saber se os textos ainda eram 

relevantes para o curso, pois  se trata de uma área que requer uma constante 

atualização. 

A minha proposta era não seguir simplesmente a ementa, como havia feito 

anteriormente no curso de graduação de Redes em que trabalhei em 2007, mas 

observar o resultado da análise realizada juntos aos alunos e aos coordenadores e 

adaptar o programa às reais necessidades do curso, inclusive para propor uma 

inovação, e sugerir que a ementa do curso de graduação fosse reformulada 

também, pois continuava a mesma, com foco estruturalista e com excesso de 

conteúdo, conforme podemos observar na Figura 1.  

A alteração não aconteceria simplesmente pelo fato de não seguir a ementa 

ou pelo desejo de mudá-la, mas pelo fato de o programa não contemplar as reais 

necessidades dos alunos, suas aspirações, além de alguns textos estarem 

desatualizados, como o Tutorial ‘Backflip’ (tecnologia utilizada em celulares) de 

acordo com o diálogo com o coordenador do curso. Trata-se de uma área que 

necessita de constante atualização, por essa razão, a paisagem estabelecida 

(MELLO, 2005) precisava ser alterada.  Não desejava apenas vivenciar uma história 

secreta, apontada por Clandinin e Connelly (1994) e por Mello (2005) como uma 

história vivida pelo professor, quando se fecha a porta da sala de aula  que burla, 

subverte o encaminhamento da história sagrada. Desejava colaborar com a 

confecção de uma ementa mais adaptada às reais necessidades e criar uma prática 

de constante revisão e atualização do programa de IFE para o curso de Redes, 

devido à natureza dinâmica, em constante evolução da Tecnologia da Informação, 

na qual está inserido o curso. 

O resultado das análises de necessidades, bem como o que ocorreu no 

encontro com o coordenador, fazem parte da narrativa da pesquisa em ação, que 

será apresentada no próximo capítulo denominado “Voo cruzeiro”, que é a fase do 
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voo entre a decolagem e o pouso, quando o avião se estabiliza e o voo se 

estabelece. Em minha pesquisa, posso comparar essa fase do voo estabilizado com 

a fase da realização das aulas direcionadas pelo resultado das análises dos alunos, 

professores e coordenador e da implementação da LSF, utilizando uma pedagogia 

de gêneros. 

O primeiro passo do trabalho é conhecer quem são os passageiros do voo, ou 

os alunos com os quais realizei a pesquisa, para prosseguirmos com a nossa 

viagem, o relato da apresentação das atividades de uma pedagogia de gêneros 

adotada no curso subsequente de Redes de Computadores. 

 

2.2 OS PASSAGEIROS DESTE VOO: OS ALUNOS DA TURMA DE REDES DO 2º 

SEMESTRE DE 2013 

 

A turma do segundo semestre do grupo de Redes que participou desta 

pesquisa, no ano de 2013, era constituída por 38 alunos matriculados, porém oito 

alunos apenas constavam no registro, mas nunca frequentaram, e um desistiu por 

ter sido aprovado em um curso de nível superior, por essa razão abandonou o curso 

técnico devido à incompatibilidade de horário. 

Era uma turma predominantemente masculina, uma característica desse 

curso: dos 29 alunos que cursaram, apenas seis eram do sexo feminino, 

representando 20% do total. 

Todos os alunos já haviam concluído o ensino médio, e 26, cerca de 90% da 

classe, relatou que o conhecimento que tinham da língua inglesa era o que haviam 

aprendido na escola no ensino fundamental e médio, e se julgavam com nível básico 

de inglês, pois já haviam estudado na escola, enquanto três alunos, cerca de 10% 

do total, já haviam ingressado em um curso de línguas anteriormente e julgavam ter 

um nível de conhecimento da língua intermediário. 

A análise de necessidades consistiu de questionamentos sobre dados 

pessoais dos alunos para identificação da experiência que já haviam tido com a 

língua inglesa e das pretensões em relação às aulas de Inglês Técnico. Ao serem 

questionados sobre suas pretensões em relação às aulas de IFE, os alunos 

revelaram que pretendiam aprender o idioma para atingir os objetivos expostos no 

Quadro 2: 
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Quadro 2 - Objetivos do aprendizado de inglês. 

 

Objetivo Número de alunos % 

Ler e compreender textos da área 29 100 

Estudar a gramática da língua 6 20 

Assistir e compreender filmes em inglês 6 20 

Aprender vocabulário relacionado à Computação 22 78,2 

Fonte: dados da análise de necessidades dos alunos. 

 

Em relação aos objetivos, os alunos poderiam escolher mais de uma opção 

para representar o que esperavam atingir com as aulas de IFE, por essa razão, a 

soma do percentual dos objetivos ultrapassa 100%. 

Ao serem questionados sobre como provavelmente utilizariam o idioma no 

trabalho, já que se tratava de profissionais pré-serviço, pois não estavam 

trabalhando na área ainda, 24 alunos (80%) afirmavam acreditar que precisariam ler 

manuais e protocolos em inglês e cinco alunos (19,3%) acreditavam que utilizariam 

o idioma para responder e-mails e realizar viagens . 

O objetivo de aprender vocabulário relacionado à área de Redes e 

Computadores foi expresso em 78,2% das análises de necessidades, indicando o 

interesse pela área e possivelmente a crença de que saber uma língua é tradução 

de palavras (QUEIROZ, 2012). 

No final do semestre, solicitei que os alunos escrevessem sobre as 

percepções que tiveram das aulas de inglês ministradas, com suas impressões, 

sugestões e críticas. Não seria necessário se identificar, para que se sentissem bem 

à vontade para escrever o que realmente pensavam. 

 O estudo das representações dos alunos será realizado posteriormente, ao 

final de nosso voo em direção a uma proposta de um curso de leitura para o grupo. 

Ao final do voo, os passageiros tecem suas críticas, sugestões, elogios, enfim, 

fazem suas considerações sobre o voo, por isso apresentarei no final do voo, no 

capítulo 4. 

Em sua totalidade, os alunos pareciam ter consciência da importância da 

língua inglesa na área da Tecnologia da Informação (TI), Informática e Redes, prova 

disso é que, durante um seminário de iniciação à pesquisa científica, realizado na 

instituição no mês de outubro de 2013, três alunos da turma me solicitaram para 

orientá-los em um trabalho sobre o papel da língua inglesa na área de Redes, 

intitulado “A importância do Inglês na área de Redes de Computadores”. 
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O trabalho nasceu do interesse de alguns alunos pelo enfoque dado ao 

estudo de gêneros relevantes para o profissional de Redes no curso de Inglês 

Técnico. Segundo eles, o ato de praticar a leitura de manuais, tutoriais, entre outros, 

com auxílio do professor, permitia que se acostumassem com a leitura de textos do 

mesmo tipo e conseguissem compreender melhor os textos que seriam lidos no 

futuro, já que compreendiam o contexto, a  estrutura, o propósito, e poderiam até 

prever um possível vocabulário. 

Os integrantes do grupo que confeccionaram o banner se interessaram pela 

história da evolução do ensino de IFE, pesquisando sobre o tema e incluindo de 

forma resumida no próprio trabalho, a pesquisa sobre a utilização do idioma na área 

tecnológica. 

 Um aspecto interessante mencionado pelos alunos no trabalho foi a 

recomendação de ter um certo cuidado na tradução de termos técnicos existentes 

na língua inglesa para a língua portuguesa, principalmente quando há 

correspondentes em português, como as palavras ‘startar’, proveniente do verbo 

start em inglês, cujo significado é iniciar, ou o verbo ‘lincar’, do verbo link, o qual 

também possui correspondente na língua portuguesa: o verbo ligar.  

Realizaram  uma pesquisa bibliográfica sobre a utilização da língua inglesa na 

área de Redes, e confeccionaram este banner, apresentado em um seminário de 

iniciação à pesquisa científica, como podemos visualizar na Figura 12: 
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           Figura 12 - Banner de Iniciação Científica dos alunos do grupo de Redes. 

Fonte: pesquisa dos alunos sobre a língua inglesa na área de Redes 
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Agora que já apresentei meus alunos, ou passageiros desse voo, 

apresentarei também um pouco de minha pesquisa híbrida: uma pesquisa 

quantiqualitativa que utiliza a LSF na análise dos textos e das avaliações dos alunos, 

bem como elementos da Pesquisa Narrativa como metodologia, e o Sistema de 

Avaliatividade como caminhos a serem percorridos até o destino final de nosso voo. 

 

2.3  AEROVIA 1: UMA PESQUISA HÍBRIDA, MULTIMETODOLÓGICA 

 

Os aviões percorrem aerovias para chegarem aos destinos estabelecidos, 

conforme foi ilustrado na Figura 8, no início deste capítulo. Metaforicamente, ao 

realizar minha pesquisa também preciso trilhar caminhos para desenvolvê-la. Posso 

descrevê-la como uma pesquisa multimetodológica, híbrida, na qual utilizo 

elementos da Linguística Sistêmico-Funcional e da Pesquisa Narrativa como 

caminhos para realizá-la, portanto a primeira aerovia é uma aerovia ampla, com 

vários desmembramentos na rota.  

Dörnyei (2007) relata que a utilização de múltiplos métodos em uma pesquisa 

tem valor especial quando examinamos questões inseridas em contexto 

educacional: a combinação de métodos mistos amplia o âmbito da investigação e 

enriquece o momento de tecer conclusões sobre o objeto de estudo da pesquisa.  O 

autor acrescenta que a pesquisa em sala de aula encontra destaque na área de 

Linguística  Aplicada, pois as informações fornecidas sobre os acontecimentos 

possibilitam a compreensão do fenômeno discutido no trabalho. No contexto de 

minha pesquisa, de cunho qualitativo, a LSF é um caminho que permite ser 

percorrido com a ajuda da Pesquisa Narrativa na geração de dados e na 

organização do trabalho. 

A LSF é utilizada nesta pesquisa como um elemento metodológico, pois ela 

desenvolve tanto uma teoria sobre a língua como processo social, quanto uma 

metodologia de análise que permite uma descrição sistemática e detalhada de 

padrões da língua, como postula Eggins (2004). No caso de minha pesquisa, utilizo 

a LSF para estudar o contexto e descrever como determinados aspectos do sistema 

linguístico são utilizados em cada gênero para atingir o objetivo do texto, os estágios 

dos gêneros, bem como os Processos (Sistema de Transitividade), para perceber 

porque determinados operadores verbais são frequentes em certos gêneros. 
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O estudo do contexto que acontece nas leituras dos textos selecionados 

também utiliza a predição textual, a partir do contexto, como preconiza a abordagem 

proposta por Rose e Martin (2012), e o estudo das avaliações dos alunos é feito com 

base no Sistema de Avaliatividade, que utiliza a perspectiva Sistêmico-Funcional. 

Sendo assim, a LSF será abordada como uma teoria linguística e também como 

metodologia de análise. 

O percurso metodológico adotado na pesquisa parte do estudo de gêneros 

relevantes para o curso de Redes, apontados pela análise de necessidades 

realizada com alunos, com o coordenador e pela ementa do curso. Trata-se de um 

estudo que parte das práticas sociais nas quais se encontram os gêneros da área 

científica relacionada ao curso de Redes, partindo para o estudo de textos factuais 

abordados na área de Redes como os gêneros cuja predominância é descritiva,  e 

gêneros de procedimentos, por meio de de textos distintos, observando também 

como acontecem as escolhas dos Processos no Sistema de Transitividade para 

construção das representações de mundo, a partir da EPG, indicando suas 

características, e também o estudo de aspectos linguísticos e daí para construção 

de sentidos.  

Realizei em sala de aula com os alunos a leitura de cinco textos do gênero 

descritivo, denominados Artigos informativos, extraídos de livros didáticos da área, 

de manuais e da internet: What’s a computer? Computer Essentials (Anexo 2); Units 

of memory – bits and bytes (Anexo 3); Networks (Figura 25); Voice input (Anexo 4); 

Living in a digital age (Anexo 5);  5 textos do gênero de procedimentos denominados  

Manuais: How to replace a mother board (Figura 30);  Installing battery in a remote 

control (Figura 31); Installing a wired modem router (Figura 33); Installing Axis M 11 

(Figura 37); Activating your PC card software  (Anexo 6); 4 textos de procedimentos 

conhecidos como Tutoriais: HTML Tutorial (Figura 39); Dreamweaver Tutorial (Anexo 

7); Flash Tutorial (Anexo 8); Ubuntu Tutorial (Anexo 9) e ainda um outro tipo de texto 

do gênero de procedimentos, o qual aponta regras e restrições  que governam a 

comunicação na área de Redes: o Protocolo RFC 768 (Figura 41). 

 O Protocolo encontra-se na íntegra no site www.ifrn/edu.br/docentes, pois se 

trata de um texto muito longo, e que é mais utilizado no nível superior, por essa 

razão efetuamos a leitura de um só Protocolo, o que foi considerado pelo 

coordenador como sendo mais significativo para os alunos, para que tivessem uma 

http://www.ifrn/edu.br/docentes
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ideia do gênero.  Apresento dois exemplos da abordagem do estudo de cada tipo de 

texto e uma amostra do estudo de um Protocolo nesta pesquisa. 

Os textos foram lidos analisando o contexto em que estavam inseridos, a 

EPG, evidenciando as características dos gêneros e seus elementos indicadores, 

localizados no contexto cultural.  A escolha dos Processos recorrentes nos gêneros 

e seus Participantes também foram observados, pois, a partir da percepção do 

Sistema de Transitividade, os alunos poderiam estar aptos a compreender as 

realizações lexicogramaticais recorrentes nos textos de um mesmo gênero, 

apontando para a relação entre língua e contexto. 

O Sistema de Avaliatividade com base na LSF, também adotado na pesquisa 

para avaliar as percepções dos alunos, por tratar de um sistema no nível semântico 

discursivo permite que aconteça uma prática reflexiva, pois encontramos as 

avaliações dos alunos sobre o curso e sobre a minha própria prática. No campo 

educacional, a prática reflexiva é considerada um instrumento ou estratégia para o 

desenvolvimento da prática docente e também uma fonte para pesquisadores, uma 

vez que podemos utilizar nossas pesquisas para aprimorar o ensino e em 

decorrência, o aprendizado de nossos alunos. 

Neste trabalho, identifico a questão do trabalho de gêneros específicos para o 

grupo de Redes, há o planejamento de uma pedagogia de gêneros com base na 

TGR, com o apoio da LSF, a seguir apresento como trabalhei com os alunos os 

gêneros escolhidos, a descrição das aulas e a avaliação pelos alunos, assim como 

as minhas próprias considerações. 

 

2.4 AEROVIA 2: A PESQUISA NARRATIVA 

 

A Pesquisa Narrativa também aparece na rota escolhida para percorrer o 

trajeto de meu voo, já que utilizo elementos dessa pesquisa para enfatizar minha 

experiência sobre a prática de aplicação de uma pedagogia de gênero em minhas 

aulas de IFE utilizando minhas próprias histórias vivenciadas no decorrer das aulas 

e uma metáfora a qual relaciona minha história de vida pessoal na aviação com a 

pesquisa em si, algo possível na Pesquisa Narrativa. 

Narrativas são histórias reais ou produtos da imaginação, que podem ser 

orais, escritas ou multimodais, e que permitem a troca de experiências. Elas já 

existem desde a criação do homem, que vem narrando sua história, no decorrer de 
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sua existência. Suas experiências, conquistas, descobertas e derrotas são passadas 

de geração a geração. 

Clandinin e Connelly (1994) consideram experiências como histórias vividas 

que, ao serem contadas, se modificam e criam novas histórias capazes de nos 

educar e educar também os outros, inclusive jovens e pesquisadores em suas 

comunidades. Narrativas podem ser formas de expressar os estudos e o 

conhecimento do professor, que podem ser vistas como um conjunto de significados 

e convicções que se originam da experiência, e que são expressas na sua própria 

prática. 

As experiências ganham novos sentidos criados pelas narrativas, e 

possibilitam estreitar as relações entre pesquisadores, professores, escolas e 

universidades, pois ao relatar as histórias vividas pelos professores, com seus erros 

e acertos, procuram a compreensão dos sentidos, da experiência vivida na sala de 

aula, com o objetivo de promover o compartilhamento de vivências que podem nos 

conduzir  a eficiência ou  no processo de ensino/aprendizagem. 

Mello (2012) nos relata que “a preocupação com a busca de caminhos 

reflexivos sobre a prática do professor de língua inglesa tem sido uma constante no 

campo da Linguística Aplicada”, por isso a Pesquisa Narrativa tem sido muito 

utilizada na área das Ciências Sociais e na área de Estudos da Linguagem, já que 

permite um compartilhamento de experiências e possibilidade de reflexão, 

ocasionando crescimento proporcionado por esse tipo de pesquisa. 

A Pesquisa Narrativa, além de compartilhar experiências na prática 

profissional e da possibilidade de reflexão sobre a atuação, possui uma 

particularidade especial em relação à temporalidade no processo investigativo: há 

um espaço tridimensional na investigação narrativa segundo Clandinin e Connelly 

(1999), que consideram a temporalidade numa primeira dimensão, o aspecto 

pessoal e social em uma segunda dimensão e o lugar ou espaço onde se passa a 

experiência em uma terceira dimensão. Essa característica tridimensional indica o 

aspecto temporal da investigação, bem como apresenta um enfoque em seu caráter 

social e pessoal adequado à pesquisa, que por sua vez ocorre em um determinado 

lugar. 

Os autores acrescentam que podemos perceber quatro direções nas 

investigações narrativas, com movimentos (i) introspectivo, (ii) extrospectivo, (ii) 

retrospectivo e (iv) prospectivo. O movimento introspectivo está relacionado às 
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condições internas de quem narra a história: os sentimentos, esperanças, reações. 

O movimento extrospectivo está ligado ao meio ambiente em que o narrador se 

insere, enquanto os movimentos retrospectivos e prospectivos referem-se ao 

aspecto temporal, ou seja, passado, presente ou futuro do narrador em relação às 

histórias que conta. Assim, diante de uma narrativa, podemos reconhecer esses 

movimentos, se o autor está expondo seu posicionamento, sua crítica, estamos 

diante de um movimento introspectivo. Ao projetar as contribuições de sua 

experiência para a posteridade, temos um movimento prospectivo e assim por 

diante. 

Nesta pesquisa há todos esses movimentos, pois há relatos de sentimentos 

associados a procedimentos que aconteciam no passado, críticas, reações e 

expectativas para o futuro. Muitas vezes explico porque procedo de determinada 

forma, relacionando à minha formação, sendo assim um movimento introspectivo, 

outras vezes relato sobre o ambiente ou o que os alunos fazem, realizando um 

movimento extrospectivo, e também falo de aspirações em relação ao futuro da 

pesquisa e dos alunos, utilizando movimentos prospectivos. Podemos dizer que os 

três movimentos são muito presentes nesse tipo de pesquisa porque explicam os 

motivos das histórias acontecerem de uma maneira e não de outra. 

A experiência tem muito valor na pesquisa narrativa e, para Dewey (1961), 

estudar Educação é estudar a experiência. Para o autor, educação, experiência e 

vida estão intrinsicamente relacionados, por isso o estudo em educação é o estudo 

da vida. A atenção direcionada à experiência e o pensamento sobre educação 

fazem parte do fazer pedagógico, como eu pretendia pilotar uma experiência nova 

em minhas aulas de IFE, escolhi a pesquisa narrativa como um suporte 

metodológico, aliado à LSF para expor meu trabalho. 

A narrativa pode ser uma forma de compreender a experiência que promove 

interação entre pesquisador e participantes em um ou mais lugares, em um 

determinado tempo e espaço, por isso a Pesquisa Narrativa se encaixa na área de 

investigação no campo da Educação, pois possibilita um compartilhamento de 

experiências vividas na sala de aula, propiciando reflexões sobre a prática, 

ocasionando mudanças ou o surgimento de novas estratégias de ensino que 

favoreçam a aprendizagem. A contribuição de uma Pesquisa Narrativa, conforme 

pontuam Clandinin e Connelly (2004), está mais no âmbito de apresentar uma nova 

percepção de sentido e relevância acerca do tópico da pesquisa, do que no de 
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divulgar um conjunto de declarações teóricas que venham somar ao conhecimento 

da área. A teoria se apresenta ao longo do trabalho, para criar uma ligação contínua 

entre teoria e prática. 

Neste trabalho, essa metodologia permite compartilhar as experiências de 

ensino de IFE utilizando a TGR, com uma abordagem funcional, embasada pela 

teoria da LSF de Halliday (1985), e procuramos criar um currículo significativo para a 

disciplina de inglês no curso técnico de Redes. 

Mello (2012) nos diz que, em uma Pesquisa Narrativa, o pesquisador é um 

participante relacional, sempre dentro das experiências vividas, contadas e 

recontadas, por isso é comum o início de teses com histórias pessoais do 

pesquisador. Acredita-se que somente entendendo a nós mesmos seremos capazes 

de problematizar as tensões de nossas próprias histórias e as de seus participantes, 

por isso me identifico com esse tipo de pesquisa, já que a experiência é o conceito-

chave para este paradigma de pesquisa, e estarei vivenciando a experiência que 

relato, juntamente com meus alunos, tornando-me também uma participante 

relacional de uma pesquisa na área de IFE. 

A pesquisa pode ocorrer com histórias contadas (telling) ou vividas (living). 

Nesse caso, minha pesquisa se assemelha a do tipo living, já que eu professora e 

pesquisadora, juntamente com os alunos participantes, estamos vivenciando a 

experiência narrada em um mesmo lugar (sala de aula), em um mesmo tempo 

(2013), vivenciando experiências em conjunto e construindo sentido juntos. 

Mello (2010) ressalta que o pesquisador narrativo vivencia a experiência, e 

tenta entender ao olhar para ela, o que pode aprender com ela, sobre ela e sobre si 

mesmo. 

Ao final do semestre de 2013, pretendia oferecer um curso de leitura para ser 

disponibilizado como sugestão de material para o ensino de inglês para o curso de 

Redes, propondo um novo currículo com textos adaptados ao ensino de IFE na área, 

por esse motivo, pretendo sugerir um currículo mais abrangente, com mais 

sugestões de leituras para a área, uma espécie de novo currículo. 

Em suas considerações sobre os professores como planejadores de 

currículos, Clandinin e Connelly (2004) comparam o currículo a um livro: um livro não 

é algo para ser lido da mesma forma por todos. Nós o lemos de acordo com o nosso 

conhecimento prático pessoal, ou seja, associado às nossas experiências, que 
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crescem e evoluem ao longo do tempo, assim, podemos ler o mesmo livro em 

diversas fases da nossa vida, e a leitura não será a mesma. 

Quando pensamos em currículo, ele é semelhante à leitura de um livro. Ele 

pode ser uma expressão das intenções de seus criadores, mas nós professores 

podemos fazer dele algo diferente, dependendo de nossos propósitos e vivências, 

que podem ser utilizadas para planejarmos ou atualizarmos a ementa de nossa 

disciplina, o currículo de nossa escola. 

O questionamento de um currículo é um processo no qual os professores 

leem e estudam os itens curriculares da mesma forma que faríamos com textos 

interessantes, que nos atraem para leitura dos mesmos.  O objetivo é questionar 

continuamente o que esses itens significam para a nossa situação em sala de aula, 

pontuam os autores Clandinin e Connelly (2004). Há uma tensão inevitável quando 

criamos uma terceira possibilidade: nem o currículo padrão estabelecido, nem um 

outro criado pela reflexão de outros, mas algo novo, resultado da interação da leitura 

do professor, de outros professores, dos alunos e da escola, acrescentam os 

autores. 

Como professora, eu me identifico com a ideia de que o curriculo precisa ser 

fruto de discussões entre professores da área, alunos e escola, e que seja 

constantemente atualizado, pois dependendo da área, como é o caso da área de TI, 

tudo fica ultrapassado muito rapidamente, tanto equipamentos quanto 

procedimentos, e há necessidade de atualização constante. Percebo que nós 

professores não temos a prática de trabalhar em conjunto, trocando ideias sobre os 

assuntos abordados, o que poderíamos fazer em conjunto, ouvir o que cada um está 

fazendo, compartilhar estratégias de ensino. Isso poderia ser enriquecedor para 

nossa prática e muito útil para os professores de disciplinas técnicas, que não 

trabalharam muito a parte de metodologia de ensino quando estavam nas 

universidades, já que se tornaram engenheiros, arquitetos, por exemplo. 

O que ocorre atualmente é o ensino individual, ou seja, cada um ensina a sua 

disciplina e se encontra algumas vezes nas reuniões pedagógicas, mas continuamos 

isolados. Precisamos começar a ousar e dialogar com outras disciplinas, se 

quisermos aulas mais significativas, correlacionando as disciplinas a um tema 

comum, que nesse caso seria a área de Redes e computadores. Essa é a minha 

primeira proposta: um diálogo maior entre os professores que lecionam as 

disciplinas técnicas e as propedêuticas, que são comuns a todos os cursos 
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(português, matemática, inglês entre outras). Esse diálogo poderia nos proporcionar 

aulas mais integradas, nas quais os alunos perceberiam que as disciplinas estão 

relacionadas, e não são isoladas, tornando assim, as aulas mais significativas. 

Pretendia vivenciar essa experiência em interação com os alunos, outros 

professores, com a ementa, em busca de outros caminhos para facilitar a 

compreensão de textos da área tecnológica, sempre buscando associar o 

conhecimento já existente em nossa cultura com gêneros já conhecidos, como por 

exemplo, o texto de um Manual: já nos deparamos alguma vez em nossa 

experiência cotidiana com um manual de instruções, seja de uma máquina 

fotográfica, ou de um aparelho celular, entre outros. Um Tutorial também está 

presente em nossas vidas: houve, por exemplo, em 2014, um tutorial de 

agendamento para realização do recadastramento biométrico que aconteceu em 

todos os estados de nosso País, que poderia ser feito pela internet para que 

acontecesse de forma planejada e organizada nos postos de atendimento. Outra 

utilização de tutorial que conhecemos é para realizar transações financeiras pela 

internet. Os alunos já leram artigos em jornais, revistas, livros escolares ou na 

Internet. Essas noções podem nos ajudar a compreender melhor os textos lidos. 

Esse foi o meu desafio. Será que a ementa daria conta desse novo olhar? Se 

não, o que faríamos? É o que será exposto no próximo capítulo: voo cruzeiro – as 

experiências em ação, mas antes preciso apresentar a outra aerovia utilizada na 

pesquisa, que é o Sistema de Avaliatividade, pois ao final do voo meus alunos 

passageiros escreverão sobre suas percepções sobre as aulas que tivemos, e as 

representações construídas podem mostrar a direção para o destino final, que é o 

curso de leitura para o grupo de Redes. Saberei como os alunos reagiram e suas 

percepções aos textos lidos e também poderei ter acesso ao modo como a prática 

adotada ajudou ou não os alunos na compreensão dos textos da área. 

O foco de minha pesquisa é minha experiência de professora pesquisadora, 

minha história a partir de minha interpretação, e o conhecimento que se pode 

construir a partir dessa perspectiva. A interpretação compartilhada é uma entre 

várias outras possíveis. Outros pesquisadores poderão ter percepções distintas. Não 

há a pretensão de ser definitiva, nem absoluta. 

Esta pesquisa  quanti-qualitativa com elementos da pesquisa narrativa e da 

LSF é um trabalho que se baseia em dados quantitativos, ou demográficos, quando 

apresento a quantidade de alunos, suas características sexo, idade, nível de 
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conhecimento do idioma, anseios em relação ao idioma e também nos dados que 

embasaram a análise das percepções dos alunos. Flick (2004) ressalta que a 

pesquisa qualitativa é muito adotada no campo das Ciências Sociais, pois, ao 

estudar a prática dos participantes da pesquisa, podemos esclarecer as razões da 

ocorrência de determinado fenômeno, apresentando várias perspectivas do 

processo sempre contínuo de construção da realidade. 

 Dörnyei (2007) aponta que o trabalho com textos orais ou escritos, 

entrevistas e histórias possibilitam ao pesquisador uma abordagem das experiências 

dos entrevistados. Portanto, as experiências, sentimentos e opiniões dos 

participantes sobre a situação pesquisada são importantes para a abordagem 

qualitativa, pois a interpretação é o produto do olhar subjetivo sobre os dados. O 

capítulo 4 desta tese será dedicado à análise dos sentimentos e opiniões expressas 

pelos participantes em suas avaliações, por meio de uma análise com base no 

Sistema de Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005). 

Dörnyei (2007) acrescenta que a pesquisa qualitativa é amplamente utilizada 

e aceita no campo da Linguística Aplicada pelo reconhecimento de que grande parte 

dos aspectos de aquisição de uma língua, sua utilização, são determinados por 

fatores sociais, culturais e circunstanciais, e esse tipo de pesquisa fornece 

informações e influências do contexto que permitem a compreensão do fenômeno 

estudado.  

Este estudo também pode ser visto como uma tentativa de encontrar soluções 

pedagógicas que venham sanar ou diminuir problemas ou deficiências encontrados 

em uma sala de aula de IFE, e se insere no campo da Linguística Aplicada, cuja 

área de conhecimento se caracteriza pela transdisciplinaridade e diálogo com outras 

áreas do conhecimento, que tem como objeto de estudo a linguagem em uso. 

Serão expostos a seguir alguns aspectos da LSF relevantes a este trabalho, 

que será utilizada como método de pesquisa, e em seguida o Sistema de 

Avaliatividade, para interpretar as representações criadas pelos alunos acerca das 

aulas vivenciadas por nós utilizando elementos da Gramática Sistêmico-Funcional. 

 

2.5  AEROVIA 3: A  LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL 

 

Minha pesquisa utiliza a LSF (HALLIDAY, 1985,1994) como modelo teórico de 

análise de linguagem e de pesquisa que concebe a língua de acordo com propósitos 
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nas relações sociais, por essa razão as escolhas lexicogramaticais são 

consideradas opções realizadas pelos usuários não de forma aleatória, mas 

condicionadas ao contexto e visando atingir um objetivo. 

Balocco e Meurer (2009) consideram que a LSF é reconhecida por sua 

aplicabilidade ao ensino, tendo em vista apresentar-se como uma abordagem de 

análise textual, o que favorece o seu uso na sala de aula e por sua concepção da 

natureza da linguagem como interação. 

Halliday (1994) enfatiza que a LSF é acima de tudo uma gramática natural da 

língua, pois tudo pode ser explicado pelo modo que a língua é utilizada. O aspecto 

funcional da língua refere-se à sua utilização em diversos contextos de uso com uma 

função e também é sistêmica, pois trata-se de uma rede de escolhas para a 

realização de significados  que pretendemos transmitir: fazemos escolhas em 

detrimento  de outras que poderíamos ter feito.  Ela pode ser considerada como 

‘uma teoria geral do funcionamento humano da linguagem humana’ (GOUVEIA, 

2009, p.14).  

Segundo Halliday (1994), a LSF possibilita uma análise linguística  que nos 

permite compreender melhor o texto, pois nos mostra como e por que o texto realiza 

o significado  a que se propõe.  A análise do texto nos mostra se o texto é ou não 

bem sucedido em atingir seu propósito. 

A análise linguística é considerada de suma importância para os sistemicistas, 

pois Halliday (1994) considera que a realização de uma análise de discurso sem o 

apoio da gramática é apenas comentar sobre o texto. 

Vian Jr (2014) esclarece que as designações de LSF e GSF têm sido 

utilizadas de modos distintos: a GSF para referência aos estudos, análises e 

descrições relativos aos estudos das formas, aspectos lexicogramaticais, enquanto a 

LSF se refere aos estudos relacionados aos estratos semântico-discursivo, 

lexicogramatical e grafonológico, sendo assim mais abrangente. 

Os textos na abordagem sistêmico-funcional são considerados produtos 

autênticos de interações sociais (EGGINS, 2004), por essa razão, precisamos levar 

em conta o contexto social e cultural nos quais são negociados, sendo assim, os 

textos precisam ser autênticos, materiais utilizados na área em questão, e não 

confeccionados pelo professor para  dar aulas.  

