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RESUMO 

 

Com o foco nas representações que circunscrevem a formação inicial de professores de 

Língua Inglesa, este trabalho propõe-se a analisar o que os participantes da pesquisa 

concebem como “bom professor” no contexto do Instituto Ágora, na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. Nossa proposta visa reconhecer como são concebidas linguisticamente 

tais representações através das marcas lexicogramaticais, mais precisamente pelos processos, 

segundo os pressupostos da Gramática Sistêmico-Funcional (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 

2004; EGGINS, 2004; THOMPSON, 2004). Discorremos ainda sobre a construção da 

identidade docente (TARDIFF, 2009; PIMENTA 1999, 2005) Entrevistas foram elaboradas, 

aplicadas e analisadas com seis participantes ao iniciarem o semestre letivo das turmas de 

inglês do referido curso. O mesmo instrumento foi aplicado ao final do semestre, 

constituindo, então, dois pontos distintos que oferecem uma perspectiva longitudinal. A 

primeira etapa compreendeu seis entrevistas gravadas em áudio e posteriormente transcritas, 

assim como aplicação de questionários relacionados aos dados demográficos para traçar o 

perfil dos informantes. Selecionamos as marcas lexicogramaticais por meio do programa 

computacional WordSmith Tools 6.0 (SCOTT, 2010) a fim de localizar as ocorrências e 

entender a maneira como eram construídas por meio dos processos. Partiu-se do pressuposto 

de que, ao reconstruir suas experiências nas entrevistas, os participantes poderiam se tornar 

mais críticos e conscientes de suas práticas. Os resultados analisados mostram que, ao 

primeiro momento de entrevistas, os professores expressam-se com mais cuidado quando 

delineiam suas opiniões e exprimem suas representações, fato este sugerido pelo uso de (1) 

processos mentais cognitivos do tipo Acho, (2) metáforas modais de obrigação que envolvem 

o processo relacional atributivo do tipo Tem, e por último (3) o processo relacional atributivo 

É. No segundo momento, percebeu-se que as marcas presentes em seu discurso passam a 

indicar mais assertividade, sem a presença de modalizações ou processos mentais que 

expressam incerteza, passando a expressar sentidos orientados apenas pelo processo atributivo 

relacional É. A pesquisa mostra, em sua etapa final, a mudança das representações em sua 

forma e também em seu conteúdo, dando margem para aspectos não expressados no primeiro 

momento, bem como o apagamento de alguns relatos presentes na primeira etapa de 

entrevistas, mas não na segunda. Os resultados aqui expressos são relevantes na discussão e 

entendimento das representações e suas implicações nos dizeres e fazeres dos profissionais 

docentes, podendo este estudo fornecer dados para discussões sobre formação inicial e 

continuada, assim como em investigações voltadas para os mecanismos linguísticos no 

discurso de professores de Inglês e suas práticas. 

 

Palavras-chave: Representações. Formação inicial de Professores de Inglês. Gramática 

Sistêmico-Funcional. Transitividade. 
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ABSTRACT 

 

Focusing on representations encompassing initial English language teacher education, this 

research aims to examine what the research participants conceive as a "good teacher" in the 

context of the Agora Institute, located at Federal University of Rio Grande do Norte. We aim 

to recognize how representations are linguistically construed through lexicogrammatical 

realizations, more precisely the processes, according to the Systemic Functional Grammar 

assumptions (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004; EGGINS, 2004; THOMPSON, 2004). 

Discuss about teachers identity construction process (TARDIFF, 2009; PIMENTA 1999, 

2005) Interviews were designed, implemented and analyzed with six participants in the 

beginning of the school semester., as well as in its end, thus constituting two distinct points 

that offer a longitudinal perspective. The first stage comprised six audio recorded interview 

files and later transcribed, as well as questionnaires related to demographic data to build the 

participants profile. We selected lexicogrammatical structures through the computer program 

WordSmith Tools 6.0 (SCOTT, 2010) in order to locate the occurrences and also to 

understand how they were construed through the processes. We started with the assumption 

that, while rebuilding their experiences in the interviews, the participants could become more 

critical and aware of their practices. The analyzed results show that in the first moment of the 

interviews, the teachers express themselves more carefully when outlining their opinions and 

expressing their representations, a fact suggested by the use of (1) cognitive mental processes 

of the Think type, (2) modality metaphors of obligation such as Have, and finally (3) the 

attributive relational process is. In the second moment, it was noticed that the realizations 

present in their discourse indicate more assertivity, without the presence of modalizations or 

mental processes that express uncertainty, thus passing oriented to express meanings through 

relational attributive process Be. Research shows, in its final stage, the change of 

representations in form and in content, thus giving scope for aspects not expressed in the first 

moment, as well as erasing some aspects present in the first stage of interviews, but not in the 

second. The results stated here are relevant in the discussion and understanding of the 

representations and their implications in the sayings and doings of teaching professional. This 

study may provide data for discussions of initial and continuing education, as well as research 

focused on the linguistic mechanisms in English teachers speech and their practices.  

 

Keywords: Representations. English Language Teachers’ Initial Education. Systemic 

Functional Grammar. Transitivity. 
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"Eu queria aprofundar o que não sei,  

como fazem os cientistas,  

mas só na área dos encantamentos." 

 

Manoel de Barros.  
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INTRODUÇÃO 

 

Os cursos de graduação estão cada vez mais preocupados em formar profissionais que 

sejam capazes de se adaptar ao movediço contexto de diferentes sujeitos e condições de 

mundo que perpassam o período contemporâneo. Assim, o papel do professor nas atuais 

conjecturas é de extrema importância no entendimento dos resultados advindos das práticas 

de ensino-aprendizagem. A graduação foi também palco para as nossas inquietações enquanto 

estudante de Letras e ainda o é até os dias atuais. 

Em meio a várias trilhas percorridas ainda na graduação, as motivações que nos 

levaram à consecução desta pesquisa advêm de além dos muros da academia. Enquanto aluno, 

sempre tivemos a curiosidade para saber o que levava um indivíduo a se pensar e a se projetar 

como um bom profissional, mais especificamente como um “bom professor”. Procurou-se 

investigar com isso a maneira pela qual os professores constroem seus conhecimentos, 

incluindo, neste caso, o pesquisador envolvido neste estudo. Convém esclarecer que, em 

nosso estudo, utilizamos o sintagma nominal “bom professor” entre aspas, por considerar que 

as diversas construções, não só dos indivíduos envolvidos neste estudo, mas também para 

todo e qualquer indivíduo que consiga visualizar a imagem desse profissional, abrem margem 

para as mais diversas definições. 

Todos nós, em algum momento da vida, comparamo-nos àqueles profissionais que 

julgamos ser bons ou ruins. Todos esses, em variados graus, marcam nossas vidas, seja 

positivamente ou não. Tendo isso em mente, durante nossa educação formal, sendo ela na 

escola regular ou na universidade, fizemo-nos valer das experiências de observação e de 

aprendizado para vozear as ideias contidas neste escrito. Uma vez que tivemos contato com a 

sala de aula, a paixão quase que instantânea pelo trabalho docente nos levou a sempre indagar 

sobre como ser melhor, sobre como ser aquele “bom professor”, no qual as pessoas, incluindo 

nós mesmos, se espelham e tentam mimetizar em suas práticas diárias. Para tanto, 

compreendemos que a concentração do trabalho docente está centrada na manutenção dos 

processos de ensino-aprendizagem em sala de aula e, em assim sendo, nos propomos a 

trabalhar com as ideias que são construídas acerca deste tema, especificamente.  
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Decidimos assim focar em aspectos positivos, e acreditamos que trabalhar o conceito 

de um “bom professor” é uma oportunidade de repensar nossas práticas diárias, bem como de 

rever conceitos que, por muitas vezes, consideramos como ideais. Concentramos nossos 

esforços no sentido de promover nossas investigações no Instituto Ágora (doravante IA) de 

Línguas Estrangeiras Modernas, unidade suplementar da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, na qual são oferecidos cursos de idiomas e outras atividades coligadas à graduação 

e relacionadas diretamente com o ensino-aprendizagem dos alunos de Letras de todas as 

habilitações. Discorreremos mais sobre o IA mais a frente, no capítulo de metodologia, item 

2.3. 