Segundo os próprios Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) que 

orientam o ensino da língua inglesa, os textos não autênticos são aqueles 
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construídos em tempos verbais limitados a um conhecimento estrutural e gradativo, 

que se propõem a narrar ou descrever somente o tempo verbal em estudo, sendo 

assim uma narrativa artificial. Ao trabalhar com textos autênticos, a intenção é guiar 

os aprendizes em direção ao desenvolvimento de uma leitura crítica, na qual os 

alunos passam a perceber não só a forma dos textos, mas também suas funções, se 

os textos se apresentam de forma que atinjam seus objetivos, se passam 

credibilidade. Há a percepção de que os sentidos são construídos em um contexto 

social, histórico e imersos em relações de poder. Esse tipo de leitura promove um 

olhar crítico que promove a possibilidade de transformação social, pois o aluno 

consegue perceber a ideologia subjacente, o posicionamento do autor, a 

credibilidade do texto. O estudo dos gêneros sob a perspectiva sistêmico-funcional 

guia os alunos em diração à autonomia na leitura, além de um posicionamento 

crítico em relação ao que lê. 

Vale ressaltar no ensino ancorado em gêneros do discurso que:  

 
‘...na adoção de determinado gênero como instrumento de ensino, é 
relevante questionar qual atividade social está sendo executada. É 
atribuição do professor despertar a conscientização do aprendiz sobre os 
participantes que interagem por intermédio de gênero, que papel eles 
desempenham e quais as relações que eles estabelecem entre si e com o 
leitor. Importante ainda é questionar o papel da linguagem naquele 
contexto, percebendo como o texto está organizado em função dos 
objetivos comunicativos do gênero, e qual o canal ou a forma da 
materialidade linguística realizados no gênero’ (UCHÔA, 2014 p.138). 

 

Compartilho das ideias de Uchôa (2014) e trabalho com os alunos a ideia de 

gêneros a partir de uma prática social, inserida em um contexto, em seguida 

proponho a compreensão das variáveis de Registro (Campo, Relações e Modo) com 

a finalidade de conscientizá-los dos objetivos comunicativos propostos pelos 

gêneros, do papel desempenhado pelos participantes, da atividade social discutida e 

de como a língua está estruturada para alcançar o objetivo proposto.  Acrescento a 

importância de perceber a ideologia subjacente, para que o leitor possa se 

posicionar e considerar se o texto está configurado de forma a atingir seu propósito. 

Uchôa (2014) ressalta que a utilização de diversos textos como instrumentos 

de ensino implica criar oportunidades para que os aprendizes possam compreender 

os padrões de configuração contextual, possibilitando o reconhecimento dos 

elementos intrínsecos ao gênero apropriado para cada situação. Sendo assim, para 

cada situação interativa, dispomos de textos apropriados. 
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Os atos de interação pressupõem que estamos inseridos em algum tipo de 

contexto, e resultará na seleção de estruturas lexicogramaticais para a construção 

de sentido. Neste trabalho, ao trabalharmos com os gêneros selecionados, 

estudamos como o sistema linguístico é utilizado para atingir o objetivo do texto, os 

Processos mais comuns em cada estágio (Sistema de Transitividade), os 

Participantes das orações, a ideologia subjacente. 

Halliday (2004) propõe a estratificação da língua em três níveis:  

a) O semântico-discursivo – nível dos significados; 

b) O lexicogramatical - nível das orações; 

c) O grafo-fonológico – nível das letras e sons. 

 

A partir dessa concepção, percebemos dois contextos: o contexto da cultura 

(gênero) e o contexto da situação (registro). O estudo do contexto possibilita uma 

predição textual, da mesma forma que a leitura de um texto permite uma dedução 

contextual. Esse aspecto é relevante no estudo dos gêneros com os alunos, pois 

nos levam à compreensão das Estruturas Esquemáticas e da escolha dos vocábulos 

nos textos para que o propósito do texto seja atingido, seja de ensinar um 

procedimento, apresentar um equipamento, e dessa forma os alunos não traduzem 

simplesmente os textos, mas conseguem perceber porque eles estão estruturados 

daquela forma, e até mesmo avaliar se eles são eficazes para conseguirem atingir 

seus objetivos, por essa razão a LSF será abordada tanto como teoria linguística 

como metodologia de pesquisa, uma metodologia de análise que permite uma 

descrição sistemática e detalhada de padrões da língua. 

Podemos dizer que o plano extralinguístico (ideologia, gênero) intervém no 

modo como os significados são construídos nos textos: o Campo (atividade social) 

ativa significados ideacionais; a variável Relações (papeis e relações sociais dos 

interactantes) ativa significados interpessoais; o Modo (papel da língua) ativa os 

significados textuais (VIAN JR, 2014). 

O contexto de situação engloba três variáveis contextuais ou variáveis de 

registro: 

1. Campo - Retrata o tipo de atividade no qual o texto exerce papel 

significativo; refere-se à linguagem utilizada, às representações de 

mundo do usuário, o assunto do texto; 
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2. Relações - Os participantes e seus papeis; como estão envolvidos, 

indicando dimensões de contato (próximo/distante), status 

(igual/desigual) e afeto (MARTIN, 1992). 

3. Modo - O papel da linguagem na interação; modos simbólicos 

adotados. 

 

O Campo se refere àquilo de que se fala, ao assunto do texto, determinando 

os assuntos ideacionais do texto. A variável Relações codifica aspectos linguísticos 

relacionados aos envolvidos na interação ou texto e a relação entre eles, codificando 

significados interpessoais, enquanto a variável Modo configura como a língua é 

utilizada na interação, se é de forma escrita ou falada, configurando os significados 

textuais. 

As variáveis são realizadas simultaneamente pelas metafunções da 

linguagem: ideacional, interpessoal e textual e podem ser realizadas pelas 

metafunções, como ilustrado na Figura 13: 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                                     Gênero 

                                                                                                      

                                                                                                     Registro 

 

                                                                                                    Língua 

    

 

 

 

Figura 13 - As variáveis de registro e as correspondentes metafunções. 

Fonte: adaptado de Eggins (1994, p.34). 

 

Como se pode depreender pela imagem, o gênero inclui a ideia mais geral na 

qual os usuários utilizam a língua para desempenhar funções sociais, e o evento 
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línguístico é organizado para atingir objetivos culturalmente apropriados, como 

postula Gouveia (2009), por essa razão temos tantos gêneros quanto tipos de 

atividades sociais que podemos reconhecer em nossa cultura, diz o autor, como 

biografias, manuais, tragédias, narrativas, artigos de jornais e revistas, receitas, 

palestras, relatórios, ensaios, entre outros. 

Ao analisar um texto de qualquer gênero, o analista em geral considera 

alguns questionamentos para estabelecer suas coordenadas de análise:  

a) O que acontece no texto? Qual a natureza social que ocorre? 

b) Quem participa da interação? Que relações se estabelecem? 

c) De que forma o texto se organiza? 

  

Tais coordenadas correspondem ao estudo das metafunções da língua, que 

se propõem a expressar nossa experiência do mundo real ou da nossa consciência 

(metafunção Ideacional), estabelecer relações sociais uns com os outros 

(metafunção Interpessoal) e estabelecer relações entre as instâncias de fala e 

organização do texto (metafunção Textual), como exponho a seguir. 

  

2.5.1 A metafunção Ideacional  

 

Halliday (1994, 2004) retrata a língua como uma gramática natural e a 

metafunção ideacional se ocupa da representação do mundo, algo que fazemos a 

todo instante para expressar nossas experiências vividas: a utilização da linguagem 

para falar de nossas percepções, sentimentos, representações do que vemos. 

Podemos modelar nossas experiências por meio da utilização de Processos (ações), 

Participantes (pessoas ou coisas envolvidas) e Circunstâncias em que ocorrem para 

nos expressarmos e nos posicionarmos nas situações vivenciadas. 

Vian Jr (2014) aponta que a noção de metafunção está relacionada ao fato do 

ato comunicativo poder ser interpretado por múltiplas perspectivas que se 

complementam, e também ao fato de que a língua é um recurso que combina 

significados ideacionais (representação do mundo), interpessoais (interações 

sociais) e textuais (organização do fluxo de informações no texto). 

A metafunção ideacional se realiza lexicogramaticalmente pelo sistema de 

Transitividade, que se ocupa do estudo dos Processos, dos Participantes, dos 

papeis exercidos por eles, e das circunstâncias nas estruturas das orações, assim 
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ela permite a construção de sentidos que podem representar o mundo interno e 

externo. 

A representação do mundo pode apresentar o que acontece ao nosso redor, 

experiências externas, ou no nosso mundo interior. A experiência é composta por 

eventos: acontecer, fazer, ser, sentir, tornar-se e significar. A gramática da oração 

distingue cada um desses eventos por meio da observação dos processos. 

Halliday (1994) identifica seis tipos de Processos, sendo três os principais: 

material, mental e relacional. No limite entre material e mental estão os Processos 

comportamentais, que representam a externalização de processos da consciência e 

estados fisiológicos. No limite entre mental e relacional temos os Processos 

existenciais, os quais se referem à existência; Os processos verbais externalizam os 

atos de dizer e significar, e estão  no limite entre relacional e material. 

 O quadro a seguir ilustra exemplos dos Processos propostos por Halliday e 

encontrados nas representações dos alunos: 

 

Quadro 3 - Processos nas representações dos alunos. 

 

 

PROCESSOS REPRESENTAÇÕES 

Material- relacionado ao fazer – doing/acting ‘Construímos um glossário das palavras que não 

conhecíamos’. (A23) 

Comportamento - referente ao comportamento - 

behaving 

‘Só de ver o texto, conseguimos visualizar  que é 

da área de Redes ‘(A12) 

Mental - relacionado ao pensamento, 

sentimento - feeling/thinking 

‘Acho bem importante a maneira de reconhecer 

os tipos de textos ’ (A12) 

Existencial - refere-se à existência- existing ‘O curso tem muitos textos técnicos’ (A15) 

Relacional - refere-se ao ser - being ‘ A duração da disciplina é curta’ (A14) 

Verbal - relacionado ao dizer -saying O aluno disse que foi muito bom trabalhar o 

propósito de cada texto’ ( A2) 

 

Fonte: Representações dos alunos sobre as aulas. 

  

Em relação ao Sistema de Transitividade, foi de grande utilidade observar 

com os alunos nos textos lidos que os Processos variavam de acordo com o 

Propósito de cada estágio e fase nos gêneros. Se o objetivo era identificar algum 

elemento, os Processos relacionais predominavam, ao passo que quando o 

propósito era instruir, os Processos Materiais eram mais recorrentes. A partir da 

noção de contexto, e dos Processos, os alunos já poderiam ter ideia dos operadores 

que seriam encontrados, bem como dos Participantes do Processo. O estudo dos 
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Participantes também ocorreu quando estudamos os Processos. A noção de grupos 

nominais e da forma que a oração se estrutura em inglês para expressar as ideias. 

Há seis diferentes tipos de Processos como foi exposto, por essa razão os 

Participantes também se diferenciam, como pode ser resumido no Quadro 4: 

 

Quadro 4 -  Relação Processos/Participantes. 

 

 

PROCESSO PARTICIPANTES 

Material Ator, Meta, Extensão, Beneficiário 

Comportamental Comportante,Comportamento, Fenômeno 

Mental Experienciador, Fenômeno 

Existencial Existente 

Relacional Identificativo:Característica, Valor 

Atributivo: Portador, Atributo 

Verbal Dizente, Verbiagem-receptor-alvo 

Fonte: (IKEDA, VIAN JR, 2006 p. 43). 

 

 

  

Em relação às circunstâncias, elas são realizadas por grupos adverbiais, 

frases preposicionadas e podem ser de extensão (temporal ou espacial), causa, 

localização, assunto, modo, papel e acompanhamento, e servem para adicionar 

informações a respeito dos Participantes ou Processos em relação ao tempo, modo, 

causa, razão, entre outros. 

Utilizamos a linguagem também para construir significados interpessoais, ou 

seja, retratar nossas relações com outras pessoas e nossas atitudes em relação a 

elas. A metafunção Interpessoal expressa gramaticalmente essas relações, 

conforme será exposto no item a seguir. 

 

2.5.2  A metafunção Interpessoal 

 

Em uma troca comunicativa entre usuários da língua, ocorre uma interação ou 

permuta, e a metafunção Interpessoal se ocupa das relações que ocorrem nessa 

interação, que são carregadas de uma proximidade de diferentes graus (maior ou 

menor proximidade, maior ou menor envolvimento afetivo) como salienta Eggins 

(2004), e tais fatores acarretam linguísticas diferenciadas, como a forma de 
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tratamento expressa pela escolha de pronomes de acordo com o grau de 

proximidade, por exemplo. 

As variáveis Relações estão diretamente relacionadas aos papeis que os 

interactantes exercem e sofre variações de acordo com as relações de poder 

existentes, o envolvimento afetivo e o grau de contato. Isso implica dizer que as 

escolhas linguísticas sofrerão alterações de acordo com o grau de afetividade, o 

contato entre os interactantes e o grau de relação de poder entre eles. 

Podemos visualizar essas variações na Figura 14 sobre a utilização da língua 

em uma situação formal e informal: 

 

 

 

 

              Informal                                                                     Formal 

               Poder igual                                                           Poder desigual  

              Contato frequente                                                 Contato ocasional       

              Alto envolvimento afetivo                                      Baixo envolvimento afetivo 

 

Figura 14 – Contínuo de situação formal x situação informal. 

Fonte: traduzido de Eggins, 2004, p.64. 

  

Em uma situação formal, a relação de poder geralmente é desigual, não há 

intimidade, há um baixo envolvimento afetivo e o contato é esporádico, ou ocasional. 

Uma entrevista de emprego, por exemplo. Já em uma situação informal, a relação 

de poder é mais igualitária, há alguma intimidade, ou um alto envolvimento afetivo e 

o contato é mais frequente, como uma conversa entre amigos ou em família. Todas 

as opções lexicais que ocorrerão nessas interações circulam em torno desses 

elementos. 

Quando estudamos os Tutoriais (cf. item 3.4.3, p. 135) essa variação ficou 

bem clara para os alunos, já que apesar da semelhança entre Tutoriais e Manuais, 

os Tutoriais sempre eram menos formais, já que por ser um gênero típico de 

Internet, instruções que são dadas online a quem as procura em um computador, o 

grau de proximidade ou contato era bem maior que em um manual, resultando em 

escolhas lexicais menos formais.  

A metafunção interpessoal expressa essas relações pelo sistema gramatical 

de Modo que consiste no Sujeito (grupo nominal) e do operador Finito (grupo 

verbal). Encontramos ainda o Sistema subjacente de Modalidade, que nos mostra a 
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avaliação do usuário sobre a verdade de sua mensagem e sua responsabilidade 

sobre ela. O elemento Finito, representado pelo grupo verbal, pode ser positivo ou 

negativo. A escolha entre esses dois polos denominamos de Polaridade, como 

percebemos nos exemplos a seguir, retirados de nosso corpus de pesquisa: 

a) Polaridade positiva: ‘Os trabalhos em grupo são importantes ‘(A6)  

b)  Polaridade negativa: ‘...às vezes não me sentia a vontade com 

algumas pessoas...’(A20)  

 

As possibilidades não se restringem ao ‘sim’ ou ao ‘não’, mas às opções 

intermediárias entre eles, como talvez, pode ser, deve ser, certamente, às vezes, 

dentre outros. Essas opções constituem o que se denomina de Modalidade, como 

pontuam Ikeda e Vian Jr. (2006). 

O posicionamento do usuário da língua diante de seu interlocutor pode ser 

expresso no texto por meio de diferentes modos de avaliação com itens lexicais que 

nos mostram as negociações de atitudes e sentimentos em relação ao objeto 

avaliado. Trata-se do Sistema semântico discursivo de Avaliatividade que será 

desenvolvido na Aerovia 3. 

 

2.5.3 A metafunção Textual 

 

O evento comunicativo acontece de forma organizada. Há elementos textuais 

que possibilitam a construção de um texto coeso e coerente. Halliday (1994) 

acrescenta que em todas as línguas a oração tem característica de mensagem 

devido à sua organização como evento comunicativo. 

Os elementos iniciais da oração a pincípio são conhecidos pelo usuário/leitor, 

e servem para prepará-los para a informação nova. Trata-se do ‘Dado’ e do ‘Novo’, 

que podemos comparar ao Tema e Rema, respectivamente, sendo o Tema ou Dado 

referente ao que já conhecemos e o Novo ou Rema relacionado à novidade na 

informação. 

A metafunção Textual se ocupa da organização do texto, organizando os 

significados ideacional e interpessoal das orações, distribuindo os significados 

representados no início ou final da oração. Essa organização ocorre na língua 

portuguesa, inglesa, além de várias outras por meio da escolha do elemento que 

ocupa a posição inicial nas orações. Dessa forma, temos o Tema (ponto de partida) 
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e o Rema (informação nova). Ao observar como a organização do Tema/Rema 

acontece nas orações, percebemos a intenção do autor em destacar ou omitir 

informações, bem como avaliar como a mensagem flui no texto. Consideremos uma 

oração na voz passiva. O sujeito pode não ser mencionado porque a informação ou 

processo é mais importante do que quem executa, ou porque o autor teve a intenção 

de omitir o sujeito por alguma razão.  

Podemos dizer que ao analisar a estrutura temática de um texto, é possível 

perceber a organização da mensagem e o que o autor considerou mais enfático, 

tornando-se um estudo considerado importante para a análise de discurso e estudos 

de fluxo e estruturas de informações no texto. 

Nesta pesquisa não analisamos aspectos relacionados à metafunção Textual, 

por questões metodológicas, por essa razão não fará parte deste estudo, mas é 

importante mencionar que as três metafunções (Ideacional, Interpessoal e Textual) 

ocorrem simultaneamente e se combinam, estruturando o texto. 

O caminho das metafunções já foi percorrido. Está na hora de trilhar a 

próxima aerovia: O Sistema de Avaliatividade. 

 

2.6 AEROVIA 4: O SISTEMA DE AVALIATIVIDADE 

 

Ao final do curso, foi solicitado que os alunos escrevessem sobre suas 

percepções sobre as aulas de IFE que foram ministradas. Esses textos serão 

analisados tomando como base o Sistema de Avaliatividade. 

Para Martin (2000), a Avaliatividade consiste em um sistema de recursos 

interpessoais, utilizado para expressar valores, opiniões sobre algo ou alguém. 

Podemos dizer que o Sistema de Avaliatividade pode ser considerado como um 

sistema interpessoal que se encontra à disposição do usuário para que ele se 

posicione em relação a algo. Trata-se de um sistema porque é um conjunto de 

opções ou mecanismos linguísticos de avaliação disponíveis na língua que 

possibilitam inúmeras realizações avaliativas, utilizando diferentes estruturas 

lexicogramaticais. 

Em 2005, os sistemicistas James Martin e Peter White desenvolveram uma 

teoria que incorporou as intenções dos usuários da língua ao expressarem 

sentimentos, julgamentos bem como atitudes e avaliações acerca de seus textos 

orais ou escritos. Trata-se do Sistema de Avaliatividade, o qual será utilizado para 
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analisar os textos referentes às percepções dos alunos. A metafunção interpessoal 

de Halliday (1994) seria a base da concepção dessa análise avaliativa. 

Martin e Rose (2007 [2003]) apresentam ainda outros sistemas discursivos 

ligados às metafunções, além do Sistema de Avaliatividade: 

(A) Ideação – É a representação da experiência. Relaciona-se às 

atividades executadas, suas descrições. O foco está no conteúdo. 

Há uma descrição das atividades, como se classificam e quem as 

executa (participantes); 

(B) Conjunção – Um tipo ideacional de significação que se refere às 

conexões entre as atividades, seja explicando, adicionando, 

estabelecendo conexões de tempo, causa, finalidade, entre outras. 

Os sistemas de Ideação e Conjunção estão relacionados à 

metafunção Ideacional, a oração como representação; 

(C) Identificação – Relacionada aos participantes no discurso, 

expressando sobre o que ou quem se está falando; 

(D) Negociação – Referente às trocas que ocorrem, as negociações 

feitas; Está relacionada juntamente com a Avaliatividade à 

metafunção Interpessoal, a qual expressa às relações, trocas, 

sentimentos e avaliações dos participantes; 

(E) Periodicidade - Relativo ao fluxo de informações. Corresponde ao 

modo como os significados ocorrem de forma que facilite a 

compreensão da mensagem, como a análise dos temas das 

orações, por exemplo. A Periodicidade e a Identificação estão 

relacionadas à metafunção Textual, pois ao rastrear pessoas ou 

coisas para identificá-las, há também a preocupação com o fluxo de 

informações a respeito das mesmas para a organização da 

mensagem. 

  

Cada tipo de sistema contribui para que os sentidos sejam construídos na 

organização do texto. 

Os seis sistemas discursivos referem-se à proposta analítica de Martin e Rose 

em estudos de análise do discurso. Em meu trabalho, utilizei o Sistema de 

Avaliatividade como teoria e instrumento de análise de discurso para pontuar os 

significados interpessoais encontrados nas percepções sobre as aulas de inglês que 
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foram ministradas no curso de Redes, observando os mecanismos linguísticos 

utilizados pelos alunos ao se referirem às aulas.  

Martin e White (2005) apontam que O Sistema de Avaliatividade é formado 

por três subsistemas principais ou domínios: Atitude, Gradação e Engajamento. O 

subsistema de Atitude pode ser representado pelas categorias de Afeto, 

Julgamento e Apreciação, como podemos observar na Figura 15: 

 

 

Figura 15 - Recursos do Sistema de Avaliatividade e do Sistema de Atitude. 

Fonte: adaptação de COOPER (2012, p.84) do Sistema de Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005, 

p.48-58) e SOUZA (2011, p.192 e 201). 

 

Martin e White (2005) pontuam ainda que os sentimentos, as reações 

emocionais, as avaliações de coisas, culturas, e julgamentos do comportamento são 

retratados no subsistema de Atitude.  O Engajamento está relacionado às fontes de 

atitude e as vozes sobre opiniões no discurso. A Gradação é o fenômeno que 

permite ampliar ou diminuir os sentimentos. 

A tipologia de Afeto é considerada um recurso semântico para que as 

emoções se realizem no discurso. Trata-se de um mecanismo de avaliação que 

considera os sentimentos dos usuários/autores, apontando como reagem 

emocionalmente diante dos eventos, das coisas, das pessoas. Registram, dessa 
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forma, sentimentos positivos ou negativos diante de algo.  A variação da tipologia de 

Afeto proposta por Martin e White (2005) agrupa as emoções em três tipos: 

(I) (In)felicidade - para expressar sentimentos de alegria ou tristeza; podem ser 

expressos pelo ato de gostar ou não de algo, como o exemplo a seguir retirado do 

corpus que expressa felicidade ao avançar em seu conhecimento do idioma, 

conforme o exemplo (a): 

 (a) ‘Tive o prazer de aprender um pouco mais de inglês’ (A27) 

(II) (In)segurança - para relacionar emoções que dizem respeito ao bem estar 

social: segurança, paz, ansiedade em relação ao ambiente ou às pessoas, conforme 

exemplo (b) a seguir, em que o A3 expressa sua avaliação em relação a como o 

curso lhe ajudou, expressando certeza em relação ao fato. 

(b): ‘... Sem dúvida teremos a capacidade de lidar com textos e ferramentas que um 

técnico em redes de computadores utiliza.” (A3)  

(III) (In)satisfação – para expressar emoções relacionadas às realizações ou 

frustrações. No exemplo (c), o aluno A24 expressa sua satisfação sobre as aulas: 

(c)  ‘Eu gostei de como o conhecimento das aulas nos foi apresentado.’(A24) 

 

Segundo os autores, a Atitude também pode expressar: 

 

(1) Julgamento – trata-se de avaliação sobre o comportamento ético, moral ou 

social das pessoas. O Julgamento pode ser dividido em dois grupos: Estima social 

e Sanção social. O primeiro tipo está relacionado à crítica ou admiração sem 

implicações legais, como por exemplo, fofocas, brincadeiras, boatos, porém o 

julgamento de sanção social pode apresentar complicações legais ou punições, caso 

alguém infrinja às  leis impostas pelo Estado. 

Os Julgamentos de Estima social podem ser subdivididos em três tipos: 

1.1 Normalidade - se o comportamento é típico, usual ou especial:  Em relação 

às aulas, se elas ocorreram normalmente, como expressa o exemplo (d): 

d) ... ‘tudo ocorreu como deveria ocorrer’. (A24) 

1.2 Capacidade - se o individuo é competente. Os alunos me avaliaram em suas 

percepções, como ilustrado no exemplo (e): 

(e)  ‘A profa está administrando e conduzindo muito bem a aula de inglês técnico ‘ 

(A14) 
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1.3 Tenacidade - se o indivíduo é tenaz, confiante ou distraído. Os alunos também 

se autoavaliaram em relação à  capacidade, como vemos no exemplo (f): 

(f)  ‘... preciso melhorar o meu inglês’. (A21) 

  

Em relação à Sanção social, podemos encontrar Julgamentos relacionados 

à: 

(I) Veracidade - expressa a verdade, honestidade de alguém. Os alunos 

relataram veracidade em relação ao estudo dos textos da área, como mencionado 

no exemplo (g): 

(g)   ‘Tenho certeza que (sic) os textos são da área.’ (A7)  

(II)  Propriedade - expressa o comportamento ético, generoso do indivíduo. Os 

alunos avaliaram minha postura como professora, como aponta o exemplo (h): 

(h) ‘O mais importante foi a  dedicação da professora.  (A17) 

 

A atitude pode também expressar Apreciação, além de Afeto e Julgamento, 

como foi ilustrado na Figura 15. 

A Apreciação, como sugere a própria palavra, diz respeito à forma como 

avaliamos os fenômenos, os objetos e as coisas. Está organizada em três tipos: 

Reação, Composição e Valoração. 

A Reação indica a maneira como as coisas captam a atenção das pessoas, e 

por essa razão podem ser classificadas em dois tipos: 

a)  Reação Impacto - quando relata o impacto emocional ocasionado por um objeto 

sobre alguém: isso mexe comigo ou não?  Em suas avaliações,  os alunos 

consideraram  que as aulas apresentadas facilitaram seus estudos, como 

ilustrado no exemplo (i): 

(i) ‘O inglês técnico facilitou meus estudos.’ ( A4) 

b)  Reação Qualidade - quando relata uma avaliação sobre a qualidade de um 

objeto, sendo por isso muitas vezes relacionadas aos Processos mentais de 

afeição: gostar, odiar, amar: Os alunos avaliaram as aulas utilizando epítetos 

como o exemplo (j): 

 (j) ‘As aulas foram ótimas, aprendi bastante e ampliei meu conhecimento’. (A18) 

  

A Composição é um tipo de Apreciação que relaciona a forma como 

percebemos as coisas, como elas se equilibram. Ela pode expressar: 
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A) Proporção, quando descreve um processo ou objeto em relação ao seu 

equilíbrio, respondendo ao questionamento: está bem elaborado ou não?  

Nas percepções dos alunos, as aulas foram avaliadas em relação á proporção 

do avanço percebido por eles no que diz respeito ao conhecimento da língua, como 

ilustra o exemplo (k): 

(k) ‘As aulas elevaram de maneira considerável o meu nível de conhecimento 

sobre inglês. ( A24) 

B) A Composição também pode expressar Complexidade, quando descreve algo 

ou um processo, tendo em vista a complexidade, se está adequado ou se é fácil ou 

difícil de entender. O estudo dos gêneros e do Sistema de Transitividade foram 

descritos como elementos que facilitaram  a compreensão e reconhecido como algo 

que melhora a competência do profissional, como vemos no exemplo (l): 

 (l)  ‘Saber diferenciar os gêneros e processos torna fácil o manuzeio [sic] e torna o 

profissional mais competente.’ ( A3) 

  

A Valoração é outro tipo de Apreciação que se propõe a atribuir valor ás 

coisas e/ou objetos. Pode estar relacionada à: 

1) Relevância: quando expressa uma avaliação de um objeto segundo as 

convenções sociais: Os alunos consideraram as aulas ministradas relevantes, como 

podemos perceber no exemplo (m): 

(m) ‘As aulas foram de excepcional importância para o curso, pois nos mostrou 

(sic) como identificar diferentes tipos de textos’. (A13)  

2) Originalidade: avalia a originalidade de algo segundo as convenções sociais. 

Os aprendizes também consideraram as aulas originais, como ilustra o exemplo (p): 

(p)  ‘O inglês técnico me fez ver o idioma de uma forma diferente... ‘(A4) 

  

Como vemos, há diversas possibilidades linguísticas para expressar nossas 

avaliações, assim como podemos analisá-las sob vários aspectos utilizando o 

Sistema de Avaliatividade proposto por Martin e White (2005). 

Os mecanismos do Sistema de Avaliatividade podem ser expressos nas 

orações de forma implícita ou evocada, quando há uma interpretação sugerida pelo 

usuário, uma colocação indireta de sua avaliação, ou de forma explícita ou inscrita, 

como pontuam Martin (2000) e Martin e White (2005). 
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A Apreciação implícita se realiza por meio de significados ideacionais, que 

são utilizados para expressar avaliações ainda que o léxico avaliativo não esteja 

presente (epítetos, processos), como está ilustrado no exemplo (q): 

(q) ‘Apesar de não ter uma boa base em sua disciplina, tentei e busquei me 

esforçar, dedicando-me um pouco mais em sala.’ (A25).  

  

Neste excerto percebemos uma avaliação negativa em relação ao 

conhecimento do idioma por parte do aluno. Ao dizer que não tem uma boa base, o 

aluno nos leva a inferir que não sabe o idioma, em seguida se justifica ao dizer que 

tentou, se esforçou e se dedicou mais em sala de aula para compensar a falta de 

conhecimento da língua. 

A Apreciação explícita é concretizada com clareza no discurso, como 

ilustrado no exemplo (r):  

(r) Os trabalhos em grupo são mais do que necessários porque 

compartilhamos conhecimentos (A12).  

Todo tipo de apreciação percebido nas representações dos alunos será 

considerado na análise. 

Podemos visualizar o subsistema de Apreciação e sua composição no 

Quadro nº 5 bem como as perguntas utilizadas para cada categoria: 

 

Quadro 5 -  O subsistema de Apreciação e suas categorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRECIAÇÃO            

 

 

Reação 

 

 

Qualidade 

 

As aulas de IFE me agradam? Gosto de 

trabalhar estes textos dessa forma?  

 

Impacto 

Alguma característica da aula me chama 

atenção? É adequada às minhas 

necessidades? 

 

 

Composição 

 

 

Proporção 

 

As aulas ocorreram de forma organizada 

e adequada? As atividades foram bem 

trabalhadas? É adequada ao curso? 

 

Complexidade 

As aulas eram complicadas? As 

atividades eram fáceis ou difíceis de 

serem executadas? 

 

 

Valor 

 

 

 

Relevância 

 

As aulas foram relevantes para o curso? 

Os gêneros trabalhados foram 

importantes para o futuro desempenho 

em minha atividade profissional? 

Originalidade A abordagem das aulas foi original? 

Fonte: Adaptação de Eggins e Slade (1997, P. 129). 
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Ao realizar a análise sobre a percepção dos alunos, considerarei essas 

categorias tomando por base as perguntas apresentadas na última coluna direita do 

Quadro 5, pois nos levam  a uma interpretação que consideram as reações dos 

alunos em relação à metodologia utilizada, a importância (ou não), dispensada ao 

trabalho apresentado, ao impacto que as aulas causaram nos alunos, se a 

abordagem já era conhecida ou não por eles, enfim,  pontos relevantes para a 

realização de uma análise, e embasados no Sistema de Avaliatividade de Martin e 

White (2005). 