Nesse contexto, a pesquisa investiga as representações de professores de Inglês em 

formação inicial (doravante denominados professores-alunos ou PAs), e tem como base os 

pressupostos da Sociologia de Ervin Goffman (1975) e a Psicologia Social defendida por 

Serge Moscovici, (2003), ressignificados na Linguística Aplicada (doravante LA), por 

Barcelos (2004a; 2004b; 2006), Celani (2010), Moita Lopes (2009), Rajagopalan (2008) 

Signorini (1998) e Silva (2000). Dentro da LA procuramos versar sobre a formação inicial de 

professores de inglês, nos situando assim na linha de pesquisa sobre ensino-aprendizagem de 

LEs. 

A trilha teórica basilar do nosso estudo ainda perpassa a figura do professor e o 

trabalho docente, apoiando-se em Tardiff (2009) e entrando na seara da construção da 

identidade dos indivíduos nos escritos de Pimenta (1999), Pimenta e Anastasiou (2005) e 

Silva (2007). Finalmente, inclui os estudos da Gramática Sistêmico-Funcional (doravante 

GSF), apoiada pelos trabalhos de Halliday (1994), Halliday e Hasan (1989), Halliday & 

Matthiessen (2004), Eggins (2004), Thompson (2004), dentre outros. 

As perguntas que nortearam este trabalho foram as seguintes: 

 

(1) Quais marcas lexicogramaticais compõem as representações contidas no discurso 

dos PAs sobre o “bom professor”? 

(2) O que revelam tais representações no discurso dos PAs? 

(3) Como se comportam as representações emergidas da fala dos PAs sob a ótica 

longitudinal? 

 

Tais questionamentos tiveram como objetivo geral identificar e analisar as 

representações de professores de inglês em formação inicial, tanto em forma (como se 
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apresentam gramaticalmente) quanto em conteúdo (o que dizem sobre o “bom professor”). 

Além disso, a proposta mais significativa é a de se perceber como se comportam essas 

representações sob uma perspectiva longitudinal, e a partir disso poder ter um melhor 

entendimento das características básicas das representações e como esse entendimento pode 

contribuir nos estudos da grande área da LA. Para alcançar o objetivo geral, cada pergunta de 

pesquisa visa reconhecer um aspecto importante que compõe os objetivos específicos deste 

trabalho, quais sejam: 

 

(1) Reconhecer no discurso dos professores elementos lexicogramaticais que 

caracterizem suas representações, com o intuito de nortear a pesquisa em seu eixo 

teórico-metodológico; 

(2) Revelar quais são as representações mais consideradas pelos PAs sobre a figura 

do “bom professor” e, de maneira complementar, mostrar como tais 

representações revelam diferentes valores; 

(3) Contribuir para o estudo das representações, no sentido de compreender 

linguisticamente aspectos de seu comportamento mutável, proporcionando 

oportunidades para o pensamento crítico-reflexivo das práticas docentes. 

 

O corpus deste estudo é composto de 12 entrevistas de 6 PAs, que atuam junto ao IA na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, realizadas em dois momentos. A seleção dos 

PAs foi baseada na sua permanência durante um período letivo, sendo que no primeiro grupo 

de entrevistas, o IA contava, à época da consecução desta pesquisa, com 11 PAs. As 

entrevistas foram transcritas e transformadas em texto e a ordem dos participantes, conforme 

apresentada neste estudo, foi organizada de acordo com a consecução das entrevistas. 

Para a apresentação da pesquisa, esta dissertação está organizada da seguinte forma: 

O Capítulo I, Fundamentação teórica, está dividido em quatro partes. Na primeira é 

apresentada a evolução dos estudos da LA, mais especificamente do conceito de 

representações e o papel dos sujeitos nas construções das relações sociais que têm por base a 

linguagem. Tecemos algumas considerações sobre o conceito de representação em si e 

traçamos nossas coordenadas convergindo tais áreas do saber em nossa pesquisa. Na segunda 

parte, discutimos a profissão professor e suas visões, concepções e diálogos propostos pelos 

sujeitos que têm contato com este trabalho, bem como o panorama das investigações sobre o 

trabalho docente. Na sequência, exploramos a construção dessa identidade de professor e os 
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pressupostos da GSF, que alicerçam este estudo, mais especificamente a metafunção 

ideacional da língua e o Sistema de Transitividade. 