Nesta pesquisa, após a apresentação das experiências vividas durante a 

aplicação da pedagogia de gêneros nas aulas de IFE para o grupo de Redes, solicito 

que os alunos escrevam suas percepções sobre as aulas ministradas no capítulo 

entitulado “Carta de sugestões e/ou reclamações dos passageiros: o Sistema de 

Avaliatividade”, com a intenção de perceber as avaliações sobre as aulas, a 

pedagogia de gêneros adotada, a melhora ou não na compreensão dos textos, por 

essa razão o foco será no subsistema de Atitude, na qual poderemos observar as 

categorias de Afeto, Julgamento e Apreciação que poderão ser expressas por 

diferentes opções lexicogramaticais. O subsistema de Gradação também será 

analisado, pois observaremos se os alunos desejaram ampliar ou reduzir suas 

avaliações em relação a algo, e como foi realizado em seus textos. 

No próximo capítulo serão apresentadas as experiências compartilhadas com 

os alunos em sala de aula no momento de estudo dos gêneros relevantes para os 

profissionais de Redes. Também, como parte da descrição do contexto, 

apresentaremos a escola, o curso, os alunos e a pedagogia adotada É a etapa em 

que a pesquisa se materializa e ocorre da mesma forma que acontece com um voo 

após a decolagem, quando os passageiros já podem apreciar o serviço de bordo, 

ouvir música, assistir a um filme até que aconteça o momento de preparação para o 

pouso e ocorra o término da viagem. 
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CAPÍTULO 3 

 

VOO CRUZEIRO E ESCALAS - APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 

Após a decolagem, quando o avião já realizou seu procedimento de subida e 

alcançou uma velocidade estável, dizemos que estamos em voo cruzeiro, ou seja, 

estamos na etapa compreendida entre o final da subida e o início de sua descida, 

seja na próxima escala ou no seu destino final e as escalas são as paradas que o 

avião faz antes de chegar ao seu destino final. A Figura 16 ilustra um avião em voo 

cruzeiro. Em nosso trabalho, o voo cruzeiro corresponde ao momento da 

apresentação do curso de inglês técnico ao grupo de Redes e do diálogo com o 

coordenador de Redes, para delinear alguns ajustes necessários na elaboração das 

aulas, ou seja, o voo cruzeiro representa a prática pedagógica e todas as tarefas e 

atividades nela envolvidas, enquanto as escalas simbolizam o trabalho realizado 

com os gêneros selecionados e os tipos de textos correspondentes ao gênero em 

questão. 

 

 

Figura 16 – Avião realizando voo cruzeiro.
8
 

 

 

Abordaremos neste capítulo exemplos de cada um dos três gêneros 

considerados relevantes para o grupo de Redes, que foram indicados pelos alunos e 

                                                           
8 Fonte: http://globomidia.com.br/sites/globomidia.com.br/files/aviao.jpg 

Data de acesso 19 de dezembro de 2014 

http://globomidia.com.br/sites/globomidia.com.br/files/aviao.jpg
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pela coordenação durante a análise de necessidades realizada no início do curso, 

quais sejam: (i) Descritivo, o qual se propõe a descrever, informar sobre coisas, no 

caso da área de Redes equivale aos artigos informativos encontrados nos livros 

didáticos da área; (ii) Procedimento, o qual ensina os procedimentos para realizar 

uma ação, no caso da área de Redes, procedimentos para instalar equipamentos e 

redes de computadores, encontrados em manuais e tutoriais; (iii) Protocolos, os 

quais  informam as regras e restrições em relação aos procedimentos. 

Para elaborar as aulas, eu me inspirei na ideia de mediação de Vygotsky 

(1991), na qual o professor é um mediador que usa a interação na utilização da 

lingua em um contexto de aprendizagem significativo para os alunos, e ao mesmo 

tempo na ideia de andaime (scaffolding), proposta por Bruner (1986), que trabalha a 

colaboração entre os pares, auxiliando os alunos a atingir a autonomia na leitura dos 

textos, servindo como apoio ou suporte. Para relatar as aulas, recorro a alguns dos 

elementos utilizados pela linha da pesquisa narrativa, como sugerem Clandinin e 

Connelly (2011), os quais permitem a utilização de histórias de professores, escritas 

de diário, notas de campo, fotografias, escritas biográficas ou textos de campo, 

usados pelos pesquisadores narrativos em seus trabalhos para compor sentido. 

Em meu texto de campo composto pelo diário de aula (Figura 17) do dia 10 

de junho de 2013, relatei a primeira aula de inglês técnico para a turma de Redes  

na forma subsequente, ou seja, um curso destinado aos alunos que concluíram o 

ensino médio e desejam obter o conhecimento técnico da área.  

Recebi o diário da turma que já cursava o segundo semestre do curso, com 

os nomes dos alunos para registrar a assiduidade e conteúdo trabalhado nas aulas. 

Cada diário é numerado, e o número desse diário era 113568. Eram previstas duas 

aulas de 45 minutos cada em dois dias da semana, contabilizando quatro aulas por 

semana. No diário constavam os nomes de 38 alunos, mas apenas 29 estavam na 

sala naquele primeiro dia de aula.  

A Figura 17 apresenta os registros de aulas no diário 113568, desenvolvidas 

com o grupo de Redes: 
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Figura 17 – Registro de aulas no diário 113568 para o grupo de Redes. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Eu me apresentei como professora de inglês técnico e comecei a aula 

perguntando o que eles entendiam por inglês técnico. As respostas mais frequentes 

que obtive estavam relacionadas à tradução de textos e de vocabulário em inglês 

específico à área de Redes. Expliquei que inglês técnico era uma das denominações 

de Inglês para Fins Específicos (IFE), e o curso foi apresentado por meio de slides 

apresentados na Figura 18, intercalados com discussões, para desconstruir algumas 

crenças errôneas sobre aprendizagem de línguas. Também estabeleci uma senha 

para os alunos que chegassem atrasados na aula. Deveriam pedir licença, pedir 

para entrar na sala e cumprimentar a todos, em inglês, assim eles procurariam 

utilizar a língua e ser pontuais.   

Conversamos sobre o que geralmente eles haviam estudado em inglês, pois 

já haviam concluído o ensino médio, e certamente estudaram a língua, e a resposta 

foi a gramática, em especial o verbo ‘to be’. Para discutir o curso que se iniciava, 

mostrei os princípios da abordagem do ensino: 

 

 

Figura 18 - Slides sobre IFE. 

 

Fonte: Slides sobre IFE baseado no livro de Hutchinson e Waters (1987). 

  

Nos slides, tentei mostrar que não teríamos que trabalhar todas as 

habilidades, mas a(s) que fosse(m) mais relevante(s) para o curso (RAMOS, 2005).  

As aulas poderiam ser em português e utilizaríamos textos autênticos da área, e não 

criados por mim. Outro aspecto importante foi a parceria estabelecida com os alunos 

no sentido de assumirmos papeis de pesquisadores, pois o professor de inglês 

conhece a língua, mas não é um dicionário de termos técnicos, como alguns podem 

 “Diga-me a sua necessidade, e eu direi 
o inglês que você precisa saber”

 Uso de textos autênticos da área.

 Ênfase na compreensão do texto, e não 
na gramática;

 “IFE é uma abordagem de ensino de 
inglês na qual todas as decisões, do 
conteúdo ao método se baseiam na 
razão pela qual o aprendiz estuda o 
idioma”.

 QUAIS SÃO AS SUAS

NECESSIDADES?

 GRAMÁTICA SISTÊMICO FUNCIONAL

DE HALLIDAY (1994)- A Língua é uma

rede de escolhas: Por que aqueles

termos foram escolhidos? Qual é a

intenção?

 Pedagogia de gêneros (MARTIN; ROSE

2012)

 QUAIS SÃO AS SUAS NECESSIDADES?

 GRAMÁTICA SISTÊMICO FUNCIONAL DE

HALLIDAY (1994)- A Língua é uma rede de

escolhas: Por que aqueles termos foram

escolhidos? Qual é a intenção?

 Professor e alunos são pesquisadores

(HUTCHINSON;WATERS 1987)

 Pedagogia de gêneros (MARTIN; ROSE

2012)
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achar que é, e pode não ter conhecimento da área técnica para a qual está 

ensinando inglês. Hutchinson e Waters (1987) esclarecem que a postura do 

professor nessa modalidade é de pesquisador, assim como a dos alunos, que já são 

da área e conhecem a parte técnica, mas precisam aprimorar a língua inglesa na 

área em que estão estudando. Freire (1997, p.25) já nos ensinava que “... quem 

ensina aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender...”.  Isso se aplica 

perfeitamente ao ensino de IFE em cursos técnicos, pois há partilha de 

conhecimentos entre professor e alunos. Esse diálogo, portanto, entre mim e os 

alunos, acontecia, e em seguida, apresentei os slides sobre IFE. 

A apresentação do curso, a desconstrução de mitos sobre o ensino de inglês 

nessa modalidade (RAMOS, 2005), como a ideia de que aprender um idioma se 

resume a saber um grande número de palavras, ou a ter que trabalhar todas as 

competências, por exemplo, e a parceria com os alunos favorecia a  criação de um 

ambiente propício à aprendizagem, onde haveria colaboração entre professor e 

alunos  em busca de um mesmo fim: o estudo do idioma dentro de um contexto 

técnico. 

Vygotsky (1978) argumentava que a língua era a ferramenta mais importante 

na construção do conhecimento, e deveria ser mediada por alguém mais capacitado 

nas experiências de aprendizagem, em colaboração com os outros integrantes 

daquele contexto. O conceito de mediação proposto pelo autor enfatiza a interação 

mediada por várias relações, assim o conhecimento não é proposto pela ação direta 

do sujeito sobre a realidade, mas pela mediação feita por outros sujeitos. Foi o que 

tentei fazer no primeiro dia de aula: criar um ambiente de parceira e colaboração, no 

qual eu não tivesse o papel de detentora de saberes ou dicionário, mas de 

pesquisadora e colaboradora que criaria situações de aprendizagem da língua no 

contexto técnico da área de Redes. 

Bruner (1986) também considerava importante a colaboração entre 

professores e alunos na aula, na qual o professor e aprendizes compartilhavam a 

responsabilidade pela aprendizagem até que os aprendizes pudessem construir 

conhecimentos e habilidades para atingir autonomia na execução de suas 

atividades, por isso também utilizo andaimes (scaffolding), que propõem a 

assistência ao aluno como um suporte para que ele consiga desenvolver as 

habilidades linguísticas propostas no  curso, no caso, desenvolver a leitura e 

compreensão de textos.  
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As ideias de Bruner (1986) estão em consonância com as de Vygotsky 

(1978), que postula a atuação de pessoas de diferentes contextos sociais, utilizando 

a língua como recurso, para promover a evolução no desempenho de uma atividade, 

passando de um estágio para outro mais elevado na apropriação do conhecimento. 

Esse quadro está relacionado às formas de assistência e interação que ocorrem em 

uma situação de aprendizagem, na qual nós professores agimos como promotores 

de atividades relevantes e significativas para os alunos, por essa razão utilizo muitas 

situações de trabalhos em grupo desde o início da aula, pois com o auxílio do 

trabalho colaborativo, os alunos também se tornam mediadores e regulam suas 

relações com os outros, por meio de uma interação com os demais, auxiliando os 

aprendizes com menos conhecimento a alcançarem um outro nível mais elevado, 

correspondente  à zona de desenvolvimento proximal ou ZDP proposta por Vygotsky 

(1978),  a qual equivale à distância entre o nível de desenvolvimento real, (a solução 

de problemas ocorre de forma independente), e o nível potencial (solução de 

problemas sob a tutela de um adulto ou em colaboração com outros mais 

capacitados). Há uma mobilização na ZDP para trabalhar ou construir habilidades 

necessárias em direção à autonomia dos alunos nas leituras necessárias ao 

desempenho de suas funções como técnico em Redes de Computadores. 

Após a apresentação do curso, dos acordos que havíamos estabelecido em 

relação à tolerância de atraso nas aulas, ao trabalho de pesquisa em parceria que 

faríamos durante o curso, a confecção do glossário para ajudá-los com os termos 

técnicos, as avaliações e trabalhos que seriam realizados, os alunos receberam um 

questionário com perguntas sobre dados pessoais, tais como idade, a escola onde 

cursou o ensino médio e fundamental, se estudou inglês em escola de línguas, se 

ainda estudava a língua na época em que os questionários foram aplicados, se já 

havia feito intercâmbio, além de propor uma autoavaliação em relação ao 

desempenho na língua inglesa na leitura e escrita, e pretensões em relação ao 

aprendizado do idioma.  

Minha intenção ao interrogar os alunos sobre essas informações pessoais 

era, na verdade, realizar a análise de necessidades, cujo objetivo era perceber qual 

era a finalidade do aprendizado da língua inglesa para o curso de Redes, as 

aspirações, e uma sondagem sobre o conhecimento do idioma dos alunos. São as 

necessidades, quereres e lacunas/falhas (needs, wants, lacks) dos alunos 

(HUTCHINSON; WATERS, 1987), elementos requisitados para desenvolver um 
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curso de acordo com a real necessidade dos alunos e do próprio curso. O 

questionário de análise de necessidades foi uma adaptação do modelo utilizado por 

Sarmento (2012) em sua dissertação sobre análise de necessidades para uma 

turma de turismo da UFRN, conforme vimos na Figura 4. 

A análise foi aplicada em sala de aula e os alunos se sentiram participantes 

do processo de ensino, pois além de suas informações pessoais, questionava suas 

dificuldades (no momento da autoavaliação), suas aspirações, o que pretendiam 

fazer utilizando a língua e suas necessidades, como achavam que utilizariam a 

língua no desempenho de suas atividades profissionais. 

Um modelo de análise de necessidades também foi entregue ao coordenador 

do curso, logo no início das aulas, e questionava a finalidade da língua no curso de 

Redes, onde poderia encontrar material para trabalhar com os alunos, o papel da 

língua inglesa no curso, as habilidades linguísticas usadas no trabalho do técnico em 

Redes, e as sugestões do coordenador sobre o que seria significativo para ser 

estudado com os alunos. A aplicação da análise para a coordenação do curso foi 

com o intuito de operacionalizar um curso de IFE com base nas respostas fornecidas 

pelo grupo e pela coordenação, que representa a escola. 

O modelo de análise de necessidades para o coordenador da área de Redes 

foi também uma forma de dialogar com a parte técnica para conhecimento das 

necessidades do curso e de integração com o mesmo, conforme  indica a Figura 19: 

 

Figura 19 – Modelo de análise de necessidades da coordenação do curso. 

Fonte: adaptação de SARMENTO (2012). 
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Ao receber a análise do coordenador, resolvemos conversar um pouco sobre 

a ementa, sobre o resultado das análises, e sobre o material a ser utilizado, como 

veremos a seguir.    

 

3.1 DIÁLOGO NA CABINE DE COMANDO 

 

Após a decolagem, quando o avião está em voo cruzeiro, a tripulação técnica 

geralmente solicita sua refeição, e conversa sobre o voo, pergunta se a temperatura 

está agradável, se está tudo bem na cabine de passageiros e em seguida faz um 

anúncio de bordo, relatando a temperatura, a duração do voo e estimativa de pouso. 

Fazendo o mesmo paralelo entre o que faz a tripulação em relação ao voo, no 

caso de nossa pesquisa esse diálogo ocorre entre a pesquisadora e o coordenador 

do curso, para falar sobre a ementa do curso e a análise de necessidades. 

No dia 11 de junho de 2013, conversei com o coordenador do curso. Mostrei 

que a necessidade primordial apontada pelos alunos e por ele foi a leitura, sendo 

também apontadas a compreensão e aquisição de vocabulário técnico. Todos os 

alunos consideraram que trabalhar a leitura deveria ser a finalidade do curso, a 

maior necessidade para o grupo. 

O coordenador ressaltou que, para o exercício profissional de um técnico de 

Redes, a leitura é realmente fundamental para compreender manuais de instalações 

de equipamentos da área, por isso ele já esperava esse resultado. Informou também 

que os alunos precisavam conhecer as partes de um computador, funções, noções 

de programação, linguagens e leitura de manuais e tutoriais, além de noção de 

protocolos. O estudo mais aprofundado de protocolos seria feito no curso de 

graduação.  

Um dos objetivos constantes da ementa dos cursos subsequentes de IFE 

para Redes era a produção de textos, algo que questionei ao coordenador, pois não 

acreditava que fosse um objetivo, e ele concordou que a produção de textos não é 

um objetivo do curso técnico, talvez o da graduação. Redigir pequenos textos da 

área foi um desejo de 62% dos alunos, e nós poderíamos realizar algumas tarefas 

de produção escrita, mas não considerava que fosse um objetivo. Perguntei a ele se 

todos os tópicos que constavam na ementa ainda eram relevantes para o curso, já 

que e tratava de uma ementa que não havia sido feita por mim e que havia recebido 

da coordenação do curso, elaborada anteriormente por outros professores do curso. 
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A  Figura 20 ilustra o Programa de inglês do curso de Redes subsequente 

para a disciplina de IFE: 

 

Figura 20 – Programa de inglês do Curso subsequente de Redes 

Fonte: Projeto Político Pedagógico do curso 

  

Foi muito importante esse olhar em conjunto para o currículo do curso, pois 

nessa discussão o coordenador informou que alguns tópicos estavam ultrapassados 
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e que a escrita e produção de textos não era uma necessidade real do curso. Esse 

diálogo abriu espaço para a proposta de construção de uma nova ementa para o 

curso, em consonância com os resultados da análise realizada no curso e com a 

atualização dos temas que se tornam ultrapassados rapidamente, devido à evolução 

na área de computação.  A ementa ainda está em vigor, mas segundo o 

coordenador, precisava de modificações, e este trabalho poderia ajudar na 

elaboração de uma nova ementa, com as contribuições que serão apresentadas  

aqui, com as revisões de temas que já não  são tão necessários e a inclusão de 

outros mais atuais, como apontaremos a seguir. 

Na época da análise de necessidades, o professor da disciplina Informática 

Básica já havia informado que considerava a carga horária de sua disciplina muito 

alta para o conteúdo do primeiro semestre. Ele sugeriu reduzir a carga horária, e eu 

então sugeri que dividisse o curso de IFE para o primeiro e segundo semestres, e 

que a primeira parte poderia ser a de informações básicas sobre o computador, suas 

funções, linguagens e programação, pois assim eles fariam um estudo paralelo com 

a disciplina Informática Básica, o que tornaria as aulas bastante significativas para 

os alunos. 

A reunião foi muito proveitosa, e essas sugestões seriam estudadas para o 

futuro, mas os tópicos a serem abordados já poderiam ser alterados naquele 

semestre. O coordenador pediu que retirasse os tutoriais ‘Paintshop Pro Basics’, 

tutorial para aprender as ferramentas e recursos de desenhos, e ‘Backflip’, programa 

utilizado na área da telefonia e substituisse pelo programa ‘XBMC buntu’, pois eles 

utilizariam esse programa  durante o curso. 

O diálogo entre professores da área técnica com o professor de IFE pode 

ajudar a tornar a aula mais significativa para os alunos, pois há uma preocupação 

constante de estudar o que é relevante para eles, e dessa forma podem relacionar o 

que aprendem em inglês com as outras matérias que estão sendo estudadas. Essa 

relação pode tornar as aulas interessantes para os alunos, uma vez que eles 

associam os termos aprendidos, ou os textos lidos ao conteúdo de uma disciplina da 

área técnica ligada ao exercício de sua prática profissional, e isso de certa forma 

pode colocar em prática o que aprendem, concordando com Freire (1999, p 93) 

quando dizia que ”... a teoria implica numa inserção na realidade, num contato 

analítico com o existente, para comprová-lo, para vivê-lo e vivê-lo plenamente, 

praticamente".  
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Nesta pesquisa, eu me proponho a introduzir uma pedagogia de gêneros 

(ROSE; MARTIN; 2012) com o apoio da LSF, por isso, uma forma de discutir sobre 

gêneros, propósitos linguísticos, é ter em mãos textos pertencentes a diversos 

gêneros, como artigos, manuais tutoriais e protocolos e observar como a língua se 

estrutura de modo diferente, de acordo com o contexto e objetivo do texto, ou seja, 

realizar uma análise de gêneros que possa ser usada para o curso de Redes. 

 

3.2  CONSULTANDO OS INSTRUMENTOS DE VOO  

 

Durante o voo, os instrumentos e o plano são frequentemente consultados, 

além de haver um constante diálogo com os controladores para verificar se a altitude 

está correta, ou se deve mudar de altitude, se estão na rota correta, se há previsão 

de turbulência, entre outras informações. 

Assim como os pilotos consultam os intrumentos, eu também, como 

pesquisadora, consulto os teóricos que embasam meu trabalho. Nesta pesquisa, 

antes da elaboração das aulas, consultei autores cujos trabalhos respaldaram o 

planejamento das aulas, como Rose e Martin (2012), Derewianka (2012), Blackall 

(2002). 

Rose e Martin (2012) sugerem que os alunos executem atividades iniciadas 

pelos professores desde o início do processo de aprendizagem, com 

questionamentos, instruções, orientações para conduzi-los durante a leitura de um 

texto. Na área tecnológica, o vocabulário de um texto pode ser em sua grande 

maioria desconhecido pelos alunos, e por esse motivo, há muitos turnos de fala do 

professor, que interage com eles e com o texto ao mesmo tempo em que cria 

situações para que os alunos entendam os termos novos e também o texto que 

leem. 

Ao aplicar as ideias dos autores no momento de realizar as aulas de IFE, 

tenho o cuidado de adaptar as fases da aula para o meu contexto atual, no qual os 

alunos não tem a língua inglesa como língua materna, mas necessitam do idioma 

para a leitura dos textos da área. Ou seja, é necessário que se leve em 

consideração o fato de que a proposta de ensino sugerida por Rose e Martin (2012) 

foi desenvolvida no contexto de ensino de língua materna e, em meu caso, trata-se 

do ensino de inglês como língua estrangeira e, portanto, diversos fatores devem ser 

levados em consideração na preparação das aulas, como a consciência de que não 
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estão sempre em contato com a língua como os aprendizes que aprendem inglês 

como língua materna, o vocabulário é mais restrito, as aulas não são inteiramente 

em inglês, por exemplo. Trata-se de adaptar a teoria para a prática, considerando o 

contexto local. 

Procuro iniciar a primeira fase da aula, dessa forma, relacionando o 

conhecimento prévio do aluno sobre o assunto a ser estudado ao texto sendo 

trabalhado. Trata-se da fase denominada Preparação, sugerida por Rose e Martin 

(2012) em sua pedagogia de gêneros. Em seguida, há um aprofundamento do tema, 

com o auxiílio do professor e novas atividades são realizadas, como por exemplo, o  

questionamento sobre o objetivo do texto, onde circularia, a quem se dirige, previsão 

de vocabulário. É o que os autores denominam de Foco, uma etapa que antecede a 

realização de atividades mais detalhadas sobre o texto, como reconhecimento dos 

Participantes, Processos, ideias principais, características linguísticas, que 

acontecem durante a fase denominada Tarefa ou atividade, que explora a maneira 

como o texto é estruturado para compôr sentido. 

A Avaliação acontece na discussão final sobre o texto, na realização de 

exercícios que requerem leitura mais detalhada como a reescrita do texto com as 

ideias principais e a adição de novas ideias, as inferências que podem ser feitas a 

partir do texto lido. 

A Elaboração é o momento de fechamento do tema estudado, revendo os 

pontos principais e a preparação para um novo ciclo. 

Assim como Rose e Martin (2012), Derewianka (2012) acredita que para que 

os alunos avancem em seus conhecimentos na língua inglesa, eles precisam ser 

capazes de utilizar a língua para alcançar vários propósitos sociais, como descrever, 

explicar, argumentar, narrar, entre outros. Tais propósitos sociais são expressos por 

meio de diferentes tipos de textos, cujas funções comunicativas são realizadas por 

gêneros distintos. Apesar de pensarem assim em relação aos alunos que tem inglês 

como língua materna na Austrália, isso também acontece em relação ao uso do 

inglês como língua estrangeira: cada tipo de texto possui uma função comunicativa 

realizada por um gênero distinto, apenas as funções é que serão distintas, por se 

tratar de ensino de língua materna e língua estrangeira, em meu caso, no Brasil e, 

portanto, tais diferenças devem ser levadas em consideração no modo como os 

textos serão utilizados pelos alunos em seu cotidiano. 
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Derewianka (2012) denomina de Ensino explícito a orientação e participação 

intensiva do professor no estudo dos gêneros nas etapas iniciais da apresentação 

dos textos, e à medida que os alunos evoluem na interpretação e se tornam mais 

autônomos, os turnos de fala do professor se reduzem. No caso do ensino de inglês 

como língua estrangeira, o professor continua participando ativamente com os 

alunos, interagindo sempre que necessário, pois há dúvidas em relação ao 

vocabulário, utilização de estruturas e termos, e a orientação do professor se faz 

necessária. 

Blackall (2002) já defendia a ideia de uma leitura orientada, para ajudar os 

alunos a compreender os textos que liam. A autora partia do princípio de que os 

alunos deveriam estudar vários tipos de gêneros e, para isso, priorizava a discussão 

sobre o contexto em grupos, e a participação do professor variava de acordo com a 

habilidade e confiança dos alunos. Nessa fase, o professor poderia ter muitos turnos 

de fala e a aula ser inicialmente centrada nele, e aos poucos os alunos passariam a 

conhecer melhor o gênero estudado, suas características, o vocabulário do texto, e 

aos poucos participariam mais, com mais turnos de fala.  Apesar dos turnos de fala 

não acontecerem em inglês, mas em português, pois trata-se de ensino de IFE,  os 

textos eram lidos em inglês, observávamos a pronúncia das palavras, o 

conhecimento do vocabulário, e aos poucos os alunos participavam mais, por 

conhecerem melhor os gêneros estudados, já ampliaram o conhecimento de termos 

técnicos e estruturas, e se tornaram mais participativos. 

Na leitura orientada, proposta por Blackall (2002), os alunos seriam 

distribuídos  em grupos, e os textos escolhidos de acordo com a necessidade do 

grupo. Blackall (2002) propôs cinco etapas para o estudo dos gêneros: Introdução, 

Leitura do texto, Revisão, Reação, e Pós-leitura. 

A Introdução seria a discussão sobre o título e possíveis previsões sobre o 

conteúdo, relacionando o conhecimento prévio. Seria equivalente à fusão das etapas 

de Preparação e Foco, de Rose e Martin (2012). 

As etapas de Leitura e Revisão poderiam ser comparadas à fase das 

Tarefas, propostas por Rose e Martin (2012), partindo de uma leitura mais 

superficial a uma compreensão mais detalhada. 

A Reação ao texto ocorreria na observação do professor das respostas dos 

alunos aos questionamentos e atividades propostas. Dependendo da análise do 
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professor sobre a compreensão do texto, ele poderia revisar algo, reelaborar 

atividades.  Seria equivalente à etapa de Avaliação de Rose e Martin (2012). 

Na Pós-leitura, haveria uma reflexão sobre todo o trabalho executado com os 

alunos. O professor faria uma apreciação final sobre o trabalho realizado, 

relacionando o que foi estudado com a realidade dos alunos, observando as 

estratégias que funcionaram melhor na compreensão do texto e do que precisam 

praticar mais para prosseguir. Poderíamos estabelecer uma comparação com a 

etapa de Elaboração, que também faz uma sondagem final, antes de iniciar a leitura 

de um novo texto. 

No contexto brasileiro, Ramos (2004) também trabalhou com uma proposta 

de ensino de IFE com base em gêneros textuais nas aulas de inglês, fazia uma 

divisão do estudo dos gêneros em três fases: Apresentação, Detalhamento e 

Aplicação, que deveriam sistematizar as unidades de trabalho.  

Na Apresentação, o professor se ocuparia de contextualizar o texto segundo 

seu contexto de cultura e de situação. A contextualização envolveria uma 

familiarização com o tema e conscientização de seu propósito.  Dessa forma, o 

aluno se conscientizaria de quem produziu o texto e para quem foi produzido, em 

que esfera circularia o texto. A familiarização consideraria os conhecimentos prévios 

em relação ao tema e ao gênero estudado. 

O Detalhamento seria a oferta de atividades que visassem uma 

compreensão mais específica sobre o texto, enquanto a Aplicação seria a 

consolidação do gênero estudado, e a apropriação com a reprodução do gênero 

pelo aluno. 

Esses autores realizaram propostas de estudos do idioma com base em 

gêneros. Rose e Martin (2012) propuseram essas etapas para o ensino de inglês 

como língua materna no nível fundamental e médio, Blackall (2002) sugeriu uma 

leitura guiada para falantes nativos de inglês na Nova Zelândia, e Ramos (2005) 

trabalhou com a leitura em inglês no Brasil com estudantes de Pós-graduação. 

Apesar dos diferentes contextos, todos esses autores trabalharam com gêneros no 

ensino da língua, por isso observei o que as propostas tinham em comum e adaptei 

para a realidade do ensino de inglês como língua estrangeira, considerando o 

conhecimento dos alunos, as especificidades da área, o contexto em que os alunos 

estão inseridos. 
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Ao planejar as aulas, procurava orientação nas atividades propostas por eles, 

sempre relacionando com o contexto em que estou inserida, aula de IFE em um 

curso de leitura de textos técnicos, para alunos brasileiros, com nível básico de 

inglês, conforme relataram na análise de necessidades. 

Dudley-Evans e St. John (2005) postulam que há uma mistura de diferentes 

metodologias nas aulas de IFE, como abordagem comunicativa, estratégias de 

leitura, metodologias baseadas em tarefas, contribuindo, assim para o ensino da 

língua nessa modalidade. 

As estratégias de leitura que são geralmente utilizadas nas aulas de IFE, 

como identificação de cognatos, referência pronominal, reconhecimento de ideias 

principais, a utilização do contexto para saber o significado de palavras 

desconhecidas, observação de imagens, pontuação e dicas tipográficos, são 

também exploradas em minhas aulas, pois são aspectos que podem nos  ajudar a 

entender o texto que lemos, porém enfatizo a predição textual e o reconhecimento 

do tipo de texto porque utilizamos uma pedagogia de gêneros como uma  ferramenta  

muito importante e útil na compreensão de textos. 

O enfoque desta pesquisa é a utilização do conhecimento dos textos factuais 

para prever o tipo de leitura que será realizado, a possível escolha dos operadores 

verbais, vocabulário, marcadores discursivos, entender o propósito do texto, e para 

isso, preciso trabalhar textos distintos com os alunos, com a finalidade de 

reconhecer as características do texto de um manual, como se diferencia de um 

tutorial;  como os manuais e tutoriais são semelhantes, porém se  diferenciam dos 

artigos informativos que por sua vez são bem diferentes dos protocolos. Para isso, 

leremos textos bem diferentes uns dos outros, e abordaremos as características de 

cada um, conforme a discussão a seguir. 

 

3.3  SERVIÇO DE BORDO: DISCUSSÃO SOBRE GÊNEROS 

 

Em um voo, quando o avião se estabiliza, tem início o serviço de bordo. Os 

passageiros desfrutam de um lanche ou refeição, e podem ouvir músicas ou assistir 

a alguns vídeos. Neste trabalho, o serviço de bordo é a apresentação de uma 

variedade de gêneros aos alunos, para que estes percebam a utilização da língua 

em diversos contextos e como ela é estruturada para atingir seu propósito. 
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Em meu texto de campo referente à aula que ocorreu no dia 17 de junho de 

2013, há o relato de uma das primeiras aulas que ocorreram com esse grupo e que 

trabalhou com a exposição de diferentes gêneros: uma carta que perguntava a um 

editor de jornal qual era o tipo de hardware e software utilizados pelo jornal; uma 

página inicial de webpage; dois anúncios de emprego; um artigo de livro didático 

sobre unidades de memória de computador e um manual de instruções sobre a troca 

de uma placa-mãe.  

A atividade proposta foi baseada em uma experiência com gêneros 

desenvolvida no ensino de português instrumental (VIAN JR, 2006), na qual certos 

gêneros acadêmicos necessários aos alunos foram selecionados, algumas tarefas 

foram planejadas com o objetivo de familiarizá-los com os gêneros solicitados, 

mostrando o propósito social, a estrutura, bem como os aspectos gramaticais da 

língua portuguesa e também um suporte da GSF para a implementação do curso no 

qual os gêneros de discurso fossem a base. 

Os textos escolhidos no primeiro momento para iniciar a discussão sobre as 

características dos gêneros eram referentes à área de informática, e foi uma forma 

de mostrar como eles se diferenciam de acordo com o objetivo, possuem estruturas 

comuns ao gênero em questão e são construidos socialmente, como podemos  ver  

no primeiro exemplo que foi uma carta. Apesar de reconhecermos imediatamente 

que se trata de uma carta, há algumas características que variam de país para país, 

por causa das especificidades culturais, como a despedida, o endereço do 

destinatário na carta, o lugar da data, por exemplo, entre outras. 

A intenção de apresentar textos de diversos gêneros foi mostrar que cada 

texto está inserido em uma prática social distinta, utiliza a língua de uma forma 

diferente, utiliza vocabulário relacionado àquele contexto específico (contexto da 

situação), visando atingir um objetivo, e essa forma de organização é estabelecida 

socialmente: as cartas possuem data, cabeçalho, conteúdo e termos para 

despedida, enquanto os manuais apresentam instruções, procedimentos, muitas 

vezes em sequência, por exemplo. 

As escolhas linguísticas acontecem de acordo com o propósito e com o 

gênero. Esse conhecimento nos ajuda a prever desde o vocabulário até as 

estruturas linguísticas que poderão aparecer no texto, entender o propósito do texto, 

a quem se destina e a intenção do autor. A apresentação de textos distintos foi o 

primeiro passo para desenvolver a pedagogia de gêneros, como ilustra a Figura 21: 
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Figura 21 - Apresentação de textos de diversos gêneros. 

 

Fonte: Seleção de textos retirados do livro Infotech (ESTERAS, 2003). 

 

O primeiro texto apresentou uma carta endereçada a um jornal. O segundo 

texto exibia uma webpage, ou página da rede de computadores. Tratava-se de uma 

página introdutória de apresentação de uma escola, com cursos e horários. O 

terceiro e o quarto textos retrataram anúncios de empregos na área. O quinto texto 
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foi um texto  transcrito de um livro didático da área sobre unidades de memória, e o 

último texto continha instruções para substituição de uma placa mãe. A ideia era 

discutir sobre as diferenças entre eles, os estágios e propósitos de cada um, o meio 

em que circulariam tais textos e se foram bem construídos para atingirem seus 

propósitos. 

A primeira discussão destinava-se a perceber que cada tipo de texto estava 

inserido em um contexto maior, como uma comunicação com o editor de um jornal 

por meio de uma carta, a qual apresentava um tom formal e uma configuração 

específica; a página introdutória de uma web page contendo a programação da 

escola e sua estrutura; as semelhanças entre os anúncios de jornal de empresas 

recrutando profissionais; a diferença entre um texto que se pretendia  informar,  

como o texto sobre unidades de memória e o texto que apresentava intruções de 

substitução de uma placa mãe. Cada texto estava inserido em uma prática social, o 

que ocasionava a distinção na forma como  a língua seria utilizada. 

 

 Havia sete textos para trabalhar, sendo dois deles referentes a anúncios de 

empregos, então dividi a turma em seis grupos de quatro alunos, pois no dia 17 de 

junho, cinco alunos estavam ausentes (em relação aos 29 que vieram no primeiro 

dia de aula). Procurei utilizar as etapas propostas por Rose e Martin (2012): 

Preparação, Foco, Tarefa, Elaboração e Avaliação. 

No momento de Preparação, pedi que todos olhassem para os textos e 

perguntei aos grupos se os textos eram do mesmo tipo. Em seguida me 

responderam que não, então cada grupo se responsabilizou por um texto, e deveria 

responder sobre o assunto do texto, as palavras que poderiam aparecer no texto, o 

objetivo, onde poderia circular tal texto e quem seria o leitor. Após alguns minutos, 

retomamos as questões com a participação de todos os grupos, que responderam 

às perguntas.  

Na próxima etapa, denominada Foco os alunos deveriam anotar e relatar as 

características de cada texto, a denominação de cada um, se a língua fora utilizada 

de forma eficiente para atingir seus objetivos. Somente o último texto não foi 

considerado eficiente para atingir seu objetivo, porque era um exercício para colocar 

em ordem as instruções de substituição de placa-mãe. Para os alunos, o manual 

teria uma ordem que não é apresentada por meio de letras, mas de numerais 

ordinais, números e outros marcadores, e as instruções não estavam em ordem. 
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A Tarefa consistiu em identificar os estágios de cada texto.  Na carta, por 

exemplo, encontramos cabeçalho ^ saudação ^ corpo ^ despedida; na página inicial 

de uma webpage, encontramos uma saudação^ introdução ^ corpo, e deveriam dizer 

o propósito de cada parte, além de sublinhar os operadores verbais, circular os 

participantes, que seriam os elementos que estariam ligados aos operadores 

verbais, sobre o que ou quem estaria se falando algo, executando uma ação ou 

sendo afetado por ela, geralmente expressos por um grupo nominal.  

Antes de os alunos realizarem a tarefa, tentei exemplificar com um tipo de 

texto para que eles continuassem a trabalhar o exercício de observação dos 

estágios de cada texto. Utilizei o mapeamento da Estrutura  Esquemática de um 

manual como exemplo, o qual geralmente possui uma (introdução) ^ instruções, mas 

que a introdução não seria um elemento obrigatório. Os operadores verbais ou 

verbos, seriam relacionados a ações (Processo material), e se houvesse 

identificação, o verbo to be apareceria com frequência (Processo relacional).  

Questionei os gêneros que os alunos já conheciam, e eles responderam que 

já haviam escrito e-mails, já tinham lido páginas da web, manuais, anúncios de 

emprego, receitas, bilhetes, entre outros. Cada texto é utilizado para atingir 

propósitos diferentes, pois pertencem a gêneros distintos,  e podem ser divididos em 

estágios, como fazemos com os gêneros que utilizamos cotidianamente. 

O propósito de um gênero não é alcançado de uma só vez. Ele acontece em 

etapas denominadas estágios. Hasan (1989) apresenta sinais gráficos para 

representar a EPG de um gênero: utilizamos o símbolo ^ para representar a 

sequência de estágios; * para os estágios obrigatórios e (  ) para os opcionais.  

A autora acrescenta que  o conjunto de estágios obrigatórios de um  texto 

defirnirá o gênero. O desaparecimento de um estágio obrigatório pode corresponder 

à formação de um texto incompleto. Todas essas noções podem nos ajudar nas 

análises dos textos  de forma crítica, se estão bem construídos para atingirem seus 

propósitos ou não. 

Para continuar a discussão em grupo, vimos alguns propósitos da famíla dos 

textos factuais, gêneros expostos em slide no Quadro 6, para esclarecer as etapas 

dos gêneros, seus propósitos e que tipo de Processos aparecem com mais 

frequência em cada fase. 
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Quadro 6 - Apresentação de gêneros e fases. 

 

 

 

Fonte: Slide sobre gêneros. Adaptados de Rose e Martin (2012, p. 56). 

 

Procurei mostrar que as escolhas linguísticas realizadas nos textos 

acontecem para expressar nossas representações e estão relacionadas com a 

nossa intenção em relação ao leitor e dependendo dessa intenção, o vocabulário, os 

operadores verbais, as estruturas linguísticas serão escolhidos. 

Os operadores verbais representam os Processos que expressam as nossas 

representações do mundo, tanto do mundo interior quanto exterior, por essa razão, 

dependendo do que queremos expressar, utilizaremos um Processo, e isso foi 

complementado com alguns exemplos exibidos, trabalhando a GSF de uma forma 

muito simples, mostrando que a língua varia de acordo com as necessidades que 

lhe impomos, e com as funções que ela deve servir (HALLIDAY, 1994).  

Para mostrar a ideia de representação do mundo por meio de Processos, 

utilizei slides da área de computação, como ilustrado na Figura 22:       
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Figura 22- Apresentação dos Processos. 

Fonte: slides sobre as funções da língua de minha autoria baseados em Halliday (1994). 

 

Em cada gênero, alguns tipos de Processos são mais recorrentes. O objetivo 

do texto é que determina a escolha do Processo a ser utilizado. Se a intenção é 

apresentar a topologia de Redes, por exemplo, o Processo relacional será mais 

utilizado. Para ensinar a instalar um tipo de Rede de computadores, outro Processo 

será mais recorrente: material, que expressa as ações. 

Com base nisso, os alunos poderiam estar aptos a identificar os estágios ou 

etapas de cada texto apresentado, bem como sublinhar os operadores verbais, 

relacionando a ideia de um Processo como representação dos acontecimentos, e 

circular os Participantes associados aos Processos. 

Após a execução da tarefa, temos o momento de Avaliação, no qual os 

alunos esclareciam dúvidas de compreensão do texto ou de alguma estrutura 

linguística.  Discutimos sobre cada texto com olhar mais minucioso e observamos 

que as escolhas linguísticas eram feitas de acordo com o objetivo de cada texto, 

PROCESSOS

 Se  quisermos identificar, atribuir qualidades, usamos os 

processos  RELACIONAIS (Verb to be);

 Ex: Computers are  machines we use to do research.

 Para o ato de dizer ou falar, então temos os processos 

VERBAIS

 Ex: People say we live in a digital age.

 Quando queremos relatar comportamento físico ou 

psicológico, usamos os processos COMPORTAMENTAIS.

 Ex: We  dream about computers.

PROCESSOS

 A língua pode ser usada para representar nossas 

experiências no mundo, e estas estão compostas 

de acontecimentos, sentimentos, descrições.

 Quando queremos expressar acontecimentos por 

meio das ações, usamos operadores verbais que 

expressam tais ações. São os processos 

MATERIAIS. 

 Ex; The computers store data.

PROCESSOS

 Se desejarmos expressar sentimentos, pensamentos, usamos 

processos MENTAIS.

 Ex: We  like computing.

 Se nos referimos à existência de algo, usamos processos 

existenciais:

 Ex: There is a woman in front of the computer.
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desde a escolha dos operadores verbais até os modificadores e nomes, reforçando 

o conceito de língua de Halliday (1994) que havíamos visto no primeiro dia de aula, 

de que a língua é uma rede de escolhas linguísticas à disposição do usuário para 

atingir um propósito social. 

No texto sobre unidades de memória, os alunos observaram que o verbo to 

be foi usado muitas vezes, e quando questionei o motivo, eles chegaram à 

conclusão de que era para explicar o que eram as unidades de memória, e os outros 

utilizados no mesmo texto, explicavam a utilização do código binário. 

Trabalhamos com o último texto e perguntei a diferença entre ele e os demais 

textos. Eles perceberam que era um texto mais objetivo, com operadores verbais 

que expressavam ações. Eu questionei o porquê da escolha desses tipos de 

operadores e da linguagem direta, e eles responderam que essa era a forma para 

dar instruções, como era o caso, os passos para substituir uma placa mãe.  

Essas atividades tinham como objetivo despertar a atenção dos alunos para a 

questão de gêneros. Vimos que em cada gênero é comum a predominância de 

alguns operadores verbais, como eles perceberam, e para complementar, introduzi 

slides contendo noções de Processos (expressos pelos operadores verbais para 

ilustrar a representação dos acontecimentos) e Participantes (os que executam os 

Processos ou são afetados por eles) com exercícios sobre reconhecimento de 

grupos nominais, para trabalhar a relação entre o gênero, seu objetivo, a escolha 

dos operadores verbais e a identificação dos grupos nominais, representados pelos 

Participantes dos Processos. 

Para iniciar a noção de Participantes, entreguei a cada grupo várias palavras 

soltas para que eles criassem termos conhecidos por eles na área de informática. 

Questionei como seriam esses termos em português, e o que acontecia com essas 

palavras no momento de traduzir para nossa língua, como ilustramos no trabalho 

sobre nominalização, representado  na Figura 23: 
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Figura 23 - Trabalho com a nominalização: os Participantes dos Processos (grupos nominais). 

Fonte:  slides sobre grupos nominais adaptados de Vian Jr (2006). 

  

A identificação dos Participantes por meio do reconhecimento dos grupos 

nominais nos textos da área pode ajudar a perceber a estrutura da língua inglesa 

nas orações, com Participantes, Processos e circunstâncias que se unem a outras 

orações por meio de marcadores discursivos e constituem os textos que lemos.  

O estudo da nominalização é relevante para a compreensão da composição 

de sentido nos textos, pois quando falamos algo, falamos sobre alguém, alguma 

coisa ou algum lugar e estes são representados pelos nomes e grupos nominais. 

Além disso, na área de Redes, há inúmeros termos técnicos compostos por 

extensos grupos nominais e a leitura de um grupo nominal em inglês é diferente da 

nossa língua: o núcleo localiza-se no final do grupo nominal, enquanto em Português 

é, geralmente e a depender do grupo, a primeira palavra, o que requer uma atenção 

especial no estudo sobre os Participantes.  

No momento seguinte, pedi aos alunos que tentassem reconhecer os grupos 

nominais no texto e que eles observassem o modelo básico para expressar 

experiências e acontecimentos: Participantes (grupos nominais) + Processos 

(operadores verbais) + circunstâncias, como vemos na Figura 24: 

 

 

 

Forme termos da área da informática 

com as palavras:

 Network area wide -

 Cables-fibre- optic-

 Protocol- transfer- file-

 Programs –modern-computing- the most

 Languages- programming-the basic

 Computers-modern-wireless-

 Interface-the easiest-computer

PENSE:

 - Quais seriam os correspondentes em 
Português?

 - O que aconteceu na tradução desses 
gruposde palavras para o Português?

 -Que conclusões você pode tirar daí?

 - Como este conhecimento poderá auxiliar 
na leitura de um texto na sua área em 
Inglês?
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Figura 24 - Alguns slides sobre o Sistema de Transitividade: Processos (operadores verbais), 

Participantes (grupos nominais) e circunstâncias. 

 

Fonte: slides de minha autoria sobre Sistema de Transitividade baseados em Halliday (1994). 

  

A tarefa final na etapa de Elaboração foi marcar as palavras que não 

conseguiram entender pelo contexto e importantes para a compreensão do texto, e 

GRUPOS NOMINAIS

 Procure no texto a seguir os participantes dos processos expressos 
pelos grupos nominais e circule os núcleos:

 Computer programmers usually write computer source codes. 
Source code is written in a programming language that usually 
follows one of two main paradigms: imperative or declarative 
programming. Source code may be converted into an  executable 
file (sometimes called an executable program or a binary) by a 
compiler and later executed by a central processing unit. 
Alternatively, computer programs may be executed with the aid 
of an interpreter , or may be embedded directly into hardware.

 Computer programs may be ranked along functional lines: 
system software and application software.  Two or more 
computer programs may run simultaneously on one computer 
from the perspective of the user, this process being known as 
multitasking.

SISTEMA DE TRANSITIVIDADE: 

PARTICIPANTES

PROCESSOS

CIRCUNSTÂNCIAS

Participantes dos processos:

Grupos Nominais

 Este é o modelo básico para relatar experiências e 
acontecimentos: The computing students installed a
new software last class.   Participante / Processo / 
Circunstância.

 - As experiências ou acontecimentos consistem numa 
série de processos que envolvem pseeoas e coisas 
associadas à lugar, tempo e qualidades.

 - Os participantes são aqueles que realizam a
ação ou são afetados por elas, e são
representados pelos GRUPOS NOMINAIS.

Os processos

 Os processos são expressos pelos operadores

verbais e representam acontecimentos,

pensamentos, avaliações, narrativas,

comportamentos, e são classificados de acordo

com suas funções:

 Os processos principais são:

 - MATERIAIS: representam acontecimentos ou 

ações- acts of doing/happening: They fix 

computers.
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depois pesquisar o significado, pois ao final do curso deveriam apresentar um 

glossário com as palavras novas, os acrônimos (siglas) e abreviaturas da área.  

Os slides apresentados estão também disponíveis no site da escola: 

www.ifrn.edu.br/docentes, e contém exercícios para praticar a leitura e 

reconhecimento de grupos nominais da área, e o reconhecimento dos Participantes 

no texto, algo que colabora para a compreensão do que se lê. 

Os passos utilizados na aula de gêneros (Preparação, Foco, Tarefa, 

Avaliação, Elaboração) são baseados na pedagogia de gêneros proposta por Rose 

e Martin (2012) no projeto Learning to write, reading to learn.  

O objetivo inicial do projeto de Rose e Martin (2012)  era o desenvolvimento 

de uma pedagogia que conseguisse capacitar os alunos nas demandas escolares 

para a leitura em inglês como língua materna da escola básica australiana, contexto 

da pesquisa dos dois autores. A pedagogia adotada se tornou conhecida como 

pedagogia de gêneros da Escola de Sydney. 

Os autores do projeto, implementaram uma pedagogia que estudava os 

gêneros mais constantes nas atividades escolares e compartilhavam tais 

conhecimentos com os alunos para que pudessem reconhecer o tipo de texto que 

liam, suas características, estágios e pudessem  ter noções das estruturas e 

vocabulário possíveis no texto. Gênero era considerado pelos autores do projeto 

como processo social orientado para atingir determinados objetivos. 

Dadas às devidas diferenças de língua e de contexto, como já apontamos 

anteriormente, uma vez que os autores trabalham com o ensino de inglês como 

língua materna para a produção escrita, na Austrália, e em meu caso é o ensino de 

inglês como língua estrangeira para leitura, no Brasil, procurei utilizar os mesmos 

passos, e trabalhar com os gêneros e tipos de textos detectados nas análises de 

necessidades e com os quais os alunos deveriam se familiarizar, pois seriam 

utilizados em suas atividades do curso, e de sua profissão, como leitura de artigos, 

manuais, turoriais, páginas da web. Eles também passaram a perceber que cada  

gênero era orientado socialmente, tinham suas especificidades e procuravam atingir 

um objetivo, tais como identificar algum elemento ou instruir sobre algum 

procedimento. 

Após a apresentação dessas opções em nosso serviço de bordo, estamos 

prontos para realizar a primeira escala do voo: na família dos textos factuais, do 

gênero descritivo, abordarei os textos extraídos de livros didáticos. Em cada gênero 

http://www.ifrn.edu.br/docentes
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dois textos serão apresentados como modelos da abordagem do gênero estudado. 

Em seguida teremos a escala do gênero de procedimentos com o estudo de 

manuais, e tutoriais. A última escala será breve, pois será uma visão geral sobre 

protocolos. 

 

3.4 AS ESCALAS DO VOO 

 

Às vezes, para chegar ao destino final, o avião realiza escalas ou paradas em 

algumas localidades para efetuar o reabastecimento da aeronave e embarque ou 

desembarque de passageiros. Em relação ao meu trabalho, as escalas ou paradas 

serão utilizadas para corresponder ao momento da entrada de cada um dos textos 

selecionados referentes aos gêneros trabalhados com os alunos em sala de aula, 

implementando a LSF como instrumento de apoio na compreensão dos textos lidos. 

Os textos selecionados para a área de Redes estão inseridos na família dos 

textos factuais, que são descrições, crônicas, relatórios, artigos, explicações, 

procedimentos, protocolos os quais compõem o núcleo curricular das disciplinas 

escolares, como história, geografia, ciência e outras da área tecnológica, como 

apontam Rose e Martin (2012). Os propósitos sociais tanto para leitura quanto para 

produção escrita de textos factuais são bem diferentes daqueles referentes aos 

textos literários, pois o objetivo dos textos factuais é principalmente apresentar 

conhecimento, informações sobre um tópico, ou o funcionamento de algo, por esse 

motivo configura-se no tipo de texto mais presente na área científica e tecnológica. 

Na família dos textos factuais, podemos encontrar diversos macrogêneros, 

pois a área científica e tecnológica é muito abrangente,  mas nos restringindo à área 

específica de Redes, há gêneros que são relevantes e foram apontados nas 

análises de necessidades dos alunos e do coordenador: gênero cuja sequência 

predominante é descrever, no qual estão inseridos os primeiros textos lidos, 

retirados de livros didáticos, gênero de procedimentos (manuais e tutoriais) e gênero 

de Protocolo, o qual apresenta normas, regras ou restrições em relação a algo. 

 

3.4.1  Primeira escala: textos de livros didáticos (gênero de descrição) 

O livro didático pode ser visto como um macrogênero, pois nele podemos 

encontrar diversos gêneros, principalmente artigos,  procedimentos, protocolos ou 

gênero com propósito de descrever. 
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Os textos em questão são retirados de livros elaborados para a área da 

Tecnologia da Informação, abrangendo Informática, Redes e áreas afins. São o que 

denominamos de textos autênticos, pois não são elaborados pelos professores para 

realizar as aulas, mas são textos retirados dos livros da área que está sendo 

estudada.  Apesar da autenticidade, os livros utilizados são destinados a alunos cuja 

língua materna é o inglês, por essa razão pode ser necessário realizar uma 

adaptação nas atividades para trabalhar com eles, pois todos os enunciados são em 

inglês, considera que os alunos já são usuários da língua, e que apenas a parte 

técnica é desconhecida por eles. O texto trabalhado com os alunos é autêntico, a 

adaptação acontece em relação aos exercícios referentes ao texto, pois como os 

alunos relataram pouco conhecimento do idioma, trabalho utilizando estratégias de 

andaime, de uma forma bem simples inicialmente, com tradução e aos poucos eles 

já conseguem compreender os encunciados dos exercícios em inglês, não sendo 

mais necessária a adaptação. 

Na primeira etapa da lição ‘Unidades essenciais do computador’ (cf. Anexo 6), 

retirada do livro Infotech (ESTERAS,2003) estudada no dia 11 de junho de 2013,  

iniciei perguntando aos alunos se eles conheciam as palavras em inglês para os 

elementos básicos de um computador. Eles deveriam escrever as palavras que 

soubessem ao lado da figura, em uma página contendo figuras com as partes do 

computador entregue a cada aluno. Denominei esse momento de Preparação, uma 

ativação dos conhecimentos prévios. 

A pré-leitura ou Preparação é composta de atividades que vão direcionar a 

atenção para o texto em si.  Dividi a turma em sete pequenos grupos de quatro 

alunos, já que alguns haviam faltado, e algumas perguntas sobre o assunto foram 

feitas para trabalhar a prática social no qual estava inserido,  a noção de  campo, 

que é a variável de registro relacionada ao  tipo de atividade social, o assunto do 

texto. Tratava-se da etapa Foco. Eles deveriam discutir em grupo se tinham ideia de 

que tipo de texto estavam lendo, como haviam chegado àquela conclusão, onde 

circularia tal texto, a quem se dirigia, quais palavras que  poderíamos encontrar no 

texto e qual seria o assunto.  

A intenção subjacente à proposta de tais atividades foi trabalhar a noção de 

gênero e registro, assim como as noções de contexto de cultura e contexto de 

situação, para que os alunos percebessem que os elementos contextuais são 

estreitamente relacionados no texto. 
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Na abordagem Sistêmico-funcional, consideramos a TGR (EGGINS; MARTIN, 

1997) como elemento que caracteriza o contexto social da realização das escolhas 

linguísticas que ocorrem no texto. Halliday e Hasan (1989) esclarecem que registro é 

um conceito semântico, concebido como uma configuração de significados 

associados a uma configuração de situação específica de Campo, Relações e Modo, 

consideradas as três variáveis de registro. As relações sociais estão espelhadas no 

registro, que sofrerá variações dependendo do contexto de situação. Consideremos 

como exemplo uma carta endereçada a um amigo e outra destinada a um chefe de 

trabalho. A forma como a língua será utilizada variará de acordo com o assunto, o 

grau de intimidade, o relacionamento existente entre o escritor e leitor da carta, isto 

é, as variáveis de registro mencionadas acima: o campo, o assunto do texto, as 

relações sociais, afetivas de poder relacionadas aos papéis dos participantes em 

sua relação por meio do texto e o modo, a organização do texto. 

O estudo do registro nos permite a definição da estrutura do gênero, já que 

observamos as escolhas lexicogramaticais que ocorrem em determinada situação, o 

que nos possibilita diferenciar um gênero de outro. Como trabalhamos com uma 

pedagogia que pretende estudar os textos por meio do estudo dos gêneros, 

utilizamos atividades que sempre recorrem às variáveis de registro, pois seu estudo 

e sua relação com o gênero nos permite demonstrar o significado do texto e a 

função da variação linguística que ocorre nos textos, para atingir o propósito 

desejado. Na concepção LSF, a língua é utilizada para atingirmos propósitos em 

nosso meio cultural e social, e para tal, acionamos os gêneros do discurso. 

Logo a seguir, realizamos a etapa denominada Tarefa, composta de 

atividades para a compreensão do texto. Discutimos as perguntas iniciais e cada 

grupo se responsabilizou pela leitura de um parágrafo, mas todos os grupos 

deveriam identificar os estágios e os propósitos correpondentes a cada etapa do 

texto, além de marcar os operadores verbais, que são os verbos, de cada fase e o 

que indicavam (ação, identificação, avaliação, instrução entre outras). Dessa forma, 

observávamos os estágios do gênero em questão, o propósito do texto, os 

Processos mais recorrentes, além de discutir a importância do computador na 

atividade profissional dos técnicos de Redes, e das mudanças ocasionadas na 

atualidade. Questionei também se o texto conseguiu atingir seu objetivo. 

O foco dessa atividade foi promover uma reflexão sobre a relação entre o 

gênero e o texto lido, como o gênero se estrutura por meio  de seus estágios, com o 
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intuito  de  levar os alunos a desenvolver a ideia de que os gêneros estruturam-se 

em estágios e fases, como pontuam Martin e Rose (2008), observando a Estrutura 

Esquemática, por essa razão, os significados são construídos gradativamente, por 

meio de cada estágio e os sentidos neles realizados linguisticamente. Outro objetivo 

foi perceber os fatores sociais e culturais relacionados à utilização do computador na 

vida profissional e social dos alunos, já que houve uma revolução na área 

tecnológica e no comportamento social com o advento do computador. Aproveitei 

para estudarmos as partes do computador, suas funções e operadores verbais  que 

se referiam às operações realizadas pelos computadores.  

No momento de Elaboração, discutimos as funções estudadas e perguntei a 

todos sobre o tempo verbal mais utilizado no texto. Os alunos perceberam que o 

presente simples era o tempo verbal mais recorrente, questionei a razão. Eles 

responderam que o tempo presente fora utilizado para indicar que é algo atual. 

Discutimos sobre a utilização desse tempo verbal em textos da área tecnológica, 

muito utilizado para relatar fatos científicos, verdades universais, algo que é 

comprovado cientificamente e supostamente não se altera. Procurei relembrar sua 

formação, pedindo exemplos aos alunos, e complementei com a exibição de slides 

disponíveis em minha página de docentes sobre tempos verbais.     

A gramática aplicada ao texto, ou seja, a observação e exploração das 

estruturas gramaticais que se repetem nos textos, também é um elemento que deve 

ser abordado nas aulas de IFE, pois à medida que uma estrutura se repete na 

leitura, ela pretende atingir um propósito. No caso da utilização do tempo presente, 

por exemplo, muito frequente nos textos da área tecnológica, o objetivo é a 

apresentação de certos elementos estáveis no computador, que são suas partes 

principais e suas funções, por isso solicitei que sublinhassem as sentenças no 

presente do indicativo no texto.  

Nas aulas seguintes, trabalhamos com as características e estágios dos 

gêneros (17/06/2013), para que eles conseguissem identificá-los, a leitura de 

instruções sobre como substituir a placa mãe (18/06/2013), para comparar com os 

outros lidos, e um texto sobre redes de computadores com  orientações para  que os 

alunos escrevessem o que conseguiram entender sobre o assunto (24/06/2013). O 

projeto de leitura compreendia a desconstrução do texto, utilizando tarefas de 

aprendizagem em uma sequência cuidadosamente preparada para promover a 
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interação do grupo com o professor de forma colaborativa em busca da autonomia 

de cada aluno em suas futuras leituras de textos da área. 

Da mesma forma que trabalhamos no artigo anterior sobre as partes 

principais do computador e suas funções, utilizamos os cinco elementos básicos 

propostos por Rose e Martin (2012): Preparação, Foco, Tarefa, Avaliação e 

Elaboração, na aula sobre o Networks, redes de computadores (24/06/2013). 

O primeiro momento Preparação consistiu no acionamento dos 

conhecimentos prévios dos alunos que, ao serem eliciados, selecionaram palavras 

que poderiam aparecer no texto. É o que chamamos de brainstorming.  Em seguida 

os alunos fizeram uma previsão do assunto do texto (Variável de Registro Campo), 

dos participantes do texto (Variável de Registro Relações). Eles sabiam apenas o 

título, e após trabalharmos com o contexto no qual estava inserido o texto, as 

variáveis de Registro, apresentei o texto ‘Networks’ em forma de slide: 

 

 

 

Figura 25 -  Apresentação do texto ‘ Networks’. 

Fonte: texto do livro Infotech (ESFERAS, 2003). 

 

No momento de Preparação, trabalhei com a intenção de acionar o 

conhecimento prévio dos alunos sobre o assunto e, logo a seguir, no momento do 

Foco, pedi para que eles identificassem, por meio de perguntas apresentadas em 

slides, o tipo de texto estudado, suas características, bem como o propósito a ser 

atingido, predições de estruturas e Processos possíveis de serem encontrados 

naquele contexto, como visualizamos na Figura 26: 

It is common to connect computers together to form

a network. This is usually done by connecting cables to

an electronic board called network interface card (NIC) in

each computer.

• Networks make communication between users

possible and allow software and hardware to be

shared. They also make it easier to maintain and control

a large number of computers.

• Computing has changed and developed at a very

fast pace, but networks also require a security system to

control access in order to avoid hacking and pirating, as

well as viruses.

• It was more difficult in the past, without the

technological advances, but on the other hand, the

security system must be efficient to avoid future

problems.
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Figura 26 - Etapas de Preparação e Foco  na leitura do texto ‘Networks’ 

Fonte: slides adaptados de Rose e Martin (2012). 

  

Os autores Rose e Martin (2012) pontuam que as fases de Preparação e 

Foco podem se unificar e se tornar uma só fase, pois ambas tratam de 

contextualizar o objeto de leitura, partindo de uma visão mais ampla para uma mais 

específica, por isso é possível trabalhar com uma fase inicial que englobe no 

momento inicial, o enfoque das três variáveis de registro: Campo, Relações e Modo. 

 Em seguida, dividi a turma em grupos que deveriam identificar as ideias 

principais de cada parágrafo, observar os estágios ou fases do texto e observar os 

Processos mais encontrados, apresentados durante a etapa denominada Tarefa, 

quando os alunos já haviam destacado os operadores verbais, com a intenção de 

facilitar a visualização e discussão no momento de extração de ideias principais e 

identificação de etapas e propósitos do texto. Os slides da Figura 27 nos mostram 

os textos trabalhados durante a etapa Tarefa, neles podemos visualizar o texto com 

os processos destacados em vermelho e perguntas para guiar a leitura dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparing to read

• Qual é o assunto do texto? O que você sabe 
sobre esse assunto?

• Que palavras poderiam ser encontradas no 
texto?

• Onde poderíamos encontrar esse texto?

• Quem são seus leitores?

Preparing to read:

• Que tipo de texto é este?

• Como se caracteriza?

• Qual é o objetivo do texto? 

• Que tipos de Processos são utilizados para 
atingir tal objetivo?
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Figura 27 - Atividades propostas na etapa Tarefa. 

Fonte: slides adaptados de Rose e Martin (2012). 