O Capítulo II, Metodologia da pesquisa, está estruturado da seguinte forma: 

primeiramente, expomos as perguntas, objetivos, tipo e contexto da pesquisa. Apresentamos 

ainda os participantes e o pesquisador. Em seguida, são expostos os instrumentos de geração e 

organização dos dados, assim como os procedimentos para a análise dos dados, os 

instrumentos de análise e organização dos corpora.  

O Capítulo III, Análise e discussão dos dados, inicia com a análise quantitativa das 

marcas linguísticas que constroem as representações no discurso dos participantes, por meio 

dos recursos Concord e Wordlist, disponíveis no programa computacional WordSmith Tools 

6.0 (SCOTT, 2010) – doravante WST. No tocante à abordagem qualitativa, apoiamo-nos na 

teoria da GSF e nos conceitos da metafunção ideacional. Contudo, faremos algumas 

considerações sobre os possíveis percursos teórico-metodológicos que poderiam ter sido 

abordados. Por fim, identificamos as representações contidas nos discursos dos participantes, 

explorando e propondo categorias de organização das representações de acordo com as 

realizações linguísticas emergidas dos dados. 

Em nossas Considerações finais, voltamos aos pressupostos que nos servem como 

alicerce em termos de princípios teóricos, a abordagem metodológica e os aspectos da análise. 

Por fim, propomos algumas discussões que o trabalho pode despertar para o ensino de inglês, 

tanto em suas formações iniciais, quanto em suas práticas diárias. Encerram o trabalho as 

Referências usadas e os Anexos. 
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CAPÍTULO I 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 

Neste capítulo, apresentamos a base teórica do nosso trabalho. Exploramos as leituras 

sobre representações dentro da área dos estudos da linguagem até as considerações sobre o 

professor e o ato de ensinar. Tecemos ainda algumas considerações sobre a construção da 

identidade do professor, desde os primeiros contatos do indivíduo com o ensino até a sua 

formação inicial. Finalmente, discutimos o papel da GSF na identificação das representações. 

 

1.1 A Linguística Aplicada e o estudo das representações 

 

 A LA, nos seus primórdios, começou “enfocando a área de ensino/aprendizagem de 

línguas, na qual ainda hoje tem grande repercussão” (MOITA LOPES, 2009, p. 12). De 

acordo com esse autor, a partir da década de 1990, houve uma mudança fundamental nos 

estudos da LA: eles avançaram, saindo do contexto de Línguas Estrangeiras (doravante LE) e 

tradução, para abranger o de língua materna e, posteriormente, para adentrar outras áreas do 

conhecimento, abandonando ainda mais a preocupação de se limitar à Linguística. 

 Conforme conquistou o seu espaço ao lado das outras ciências, passou por inevitáveis 

mudanças que culminaram no campo que temos hoje, tratando assim de temas cada vez mais 

complexos e desafiadores. Estudos demonstram que as pesquisas que envolvem as 

representações têm ganhado espaço cada vez maior no campo da LA, dentre os quais tratam 

especificamente das representações dos professores de inglês (FERNANDES, 2006; 

MACAU, 2006; MARQUES, 2007; MONTEIRO, 2009; SOL, 2010; SILVA, 2000; dentre 

outros). 

 No intuito de dar conta de tal complexidade e considerando o fato de que era preciso 

analisar o objeto de estudo por diversos enfoques para que fosse bem compreendido, mostrou-

se fundamental admitir também que muitas das compreensões mais relevantes sobre a 

linguagem poderiam advir de outros campos de conhecimento (Geografia, Sociologia, 

Política, Cultura, Comunicação etc.). Foi nesse diapasão que Moita Lopes (2009, p. 12) 

sustentou que, a partir da década de 1990, a LA passou a ser entendida como “um modo de 

criar inteligibilidade sobre problemas sociais em que a linguagem tem um papel central” 
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[perdendo] o caráter solucionista que acompanhou a LA por muitos anos (LA como uma área 

que tentava solucionar problemas)” (MOITA LOPES, 2009, p. 12). 