 

Apesar de não ser um objetivo do curso, os alunos expressaram o desejo de 

realizar produção de textos, por essa razão, como uma atividade de Avaliação, os 

alunos deveriam escrever o que entenderam sobre o texto lido.  Essa atividade foi 

em grupo, pois a proposta era uma produção coletiva, tendo em vista que dessa 

forma os alunos teriam mais chances de perceber as lacunas em suas produções, 

pois estão diante de mais insumo linguístico dos demais colegas. Cada um tem um 

nível de conhecimento do idioma, e quando estão reunidos em grupo, aquele que 

sabe um pouco mais da língua pode atuar como mediador, podendo incitar os outros 

abordarem o conhecimento e, possivelmente, se apropriem do conteúdo. 

A reescrita contribui para que os aprendizes possam utilizar recursos 

linguísticos trabalhados durante a fase de construção em conjunto com o professor e 

demais colegas, para serem utilizados eventualmente na fase em que eles já 

consigam produzir sozinhos, em direção à autonomia. 

A Figura 28  apresenta o ciclo acadêmico do Projeto R2L, baseado no 

trabalho com apoio do professor, como um andaime: 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is common to connect computers together to form a

network. This is usually done by connecting cables to an

electronic board called network interface card (NIC) in each

computer.

Networks make communication between users possible

and allow software and hardware to be shared. They also

make it easier to maintain and control a large number of

computers.

Computing has changed and developed at a very fast

pace, but networks also require a security system to control

access in order to avoid hacking and pirating, as well as

viruses.

It was more difficult in the past, without the

technological advances, but on the other hand, the security

system must be efficient to avoid future problems.

Guided reading

• A que gênero pertence o texto lido?

• Quais são as ideias principais de cada

• parágrafo?

• Sublinhe os operadores verbais de cada 
parágrafo. Que Processos acontecem com 
mais frequencia em cada parágrafo?

• Identifique as etapas e o propósito de cada  
etapa do texto.
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Figura 28: Ciclo acadêmico andaimado do R2L. 

 

Fonte: tradução e adaptação de Learning to read (ROSE; MARTIN, 2012,p.330). 

 

No momento inicial do ciclo acontece a preparação para a leitura, no qual o 

contexto social, a construção de sentidos, o conhecimento linguístico são acionados 

para que os alunos consigam se tornar independentes, autônomos na leitura, e com 

o apoio do professor auxiliando como um suporte ou andaime (scaffold) e auxílio dos 

demais colegas, começam a desenvolver a produção escrita, como a própria Figura 

28 nos mostra. O conhecimento compartilhado realizado no desenvolvimento da 

leitura dos textos (interpretação da relação do contexto social e o texto lido, 

construção de sentido, inferências, decodificação de palavras) é utilizado no 

momento da reescrita, fornecendo a base para a prática da (re)escrita, a qual pode 

ser considerada uma terefa de avaliação em direção à autonomia na escrita. 

Podemos ver exemplos de algumas produções dos alunos nas quais eles 

escrevem o que entenderam sobre o texto e também informações extras, como fez o 

grupo A, ao mencionar a importância das Redes nas escolas e empresas 

atualmente, e o grupo B, que mencionou a classificação dos diferentes tipos de 

Redes, como podemos observar na Figura 29: 

 

 

Preparação 

inadequada 

na escola  
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Figura 29: Produções textuais do grupo A e do grupo B. 

Fonte: textos produzidos pelos alunos do grupo de Redes. 

        

A produção textual em grupo, mediada pela interação, com o auxílio do 

professor como apoio ou suporte, pode promover um conhecimento conjunto, entre 

alunos e professor (VYGOTSKY,1991), pois acredito  que a troca de conhecimentos 

entre os integrantes do grupo pode possibilitar a apropriação conhecimento sendo 

construído, já que os alunos  estão diante de indivíduos com conhecimento 

linguístico e técnico diferentes,  e dessa forma há um ampliação dos saberes em 

relação à área técnica e à língua. Trata-se do que os autores do projeto denominam 

de joint construction, ou trabalho em conjunto, uma forma de ensino colaborativo. 

Após a realização da produção textual, na etapa de Elaboração, avaliei o que 

precisava ser mais trabalhado com os alunos, de acordo com as dificuldades 

apresentadas no momento da escrita do texto, como por exemplo a utilização 
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equivocada  do artigo definido (the) em inglês na produção textual do grupo B. 

Comento sobre as dúvidas percebidas nas composições  no próprio quadro, 

tentando esclarecer melhor o problema, exemplificando, para que nas próximas 

composições possam, supostamente, resgatar o conhecimento e utilizá-lo em seus 

textos. Partimos para a elaboração de uma nova etapa, ou para re-elaboração da 

mesma fase, dependendo das características apresentadas no momento da 

execução da atividade, como vocabulário, compreensão do texto, aspectos 

gramaticais, etc. 

A minha proposta de trabalho é um ensino colaborativo, mas reconheço uma 

dificuldade que não deve ser só minha, mas de muitos outros professores de sair da 

prática onde o professor o centro de tudo, direciona, questiona, aponta, guia, 

encaminha e os alunos respondem e fazem as atividades propostas, típicas atitudes 

do ensino tradicional.   

Outra dificuldade que encontro é que por se tratar de uma língua estrangeira, 

percebo que a grande maioria dos alunos sente vergonha de se expor, de errar, 

talvez por serem mais velhos, pois trata-se de ensino subsequente, e o perfil do 

aluno já é de uma faixa etária maior e não se arriscam tanto quanto os adolescentes 

do ensino médio. 

O mesmo procedimento realizado com o texto Networks, repetimos com todos 

os outros artigos de livros didáticos selecionados pela coordenação e por mim, além 

de considerar os desejos dos alunos, como exibição de filmes, músicas, algumas 

tarefas escritas, levando em consideração a importância dos tópicos para o curso de 

Redes para a realização das atividades profissionais no futuro. Os demais textos 

trabalhados encontram-se em anexo. 

Com uma pedagogia baseada em estudos de diferentes gêneros, os alunos 

se familiarizam com textos distintos, observando o contexto, os Processos, o 

propósito de cada texto, reconhecem os gêneros e assim a leitura não se torna 

apenas uma atividade mecânica de tradução de palavras, mas de percepção que a 

forma se submete à função e seu contexto de uso, pois a língua é estudada 

considerando o contexto social e a influência do meio em sua configuração. Ao 

percebê-la como um sistema de escolhas disponíveis ao usuário, seu uso será feito 

de acordo com o propósito e sofrerá alterações de acordo com sua função 

(GOUVEIA, 2009). 
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Durante a etapa denominada Tarefa, na leitura dos artigos de livros didáticos, 

uma das atividades solicitadas consistia em reconhecer os estágios de cada texto, 

que se propõem a perceber os significados que são construídos passo a passo, pois 

como esclarece Martin (1992), trata-se de uma atividade sociossemiótica na qual 

não conseguimos transmitir os significados simultaneamente, mas em estágios ou 

fases, e também relacioná-los com seus objetivos, assim concluimos que 

poderíamos representar os estágios dos artigos de livro didático com o esquema:  

 

Introdução ^ Descrição ^ Função 

  

Os estágios nos indicam o que poderemos encontrar na leitura de um texto de 

determinado gênero, e como já havíamos abordado como se caracteriza cada uma 

das etapas, os Processos mais recorrentes em cada uma delas. Lembramos ao 

leitor que o símbolo ^, indica sequência de estágio. Trabalhar com a noção de 

estágios na leitura de um texto serve para mostrar de uma forma prática aos alunos 

que o propósito de um texto não é alcançado de uma só vez, mas em etapas ou 

fases, que denominamos estágios. Alguns são obrigatórios, outros não. Nos 

manuais, obrigatoriamente encontraremos comandos ou instruções. Trata-se de um 

estágio obrigatório, mas nem sempre encontramos uma introdução. Nesse caso, a 

introdução é opcional. 

Já estamos prontos agora para seguirmos para a próxima escala, que é o 

estudo do gênero de procedimentos em um manual, suas características e objetivos, 

para facilitar a compreensão de textos tão importantes para os técnicos de Redes, 

que precisam ler muitos manuais para realizar instalações de equipamentos. 

 

3.4.2 Segunda escala: Manual 

 

Para iniciar o estudo de um manual com os alunos no dia 25/06/2013, pensei 

em começar utilizando recursos multimodais: recorri  a um texto com ilustrações 

encontrado no livro Basic English for Computing  (GLENDINNING; Mc EWAN, 2011)  

que relacionava algumas gravuras às instruções de substituição de uma placa-mãe. 

As instruções estavam fora de ordem, e os alunos deveriam escolher a instrução 

que representava cada gravura. Em seguida, o material apontava para a forma que 

as instruções são dadas em inglês e para a ordem ou sequência que poderia 
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aparecer na leitura do manual. Havia também um exercício sobre verificação de 

vírus em um disco. Os alunos precisavam escolher os operadores verbais 

apropriados para os comandos necessários para a realização dos procedimentos.  

Aproveitamos para relembrar os comandos mais encontrados na área de Redes, os 

conectivos utilizados para indicar sequência e o modo imperativo.  

As gravuras com as instruções atraíram a atenção dos alunos, e o 

conhecimento prático da área de Informática fez com que eles tivessem facilidade 

em colocar as instruções em ordem, conforme solicita o exercício ilustrado na Figura 

30, no qual propus a decodificação da leitura de elementos paralínguísticos 

conhecidos por eles. 

  

Figura 30 - Apresentação de um manual. 

 

Fonte: atividade do livro ‘ Basic English for Computing’ (Glendinning; Mc Ewan, 2009, p.16) 
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A leitura das instruções contidas no exercício, a utilização dos comandos para 

a execução da substituição da placa-mãe e da verificação de vírus acionaram o 

conhecimento prévio dos alunos sobre as estruturas linguísticas dos manuais, 

possibilitando agora uma comparação entre um texto descritivo e um outro de 

procedimentos, como aponta a Figura 31: 

Consider  the texts below: 

A) Wans and worldwide communication 

 

 For long distance or worldwide communications, computers and LANS are 

usually connected into a wide area network (WAN) to form a single integrated network. 

The largest WAN in existence is the Internet. 

 Networks can be linked together by either telephone lines or fibre-optic cables. 

For example, ISDN (Integrated service digital network) and ADSL (Asymmetric digital 

subscriber line) are an international standard for transmitting digital text, sound, voice 

and video data over telephone lines. On the other hand, FDDI (Fibre distributed digital 

Interface) is an optical-fibre network. It transmits data at great speed -100 megabit per 

second. A variation called FDDT transmits data at 200 Mbps.  

 Modern telecommunications use fibre optic cables because data can be 

transmitted at a very high speed through the extremely wide bandwidths of glass fibre. 

The fibre system operates by transmitting light-pulses at high frequencies along the 

glass fibre. This offers considerable advantages: (i) the cables require little physical 

space; (II) they are safe because they don’t carry electricity; (iii) they avoid 

electromagnetic interference. 

 Networks on different countries can also be connected via satellite. Computers 

are connected by a modem either to ordinary telephone or fibre optic cables. 

 

B) FEATURES OF ED -10008 LOGICAL LAB UNIT 

 

 ED-10008 LOGICAL LAB UNIT is devised to design and test the circuit consisted 

of various kinds of digital and linear IC’s as well as transistors. 

 There are two characteristics in this product.  First, it has several built-in circuits, 

which are very useful for the experiment of circuits. Second, all the connectors , 

switches, lamps and knobs are located in order to make it convenient to connect 

components and experiment them. 

 Power is supplied from either AC 120V or 240V. DC power supply is contained in 

this product. 

 

C) INSTALLING BATTERIES IN THE  REMOTE CONTROL. 

1- Open the cover of the remote control unit. 

2- Press the battery compartment cover gently and slide the cover off. 

3- Insert the batteries included in this system; 

4- When you need to replace these batteries, use two UM-1’ 4AAA’, IEC RC3 (1,5V) 

or equivalent batteries. Be sure to insert the batteries so that their positive (+) and 

their negative (-) polarities match the polarities indicated in the compartment. 

Batteries installed incorrectly may leak and cause damage. 

5- Slide the cover on. 
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Figura 31 - Estudo do gênero de procedimentos por meio de comparação de diferentes textos. 

Fonte: Excertos de textos do livro Infotech (ESTERAS, 2003). 

  

No dia 01/07/2013, trabalhamos com textos, realizando uma leitura guiada 

(detailed reading) e utilizando as etapas do projeto Reading to learn. Os alunos 

receberam uma folha com três textos distintos: (1) Wans and worldwide connections, 

(2) Features of a circuit e (3) Installing batteries in a remote control. Dividi a turma 

em seis grupos, sem critérios específicos para formação de grupos. Dois grupos se 

responsabilizavam por cada texto, e em seguida discutíamos os questionamentos 

com todos os grupos, formando um grande grupo. 

Na etapa de Preparação, os alunos falaram sobre o assunto do texto, e 

conseguiram de imediato perceber que o texto tratava de redes numa escala mais 

ampla que rede local. Eles sabiam como elas se conectavam antes de ler o texto. No 

momento da previsão de vocabulário, mencionaram algumas palavras relacionadas 

ao tema que já conheciam em inglês, como cables, link, modem, connect, data, e 

depois constataram que estas palavras estavam realmente no texto, o que facilita a 

compreensão do que se lê. Quando foram questionados sobre quem seriam os 

leitores do texto, eles responderam que seriam eles mesmos, como estudiosos da 

área, profissionais de Redes, e acharam que aquele tipo de texto poderia ser 

encontrado em livros da área, por estar organizado de forma didática.  

O primeiro texto a ser abordado (Wans and worldwide communications) foi o 

que apresentava alguns tipos de redes de computadores e suas conexões. Os dois 

grupos que trabalharam com esse texto falaram sobre suas conclusões ao serem 

solicitados, como por exemplo, as vantagens que já conheciam sobre a utilização de 

fibra ótica para conectar as redes de computadores que foram mencionadas no 

texto, sobre a segurança por não conduzir energia elétrica e o fato de evitar 

interferência magnética. Também informaram que a conexão de redes por telefones 

estava em desuso.  

Outros dois grupos trabalharam com o segundo texto (Features of a circuit). 

Perceberam que o assunto era a caracterização de um dispositivo eletrônico, e a 

informação da voltagem para utilizar o produto. Acharam que a língua foi utilizada de 

forma muito objetiva e precisa, como se fosse um manual, embora não houvesse 

nenhuma instrução ou comando. Chamei a atenção para a utilização de Processos 

existenciais para caracterizar o dispositivo eletrônico, além do Processo relacional.  
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Os grupos restantes falaram sobre o último texto (Instaling batteries in a remote 

control) sobre instalações de pilhas em um controle remoto. Reconheceram que se 

tratava de instruções e me perguntaram se o termo battery era um falso cognato ou 

também poderia ser traduzido como bateria. Expliquei que naquele contexto a 

palavra seria equivalente à pilha, pois inclusive foi mencionado o tipo de pilha que 

deveria ser utilizado, mas que a palavra também poderia significar bateria. 

Na fase denominada Foco, questionei sobre o reconhecimento do gênero do 

texto, o objetivo, e os Processos mais frequentes.  

Os alunos reconheceram os estágios de seus respectivos textos, no momento 

da realização da Tarefa, quando apontaram o objetivo de cada estágio, e os 

Processos utilizados para conseguir atingir o objetivo proposto. Também 

identificaram Participantes dos Processos mencionados. No primeiro texto sobre 

Wans, que são Redes de computadores de áreas amplas, identificaram as seguintes 

fases: introdução com o propósito de apresentar as Wans, com o predomínio de 

Processos relacionais (verb to be) e o corpo do texto tratando de suas conexões, 

abordando vantagens e desvantagens de cada tipo de conexão, com a utilização de 

Processos relacionais para apresentar as formas de conexão e Processos materiais 

para falar da transmissão de dados. 

No segundo texto, Features of a circuit, o objetivo também era apresentar e 

caracterizar um dispositivo eletrônico, por isso houve a predominância de Processos 

relacionais e existenciais, porém o último texto (Installing batteries in a remote 

control), tinha um objetivo diferente dos anteriores, pois pretendia  ensinar o 

procedimento de instalação de pilhas em um controle remoto, por isso a 

configuração do texto era diferente, a escolha de operadores verbais (open, press, 

insert, slide ) refletiam ações e houve a predominância de  Processos materiais. 

Na fase de Avaliação, os alunos compararam as diferenças observadas nos 

gêneros apresentados, apontaram suas características, os estágios mais frequentes 

observados nas Estruturas Esquemáticas, os Processos mais recorrentes nos textos 

informativos e nos manuais, a razão da predominância de tais Processos, e também 

perceberam que a escolha dos operadores verbais estava relacionada ao objetivo do 

texto: para  identificar ou apresentar algo (predominância de Processos relacionais 

para identificar ou existenciais para caracterizar, mencionando o que há em um 

equipamento  e materiais), dar instruções (predominância de Processos materiais).  
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Como atividade de Elaboração, além de questionar sobre a compreensão 

dos textos e revisão de vocabulário, solicitei que os alunos confeccionassem um 

glossário com termos técnicos e palavras novas, como ilustra o exemplo de um 

glossário elaborado por um dos alunos na Figura 32: 

 

  

Figura 32- Confecção de um glossário. 

 

Fonte: glossário elaborado por um aluno do curso. 
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Estudamos o gênero cuja sequência predominante é descritiva, utilizando a 

pedagogia de gênero na apresentação do computador, suas peças e funções, com 

os textos: What’s a computer? (11/06/2013), Units of memory - bits and bytes 

(17/06/2013), Networks (2406/2013), Voice input (08/07/2013) e Living in a digital 

age (15/07/2013). Todos os textos trabalhados encontram-se neste trabalho (cf. 

Anexos e Figuras). 

Algumas aulas eram dedicadas à diferenciação de gêneros distintos, como a 

aula realizada no dia 17/06/2013, na qual os alunos reconheceram diversos gêneros, 

e a aula do dia 01/07/2013, que teve como objetivo mostrar como o gênero de 

procedimentos se diferencia dos artigos estudados, e por essa razão, achei 

interessante comparar um pequeno manual com outros textos, para caracterizar o 

gênero que iríamos começar a estudar.  

No dia 08/07/2013, além do texto, trabalhamos com uma atividade de 

Elaboração para revisar vocabulário e abreviações sobre computação, pois haveria 

uma avaliação no dia seguinte, e assim os alunos fizeram uma espécie de revisão 

para a prova que aconteceu no dia 09/07/2013, na qual deveriam interpretar um 

texto sobre configuração de redes e utilizar o conhecimento dos termos específicos 

trabalhados nas aulas. A avaliação  se encontra no Anexo  10. 

No dia 16/07/2013, além de vocabulário e de alguns grupos de palavras 

(collocations) relacionados à área, trabalhamos com o gênero de procedimentos de 

um manual: entreguei aos alunos um texto sobre instalação de um modem com fio. 

Pedi à turma para formar grupos de quatro alunos, de forma a obter sete grupos. 

Eles procuraram os colegas dos quais estavam mais próximos, que geralmente eram 

aqueles com os quais tinham mais afinidade. A proposta foi a realização de uma 

leitura guiada, com a distribuição de atividades que consistiam desde a 

contextualização à caracterização do gênero. 

O slide (Figura 33) continha o texto com o qual eles deveriam trabalhar, para 

facilitar a visualização no momento da discussão dos grupos. Tratava-se de um 

manual de instalação de um roteador, equipamento utilizado para conectar o 

computador à Internet. Utilizei as etapas de Preparação, Foco, Tarefa, Avaliação e 

Elaboração propostas por Rose e Martin (2012) para trabalhar o texto com os 

alunos, de forma que eles pudessem contextualizá-lo, entender o propósito, como a 

língua se organiza para atingir objetivo do texto, as características do gênero e suas 

fases. 
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Figura 33 - Estudo de um manual. 

Fonte: Texto de manual de instalação de um modem com fio. 

  

No momento de Preparação, os grupos deveriam responder a alguns 

questionamentos, como o assunto do texto, o que conheciam a respeito do assunto, 

onde poderíamos encontrar esse tipo de texto, a previsão de palavras que poderiam 

ocorrer no texto e os possíveis Processos mais frequentes. A Figura 34 mostra o 

trabalho com as variáveis de Registro Campo (que explora o contexto) e Relações 

(os Participantes) na atividade que trabalhou a etapa de Preparação, além de 

reconhecer o gênero procedimentos, na etapa Foco:  

 

 

 

 

Figura 34 - Etapas de Preparação e Foco do texto ‘Installing a wired modem’. 

Fonte: Slides de minha autoria. 

 

Installing a wired modem router

A modem router is a device that connects your com 
puter or home LAN to the Internet.

- First , plug one end  of the phone  cord directly into a 
phone jack, and the other  end to the ADSL port on the 
touter.

- Then,   plug one end of the  Ethernet cable into your 
computer’s network port and the other end into na 
Ethernet  port on the router.

- Finally,  turn on your computer. To set up, or configure 
the router, you’ll need to put in some parameters, for 
example your ISP’s name and phone number.

Preparing to read

• Qual  é o provável assunto do texto?

• O que você sabe sobre esse assunto?

• Onde poderíamos encontrar tal texto?

• Quem é o seu leitor?

• Que palavras provavelmente encontraremos 
no texto?

• Que Processos possivelmente serão 
encontrados?

Preparing to read

• Como esse texto se diferencia da maioria dos 
textos lidos anteriormente?

• Como você denomina esse tipo de texto?

• Como se caracteriza?

• Que Processos são mais frequentes?

• Há alguma sequência de ações? Como está 
identificada?
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Na etapa Foco, os grupos deveriam mencionar a diferença entre esse tipo de 

texto e os que já havíamos lido anteriormente e eles responderam que o texto de 

instalação de um modem o verbo to be não aparecia tão frequentemente como nos 

outros textos, os operadores verbais que indicavam ações eram mais frequentes e 

havia indicação de uma sequência por meio de conectivos. Reconheceram o texto 

como Manual e apontaram como características uma sequência de instruções ou 

comandos, com verbos no imperativo. Os slides da Figura 35 mostram os 

questionamentos elaborados por mim para que fossem abordados nas fases de 

Tarefa e Avaliação trabalhados com os alunos: 

 

 

Figura 35 - Etapas de Tarefa e  Avaliação do texto Installing a  wired modem. 

Fonte: Slides de minha autoria. 

  

Na fase denominada Tarefa, os grupos deveriam identificar os estágios do 

texto, bem como identificar os objetivos e os Processos mais frequentes, pois assim 

eles poderiam perceber que os operadores verbais relacionados a ações eram mais 

recorrentes, porque o objetivo do texto é dar instruções ou comandos. 

Nesse momento, os alunos conseguiram identificar que havia uma Introdução, 

cujo objetivo era a apresentação do elemento modem, e em seguida os Comandos 

de Instalação, e uma Finalização, que poderiam ser assim representados: 

After reading

• Você consegue identificar  as fases ou estágios 
do texto?

• Como se caracteriza cada etapa?

• Qual é o objetivo de cada etapa?

• Que Processos são mais frequentes em cada 
estágio? 

• O que expressam os operadores verbais 
utilizados?

After reading

• Quais são as ideias principais do texto?

• Observe as ideias principais do texto e
escrevam um novo texto sobre o assunto do
mesmo gênero, adicionando novas
informações, se possível.

• Anote o vocabulário novo para a confecção do
glossário.
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(Introdução) ^  Comandos ^ Fim 

  

As características percebidas na Estrutura Esquemática são utilizadas pelos 

usuários como recurso para fazer previsões sobre a estrutura do texto, como 

esclarecem Martin e Rose (2008), e dessa forma podemos supor quais elementos 

devem ocorrer, quais são os elementos que podem ocorrer, onde devem ocorrer, e a 

frequência que eles podem ocorrer. Tais elementos definem o que denominamos de 

estágios que compõem os textos, que por sua vez podem ser obrigatórios, 

opcionais, sequenciais ou recursivos.  Os elementos obrigatórios sempre aparecerão 

em determinados tipos de texto, e determinarão o gênero. Os opcionais, como o 

nome já diz, não são obrigatórios, e os recursivos podem ser encontrados em 

posições diferentes em diferentes textos. Se ocorrerem os sequenciais, eles 

aparecem na mesma sequência. 

Há algumas críticas em relação à utilização da EPG (Estrutura Potencial de 

gêneros) como possibilidade para eventos de interação humana pela linguagem, 

argumentando que a EPG parece impor rígidos padrões sequenciais do texto, além 

de haver maior recursividade na dinâmica dos elementos da linguagem natural do 

que previsto na EPG (MOTTA-ROTH; HEBERLE, 2005), porém para tal crítica, 

concordo com Hasan (1995) quando afirma que qualquer teoria deve ter potencial de 

generalização para poder ser aplicada não apenas a uma instância de ocorrência, 

mas a todas de um mesmo tipo, para revelar a natureza delas. 

Uma outra justificativa da utilização  da EPG e da proposta de ensino de 

gêneros do projeto R2L é que  este projeto é uma proposta de democratizar o 

sistema educacional na Austrália por meio do desenvolvimento de habilidades tanto 

na leitura quanto na escrita, com o estudo dos gêneros o qual acelera a 

aprendizagem conforme os dados apontados nos resultados do projeto 

(www.readingtolearn.com.au/the_results) em  quatro vezes mais a faixa dos 

aprendizes que se encontravam nos níveis de desempenho mais baixo na sala de 

aula, e é possível adaptá-lo para alcançar resultados promissores em meu contexto 

escolar também. 

Ao tecer considerações sobre o gênero cuja predominância é de 

procedimentos,  como por exemplo, um manual, observamos que nem sempre há 

uma introdução do equipamento. Podemos encontrar os comandos ou instruções 

http://www.readingtolearn.com.au/the_results
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logo no início do texto, sendo então um elemento opcional, não se constituindo como 

um elemento determinante do gênero Manual, por isso é representado entre 

parênteses, para sugerir que pode aparecer ou não.  

Na etapa Avaliação, os grupos deveriam identificar as ideias principais do 

texto e elaborar um novo texto, como exibe a Figura 36, acrescentando novos 

elementos, além de anotar as palavras novas (collocations, que já havíamos 

estudado no dia 15/07/2013 no texto Living in a digital age e vocabulário referentes à 

área de computação) e seus significados, para a construção de um glossário, para 

ser apresentado ao final do curso.  

Trata-se de uma atividade em parceria (joint construction) com os alunos, pois 

esses estão em grupos e contam com a minha orientação, que serve como apoio ou 

andaime (scaffold) para que eles prossigam em direção à autonomia.  

As figuras apresentadas expõem o resultado final das produções, porém isso 

não acontecia de uma só vez. Eles escreviam e recebiam retorno sobre suas 

produções, e as refaziam até conseguirem um resultado satisfatório como os que 

foram apresentados na Figura 29 e as que estão exibidas na Figura 36, a qual exibe 

a produção escrita de manuais de instalação de um modem: 

 

 

Figura 36- Manuais de instalação de um modem escritos pelos grupos C/D 

Fonte: Produções escritas dos alunos (manuais). 
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Uma tarefa referente à fase de Elaboração foi a caracterização de um 

manual, por meio da observação dos estágios que já havíamos visto anteriormente, 

para determinar quais elementos são obrigatórios nesse gênero. Os alunos 

deveriam caracterizá-lo, e a partir das suas observações, elaboramos um material 

para o estudo de outros manuais, com as dicas resultantes da discussão, que 

indicaram os objetivos de um manual, os elementos que são obrigatórios e os 

opcionais (introdução). 

A Estrutura Esquemática do manual, segundo Martin e Rose (2008): (Intro)^ 

Inst^ Seq^ Final, sendo algo opcional o que está entre parênteses. 

A primeira observação feita pelos alunos foi o reconhecimento do objetivo de 

um manual, que diferentemente dos textos de descrição, tem como finalidade dar 

instruções para algum procedimento, seja de instalação, manuseio, configuração de 

algo. 

        Escrevemos as dicas para a familiarização com o gênero de procedimentos e 

adicionei alguns exemplos para serem estudados, com as observações feitas 

durante a atividade realizada na etapa de Elaboração, como vemos na Figura 37. 

 

 

 

 

 37 – Considerações sobre o estudo de um Manual. 

Fonte: Manual de instalação da câmera AXIS M 11. 
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  A outra observação relevante foi à utilização de verbos de ação ligados 

à área (Processos materiais) como set up, connect, click, press, entre outros. O uso 

de conectivos ou números ordinais para indicar uma sequência também foi 

apontado, bem como a utilização do modo imperativo dos verbos para indicar os 

comandos. 

Um outro tipo de texto do gênero de procedimentos, bem semelhante ao 

manual e bem típico da área de Redes é denominado de tutorial, o qual corresponde 

à próxima escala. 

 

3.4.3 Terceira escala: tutorial 

 

A penúltima escala antes do pouso final é a escala dos tutoriais. Ao 

estudarmos as dicas que confeccionamos juntos, e os exercícios sobre manuais que 

acompanhavam as dicas na escala anterior (manuais), preparamo-nos para estudar 

os próximos textos: os tutoriais. 

Tutoriais são de extrema importância para os alunos do grupo de Redes, já 

que são textos que provavelmente lerão muito durante e após o curso, pois ensinam 

passo a passo como devem instalar programas, dispositivos, equipamentos, etc. 

São muito semelhantes aos Manuais, já que também pertencem ao gênero de 

procedimentos, porém se encontram basicamente na Internet, e por isso são mais 

interativos e menos formais, como se o leitor estivesse mais próximo. 

Estudamos um tutorial sobre a instalação de um modem, e já havíamos lido 

um manual que também ensinava a instalar um modem, para que pudéssemos 

comparar os dois gêneros e perceber as semelhanças e diferenças, como veremos 

adiante. 

Em meu texto de campo de 23/07/2013, há anotações de que trabalhamos o 

texto de um tutorial. Como havíamos lido vários manuais, inclusive um sobre a 

instalação de um modem com fio, aproveitei para começar com um tutorial que 

abordasse o mesmo assunto. Realizamos uma leitura guiada, com a turma dividida 

em seis grupos. Todos deveriam realizar as atividades propostas, porém cada grupo 

se responsabilizaria por iniciar a discussão sob a incumbência de seu grupo. 

Utilizamos as etapas da pedagogia de gênero proposta por  Rose e Martin (2012) 

que sugerem vários momentos para o desenvolvimento do estudo de um gênero:  



137 
 

 

Preparação, Foco, Tarefa, Avaliação e Elaboração, como temos trabalhado com 

os textos de diferentes gêneros. 

O primeiro grupo ficou responsável pela discussão da etapa de Preparação: 

deveria falar sobre a identificação do assunto do texto, onde poderíamos encontrar 

aquele tipo de texto, as palavras e estruturas que possivelmente seriam 

encontradas, quem seria o provável leitor do texto. 

O segundo e terceiro grupos se responsabilizaram pela etapa de 

aprofundamento da leitura, no momento do Foco, deveriam mapear a estrutura 

esquemática, de acordo com o objetivo de cada uma, por exemplo: introdução, 

instruções, conclusão, etc. e observar os Processos mais recorrentes de cada uma 

das fases. Dividi o texto em duas partes e cada grupo abordou o objetivo de sua 

parte e os Processos mais utilizados. 

Na etapa da Tarefa, o quarto grupo deveria caracterizar o gênero Tutorial, 

mostrando as características no próprio texto. 

Na etapa de Avaliação, o quinto e o sexto grupos deveriam fazer uma 

comparação com o manual, estabelecendo as semelhanças e diferenças, além de 

observar todo o vocabulário novo, operadores verbais utilizados, collocations 

(combinações de palavras que ocorrem em uma língua), etc. 

A Elaboração consistiu em uma discussão sobre o tutorial: os alunos 

conseguiram identificar o assunto, o objetivo, os estágios do texto, mas não 

reconheceramo o gênero. Pensaram que era um manual. Nesse momento, 

discutimos sobre o nível de formalidade dos textos: qual texto era mais formal, o que 

havíamos lido anteriormente sobre manual ou o atual? Todos concordaram que o 

anterior era mais formal.  Expliquei que o texto atual se tratava de um tutorial, pois 

apesar de também dar instruções, os tutoriais são mais interativos e menos formais, 

pois as instruções são lidas pelos usuários conectados à Internet, assemelhando-se 

a  uma  conversa face a face, como se o usuário estivesse mais próximo.  

Segundo Eggins (2004), quanto maior é a proximidade entre os usuários da 

língua, menor é a formalidade. É comum a presença de orações condicionais e de 

operadores modais nesses textos, com a intenção de mencionar possibilidades e 

apresentar sugestões para resolver possíveis problemas. O último parágrafo do 

texto extraído de um tutorial exibido na Figura 38, ilustra bem esse tom mais 

descontraído e menos formal:...’Don’t panic if you can’t immediately get a 

connection. Take a break, get some fresh air, review the instructions and start over if 
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necessary’ (não entre em pânico se você não conseguir imediatamente uma 

conexão. Dê um tempo, respire, reveja as instruções e recomece, se necessário). 

Na Variável de Registro Relações, o manual se dirige a qualquer um que o lê, 

e é mais formal, pois é mais técnico,  enquanto  o tutorial se dirige ao usuário virtual, 

que pode inclusive estar conectado, consultando-o no momento da operação do 

equipamento, sugerindo, assim, escolhas que indiquem maior proximidade. Na 

Variável de Registro Modo, os dois textos também se diferenciam, pois o manual 

encontra-se junto ao equipamento ou na internet, enquanto o tutorial é encontrado 

principalmente na internet, pressupondo maior contato e ocasionando impacto nas 

escolhas interpessoais. 

 

Quadro 7:  As variáveis de Registro de um  manual e um tutorial. 

 

Fonte: adaptação das Variáveis de Registro (EGGINS, 2004). 

  

Os alunos observaram a predominância dos Processos Materiais, como por 

exemplo os que foram utilizados no tutorial exibido na Figura  38, representados 

pelos operadores verbais click, install, open, specify, follow, que representam as 

ações que precisam ser executadas para a instalação do modem. Os alunos já 

haviam sido apresentados às noções de Processos, vistos na aula do dia 10 de 

junho de 2013, na ocasião do estudo da concepção de língua por meio da 

Sistêmicofuncional, quando também foram apresentados os Participantes 

representados pelos grupos nominais, que executam ou são afetados pelos 

Processos. Foi mencionado, ainda, que o modo imperativo era utilizado nos manuais 

para realizar comandos e de conectivos ou numerais para indicar sequência. 

Perceberam que esse tutorial estava disponível na Internet porque há uma 

recomendação de clicar em um termo (related topic) para obter maiores informações 

e acharam o último parágrafo informal e semelhante a uma conversa com o leitor. 

Aproveitei essas observações para mostrar a diferença entre a objetividade e a 

Variáveis de 

Registro 

Manual Tutorial 

Campo Instruções ou procedimentos de instalação 

de equipamentos. 

Instruções ou procedimentos de 

instalação de equipamentos. 

Relações Participantes/usuários distantes. Participantes/usuários 

conectados; mais próximos. 

Modo Texto que acompanha o equipamento; pode 

também ser encontrado na internet. 

Texto encontrado na internet. 
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formalidade encontradas em um manual e a proximidade do leitor e um tom menos 

formal característico do tutorial por estar presumidamente mais próximo do leitor, por 

estar conectado, que indicam o modo como o contexto, mais especificamente a 

variável Relações, em detrimento da proximidade autor-leitor, determinam as 

escolhas feitas no texto. 

Estudamos outros tutoriais, como Dreamweaver ( programa de criação e 

edição de páginas para internet) , Flash (programa para exibir vídeos e sites 

animados), HTML (linguagem usada para configuração de sites)  e Ubuntu (sistema 

operacional),  sendo o último uma sugestão do coordenador da área de Redes, 

enquanto os demais  estavam previstos na ementa. O tutorial trabalhado com os 

alunos foi sobre a instalação de um modem, que foi comparado com o manual de 

instalação lido anteriormente. 

Procurei um tutorial sobre o mesmo tema do manual porque queria que os 

alunos percebessem que, apesar de o assunto ser idêntico (Variável de Registro 

Campo), e de presenciarmos comandos ou instruções sobre o mesmo tema, a 

instalação de um modem, notamos um tom mais informal, mais íntimo com o leitor 

no gênero tutorial, por presumir que o leitor está mais próximo, já que está 

conectado (on line), ou seja, ocorre uma diferença na Variável de  Registro (relação 

entre os Participantes): no texto de um manual, há um distanciamento maior, por 

isso a língua é mais formal e objetiva, enquanto no tutorial, há uma suposta 

proximidade com o leitor, o que ocasiona mudança na utilização da língua, maior 

informalidade. 

Eggins (2004) explica sobre as relações que ocorrem em uma interação 

comunicativa, com diferentes graus de afetividade, contato e relação de poder entre 

eles. As escolhas lexicais sofrerão alterações de acordo com a variação desses 

elementos, como já foi exibido na Figura 14, a qual ilustrou as variações linguísticas 

que ocorrem uma situação formal e informal. 

A Figura 38 exibe o Tutorial estudado, e podemos perceber na prática como o 

texto se apresenta por meio de um registro informal, apesar de tratar de uma 

instalação de um mesmo equipamento já estudado anteriormente em um texto 

extraído de um manual. As escolhas lexicais indicam maior proximidade pelo fato de 

os Participantes da interação estarem mais próximos (on line): 
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Figura 38 - Estudo dos tutoriais. 

Fonte: Tutorial de instalação do modem Wizard. 

  

Em outro momento, no dia 09 de setembro de 2013, estudamos um tutorial 

que ensinava os comandos para se criar uma página na web utilizando a linguagem 

HTML, usada para confeccionar páginas da web. 

O Tutorial de HTML é extenso, por isso trabalhamos com esse texto em um 

laboratório de informática, para que todos os alunos pudessem acessar o site da 
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escola disponível e para que pudessem visualizar o Tutorial no site dos docentes. 

Como estávamos em laboratório, a turma não foi dividida em grupos. Discutimos o 

assunto de uma forma geral. 

Utilizamos a pedagogia de gênero e suas etapas (Preparação, Foco, Tarefa, 

Avaliação, Elaboração) para trabalhar os textos dos tutoriais, como fizemos com os 

demais estudados. 

Na etapa da Preparação, os alunos falaram sobre o provável assunto do 

texto, quem seriam os leitores, onde se encontraria o texto e a previsão de 

vocabulário e estruturas. Eles já conseguiam prever os operadores que seriam 

utilizados, e palavras referentes ao assunto, como tags, code, page, etc, pois já 

conheciam o assunto. 

A seguir, no momento do Foco, os alunos deveriam identificar o objetivo do 

texto e mostrar as partes da introdução que sugeriam interação com o usuário. Na 

etapa da Tarefa, os alunos deveriam fazer o mapeamento da Estrutura 

Esquemática, identificando os estágios de acordo com o objetivo de cada um deles, 

objetivos e Processos mais utilizados em cada estágio. Mais uma vez relacionamos 

as escolhas dos operadores (Processos) aos objetivos de cada fase. 

Nesse tutorial, os alunos identificaram os seguintes estágios: 

 

 Introdução ^ Explicações ^ Comandos ^ (Sugestões) ^ Finalização 

  

Lembramos ao leitor que o símbolo ^, indica sequência de estágio, o 

parêntese indica que é algo opcional. Alguns tutoriais não apresentam todos os 

estágios mencionados, porém os comandos ou instruções estão sempre presentes, 

ou seja, são estágios obrigatórios (HASAN, 1989) e é muito frequente a utilização de 

uma introdução e de sugestões utilizando modalizadores (operadores modais) nas 

partes que sugerem interação com o usuário. 

Podemos visualizar o Tutorial sobre HTML trabalhado com os alunos no 

laboratório, ilustrado na Figura 39, que ensina como criar a sua primeira página da 

web. Os operadores verbais utilizados na introdução e nos comandos com cores 

diferentes foram marcados para que eles percebessem porque ocorreram essas 

opções linguísticas e suas funções no Tutorial. 
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Figura 39: Estudo do tutorial da linguagem HTML. 

Fonte: tutorial de HTML. 

 

 Na fase da Avaliação, pedi que os alunos se agrupassem com o objetivo de 

criar uma página da web a partir da utilização do bloco de notas, um programa de 

editor de textos do sistema Windows, e dos comandos HTML, utilizados para 

confeccionar páginas da web, relacionando o aprendizado da língua no estudo dos 

comandos aprendidos na linguagem HTML com o conhecimento da área técnica. Foi 

um trabalho interdisciplinar porque eles utilizariam os comandos aprendidos em 

HTML - The Basics Tutorial 

Part 1 - Your First Page 

Part 2 - Adding Text 

Part 3 - Positioning Text 

Introduct 

ion 

 

HTML is the language that makes the web work. It is the usual programming 

language used for most web sites you will visit. It is understood by nearly every 

computer in the world and is one of the most universal ways of creating 

documents. HTML may not have the best formatting tools and you cannot 

guarantee that your pages will look the same in every single browser but without 

it there would be no internet. 

 

You can, of course, use a WYSIWYG (What You See Is What You Get) HTML 

editor to make websites but they have 3 main disadvantages: 

 

They sometimes use excess code to create a look on a page which slows down 

loading times  

 

They do not always create fully compatible code  

 

Some WYSIWYG editors change any HTML code you enter by hand  

 

Because of these you can create much better pages by writing HTML by hand. I 

must admit that I don't do this much because it is much slower than using a 

WYSIWYG editor but I still know HTML as it is always good to have a 

background knowledge. I assure you that if you learn HTML you will create 

better web pages. 

HTML - The Basics Tutorial 

Part 1 - Your First Page 

Part 2 - Adding Text 

Part 3 - Positioning Text 

Introduct 

ion 

 

HTML is the language that makes the web work. It is the usual programming 

language used for most web sites you will visit. It is understood by nearly every 

computer in the world and is one of the most universal ways of creating 

documents. HTML may not have the best formatting tools and you cannot 

guarantee that your pages will look the same in every single browser but without 

it there would be no internet. 

 

You can, of course, use a WYSIWYG (What You See Is What You Get) HTML 

editor to make websites but they have 3 main disadvantages: 

 

They sometimes use excess code to create a look on a page which slows down 

loading times  

 

They do not always create fully compatible code  

 

Some WYSIWYG editors change any HTML code you enter by hand  

 

Because of these you can create much better pages by writing HTML by hand. I 

must admit that I don't do this much because it is much slower than using a 

WYSIWYG editor but I still know HTML as it is always good to have a 

background knowledge. I assure you that if you learn HTML you will create 

better web pages. 

HTML - The Basics Tutorial 

Part 1 - Your First Page 

Part 2 - Adding Text 

Part 3 - Positioning Text 

Introduction 

 

 

HTML is the language that makes the web work. It is the usual programming 

language used for most web sites you will visit. It is understood by nearly every 

computer in the world and is one of the most universal ways of creating 

documents. HTML may not have the best formatting tools and you cannot 

guarantee that your pages will look the same in every single browser but without 

it there would be no internet. 

 

You can, of course, use a WYSIWYG (What You See Is What You Get) HTML 

editor to make websites but they have 3 main disadvantages: 

 

They sometimes use excess code to create a look on a page which slows down 

loading times  

 

They do not always create fully compatible code  

 

Some WYSIWYG editors change any HTML code you enter by hand  

 

Because of these you can create much better pages by writing HTML by hand. I 

must admit that I don't do this much because it is much slower than using a 

WYSIWYG editor but I still know HTML as it is always good to have a 

background knowledge. I assure you that if you learn HTML you will create 

better web pages. 

http://www.freewebmasterhelp.com/tutorials/html-basics/2
http://www.freewebmasterhelp.com/tutorials/html-basics/3
http://www.freewebmasterhelp.com/tutorials/html-basics/2
http://www.freewebmasterhelp.com/tutorials/html-basics/3
http://www.freewebmasterhelp.com/tutorials/html-basics/2
http://www.freewebmasterhelp.com/tutorials/html-basics/3
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inglês no Tutorial de HTML e produziriam uma página da web, tópico estudado na 

área de Programação. 

A fase de Elaboração consistiu na correção das páginas da web e orientação 

para os que apresentaram dificuldades na confecção das páginas. Mais informações 

sobre o estudo dos tutoriais pode ser encontrado em meu site de docentes da escola 

(www.ifrn.edu.br/docentes). 

Essa atividade foi interdisciplinar porque utilizou a leitura de comandos em 

inglês e ao mesmo tempo trabalhava a confecção de uma página introdutória da 

web, algo que estudavam na área de Programação. O objetivo era mostrar que a 

compreensão dos comandos em inglês permite que eles consigam executar 

programas e instruções na área, colocando a teoria em prática. 

 O diálogo com os professores das disciplinas técnicas no início do curso 

possibilita a realização de atividades em conjunto, interdisciplinares, as quais são  

bastante significativas para os alunos, uma vez que  os alunos percebem que o 

conhecimento da língua é útil  para executar tarefas  específicas da área. 

Um dos trabalhos sobre a página da web utilizando os comandos do HTML 

encontra-se a seguir na Figura 40, que mostra a utilização dos comandos de HTML, 

aprendidos nas aulas de inglês, na confecção de uma página da web sobre a origem 

da língua inglesa. 

 

 

http://www.ifrn.edu.br/docentes
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Figura 40 - Bloco de notas com a utilização de HTML para criação de uma página da web. 

Fonte: trabalho de criação de uma página da web com tema livre realizado por alunos do Grupo de 

Redes. 

  

Durante o diálogo com o coordenador no início do curso, escolhemos estudar 

um Protocolo, que trata das regras de comunicação entre os sistemas de 

computadores, mais conhecido, para se ter uma ideia geral, mas  não seria 

necessário explorar vários textos, já que essa leitura é mais  adequada para o curso 

de graduação, onde se  abordam as regras e normas da área de Redes de 

Computadores. 

 

3.4.4 Quarta escala: protocolo 

 

Esta é a nossa última escala. Nela abordaremos uma visão geral sobre os 

textos de Protocolos. 

Uma das definições de protocolo, em sentido geral, de uso cotidiano, é o 

conjunto de regras e procedimentos a serem adquiridos em uma cerimônia, sendo 

sinônimo de formalidade, cerimonial ou etiqueta. Na área de Informática e Redes, a 

definição de Protocolo também é um conjunto de regras, porém são regras 

necessárias para controlar a comunicação entre sistemas computacionais, e podem 
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ser implementados pela parte física (hardware), por meio de programação (software) 

ou por meio da combinação de ambos. 

A orientação que recebi do coordenador ao discutir sobre o uso dos 

protocolos nas aulas de língua inglesa foi a trabalhar com o Protocolo RFC 768, 

tendo em vista que ele é muito importante para a área de Redes porque determina 

as regras de comunicação entre os sistemas, descreve o protocolo de datagramas 

do usuário, o qual faz a entrega de mensagens independentes. Trata-se de um 

protocolo indispensável na área. 

Todos os alunos receberam cópia do Protocolo RFC 768, e mais uma vez a 

turma foi dividida em grupos. Todos deveriam fazer as atividades, mas o grupo 

responsável pela etapa de Preparação, iniciaria a discussão. 

O primeiro grupo deveria fazer a apresentação inicial do texto, apontando o 

seu assunto, o objetivo geral, os prováveis leitores e fazer a previsão de vocabulário 

e estruturas. Tratava-se da etapa de Preparação.  

No momento do Foco, outro grupo deveria observar as partes que 

compunham o texto (introdução, formato, campos, tamanho, interface e referências). 

A etapa da Tarefa foi dividida em dois grupos: um deveria observar o 

propósito dos estágios de introdução, formato e campos (espaços destinados aos 

dados fornecidos pelo Protocolo), observar os Processos mais utilizados para atingir 

os objetivos e o vocabulário novo, e o outro grupo apontaria as características e 

propósitos dos demais estágios, considerando Processos mais recorrentes e 

vocabulário utilizado. 

Para finalizar o estudo do gênero Protocolo, na fase de Elaboração, 

elaboramos juntos algumas considerações, baseadas no texto estudado e que, após 

discussão, foram apresentadas para o grupo em forma de slides. Nem todos os 

Protocolos apresentam todos esses estágios, mas podem apresentar alguns deles, 

como ilustra a Figura 41. 
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Figura 41 – Estágios do gênero Protocolo. 

Fonte: Slides sobre Protocolos produzidos em conjunto com os alunos. 

 

Adotei o estudo de diversos textos da área de Redes considerando o contexto 

em cada um deles, pois a língua é sensível ao contexto (THORNBURY, 2009) e 

sabemos que todos eles são inseridos em uma prática social. O estudo das 

Estruturas Esquemáticas, dos propósitos, das características línguísticas de cada 

um, pode ser utilizado para determinar as opções linguísticas adequadas a cada 

situação específica, dessa forma pode ser mais uma estratégia ou instrumento 

facilitador na compreensão do que lemos. 

A análise de gênero é o estudo das formas por meio das quais os contextos 

sociais causam impacto no uso da língua, por essa razão, ao entendermos do que  

trata o texto, onde ele circula, a quem se destina, ou seja, o trabalho com as 

variáveis de Registro (Campo, Relações e Modo (HALLIDAY, 1989), podemos 

prever como a língua é realizada linguisticamente nos textos.  Estudamos  as 

Estruturas Esquemáticas  dos gêneros, incluindo aspectos linguísticos, itens 

gramaticais, como uso de tempos verbais, modalidade, conectivos entre outros,  não 

como fins em si mesmos, mas como escolhas determinadas pela natureza do 

gênero em questão, relacionando-as  à função dos estágios do gênero,  já que se 

trata de uma atividade sociossemiótica, como esclarece Martin (1992),  na qual os 

significados se constroem gradativamente, pois não conseguimos transmiti-los todos 

ao mesmo tempo. Cada parte se integra para atingir o propósito do texto, seja de dar 

PROTOCOLOS

ETAPAS
 Introdução- É a descrição ou definição do 

protocolo;
 Formato- É o formato da mensagem, como os

dados são organizados;
 Fields (campos)- São espaços para informações

ou dados opcionais e/ou obrigatórios, em que
situações serão utilizados.

 Size- Quanto ocupa de espaço;
 Interface- Interface com o usuário e

especificidades do protocolo;
 References- Referências.
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instruções, apresentar elementos ou  estabelecer  regras necessárias para a 

comunicação de sistemas.   

A intenção de trabalhar com uma pedagogia adaptada, que teve como modelo 

à utilizada por Rose e Martin (2012) e baseada em gêneros foi uma tentativa de 

utilizar esse enfoque da LSF na compreensão de textos em inglês da área 

tecnológica, já que não há muitos relatos de pesquisas utilizando esse viés no 

ensino de IFE, como pontua Ramos (2004) ao declarar que há poucos estudos de 

cursos baseados em gêneros para o ensino de língua estrangeira na abordagem IFE 

e também de facilitar a compreensão dos textos de gêneros que os alunos precisam 

ler durante o curso e no desempenho de suas atividades, por meio de uma 

familiarização com os gêneros e reconhecimento de seus estágios. Outro aspecto é 

a utilização da adaptação da LSF para o ensino de inglês como língua estrangeira 

no contexto de IFE, enquanto que os autores trabalharam com inglês como língua 

materna.  

O trabalho de Ramos (2004) adota a proposta de estudo de gêneros de 

Swales (1990), que propõe uma abordagem sociorretórica, a qual recomenda aos 

usuários uma microanálise de linguagem e discurso como meio de examinar as suas 

áreas disciplinares, segundo apontam Hemais e Rodrigues (2005). Um exemplo de 

tarefa proposta para a conscientização retórica no estudo de gêneros, segundo 

Swales e indicado por Hemais e Rodrigues (2005), é o estudo de determinados 

elementos linguísticos considerados informais quando utilizados em textos 

acadêmicos, como por exemplo, o uso de pronomes na primeira pessoa, contrações 

verbais, indícios de informalidade.  A atividade no trabalho de Swales consistia na 

identificação de todos os elementos informais encontrados, como uma maneira de 

se criar uma consciência retórica.  

A minha proposta de uma pedagogia de gêneros para implementar a LSF nas 

aulas de IFE, isto é, no ensino de inglês como língua estrangeira, para ajudar na 

compreensão de textos da área de Redes utilizou   aporte da teoria sistêmica do 

funcionalismo de Halliday (1994)  e trabalhou sob uma perspectiva  sociossemiótica 

em que a língua é concebida como rede de escolhas relacionadas a variáveis de 

registro. O estudo da relação entre as variáveis do contexto e do texto permite 

antecipar informações sobre o texto, o que facilita a sua compreensão, sendo por 

essa razão muito utilizada durante as atividades realizadas com os alunos. 
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Motta-Roth e Heberle (2005, p. 13) esclarecem que ‘a abordagem hallidayana 

da gramática evidencia o caráter dialético entre a situação (o fazer) e sua 

materialização no léxico e nos níveis de significação da língua (o dizer)’, o que  

caracteriza seu aspecto semiótico. A abordagem sociossemiótica da língua 

concebe o texto como uma instância do uso da linguagem, a qual desempenha um 

papel em um contexto de situação, sendo a pedagogia de gêneros segundo a 

perspectiva sociossemiótica da LSF de Halliday (1994) o diferencial de meu 

trabalho.  

Essa é a última escala, e nosso voo chegou ao fim do ponto de vista logístico, 

já que, ainda fazendo a analogia com o voo, ele chegou ao seu destino, mas os 

passageiros poderão expressar suas opiniões sobre todo o voo, sempre com a 

intenção de melhor atendê-los nos próximos voos, por isso no próximo capítulo 

teremos as avaliações dos alunos sobre o curso e faremos uma analogia com cartas 

de sugestões utilizadas pelas empresas aéreas para ter acesso às percepções de 

seus passageiros sobre o voo, em nosso caso, observaremos as percepções dos 

alunos do curso em relação às aulas de IFE, suas avaliações e posicionamentos 

sobre a pedagogia adotada.  
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CAPÍTULO 4 

CARTA DE SUGESTÕES – AS PERCEPÇÕES DOS PASSAGEIROS 

 

Na década de 1980, ao realizar qualquer voo, havia nas divisórias dos aviões 

um lugar destinado às cartas de sugestões nas quais os passageiros relatavam suas 

impressões sobre o voo, suas opiniões, elogios, críticas com a intenção de tornar os 

voos cada vez melhores. As cartas eram recolhidas e enviadas em um malote que 

também continha relatórios como controle de bebidas, quantidade de alimentação, 

ocorrências do voo, diretamente para o setor de chefia de comissários, que 

direcionava as sugestões ou críticas para o setor correspondente, a fim de encontrar 

soluções. A chefia também se responsabilizava por respondê-las, ou solicitava ao 

setor que estava sendo mencionado que o fizesse, pois assim o passageiro poderia 

perceber que havia uma preocupação em resolver o problema.  

Atualmente, as cartas foram substituídas pelos SACs, Serviços de 

Atendimento ao Cliente, e por e-mails que chegam mais rapidamente ao setor 

responsável por respondê-los e solucionar possíveis problemas, além de 

mensagens em aparelhos celulares e aplicativos. No caso de minha pesquisa, esse 

momento corresponde ao final do curso ministrado aos alunos de Redes, quando 

tenho a intenção de conhecer as impressões dos alunos a respeito do trabalho 

realizado com a pedagogia de gênero, também com a intenção de efetuar 

mudanças, ou alterar os rumos, caso seja necessário. Pretendo utilizar o resultado 

da análise de necessidades e das percepções dos alunos como uma estratégia para 

efetuar transformações em minha própria prática, uma possibilidade de atualizar e 

tornar o ensino mais eficiente e, consequentemente, o aprendizado dos alunos. 

Ao final do curso de leitura para Redes ministrado e relatado nesta tese, no 

dia 07/10/2013, solicitei aos alunos que escrevessem sobre suas percepções das 

aulas de inglês técnico durante o semestre. Não havia necessidade de identificação, 

e aqueles que quisessem ou não tivessem terminado seu relato, poderiam entregá-

lo na aula seguinte. O tema indicado ao aluno para que escrevessem foi: minhas 

percepções sobre as aulas de inglês técnico. Vinte e nove alunos entregaram seus 

relatos. 

Para identificação dos alunos no armazenamento dos dados, utilizei a letra A 

para me referir a aluno, e um número cardinal sequencial para cada um, como forma 

de identificá-los, dessa forma teremos A1, A2, e assim sucessivamente, até A29. 
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Utilizarei o Sistema de Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005) para analisar as 

representações dos alunos realizadas linguisticamente para expressar seus 

sentimentos, julgamento de comportamento ou apreciações sobre o que ocorreu nas 

aulas de inglês do grupo. 

 Outras pesquisas relacionadas ao ensino da língua inglesa utilizaram o 

Sistema de Avaliatividade recentemente: Almeida (2008) estudou os recursos 

lexicogramaticais de atitude no discurso de dois professores universitários. Os 

resultados de sua pesquisa indicaram que a análise da atitude é muito útil para 

compreensão de significados interpessoais, pois ao expressar opiniões e avaliações, 

o falante/escritor tem a intenção de obter uma resposta de solidariedade do 

ouvinte/leitor, e essa compreensão pode contribuir para facilitar a comunicação entre 

os membros de uma comunidade. Vasconcelos (2013) abordou as apreciações dos 

alunos sobre suas produções orais, um estudo de caso com base no Sistema de 

Avaliatividade e concluiu que à medida em que os alunos aperfeiçoavam a 

oralidade, gradativamente deixavam de mencionar aspectos afetivos quanto ao 

desenvolvimento de suas produções orais e passavam a perceber mais aspectos 

estruturais da língua. 

O Sistema de Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005) apresentado e discutido 

no capítulo 2, no momento em que expus as aerovias ou caminhos utilizados em 

nossa pesquisa, será retomado neste capítulo para dar conta da análise das 

percepções encontradas nos textos produzidos pelos alunos em suas avaliações 

sobre o curso. 

A língua dispõe de várias opções para emitirmos avaliações, como pontua 

Vian Jr (2010), cujos recursos lexicogramaticais podem ser categorizados e 

analisados utilizando o Sistema de Avaliatividade, pesquisado amplamente por 

Martin e White (2005), mas também estudado e considerado por outros autores, 

tanto em língua inglesa, como Eggins e Slade (1997), o próprio Martin (2000, 2002, 

2003), White (2004), dentre outros, como em língua portuguesa, como os trabalhos 

constantes em Vian Jr, Souza e Almeida (2010), que relataram estudos sistêmicos 

funcionais com base no Sistema de Avaliatividade, apresentando a línguagem de 

avaliação em língua portuguesa. Os estudos foram compilados em um livro, o 

primeiro inclusive, sobre os recursos avaliativos utilizados pelos usuários da língua 

portuguesa.  
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Pereira (2010) utilizou o Sistema de Avaliatividade para investigar as 

avaliações explícitas ou implícitas sobre os professores, encontradas nas 

reportagens das revistas Veja e Isto é. As análises e reflexões desenvolvidas na 

pesquisa mostraram um julgamento negativo em relação à capacidade do professor 

de desempenhar suas funções, sendo responsabilizado pelos problemas da 

educação brasileira.  A formação do professor fora sempre considerada insuficiente. 

Houve uma pequena inclinação para o polo positivo na revista Isto é. 

Uma outra pesquisa investigou a linguagem de reflexão de uma professora de 

língua inglesa (AQUINO, 2012)  sob a ótica do Sistema de Avaliatividade, indicando 

que as ações da professora refletiam seus valores e concepções de 

ensino/aprendizagem, além de sua experiência profissional, promovendo uma 

reflexão sobre novas formas de abordar os cursos de formação docente. Esses 

exemplos de pesquisas ilustram que o recurso do Sistema de Avaliatividade permite 

observar as avaliações por meio das opções linguísticas presentes nos textos orais 

ou escritos. 

Ao escolhermos o léxico para avaliar algo, partimos de sistemas semânticos 

que são realizados no nível lexicogramatical, com possibilidade de ampliar, reforçar 

ou reduzir o que avaliamos, por isso Martin e White (2005) explicam  que o Sistema 

de Avaliatividade é considerado um sistema interpessoal no nível semântico-

discursivo. 

 Vian Jr (2010) pontua ainda que o Sistema de Avaliatividade encontra-se 

relacionado à variável de registro Relações, pois trata dos sentimentos, das 

avaliações dos participantes envolvidos na interação, e utiliza léxico avaliativo para 

emitir suas posições perante o que se discute. Podemos visualizar as relações entre 

os elementos do contexto da situação (Registro), semântica discursiva e a 

lexicogramática no Quadro 8: 

 

Quadro 8 - Relação contexto/registro, semântica-discursiva e lexicogramática 

 

l 

Fonte: O Sistema de Avaliatividade e a linguagem de Avaliação (Vian JR, 2010) 

  

Registro Semântica-Discursiva Lexicogramática 

Relações Negociação 

Avaliatividade 

Envolvimento 

Léxico de avaliatividade 
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Para melhor compreender o quadro acima, é importante ressaltar que, na 

teoria sistêmico-funcional, a linguagem é concebida em três estratos, como propõe 

Halliday (1994): um estrato grafo-fonológico, onde encontramos  as letras e sons; 

outro plano, denominado lexicogramatical, no qual encontramos os fraseados no 

nível da oração, e um terceiro nível mais abstrato, acima do nível da oração, onde 

encontramos os significados, que é o estrato semântico-discursivo, no qual o 

Sistema de Avaliatividade se encontra, e se realiza por meio de termos lexicais. A  

Figura 42 representa a relação entre os três estratos: 

 

 

Figura 42: Estratos da linguagem. 

Fonte: Adaptado/traduzido de Droga e Humpfrey (2005). 

  

Droga e Humpfrey (2005) acrescentam que podemos intensificar ou graduar 

as avaliações feitas por meio de adjuntos intensificadores, enfatizando a intensidade 

da avaliação. 

Conforme Martin e White (2005), o subsistema de Atitude se subdivide em 

Afeto, Julgamento e Apreciação, que serão identificadas nas representações 

construídas pelos alunos veiculadas em suas avaliações sobre o que envolveu as 

aulas de IFE de que eles participaram.  

A partir da compilação dos textos e da observação dos itens avaliativos, com 

foco na Atitude, o total aproximado geral das ocorrências foi 65, sendo  que 2 

pertencem à categoria de Afeto; 4,  à de Julgamento e 59 , à  de Apreciação, como 

expostas no Quadro 9: 
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Quadro 9 - Ocorrências do Subsistema de Atitude na pesquisa. 
 

 

 

Categorias de Atitude Número de ocorrências 

Afeto 2 

Julgamento 4 

Apreciação 59 

Total de ocorrências 65 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A categoria de Apreciação apresentou quase 100% de ocorrências, por isso 

será a primeira a ser apresentada, em seguida abordaremos a categoria de 

Julgamento e, finalmente, a de Afeto. 

Martin e White (2005) pontuam que a Apreciação está  relacionada ao 

subsitema de Atitude, e retrata o modo como fazemos avaliações e atribuímos 

significados às coisas, objetos e fenômenos. Almeida (2010) acrescenta que há uma 

institucionalização de sentimentos ligados à avaliação sobre a forma, composição, 

aparência, ao impacto e ao valor de objetos, processos e performances. 

Em relação ao percentual, podemos representar graficamente as ocorrências 

de cada categoria, como ilustramos no Gráfico 1 que segue: 

 

Gráfico 1 - Percentual de ocorrências do subsistema de Atitude nas percepções dos alunos. 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O Gráfico 1 nos mostra que a categoria de Apreciação tem o maior percentual 

de ocorrências (91%), em seguida temos a categoria de Julgamento, com 6% das 

ocorrências  e, por fim, a categoria de  Afeto com 3% do total das avaliações de 

Atitude realizadas.  

A realização linguística da Apreciação pode acontecer por meio de orações 

completas ou pela ocorrência de alguns itens gramaticais, como epítetos.  