Na sala de aula, não só de LE, mas de todas as disciplinas, diversos fatores 

influenciam o ensino-aprendizagem tanto por parte do aluno quanto do professor. Isso porque 

somos seres humanos, indissociáveis dos vários outros elementos que nos compõem como tal: 

nossa composição biológica, histórica, geográfica, afetiva, ideológica, dentre outras 

(SIGNORINI, 1998). Em meio a tantas áreas, as experiências vividas ou contadas, bem ou 

mal sucedidas, induzem processos reflexivos no intuito de instaurar posicionamentos futuros. 

Tais processos, quando instaurados e afirmados pelas nossas atitudes, se tornam 

representações, relativamente verdadeiras, que direcionam o nosso agir, pensar e posicionar 

na vida, afetando inevitavelmente a sala de aula (BARCELOS, 2006). 

 É exatamente no contexto da LA e no ensino-aprendizagem de LEs que a nossa 

pesquisa se encontra intimamente inserida. Investigar as representações dos professores em 

formação no curso de Letras é dar um passo a mais nessa empreitada da LA, imiscuindo-se 

por fronteiras desconhecidas, maleáveis e movediças. É sair do âmbito dos estudos focados no 

ambiente de sala de sala e no contexto do ensino-aprendizagem e adentrar numa esfera nova. 

Desse modo, irão convergir nesta pesquisa várias outras disciplinas como a Psicologia Social, 

a Linguística, a Sociologia, dentre outras, no intuito de respeitar o ser humano no que há nele 

de mais belo: sua complexidade e sua diversidade.  

 Assim, se faz necessário que temas transgressores sejam trazidos para o campo da LA, 

permitindo que amostras mais acuradas da realidade dos falantes sejam analisadas com cada 

vez mais clareza e assertividade. Com esse intuito, os trabalhos sobre representações têm-se 

mostrado alvo de crescente interesse no campo da LA. Não poderíamos deixar de citar que a 

vasta variedade dos percursos metodológicos e dos diversos instrumentos de construção, 

coleta e organização de dados que podem ser adotados pela pesquisa possibilita as impressões 

de sujeitos complexos e multifacetados que, fornecendo uma amostra mais condizente de seus 

campos de atuação, contribuem com a ciência de forma efetiva e complexa. 

Segundo Signorini (1998, p. 100), “os percursos transdisciplinares são catalisadores 

poderosos que incrementam esse processo de deslocamento e reconfiguração no campo 

epistemológico, processo imposto pela própria especificidade do objeto de estudo na área 

[...]”. A autora trata da mudança nos percursos preestabelecidos outrora na Linguística pelos 

roteiros maleáveis de pesquisa em LA, salientando a sua importância no compromisso com a 

complexidade que é exigida pelo objeto de apreciação, a saber, uma língua real, falada por 

sujeitos reais. Não obstante, afirma-se, através da pesquisa acerca do tema representações, um 
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arcabouço teórico-metodológico que não se restringe às teorias da Linguística e assim avança, 

rompendo barreiras e adentrando outros campos do saber e perfazendo outras trilhas 

metodológicas com bases interpretativistas, não excluindo a influência do pesquisador em 

serviço. Umas das áreas que pode fornecer subsídios significativos para o estudo das 

representações é a Psicologia Social, mais especificamente o trabalho de Moscovici e a noção 

por ele proposta de representação social, que, em diálogo com a GSF, pode contribuir para 

uma melhor compreensão do que está presente no discurso dos PAs. 

Tecendo um panorama sobre os conceitos de crenças dentro da Linguística Aplicada, 

podemos afirmar que Silva (2007) contribuiu para a literatura dessa área no âmbito brasileiro, 

salientando essa forte introdução na Linguística Aplicada e mostrando o quão complexo e 

importante se tornou o próprio conceito de crenças. Silva (2007) apontou ainda para o fato de 

que é de extrema importância a consciência das variáveis subjacentes ao processo de ensino-

aprendizagem por parte do aluno, já que poderá ajudá-lo a estabelecer objetivos mais realistas, 

bem como uma maior compreensão de suas dificuldades e frustrações. Isso poderá torná-lo 

um professor mais eficiente no sentido de que ele passa a tomar partido em um plano de ação 

mais eficaz, sempre tendo como bases norteadoras a reflexão e a colaboração de todos os 

envolvidos no processo. Esse estudo, por sua vez, instigou-nos a adentrarmos nessa seara de 

uma maneira mais consciente. 