Vian Jr (2010) acrescenta que algumas vezes utilizamos itens lexicais como 

substantivos, que, no cotidiano são desprovidos de avaliação, apenas nomeiam 

algo, mas dentro de um determinado contexto de situação e da relação entre os 

participantes, podem assumir características ofensivas ou preconceituosas, por essa 

razão, o contexto é importante e essencial ao considerar as escolhas linguísticas e 

as possibilidades de avaliação. 

Eggins e Slade (1997) sinalizam  que a apreciação engloba as reações dos 

falantes e as avaliações da realidade. Ela  se divide em três tipos: Reação, 

Composição e Valoração, como  vemos na Figura 43: 

 

 

Figura 43 - Os tipos de Apreciação. 

Fonte: Almeida (2010, p110). 

  

A  subcategoria de Reação, como o próprio nome diz, retrata a forma que as 

pessoas reagem ao mundo ao seu redor, e pode ser de dois tipos: Impacto ou 

Qualidade. 

A Reação-Impacto descreve o impacto emocional que um objeto causa sobre 

alguém. Segundo Almeida (2010), esse tipo de Reação pretende responder à 

seguinte pergunta:  isso mexe comigo? 
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O outro tipo de Reação é denominado Reação-Qualidade, já que faz uma 

avaliação sobre a qualidade de algo. É muito comum a utilização de processos 

mentais como gostar, odiar, detestar, desejar, e outros que expressem afeição para 

representar a Reação-Qualidade, que pretende responder à pergunta: isso me  

agrada?  

Os alunos expressaram reações  de Impacto positivas em duas ocorrências, 

correspondendo a um percentual de 33% da Reação-Impacto, e  quatro ocorrências 

de Reação-Impacto negativa, correspondendo a um percentual de 67% da Reação-

Impacto, como podemos visualizar no Gráfico 2: 

 

 

 

Gráfico 2 - Percentual de ocorrências da Reação Impacto. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

As reações de Impacto positivo indicaram que a abordagem de IFE foi 

considerada um fator que facilitou os estudos da língua para os alunos do curso, e a 

pedagogia de gêneros ampliou  a  identificação dos gêneros, como ilustram os 

exemplos (1) e (2): 

(1) O inglês técnico facilitou meus estudos. (A4) 

(2) A pedagogia de gêneros abriu-me o leque de identificação de um 

texto trabalhado. (A4) 

 

As reações de Impacto negativo se relacionaram à duração da disciplina de inglês, 

que é de um semestre, considerada curta para o curso (uma ocorrência), à falta de 
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conversação no curso (uma ocorrência) e ao desejo de ter mais músicas nas aulas (duas 

ocorrências): 

(3)  A duração da disciplina é curta (apenas um semestre), podendo ser 

repensado para durar o período do curso de Redes. (A14) 

(4) Temos para criticar é a falta de conversação, mas dá para entender que 

temos que aprender apenas coisas voltadas para área técnica...(A9) 

(5) Falta um pouco mais de música para melhor fixar a pronúncia de 

palavras. (A11) 

(6) Mais músicas acelerariam nossos conhecimentos em palavras além de 

deixar a aula mais descontraída e com a participação total da turma. 

(A16) 

  

Apesar de praticar um pouco a conversação com os alunos ao trabalhar o 

gênero entrevista, quando estudamos o Presente do Indicativo em inglês, e termos 

praticado oralmente as perguntas básicas sobre idade, naturalidade, profissão, entre 

outras, não foi considerado suficiente para este aluno (A9), que gostaria de ter 

trabalhado mais a conversação. Em geral, havia muita resistência dos demais 

alunos nas aulas em que eu tentava abordar a conversação. Eles se sentiam 

envergonhados e não falavam inglês quando eram solicitados. 

Trabalhei quatro músicas com os alunos: Someone like you, da cantora 

Adele; Clocks, da banda inglesa Coldplay; Nothing on you do cantor Bruno Mars e 

Dust in the wind, da banda Scorpions. Utilizava os últimos quinze minutos de 

algumas aulas para colocar a música, cantar com os alunos e discutir o assunto e 

vocabulário.  Voltei aos registros de aula no diário e observei que somente no dia 

30/07/2013 havia um registro de música, mas sequer coloquei o nome da canção. 

Só me recordei das aulas com músicas quando revi o material preparado com as 

letras que distribuí para os alunos.  Essa atitude provavelmente deve-se à 

preocupação em implementar o trabalho com gêneros, e acabei deixando de lado 

atividades que representavam os desejos dos alunos. 

Tratava a música como uma atividade de recreação, para descontrair um 

pouco a aula, pois os textos técnicos são mais densos e requerem mais dos alunos 

na compreensão. Percebi com o resultado da avaliação das representações dos 

alunos que eles gostariam de trabalhar mais músicas não somente para descontrair, 
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mas como uma forma de adquirir mais vocabulário e melhorar a pronúncia, com a 

interação da turma.  

A Reação-Qualidade é um outro tipo de reação, e indica o quanto algo agrada 

ou não ao avaliador. Registrei a ocorrência de vinte e duas instanciações desse tipo 

de reação nas percepções dos alunos, distribuídas nas seguintes categorias: aulas, 

textos, trabalhos em grupo e músicas, já que indicavam as avaliações sobre esses 

itens, como indica o Quadro 10: 

 

Quadro 10 - Ocorrências da Reação-Qualidade nas percepções dos alunos. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
  

A categoria mais recorrente nas representações dos alunos ao expressar o 

quanto algo os agradava foi em relação às aulas (9 ocorrências),  às quais  eles 

apreciaram por considerarem que ampliaram seus conhecimentos ao serem 

capazes de reconhecer os tipos de textos, aprenderem novo vocabulário e também 

gostaram da  maneira dinâmica como  a sala era organizada para promover a 

interação com os colegas, facilitando assim a  aprendizagem, conforme ilustram os 

exemplos de (7) a (10): 

 (7) As aulas foram ótimas, aprendi bastante e ampliei meu conhecimento. 

(A18) 

(8) As nossas aulas sempre foram bastante produtivas para a turma, pois 

aprendemos novas palavras e a reconhecer os tipos de texto. (A17) 

(9) A maneira que a sala é organizada é legal e bem dinâmica, pois nos 

ajuda na relação com os colegas de classe. (A6) 

(10) A aula está sendo muito proveitosa, de bom entendimento. (A11) 

 

As instanciações que expressaram Reação-Qualidade nas percepções dos 

alunos podem ser visualizadas no Gráfico 3:  

CATEGORIAS AVALIADAS OCORRÊNCIAS 

Aulas   9 

Textos 7 

Trabalhos em grupo 4 

Músicas 2 

Total de ocorrências 22 
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Gráfico 3 - Percentual de ocorrências da Reação-Qualidade. 
Fonte: dados da pesquisa. 

  

Segundo Almeida (2010), acontece na Apreciação algo semelhante ao 

Julgamento: uma institucionalização de sentimentos, e esses sentimentos se 

relacionam à forma à composição, à aparência, ao impacto, ao valor de objetos e 

performances. Além da reação que as coisas provocam nas pessoas, há um tipo de 

apreciação que concentra os sentimentos em relação à organização e à forma pela 

qual os objetos ou coisas foram elaborados. É o que denominamos de Composição, 

que se divide em Proporção (relata o equilíbrio das coisas), ou Complexidade (relata 

o nível de complexidade dos elementos). 

Nas representações dos alunos, encontramos quatro ocorrências referentes à 

Composição da pedagogia de gêneros e sete ocorrências relatando a Complexidade 

da pedagogia adotada para estudar os diferentes gêneros, como podemos visualizar 

no Gráfico  4: 

 

Gráfico 4 – Percentual de Ocorrências da Apreciação Composição 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 A Apreciação-Composição foi utilizada pelos alunos para representarem uma 

avaliação sobre a graduação do equilíbrio na aprendizagem proporcionado pela 

pedagogia de gêneros, a melhora gradativa na compreensão dos textos e no 

conhecimento da língua, como vemos nos exemplos de (11) a (14) seguir: 

(11) As aulas elevaram de maneira considerável o meu nível de 

conhecimento sobre inglês. (A24) 

(12) Ás vezes não entendemos algumas palavras ou frases que estão no 

texto, então sabendo o tipo de texto adequado para cada situação 

podemos identificar muito melhor. (A12) 

(13) As aulas estão no caminho certo para a compreensão do que 

precisamos na nossa área.  (A12) 

(14) O aluno fique cada vez mais familiarizado com os termos da área 

técnica. (A14) 

 

Outra forma de Apreciação trata da complexidade da pedagogia de gêneros, 

no que consiste esse tipo de abordagem e o que esse processo ocasiona, algo que 

foi observado e retratado pelos alunos em suas percepções de aula de IFE, 

conforme os exemplos (15) a (17): 

(15)  Eu consigo perceber e ver o desenvolvimento da turma e o meu em 

relação ao inglês graças ao método. (A8) 

(16) ...como identificar diferentes tipos de textos, facilitando assim a 

compreensão dos mesmos. (A13)  

(17) Saber diferenciar os gêneros e processos torna fácil o manuzeio (sic) 

e torna o profissional mais competente. (A3) 

 

Almeida (2010) pontua que há ainda um outro tipo de Apreciação que  avalia 

a significação social do processo como um todo. É o que chamamos de Valoração, 

equivalente às considerações que fazemos sobre algo. Responde a pergunta: valeu 

à pena? 

Alguns autores utilizam o termo Valoração para a tradução do termo 

Appraisal, reduzindo a abrangência avaliativa que o Sistema de Avaliatividade 

propõe, além de desconsiderar o termo utilizado para um dos subtipos de 

Apreciação denominado Valuation.  
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Em meu trabalho, Valoração corresponde a um dos tipos de Apreciação, 

juntamente com Reação e Composição.  Concordo com Vian Jr (2012) quando, ao 

discutir sobre a tradução de termos da LSF, pontua que a tradução de um termo  é 

definida pela comunidade discursiva  que o utiliza, pois há uma pesquisa detalhada 

sobre a teoria antes de escolher um termo cuja aplicação e adequação à língua 

portuguesa considerem a evolução histórica da LSF, sua relação com os demais 

sistemas discursivos e o posicionamento no contexto sociocultural em que atuamos. 

O linguista sistemicista acrescenta que: 

 
‘...ao considerar a tradução de termos isoladamente, portanto, incorre-se em 
um risco bastante severo, pois a Avaliatividade possui relação de 
interdependência com Engajamento que, por sua vez, tem relação de 
interdependência com Valoração, sendo que todos fazem parte de um único 
sistema discursivo, o Sistema de Avaliatividade, que por sua vez, funciona 
em harmonia com os outros sistemas discursivos’ (VIAN JR, 2012,p.118) 

 

Por estar de acordo com esse posicionamento, utilizo o termo Avaliatividade 

como equivalente à Appraisal, Engajamento como equivalente a Engagement e 

Valoração correspondente a Valuation. 

A Valoração, dessa forma, é um dos tipos de Apreciação, e se divide em dois 

tipos: Relevância, quando avalia a relevância de um objeto conforme as convenções 

sociais, ou Originalidade, quando aponta o quanto algo é diferente, original. 

Nas percepções dos alunos, ocorreram 18 instanciações do tipo Apreciação-

Valoração a respeito das aulas, como podemos ver nos exemplos (18) a (27): 

(18) Acho essencial, pois sempre temos dúvida e sempre funciona o trabalho 

em grupo de um ajudar o outro. (A10) 

(19) Achei bem importante a maneira que a profa aborda os tipos de textos.       

(A12) 

(20) Sem dúvida precisamos utilizar esse contexto para saber do que se trata 

em si. (A12) 

(21) Compreender linguagens de programação e comandos foi fundamental 

para que futuramente possamos lidar com a criação de páginas da web.  

(A3)  

(22) O uso de dicionário é muito importante, pois nos ajuda na busca de 

novas palavras. (A6) 
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(23) As aulas foram de excepcional importância para o curso, pois nos 

mostrou  como identificar diferentes tipos de textos, facilitando assim a 

compreensão dos mesmos. (A13)  

(24) A metodologia foi de grande ajuda para a compreensão do inglês em 

relação à área de Redes. (A13) 

(25) Conclui-se que as aulas de inglês técnico foram de suma relevância... 

(A13) 

(26) Os trabalhos em grupo são mais do que necessários porque 

compartilhamos conhecimentos. (A12) 

(27) A leitura e compreensão de textos foram de extrema importância pelo 

fato de nos fazer entender os comandos no dia a dia de um técnico de 

Redes. (A3) 

 

Podemos perceber a intenção clara dos alunos em destacar o quanto eles 

valorizaram a pedagogia de gêneros e sua metodologia, que preconizou o trabalho 

em grupo, como Rose e Martin (2012) propõem no ciclo de ensino/aprendizagem de 

uma pedagogia baseada em gêneros, após a fase de modelagem em que o 

professor trabalha as noções de campo relevantes para o estudo do gênero em 

questão com os alunos, como o contexto, o propósito social, há uma fase de 

construção conjunta na qual o professor e os alunos compartilham juntos o 

conhecimento das características do gênero, sua estrutura e fases, para que os 

alunos possam produzir em conjunto um novo texto, ou realizar a compreensão do 

texto juntos, preparando-os para a autonomia, uma nova fase em que se tornam 

mais independentes para criarem  seus próprios textos ou realizarem suas  leituras 

de forma mais autônoma. 

Ramos (2004) também enfatiza que ao trabalhar com uma proposta de 

gêneros nas aulas de IFE, nós professores precisamos utilizar atividades e 

procedimentos que promovam interação, pois os indivíduos em interação com outros 

e com o meio  podem promover  processos de desenvolvimento que sem a ajuda 

externa, seriam impossíveis de ocorrer. 

A exposição de textos autênticos da área, a compreensão do contexto nas 

leituras, o manuseio de dicionário durante as aulas ajudam a conduzir os alunos à 

própria autonomia. Os alunos utilizaram em suas avaliações Processos relacionais e 

epítetos, além de grupos nominais que demonstram relevância: excepcional 
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importância, mais do que necessários, grande ajuda, foi fundamental, bem 

importante, dentre outros.  

Ramos (2004) também aponta para a necessidade de garantir a utilização de 

gêneros autênticos e adequados aos alunos, ou seja, assegurar que o aluno se 

familiarize com material que circula no mundo real de sua área, e os alunos 

perceberam também essa importância. 

Houve a intenção dos alunos de expressar a Originalidade na forma que 

trabalhamos os textos, exemplos da apreciação Valoração-Originalidade, 

encontradas nas ocorrências (28) e (29): 

(28) O inglês técnico me fez ver o idioma de uma forma diferente... mostrou-

me o quanto devemos explorar um idioma diferente do nosso. (A4) 

 (29) Podemos aprender mais de uma forma diferente. (A7) 

  

Encontramos exemplos dos outros dois subsistemas do Sistema de Atitude  

nas percepções dos alunos sobre as aulas  de IFE ministradas no curso de Redes: 

Afeto e Julgamento. 

Almeida (2010) indica que o Afeto realiza as expressões das emoções no 

discurso, enquanto o Julgamento representa as avaliações sobre comportamento na 

sociedade em relação à ética e a moralidade. 

Ao realizar as emoções e sentimentos linguisticamente no discurso, o Afeto 

pode expressar (in)felicidade, (in)segurança ou (in)satisfação.  

Os alunos realizaram duas ocorrências de Afeto, totalizando 3% do subsitema 

de Atitude. Uma realização expressava felicidade ao aprender os termos técnicos da 

área em inglês e a identificação dos tipos de textos: 

 (28) Tive o prazer de aprender um pouco mais de inglês, principalmente a 

parte técnica, termos, gêneros, técnicas de identificação dos textos. 

(A27) 

 

A outra ocorrência de Afeto expressava satisfação na forma como o 

conhecimento foi compartilhado nas aulas: 

 (29) Eu gostei de como o conhecimento das aulas nos foi apresentado. 

(A24) 
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O Julgamento é outra categoria semântica de atitude que esteve presente nas 

representações dos alunos. Esse recurso pode ser realizado gramaticalmente pela 

presença de epítetos e atributos. Ele se divide em dois tipos: Estima Social e 

Sanção Social.  Cabral (2007), que utilizou o termo teoria da valoração para se 

referir ao Sistema de Avaliatividade, investigou marcas de julgamento presentes em 

artigos de opinião publicados em jornais online no Brasil para observar a posição 

atitudinal dos jornalistas brasileiros em relação ao comportamento do presidente da 

república. Para a autora, ao redigir seus artigos de opinião, os jornalistas faziam uso 

de julgamentos que valorizavam mais a estima social e menos a sanção. Em sua 

análise, ela propôs o surgimento de uma categoria intermediária, entre a voz do 

correspondente e a voz do comentarista, a qual denominou de voz do articulista. 

Segundo Almeida (2010), o julgamento relacionado à Estima Social menciona 

admiração e crítica sem implicações legais, enquanto que o de Sanção Social 

refere-se a elogio e condenação, geralmente com complicações legais. 

A Figura 44 ilustra os tipos de julgamento que podemos encontrar nos textos 

orais ou escritos:  

 

 
 

Figura 44 - Os tipos de Julgamento. 

            Fonte: Almeida (2010, p107). 

 

Em suas percepções, os alunos expressaram duas ocorrências de 

julgamentos de Estima Social, e 2 julgamentos de Sanção Social, representando 6% 

do Sistema de Atitude.  

Dois julgamentos de Estima Social referiam-se à capacidade da professora, 

como vemos nos exemplos mencionados:  

(30) A profa está admnistrando e conduzindo muito bem a aula de inglês 

técnico. (A14) 

(31) As suas formas de ministrar o entendimento dessa disciplina, 

interagindo  com todos e discutindo as formas textuais são muito 

dinâmicas e proveitosas.  (A15) 
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Os outros dois julgamentos referem-se à Sanção Social, um deles se refere à 

Propriedade (32) da professora, retratando a sua dedicação, e o outro expressa 

Veracidade (33), o quão honesta ela é, trabalhando com textos autênticos da área: 

(32) O mais importante foi a dedicação da professora. (A17) 

(33) Tenho certeza que (sic) os textos são da área. (A7)  

   

Ao analisar as representações dos alunos, podemos dizer que a dimensão 

mais utilizada do Sistema de Atitude foi a Apreciação, utilizado para atribuir valor às 

coisas. A intenção de expressar o quanto os alunos consideraram relevante à 

pedagogia de gêneros fez com que a Apreciação fosse encontrada em 91% das 

ocorrências do recurso de Atitude, com 59 instanciações, sendo 22 delas 

categorizadas como Reação-Qualidade, com o intuito de retratar o quanto se 

agradaram com a metodologia e, ao mesmo tempo, o quanto valorizaram a 

pedagogia adotada, com a ocorrência de 18 instanciações de valoração relevância. 

Esse resultado indica que a utilização da pedagogia de gêneros foi aprovada pelos 

alunos, e até mesmo valorizada por eles. 

Não encontrei indícios de Reação-Qualidade negativa nas percepções dos 

alunos em relação às aulas. Creio que esse fato se deve não à ausência de 

problemas, mas ao fato de os alunos terem considerado a minha dedicação, 

disponibilidade em ajudá-los como fatores que se sobrepõem à qualquer falha, pois 

pesquisas anteriores sobre as representações dos alunos sobre as aulas e os 

professores desenvolvidas por Gilly (2001) e Cavalcanti (2011) apontam que os 

fatores afetivos como respeito, disponibilidade em ajudar, atitude positiva do 

professor são considerados elementos representacionais de primeira ordem na 

observação dos alunos, sendo considerados mais relevantes do que a própria 

capacidade de ensinar ou do conhecimento do professor, por essa razão talvez os 

alunos não relataram aspectos negativos, além das reações já mencionadas. 

Há alguns fatores que precisam ser repensados, como se devemos trabalhar 

ou não a conversação nessas aulas, bem como aprimorar o trabalho com músicas, 

talvez utilizando mais tempo ao trabalhar com músicas, ou até mesmo utilizar mais 

músicas, já que consideraram insuficiente a quantidade trabalhada, pois foram 

percepções que ocasionaram impactos negativos nos alunos. Na realidade, creio 

que eu deveria ter trabalhado um pouco mais a conscientização dos alunos no início 

do curso a respeito dos objetivos do curso. Apesar de considerarmos também os 
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desejos dos alunos, como enfatiza Hutchinson e Waters (1987), a função da música 

seria apenas para relaxar um pouco, ter acesso a um vocabulário diferente dos 

termos técnicos, enfim, não poderia dispensar tanto tempo para música como os 

alunos desejariam. Eu cheguei a trabalhar quatro músicas com eles, como já 

mencionado, e eles consideraram que não foi suficiente, talvez por não terem em 

mente os objetivos do curso, algo que precisa ser feito no início do curso. 

Outro aspecto que observei nas percepções dos alunos foi à gradação de 

intensidade das avaliações, algo que também pode ser analisado por meio do 

Sistema de Avaliatividade. 

 Souza (2010), referindo-se aos estudos sobre a Avaliatividade realizados por 

Martin e White (2005), pontua que a Gradação é um fenômeno no qual os falantes 

ou produtores de textos utilizam recursos lexicogramaticais para expressar e ajustar 

a intensidade das avaliações de julgamento, afeto ou apreciação. Souza (2011) 

relata que o conceito de Gradação pressupõe a existência de uma escala, ou 

contínuo, cujos valores variam entre um pólo cujos termos expressam avaliações 

menos intensa, para outro pólo contendo avaliações socialmente consideradas mais 

intensas.  O autor utilizou o exemplo dos operadores verbais gostar, amar e adorar, 

para ilustrar graus de intensidades diferentes à ideia de ter afeição ou simpatia por 

alguém. Gostar é o termo com menor grau de intensidade, enquanto adorar 

apresenta o maior grau, pois significa amar de modo extremo. 

Podemos dizer que a Gradação é equivalente ao volume da intensidade ou 

grau das avaliações. É também um sistema composto por dois subsistemas: Força e 

Foco. 

No subsistema de Força, encontramos recursos que possibilitam a graduação 

de qualidades e processos. Ele se subdivide em dois outros subsistemas: 

Intensificação e Quantificação. 

O mecanismo de Intensificação, como o próprio nome já diz, é utilizado para 

gradação de processos, qualidades e indicadores de modalidade, enquanto o 

mecanismo de Quantificação ocorre para gradação apenas de entidades. Para 

estabelecer tanto mecanismos de intensificação quanto de quantificação, utilizamos 

diversos recursos lexicogramaticais, como a utilização de metáforas, advérbios e 

locuções adverbiais, por exemplo. 

O subsistema de Foco oferece recursos para graduação de categorias 

semânticas que inicialmente não seriam passíveis de serem graduadas. 
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Podemos observar as opções do Sistema de Gradação e as opções no 

subsistema de Força (Intensificação e Quantificação) na Figura 45: 

 

 

Figura 45 - O Sistema de Gradação. 
 

Fonte: tradução de (MARTIN;WHITE, 2005 p.154). 

 

Para intensificar o que dizemos, utilizamos recursos de ampliação de 

qualidades ou Processos.  São estratégias de Fusão, Isolamento e Repetição, 

disponíveis no subsistema de Intensificação. 

A estratégia de Fusão ocorre quando o grau de intensidade se incorpora ao 

significado de um único item lexical. Souza (2010) pontua a esse respeito, que 

apesar de não ser possível precisar com exatidão o grau de intensidade atribuído 

aos itens lexicais que compõem a escala de um campo semântico, podemos 

distinguir três níveis gerais de intensidade (baixa, média e alta) em relação a 

processos e qualidades, como podemos observar no Quadro 11: 

 

Quadro 11 - Exemplos de Gradação do tipo Fusão. 

 

 

INTENSIDADE PROCESSOS QUALIDADES 

Alta Adoro as aulas de IFE (aulas) excelentes 

Média Amo as aulas de IFE (aulas) ótimas 

Baixa Gosto das aulas de IFE (aulas) boas 

Fonte: adaptação de (SOUZA, 2010, p 193). 

  

A estratégia de Isolamento, por sua vez, possibilita o aumento ou a 

diminuição da Gradação, ocorrendo por meio de um advérbio ou locução adverbial 
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na maioria das ocorrências, de intensidade ou de modo, associado a Processos e 

qualidades que o usuário pretende graduar, como podemos perceber na Figura 46: 

 

Figura 46 - Escala de intensidade de advérbios e locuções adverbiais utilizados na  

Intensificação isolada. 

 

Fonte: adaptação de Souza (2010, p.195) 

 

  

O recurso mais utilizado para aumentar ou diminuir a intensidade das 

gradações nas avaliações dos alunos foi a estratégia de Isolamento, com a 

utilização de advérbios de intensidade (muito, mais, bastante, pouco) associados a 

qualidades ou processos para graduar elementos ou procedimentos mencionados 

em suas percepções para enfatizar ou reduzir algo  em suas proposições.  

Os alunos utilizaram o recurso de Isolamento em 49 instanciações para 

graduar suas avaliações, sendo utilizados os seguintes advérbios de intensidade: 

muito (26 ocorrências), mais (18 ocorrências), bastante (duas ocorrências) e pouco 

(três ocorrências). 

Se representarmos a utilização do recurso de Isolamento nas gradações em 

uma escala de intensidade, teremos: 

 

:    

Figura 47- Escala de utilização dos advérbios de intensidade. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Podemos ainda representar graficamente o recurso de Isolamento, como 

vemos na Gráfico 5 : 

 

 

  

 

Gráfico 5 – Percentual de advérbios utilizados na Gradação Isolamento. 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

Os alunos utilizaram o advérbio de intensidade muito em 26 instanciações,  

para graduar  suas avaliações sobre  suas percepções sobre as aulas (onze 

ocorrências), a estratégia do trabalho em grupo (seis ocorrências), o estudo  dos 

gêneros (cinco ocorrências) e o uso do dicionário nas aulas (quatro ocorrências). 

Em relação às aulas, a utilização do intensificador muito ocorreu em onze 

instanciações, com a intenção de enfatizar os recursos utilizados nas aulas que 

despertaram o interesse dos alunos a ponto de merecer destaque, como vemos nos 

exemplos a seguir: 

 (34) ... a webpage foi muito interessante. (A27) 

 (35) ... a música é outra técnica muito boa. (A18) 

 (36)... aulas muito boas, com textos e trabalhos da área. (A25) 

 (37) ...aulas muito produtivas. (A22) 

 (38) ...atividades que foram muito justas e segmentadas. (A24) 

 

O advérbio de intensidade associado a epítetos (qualidades) foram utilizados 

para enfatizar as atividades utilizadas na aula e para destacar a boa impressão que 

os alunos tinham das aulas. Eles também graduaram a importância que deram às 

nossas atividades em grupo em seis ocorrências, confirmando os pressupostos de 
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Vygostsky (1991) em relação à aprendizagem na interação com o outro e ao 

princípio da pedagogia de gênero postulada por Rose e Martin (2012) sobre a fase 

da aprendizagem de construção conjunta (joint construction), como uma fase que 

antecede a autonomia da aprendizagem, realçando a troca de ideias e o 

compartilhamento de conhecimento retratados nos exemplos extraídos das 

percepções dos alunos, como podemos visualizar em alguns exemplos ilustrados a 

seguir: 

 

(39) ...trabalho em grupo... tive muita troca de conhecimento e pude  

interagir com outras pessoas. (A23) 

(40) ... trabalho em grupo... ajuda muito, pois podemos trocar ideias para 

chegar n. (A28) 

(41) ...os trabalhos em grupo nos ajudam muito, pois temos colegas que 

sabem mais e nos ensinam e aprendemos da mesma forma .(A9) 

(42) ...trabalho em grupo foi  muito aproveitável, pois me foi possível 

aprender um pouco mais. (A21)   

 

Um fator destacado pelos alunos por meio da Gradação-Isolamento foi o 

trabalho realizado com gêneros, mencionado em cinco instanciações, em que os 

alunos ressaltaram a observação do tipo de texto estudado (gênero) e o propósito de 

cada um deles.   

Rose e Martin (2012) indicam que os alunos precisam se familiarizar com os 

gêneros que fazem parte da demanda escolar, assim como os alunos de um curso 

técnico precisam conhecer os gêneros que utilizarão em suas profissões.  

Podemos observar a Gradação nos estudos de textos específicos, realizada 

pelo elemento lexical ‘muito’ em alguns exemplos  aqui mencionados: 

(43) .... muito bom trabalhar o propósito do texto. Cada texto abordava um 

gênero textual. (A2) 

(44) ... às vezes não entendemos algumas palavras que estão no texto, então 

sabendo o tipo de texto para cada situação, podemos identificar muito 

melhor. (A12) 

(45) ...reconhecer os tipos de textos influenciam muito nosso aprendizado. 

Acho essencial, pois sempre temos dúvidas...(A10) 
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(46) ...excepcional (= muito) importância para o curso de Redes, pois nos 

mostrou como identificar diferentes tipos de textos, facilitando a 

compreensão. (A13)  

 

Outro aspecto que os alunos destacaram por meio da Gradação-Isolamento, 

utilizando o advérbio de intensidade muito foi em relação à utilização de dicionários 

nas aulas. Considero uma boa ferramenta de estudo em nosso caso, diante de um 

grande número de palavras desconhecidas na leitura de muitos textos, com muitos 

termos técnicos. Os alunos aprovaram o uso de dicionário nas aulas, como elemento 

facilitador na aquisição de vocabulário. 

Nas aulas de inglês geral, tipo de abordagem que procura trabalhar as 

habilidades de falar, ouvir, escrever e ler a língua-alvo, não é comum o uso de 

dicionários, com o intuito de entender a palavra pelo contexto e de não criar o hábito 

de traduzir todas as palavras. Continuo trabalhando com essa perspectiva, porém 

como a quantidade de textos é elevada, e há muitas palavras técnicas, trabalhamos 

com dicionário em sala de aula para habituá-los a manusear o dicionário em inglês, 

algo que eles não fazem com frequência, mas sempre que possível, abstrair o 

significado pelo contexto. 

Vivemos em uma era digital que disponibiliza em segundos a consulta de 

dicionários eletrônicos e online, e como o curso de Redes está inserido na área da 

computação, os alunos utilizam muito essa estratégia para facilitar a compreensão 

do que leem. Não podemos descartar a ferramenta dos dicionários online, pois trata-

se de um caminho para conduzir os alunos à autonomia no futuro. 

Esse procedimento foi reconhecido pelos alunos como elemento facilitador de 

aprendizagem em quatro instanciações, como mencionados nos exemplos a seguir:  

 (47)...o uso de dicionários é muito bom, pois tem palavras que não 

conhecemos, então podemos tirar a dúvida no dicionário.(A7) 

 (48)...o uso de dicionários é muito importante, pois nos ajuda na busca de 

novas palavras, assim como a construção de um glossário é uma maneira de 

memorizar as palavras.  A6) 

 (49)...construímos um glossário das palavras que não conhecíamos, e o uso 

de dicionários ajudou muito nos trabalhos. (A23) 
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 O uso de dicionários nas aulas e a confecção de um glossário foram 

considerados pelos alunos como instrumentos válidos e eficientes na compreensão 

e aquisição de novo vocabulário. 

 

O advérbio de intensidade mais também foi utilizado pelos alunos em 18 

instanciações, como recurso para graduar suas avaliações sobre os trabalhos 

realizados em aula: gêneros, músicas, trabalhos em grupo e também graduaram a 

própria atuação dos alunos no curso.  

Em relação ao trabalho com gêneros, percebo que quiseram destacar a 

importância da leitura de gêneros selecionados para o curso, como expressaram em 

nove ocorrências, das quais selecionei alguns exemplos: 

 (50) ... saber diferenciar os gêneros torna fácil o manuseio de ferramentas e 

torna o profissional mais competente. (A3) 

 (51) ... o mais fundamental é o uso de textos voltados para a área, fazendo 

com que o aluno fique cada vez mais familiarizado  com os termos da 

área técnica (A14) 

 (52) ... o reconhecimento de textos foi o que mais me ajudou. (A28) 

 (53) .... está bem mais fácil saber de que tipo de texto se trata. (A6) 

   

Podemos abstrair, das gradações realizadas, que os alunos consideraram de 

grande ajuda o trabalho com textos selecionados da área por facilitar a 

compreensão de termos técnicos e dos próprios textos, além de ajudar na 

competência do futuro técnico, que terá mais facilidade de compreender os textos de 

sua área, pois já recebeu orientação prévia em leituras de textos do mesmo gênero, 

realizadas  durante o curso. 

Eles também utilizaram o advérbio de intensidade mais  em duas ocorrências, 

para graduarem referências à utilização de músicas nas aulas de IFE: 

(54) ...o uso de música deixa a aula mais legal. (A28) 

(55) ...as músicas deixa (sic) as aulas mais divertidas. Podemos aprender 

mais de uma forma diferente. (A7) 

  

A música, como já indicado anteriormente, também é algo que os alunos 

consideram como um elemento motivador na sala de aula, que torna a aula 
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divertida, diferente e interessante, por essa razão também recebe uma graduação 

em suas percepções. 

Os trabalhos em grupo também foram destacados em duas ocorrências, com 

o advérbio de intensidade mais, realçando a importância que os alunos deram a 

essa forma de trabalho:  

(56)...trabalhos em grupo são mais do que necessários porque 

compartilhamos conhecimento. (A12) 

(57)...temos colegas que sabem mais e nos ensinam. (A9) 

  

O comportamento dos alunos durante as aulas também foi graduado. 

Utilizaram o advérbio de intensidade mais, registrado em cinco ocorrências, para 

abordar dificuldades, desafios e perspectivas, como vemos nos exemplos 

selecionados: 

(58)  ...quero aprender mais. (A22) 

(59) Não aprendi tudo, mas estarei mais bem preparado para os desafios. 

(A26) 

(60)  Com isso podemos absorver ainda mais... (A27) 

(61) ...vou me desempenhar ao máximo (mais que puder) e terei meu 

 objetivo concluído. (A22) 

(62)  ...foi possível aprender um pouco mais para o futuro. (A29) 

 

Percebo que os alunos reconheceram que tinham dificuldades, mas tentaram 

se dedicar para acompanhar as aulas, pois tinham como objetivo o desejo de 

aprender mais sobre a língua, com a expectativa de estarem mais bem preparados 

para o futuro. 

O advérbio de intensidade bastante também foi utilizado em duas 

instanciações nas percepções dos alunos. Este advérbio permite duas 

interpretações: no seu sentido original pode nos remeter ao operador verbal bastar, 

nesse caso significa algo como suficiente, mas há um outro uso que significa muito, 

que foi o significado construído pelos alunos em suas proposições acerca do 

trabalho em grupo e o estudo de gêneros relevantes para o curso de Redes, como 

estão contextualizados nos exemplos mencionados: 

 (63)  ...trabalho em grupo me ajudou bastante. (A23) 

 (64)  ...os textos tem [sic]  bastante diferenças. (A26) 
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Outro advérbio de intensidade também foi utilizado nas avaliações dos alunos 

em três ocorrências, para graduar a intensidade de suas proposições: o advérbio de 

intensidade pouco, como vemos nos seguintes exemplos: 

(65) ...tudo isso em contexto agrega e não é pouco o nosso conhecimento 

profissional. (A16) 

(66) ...o pouco que aprendi contribuiu e serviu como uma base para 

despertar interesse...(A25) 

(67) ...busquei me esforçar um pouco mais na sala. (A25) 

  

Em geral, o advérbio de intensidade pouco tem como objetivo reduzir o grau 

de algo, contudo em suas utilizações nas graduações dos alunos, a intenção foi 

expressar o contrário, pois ao analisar a polaridade negativa sob a perspectiva de 

negação no exemplo (65), podemos dizer sobre a afirmação feita que o estudo 

realizado acrescenta muito ao conhecimento profissional. Já um outro aluno revelou 

que foi necessário um esforço maior em sala de aula. A outra utilização do advérbio 

sugere que o aluno reconhece que precisa aprender mais, mas o que aprendeu já 

serviu como base para lhe despertar interesse. 

No subsistema de Força, identificamos duas opções, como vimos na Figura 

41, ao contemplarmos o Sistema de Gradação: a Intensificação e a Quantificação. 

A Intensificação se refere à gradação de qualidades, processos e indicadores 

de modalidades, ao passo que a Quantificação expressa à gradação de entidades, 

sejam concretas ou abstratas. 

Martin e White (2005) identificam três opções no subsistema de 

Quantificação: Quantidade, Volume e Expansão. 

A opção Quantidade, como o nome já diz, retrata a gradação de quantidade 

de um elemento. Halliday e Mathiessen (2004) indicam que a realização de 

Quantificação ocorre por meio de numerativos quantitativos indefinidos, como vários, 

poucos, alguns, muitos, por exemplo. 

A opção Volume, que Martin e White (2005) também denominam de 

presença, englobam a noção de tamanho (pequeno/grande/enorme), altura 

(baixo/alto/elevado), peso (leve/pesado), espessura (fino/grosso/denso) e 

luminosidade de algo que está o produtor de texto destacou em sua avaliação. 
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A opção de Expansão, por sua vez, engloba duas subopções: Distribuição e 

Proximidade.  

Em relação à Distribuição, trata-se da referência ao espaço ou ao tempo, 

retratando uma distribuição espacial de algo (o quão difuso uma entidade está no 

espaço), algo generalizado x algo localizado, enquanto a Distribuição que aborda o 

tempo aborda a extensão de uma entidade em relação ao tempo (noção de 

duradouro x passageiro). 

Martin e White (2005) indicam que a grande maioria das realizações em 

Quantificação ocorrem por meio da utilização da estratégia de Isolamento, embora 

seja possível encontrar a estratégia Fusão em ocorrências que envolvam metáforas, 

como ler uma montanha de livros, por exemplo. 

No caso das avaliações de meus alunos, também encontrei a utilização de 

Isolamento/Quantificação em oito ocorrências, nas quais os alunos utilizaram 

elementos lexicais numerativos quantitativos indefinidos como algumas, diversas, 

muitos, pouco, mais, associados a entidades concretas e abstratas (músicas, 

palavras, textos, dificuldades) com a intenção de destacar a quantidade para 

enfatizar a proposição em questão, como podemos visualizar no Gráfico 6: 

 

 

 

Gráfico 6 – Percentual da gradação Isolamento/Quantificação. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As proposições sobre o trabalho com textos foram as que mais utilizaram a 

estratégia de Isolamento/Quantificação, presentes em quatro instanciações, como 

podemos conferir nos exemplos: 
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(68) ‘...às vezes não entendemos algumas palavras ou frases que estão no 

texto, então sabendo o tipo de texto adequado para cada situação, 

podemos identificar  melhor...’ (A12) 

(69)  ‘... todas as aulas são debatidas e todos os textos são dentro da área 

técnica de Redes...’ (A15) 

(70) ‘...em diversas situações nos deparamos com um tipo de texto que 

devemos saber para dar continuidade ao processo...’ (A18) 

(71) ‘Estamos numa área onde veremos muitos textos e já vamos nos 

adaptando...’ (A20) 

  

O destaque em relação aos textos foi feito por meio da utilização de 

elementos quantificadores (algumas, todas, diversas, muitos), com a intenção de 

realçar a interação que ocorre nas aulas, exposto quando dizem que todas as aulas 

são debatidas, e a utilização de textos autênticos da área, considerados muito úteis 

no futuro, pois consideram uma área em que terão que ler muitos textos, e o fato de 

já estarem realizando essas leituras é algo que pode adaptá-los ao que precisarão 

fazer no futuro em suas atividades profissionais. 

Encontrei também a utilização de elementos lexicais para graduar por meio da 

estratégia Isolamento/Quantificação, o trabalho com músicas, que foi revelado 

insuficiente pelo léxico utilizado e analisado na Gradação, como vemos em três 

instanciações: 

(72) ‘Deveria ter mais aulas dinâmicas com músicas e vídeos do assunto’ 

(A10) 

(73) ‘Falta um pouco mais de música para melhor fixar a pronúncia das 

palavras’ (A11) 

(74) ...’mais músicas com certeza acelerariam nossos conhecimentos.’ (A16) 

  

Apesar da utilização da música nas aulas esporadicamente, os alunos 

deixaram bem claro que gostariam de ter mais aulas com músicas e vídeos. Esse 

desejo é o que Hutchinson e Waters (1987) denominam de wants, equivalentes aos 

quereres e desejos dos alunos, que também são considerados nos planejamentos 

das aulas de IFE, e que apesar de terem sido contemplados nas aulas, não foram 

considerados suficientes pelos alunos. 
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Trabalhei quatro músicas com os alunos, como já disse anteriormente, 

quando analisei a Reação-Impacto, no início do Capítulo cinco (Carta de sugestões 

dos passageiros)  e relatei que estava tão preocupada com os conteúdos, com a 

leitura de textos da área deles, que nem me preocupei em registrar as músicas nos 

diários, e só utilizava os últimos minutos de aula para trabalhar com música. Utilizei 

também um vídeo para trabalhar com eles em aula: guerreiros da Net, que abordava 

o trajeto percorrido pelos pacotes de informações na Internet para chegar ao usuário 

final. Os alunos gostaram e sugeriram a inclusão de mais vídeos nas aulas. 

Expressaram ainda a dificuldade encontrada na realização de trabalhos 

escritos em uma instanciação utilizando a estratégia Isolamento/Quantificação, 

provavelmente na fase em que deveriam tentar realizar uma produção autônoma 

individual, mas relataram também o desejo de conseguir realizar a tarefa, na 

ocorrência a seguir: 

(75) ...’trabalho escrito ainda estou com muita dificuldade, mas estou 

tentando melhorar.’ (A20) 

  

A análise das percepções dos alunos sobre as nossas aulas de IFE revelaram 

as próprias avaliações construídas por eles nas representações mencionadas, e 

apesar de contar com o aspecto de subjetividade da interpretação das avaliações, 

todas as proposições partiram de referências existentes nos próprios textos, partindo 

de uma análise linguística que nos mostra porque os textos constroem e transmitem 

determinados significados (HALLIDAY, 1994), já que ‘proceder à uma análise de 

discurso sem o auxílio da gramática, é simplesmente comentar sobre o texto’, como 

pontuam Ikeda e Vian Jr (2006, p. 38), corroborando as ideias de Halliday sobre a 

utilização da gramática para elucidar a interpretação de um texto, pois sendo o texto 

uma unidade semântica e não gramatical, os significados são realizados por meio de  

fraseados, portanto toda análise ou interpretação do discurso pode ser percebida por 

meio da utilização dos elementos lexicogramaticais. 

A avaliação realizada pelos alunos por meio do estudo das escolhas 

linguísticas encontradas nos relatos de suas percepções revelam que a pedagogia 

de gêneros foi avaliada de uma forma positiva, considerando que o mecanismo do 

Sistema de Avaliatividade mais usado pelos alunos foi a Apreciação, o qual se 

propôs a atribuir valor positivo à iniciativa de trabalhar os textos por meio de tarefas 

que  observavam as variáveis de registro, o contexto, o propósito do texto.  Dentro 
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da categoria de Apreciação, preferiram enfatizar o quanto aprovaram a metodologia 

utilizada, por meio da Reação-Qualidade, além de escolhas linguísticas que 

ilustraram a Reação-Qualidade, também optaram por ressaltar a relevância e 

originalidade do trabalho proposto, conforme a análise apresentada neste capítulo.  

Trabalhar com textos autênticos da área, trabalhos em grupo e utilização de 

dicionários online foram aspectos muito bem apreciados pelos alunos. Todos esses 

elementos adotados na pedagogia de gêneros tinham como objetivo facilitar a 

compreensão dos textos técnicos da área bem como direcioná-los a atingir 

autonomia na competência linguística trabalhada: compreensão de textos. 

Houve também avaliações que expressaram impacto negativo, como a 

insatisfação em relação à quantidade de músicas trabalhadas, a qual foi considerada 

insuficiente, e necessita de uma conscientização mais eficiente em relação aos 

objetivos do curso, pois mesmo considerando os desejos dos alunos, torna-se 

inviável trabalhar uma música em cada aula. 

A seguir apresentaremos as reflexões sobre o nosso trabalho, um olhar 

reflexivo sobre o que foi feito com a intenção de aprimorar a pedagogia adotada, a 

proposta de um novo currículo para o curso e a conclusão de nosso voo. 

 

DEBRIEFING 

REFLEXÕES SOBRE O VOO EFETUADO 

 

Após a realização de um voo, é comum a tripulação técnica composta pelo 

comandante e copiloto se reunirem com a tripulação de cabine composta pelo chefe 

de equipe e demais comissários para uma reflexão sobre o voo realizado. 

Posso relacionar essa prática na aviação com o momento de realizar nesta 

tese as considerações sobre o trabalho efetuado, com o objetivo de refletir sobre o 

que foi feito, como aconteceu, a finalidade do trabalho, as percepções dos alunos, 

sugestões ou até mesmo alterações no percurso percorrido. Nesse momento, faço 

um movimento retrospectivo, relacionando o motivo que me levou à realização desta 

tese, bem como seus questionamentos iniciais: 

(I) A partir de uma análise de necessidades no curso de Redes, quais 

gêneros  são relevantes para leitura em inglês? 

(II) De que maneira pode-se utilizar conceitos da LSF nas aulas de IFE? 
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A razão pela qual tive a intenção de realizar esse voo foi o desejo de trabalhar 

a compreensão de textos da área tecnológica de Redes de Computadores sob uma 

nova perspectiva: a da LSF. A ideia surgiu quando percebi após vários anos de 

prática com o ensino de IFE, que os alunos consideram a leitura/compreensão de 

textos como apenas a tradução das palavras e expressões. 

Ao conhecer a LSF na disciplina Metodologia de ensino para IFE oferecida no 

curso de Mestrado em Estudos da Linguagem da UFRN no 2o semestre de 2009, 

tive a intenção de utilizá-la em minhas aulas de IFE, pois compartilho com as ideias 

de Halliday (1994) de que o texto, seja de forma oral ou escrita, é uma forma de 

interação social, que resulta de uma interação para construção e troca de 

significados entre os usuários em um dado contexto, e como seres sociais que 

somos, todos nós, mesmo que de forma inconsciente, possuímos a habilidade de 

deduzir o contexto a partir do texto, assim como predizer a linguagem a partir do 

contexto. Essas premissas poderiam ser transformadas em habilidades praticadas 

nas aulas de inglês para auxiliar meus alunos, passageiros desse voo, a 

compreender de modo mais eficiente os textos que leem, e não somente traduzi-los. 

A princípio, surgiram alguns questionamentos que pretendi responder no 

decorrer do voo. O primeiro procurava conhecer os gêneros relevantes para serem 

trabalhados no Curso de Redes. Para responder a esse questionamento, apliquei 

um modelo de análise de necessidades para os alunos do Curso, e também para os 

professores do Curso e alunos egressos. A resposta que obtive foi o estudo de 

gêneros descritivos, encontrados em textos retirados de livros didáticos, pois sempre 

exploravam assuntos da área, para familiarizar os alunos com termos, expressões e 

assuntos específicos em inglês.  

Os Manuais e Tutoriais, inseridos no gênero de procedimentos, também 

apareceram como leituras relevantes e algum conhecimento sobre Protocolos. 

Todos esses gêneros mencionados nas análises de necessidades englobam  

textos da família dos textos factuais, os quais são denominados por Martin e Rose 

(2008) como textos que apresentam como objetivos principais a aquisição de 

conhecimento sobre um tópico apresentado, compondo o núcleo curricular de 

disciplinas escolares da área científica e tecnológica. 

O segundo questionamento, também  importante para  a realização deste voo 

foi a forma que seria utilizada para didatizar, operacionalizar a LSF durante as aulas  
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de IFE, com o objetivo de  conceber a língua por um viés sociofuncional, como 

escolhas disponíveis ao usuário no momento de uma interação (oral ou escrita) com 

a finalidade de alcançar um propósito: identificar, explicar, descrever procedimentos, 

dar comandos, classificar elementos, entre outros. Essas escolhas realizadas nos 

textos por seus produtores são sensíveis ao contexto em que foram produzidas e 

aos participantes da interação. Tal concepção de língua difere da concepção que em 

geral os alunos têm, pois acreditam que a aprendizagem de uma língua é a tradução 

de palavras (QUEIROZ, 2012).   

O modo de trabalhar com a LSF durante as aulas foi por meio de uma 

pedagogia de gêneros, a qual se baseou na pedagogia de gêneros de Rose e Martin 

(2012), com tarefas planejadas com o objetivo de familiarizá-los com os gêneros 

apontados na análise de necessidades, mostrando o propósito social, a estrutura, 

bem como os aspectos gramaticais da língua inglesa.  

O estudo dos gêneros aconteceu partindo do macro (observação do contexto 

da cultura, propósito, EPG, variáveis do contexto de situação), indicando que o plano 

extralínguístico interfere no modo como os significados são construídos no texto, 

para o micro (Sistema de Transitividade considerando os Processos, opções 

lexicogramaticais), como mecanismos para ilustrar que a língua ocorre em diferentes 

contextos de situação com o objetivo de atingir propósitos comunicativos diversos 

em suas práticas sociais, como indica Vian Jr. (2014) ao  explicar  o modelo 

sistêmico-funcional como modelo holístico para analisar os textos como produtos de 

relações entre língua, linguagem e seu contexto. 

A prática pedagógica instaurada baseou-se na prática colaborativa, utilizando 

as ideias de Vygotsky (1991) que preconizava utilizar a ajuda e colaboração do outro 

para fazer o que não se conseguia sozinho. Na sala de aula, além dos alunos 

aprenderem comigo, também aprendiam com os colegas, e eu também aprendi com 

eles, por meio da troca de experiências: eles detinham o conhecimento da parte 

técnica de Redes e eu da língua, trabalhando, assim, com andaime, no sentido 

vygotskyano do termo, um apoio ou suporte para auxiliá-los em direção à autonomia 

na compreensão dos textos. 

Escolhi duas amostras de cada gênero, selecionados após a realização da 

análise de necessidades (Descritivos, Manuais, Tutoriais e uma visão geral de 

Protocolo), e baseei minhas aulas seguindo o modelo proposto pelos autores Rose e 

Martin (2012), que implementaram uma pedagogia de letramento para ajudar na 
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familiarização de gêneros não dominados pelos alunos e que faziam parte das 

demandas escolares. 

A organização do estudo de gêneros segundo a proposta de Rose e Martin 

(2012) se desenvolveu a partir da desconstrução do texto, construção conjunta e 

construção independente. No primeiro momento de modelagem ou desconstrução 

da primeira atividade de familiarização com os gêneros, os alunos foram expostos a 

uma série de textos de diversos gêneros.  Observamos o contexto de cultura e de 

situação em que os textos estavam inseridos, seus propósitos e como se 

diferenciavam para atingirem seus objetivos. 

Em seguida ocorreu a negociação em conjunto, estudamos as variáveis de 

registro (Campo: assunto; Relações: participantes; Modo: (canal utilizado) e a 

estrutura potencial dos gêneros (estágios), as características do texto e um 

aprofundamento na compreensão das ideias e da ideologia subjacente. 

Após o estudo em conjunto ou leitura orientada, os alunos poderiam construir 

seus próprios textos ou realizar tarefas que exigiam uma compreensão mais 

detalhada ou específica sobre o texto lido, como fazer inferências por exemplo.  

Houve interação entre professor e alunos desde o momento inicial de 

desconstrução do texto até a produção independente. A sequência didática utilizada 

(Preparação, Foco, Tarefa, Avaliação, Elaboração) teve como objetivo guiar o 

aluno por meio do ensino colaborativo, rumo à sua própria autonomia em relação à 

compreensão e reprodução do gênero: seu propósito, como o gênero surge 

(contexto da cultura) e como está estruturado. O aluno é despertado para passar a 

perceber se o texto está bem confeccionado para atingir seu propósito ou não, 

tornando-se um leitor crítico, não só preocupado em traduzir palavras ou termos 

técnicos, mas em compreender a forma, seu contexto e finalidade. Outro aspecto 

relevante na utilização de gêneros como instrumento ou ferramenta de ensino de 

IFE é o fato de ampliar a capacidade de utilizar a língua em diversos contextos na 

área profissional, considerando aspectos culturais, históricos e sociais da língua com 

a qual utilizará em sua atividade profissional no futuro. 

A pedagogia de gêneros possibilitou um novo olhar para o texto, pois 

enfatizou o aspecto social, como foi construído socialmente para atingir seu 

propósito, compreender como as escolhas estavam relacionadas ao contexto e seu 

objetivo, e a partir dessa perspectiva sociofuncional, estudamos a nominalização 

quando observamos os Participantes da interação, representados no estudo 
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ilustrado na Figura 24 (cf. página 111), o Sistema de Transitividade por meio do 

estudo dos Processos, representados na Figura 22 (cf. página 108),  para a 

compreensão do que se tratava o texto, estudo da modalização, disponível na 

página do curso (www.ifrn.edu.br/sitedocente), para perceber o posicionamento do 

autor, dentre outros elementos básicos  da LSF, tornando-se assim uma iniciação à 

introdução da LSF na  leitura  e compreensão dos textos da área, como foi minha 

intenção inicial. 

O último questionamento da pesquisa se referiu à construção de sentido 

sobre a minha prática pedagógica a partir da percepção dos alunos sobre a 

didatização de gêneros. Utilizei o Sistema de Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005) 

para perceber as avaliações dos alunos a partir de uma pergunta sobre a impressão 

sobre as aulas de inglês técnico que tiveram naquele semestre: 

(III) Quais sentidos podem ser construídos em minha prática pedagógica 

a partir das percepções dos alunos sobre a didatização de gêneros? 

   

De acordo com o estudo das percepções dos alunos sob a ótica da 

Avaliatividade, a categoria mais utilizada do Sistema de Atitude foi a Apreciação, 

para atribuir valor às coisas, expressando que os alunos consideraram relevante a 

pedagogia de gêneros, inclusive mencionando a originalidade na forma de 

abordagem dos textos. 

De acordo com as percepções dos alunos, os elementos mais apreciados na 

forma que realizamos os estudos dos textos, conforme discutidos minuciosamente 

no Capítulo 4 – Cartas de sugestões: as percepções dos passageiros, o qual 

esclarece as percepções dos alunos, foram a identificação dos gêneros, o 

aprendizado de termos técnicos, a utilização de textos autênticos da área, os 

trabalhos em grupo na realização das tarefas e a utilização dos dicionários nas 

aulas. 

As críticas também ocorreram e foram observadas nas reações de Impacto 

negativo em relação ao curso: a duração do curso, a falta de conversação e o 

número reduzido de músicas durante o curso foram apontados como pontos 

negativos pelos alunos, também no Capítulo 4, que reportou as avaliações dos 

alunos. Retornei à análise de necessidades realizada inicialmente com os alunos, e 

percebi que eu não havia contemplado os desejos de 19,3% dos alunos que 



182 
 

 

expressaram o desejo de realizar viagens internacionais com o conhecimento da 

língua, e para tal, seria necessário ter desenvolvido a oralidade. 

Apesar do objetivo principal do curso ser a compreensão de gêneros para 

ajudá-los nas leituras dos textos da área, deveria ter ao menos iniciado uma 

conversação básica, pois assim atenderia aos desejos de quase 20% da turma. 

Esse fato me fez refletir sobre a importância de observar de fato os resultados da 

análise,  e preparar o curso realmente de acordo com as necessidades e desejos 

dos alunos, caso contrário, torna-se sem sentido a sua aplicação. Esse 

acontecimento me levou à sugestão de incluir a oralidade no currículo do curso, 

como a introdução do gênero entrevista, por exemplo, já que esse gênero pode ser 

útil ao curso e ao mesmo tempo atenderia ao desejo dos alunos, pois em cursos de 

IFE, uma das premissas é considerar não só as necessidades do curso e dos 

alunos, mas seus desejos também. É um ponto que pode ser apresentado como 

sugestão ao coordenador do curso e discutido com os alunos também.  

A análise de necessidades de empresas que contratam profissionais egressos 

da área de Redes reforçou o que a análise do coordenador já havia revelado: a 

utilização da língua inglesa na área de Redes pelos profissionais de nível técnico 

destina-se a leitura de Manuais e Tutoriais para instalações, configurações de 

equipamentos e de software, porém se considerarmos o trabalho em empresas 

multinacionais, haveria provavelmente uma demanda pela oralidade.  A leitura de 

textos descritivos  teve como finalidade apresentar os elementos de um computador, 

as configurações de redes, programas, linguagens de programação e outros tópicos 

que são importantes para a área. 

Há outro fator que pretendo aprimorar na pedagogia de gêneros: transformar  

os textos e todas as atividades em um site destinado ao estudo de gêneros para o 

curso de Redes, com  aulas que  possam acontecer em um laboratório de 

Informática, uma vez que  seria mais significativo e se tornaria ainda mais 

interessante para o grupo, e por último, e creio ser um outro relevante para o curso, 

a proposta de uma mudança na ementa do curso de nível técnico de Redes, já que  

os temas se atualizam muito rapidamente na área, e os objetivos do curso devem 

ser sempre revistos e considerados, por essa razão sugiro que aconteça no mínimo 

anualmente, uma análise de necessidades com alunos, coordenadores e se 

possível, com as empresas que contratam tais profissionais, para observarem se os 

objetivos estâo em concordância.  
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Também creio ser necessário um estudo para mudar a ementa do Curso de 

graduação em Redes, pois como podemos observá-la (cf. Figura 1), há um grande 

volume de estudo de estruturas gramaticais, algo que está relacionado à crença de 

que saber uma língua é saber vocabulário e gramática (QUEIROZ, 2012).  Não se 

espera do profissional graduado em Redes o conhecimento teórico de estruturas 

gramaticais, mas como tais estruturas são realizadas nos textos e como auxiliam na 

compreensão no momento da leitura ou escrita de determinados gêneros que 

podem ser detectados por meio de uma análise de necessidades com alunos, 

coordenadores, professores e empresas. 

Os sentidos construídos para minha prática sugerem que as aulas de  IFE 

podem ser comparadas a um voo: deve haver diálogo entre a área específica e o/a 

professor/a de língua inglesa, assim como ocorre entre a equipe técnica e 

comissários em um voo. O planejamento de atividades para atingir objetivos 

propostos  é equivalente ao planejamento de um voo. O estudo de gêneros pode ser 

comparado ao serviço de bordo e os alunos  seriam os passageiros. O serviço de 

atendimento ao cliente indica as sugestões e críticas dos passageiros. Podemos 

conhecer os anseios, sugestões e críticas dos alunos quando conhecemos suas 

percepções, no caso desta pesquisa, foi  a sugestão da oralidade no curso. 

Este trabalho pode contribuir para o ensino de IFE na medida em que mostra 

a relevância do diálogo entre as disciplinas técnicas e a língua inglesa no momento 

de preparação de um curso que se destina a atingir determinados objetivos em uma 

área científica específica. Foi de suma importância o diálogo com o coordenador de 

Redes para conhecer as reais necessidades do curso, e não somente seguir a 

ementa. O trabalho com gêneros, observando propósitos, os participantes da 

interação também é uma proposta inovadora que apresenta mais uma forma de 

estudar a língua, além das estratégias conhecidas e tão adotadas no ensino de IFE. 

Esta foi uma curta viagem no ensino de IFE.  Não é a primeira, nem será a 

última. Muitas outras acontecerão. Não há pretensão de acreditar que exista um 

único trajeto com o melhor método para realizar o voo no ensino de inglês para fins 

específicos, pois não há uma teoria que dê conta de algo tão complexo e variável, 

mas podemos conhecer novos métodos, teorias linguísticas, como é o caso da LSF, 

experiências e narrativas que nos conduzirão ao destino que todos nós professores 

e alunos desejamos: uma aprendizagem mais significativa para todos!  

Espero que tenham apreciado a viagem e bons voos no futuro! 
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ANEXO 1 - ANÁLISE DE NECESSIDADES DAS EMPRESAS 

 

Análise de necessidades das empresas que contratam profissionais da área de 

Redes de Computadores 

 Este questionário visa coletar informações para realização de aulas de 

inglês intrumental e confecção de material didático para o curso de Redes, e 

será utilizado na minha tese de Doutorado. 

1- Razão Social da empresa: 

2- Que funções a empresa oferece aos profissionais de Redes? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3- Qual o perfil do profissional de Redes exigido pela 

empresa?_______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4- Que exigências a empresa faz em relação ao conhecimento da língua 

inglesa  para os profissionais de Redes? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5-  Que tarefas este profissional deverá desempenhar utilizando a língua 

inglesa?_________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6-  Até que ponto a língua inglesa é uma ferramenta de trabalho importante 

para o profissional de Redes na sua empresa? 
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ANEXO 2 - ADAPTAÇÃO DA UNIDADE ‘COMPUTER ESSENTIALS’  

(ESTERAS, 2008) 
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ANEXO 2- CONTINUAÇÃO DA UNIDADE ‘COMPUTER ESSENTIALS’  

(ESTERAS, 2008) 
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ANEXO 3 - ARTIGO INFORMATIVO ‘UNITS OF MEMORY’ (ESTERAS, 2008) 
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ANEXO 4 - ARTIGO INFORMATIVO ‘VOICE INPUT’ (GLENDINNING, 2006) 
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ANEXO 5 - ARTIGO INFORMATIVO ‘LIVING IN A DIGITAL AGE’  

(ESTERAS, 2008) 
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ANEXO 6 -  ESTUDO DE UM MANUAL: ‘ACTIVATING YOUR PC CARD 

SOFTWARE’ (MANUAL SONIC WALL NSA 240) 
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ANEXO 7 - ESTUDO DO TUTORIAL ‘DREAMWEAVER’
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CONTINUAÇÃO DO TUTORIAL ‘DREAMWEAVER’ 
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ANEXO 8 - ESTUDO DO TUTORIAL ‘FLASH’ 
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CONTINUAÇÃO DO ESTUDO DO TUTORIAL ‘FLASH’
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ANEXO 9 - ESTUDO DO TUTORIAL ‘UBUNTU’ 
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ANEXO 10 - AVALIAÇÃO 
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CONTINUAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

 

 

 



206 
 

 

ANEXO 11 – PROPOSTA DE EMENTA PARA O CURSO SUBSEQUENTE DE 

REDES 

EMENTA  

Leitura e interpretação  de manuais, tutoriais e de textos relevantes para a 

área de Redes. 

OBJETIVOS 

 Familiarização com os gêneros específicos da área, considerando o contexto 

em que estão inseridos, os participantes da interação e os objetivos do texto; 

 Ler e compreender textos da área como manuais, tutoriais, artigos e outros 

gêneros importantes para área;  

 Introduzir termos específicos da área; 

 Adquirir noções da estrutura oracional da língua inglesa para melhor 

compreensão dos textos.  

BASES CIENTÍFICO- TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Apresentação de diversos gêneros e de suas características: artigos de livros 

didáticos, manuais, tutoriais, web pages. 

 Sugestão de textos: 

A. About computers: Computer essentials; Inside the system; Parts of a 

computer; Types of Computers; Bits and bytes; Programming languages; 

B. About Networks: Introduction to networks; Network topologies; Security 

and privacy on the Internet; 

C. Manuals: Making instructions; Installing a modem; Verifying Wan 

Connectivity; Replacing the mother board; others relevant to the area. 

D. Tutorials: HTML; UBUNTU; OTHERS; 

E. Protocols: general view. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Faz-se necessário realizar uma análise de necessidades com os alunos, o 

coordenador do curso, alunos egressos ou empresas que contratam tais 

profissionais para trabalhar a língua de acordo com as reais necessidades dos 

alunos e do curso. Trabalhar com temas e textos relevantes para o profissional de 

Redes, por meio de atividades em grupo, leitura orientada, etc. 

Recursos didáticos - Textos de diferentes gêneros, computadores, dicionários, 

vídeo,som, manuais. 