Contudo, consideraremos a vasta discussão e problemática gerada ao longo da história 

da Linguística Aplicada acerca da nomenclatura “crenças”. Sobre esse tema (cf. SILVA, 

2007), há diversas designações para um conceito que é complexo, tanto na sua abrangência 

quanto na sua capacidade de mudar. Decidimos, portanto, abraçar a concepção de crenças 

para Barcelos (2006, p. 18), que define crenças como  

 

[...] uma forma de pensamento, como construções da realidade, maneiras de 

ver e perceber o mundo e seus fenômenos, coconstruídas em nossas 
experiências e resultantes de um processo interativo de interpretação e 

(re)significação. Como tal, crenças são sociais (mas também individuais), 

dinâmicas, contextuais e paradoxais. 

 

Ressaltamos que todas as demais concepções de crenças salientam a importância do 

contexto social para a sua constituição, destacando que as crenças são sempre pessoais (ainda 

que possam se mostrar coletivamente), extremamente mutáveis e intrinsecamente ligadas às 

experiências e contextos socioculturais de cada indivíduo (SILVA, 2007). 

Quando nos deparamos com o estudo de Barcelos (2006), decidimos fazer um 

apanhado dos estudos divulgados sobre crenças no âmbito da pesquisa brasileira em três 



17 

 

revistas que versam sobre ensino de LE. Nosso recorte sincrônico percorreu os estudos 

publicados em seis anos (2006-1012) nas seguintes revistas: Linguagem & Ensino; The 

ESPecialist e Intercâmbio. Outros e não menos importantes foram vistos. No entanto, para 

efeito metodológico, consideraremos somente os artigos dispostos no período referido. 

Descobrimos que muitos estudos centravam-se tão somente em saber o que os seus sujeitos 

pensavam, para que os que entrassem em contato com aquelas leituras pudesses refletir sobre 

os conceitos que cada pesquisa se propunha (KFOURI-KANEOYA, 2008; MOTT-

FERDANDEZ; FOGAÇA, 2009; BATISTA, 2010). Todas visavam, de algum modo, uma 

mudança social a partir da reflexão de temas que circunscrevem o ensino-aprendizagem e as 

práticas nas quais a língua exerce um papel central. 

A partir do exposto, vimos que a autora não trabalha somente com crenças, mas que 

também explorou as representações dos professores de inglês, fator que pode gerar, a priori, a 

necessidade de se distinguir esses dois temas, ao passo que há inúmeras pesquisas que tratam 

das representações, como e Magalhães (2004), Dudas (2003), Fernandes (2006), Macau 

(2006), Marques (2007), Monteiro (2009), Sol (2010), Silva (2002) e Vargas (2011), dentre 

outros. 

Ao discutir o conceito de representação, Dieb et al (2014) concordam que, para Abric 

(1994 p. 19), “a representação é, pois, constituída por um conjunto de informações, de crenças 

e de atitudes sobre um objeto dado”. Um dos fatores que revelam a importância de se agir no 

meio social através da mudança de atitudes e, antes disso, de pensamento, é que, ainda 

segundo Abric, os sujeitos se comportam de determinado modo não por saber e processar 

informações contextuais sobre tal coisa, pessoa ou lugar, mas sim da ideia que fazem disso 

(ABRIC, 1994). 

Vemos então que o conceito de representação já passa a abarcar a atitude não só de 

tomada de consciência, mas também de ação no meio social em que vive, fazendo-se valer, 

para tanto, das informações que temos sobre certo objeto, essenciais para o nosso convívio 

social. 

Resgatamos, dessa maneira, algumas vozes que dialogam com as definições dadas por 

Moscovici (2003), que, por sua vez, está intimamente ligado ao modo de ver a língua através 

da GSF e, sobretudo, ao próprio campo da LA, pois considera as ideologias constituintes dos 

sujeitos como um dos muitos fatores a serem analisados juntamente com as situações 

linguísticas. Tomamos por norte o fato de reconhecermos em tal teoria que a sociedade é o 

resultado de uma relação histórica e, fundamentalmente dialética, na qual indivíduos trocam 

experiências diversas e convergem para um ponto em comum: a evolução. 
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Para Moscovici (2003, p.21), a representação social é vista como 

 

um sistema de valores, ideias e práticas com uma dupla função: primeiro, 
estabelecer uma ordem que possibilitará as pessoas orientar-se em seu 

mundo material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que a 

comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade, 
fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, sem ambiguidade, os 

vários aspectos de seu mundo e de sua história individual e social. 

 

  

Ainda para o autor, as representações partem de um núcleo que, em nosso caso, é o ser 

um “bom professor”. E, em relação a essa ideia central, podem ser percebidos elementos 

periféricos, ou seja, as ideias, os ideais, crenças e informações outras sobre isso. 

Percebe-se que o conceito de crenças é, em certo grau, subordinado ao sistema de 

representações, uma vez que o constitui e o suporta na tomada de consciência dos sujeitos. 

Essa percepção sobre o que se pensa é o primeiro e mais importante passo na mudança da 

ação social a qual nos propomos. Se pretendemos descobrir o que se pensa, em certos 

contextos, sobre o “bom professor”, orientamos melhor nossas práticas em todos os sentidos 

graças a diversas funções da linguagem, como classificar atos, coisas e pessoas para, assim, 

podermos construir um conhecimento que seja, ao mesmo tempo, individual e coletivo. 

Nesse sentido, a comunicação deixa de seguir modelos preestabelecidos ou tidos como 

paradigmas para dar espaço a comunicação real, entre sujeitos também reais. Os sujeitos 

representam suas ideias, ideais, medos e crenças através de escolhas lexicais que desnudam 

seus seres em profundidade (MOSCOVICI, 2003). A partir de uma análise das formas 

linguísticas utilizadas e suas funções, tem-se uma interpretação do mundo particular do 

falante e, no caso desta pesquisa, a GSF servirá de base para a análise de tais formas. 

Tomando como base uma noção de fala enquanto ação, podemos ainda citar a obra do 

sociólogo Ervin Goffman, que defende uma ideia da representação do mundo através de um 

grande teatro, onde nós somos os atores e, como tais, encenamos rituais e assumimos certos 

posicionamentos de acordo com o grupo em que estamos inseridos. Ou seja: nós 

representamos identidades individuais e coletivas, seja através de atos ou da fala. Outras 

contribuições de seu pensamento são os conceitos de estigma, identidade social e o eu. Certos 

conceitos sedimentam as investigações acerca da maneira com a qual os professores de inglês 

montam suas ideias/imagens sobres dados temas e se tornam importantes ferramentas no 

trabalho de interpretação dos dados que serão construídos.  

 Silva (2007) aponta a extrema importância da tomada de consciência das variáveis 

subjacentes ao processo de ensino-aprendizagem por parte não só do professor, mas também 
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do aluno, já que este que poderá ajudar aquele a estabelecer objetivos mais realistas, bem 

como a ampliar a compreensão de suas dificuldades e de suas frustrações. O professor torna-

se assim mais eficiente no sentido de que tomará partido em um plano de ação mais eficaz, 

sempre tendo como bases norteadoras a reflexão e a colaboração de todos os envolvidos no 

processo.   

Em decorrência dos desafios que emergem no contexto da LA e ainda das redefinições 

das práticas e saberes necessários ao professor de LE, a discussão sobre a importação de 

modelos científicos e de ensino versus a elaboração dos próprios modelos tende a orientar-se 

pelas demandas e conhecimentos locais. A expansão e consequente visibilidade das pesquisas 

em LA corroboram muitas questões contextuais, dentre elas, a definição de saberes que 

estabelecem os conhecimentos básicos aplicados ao ensino de LE, bem como a 

contextualização e a sensibilidade por parte dos professores na aplicação de tais diretrizes em 

seu contexto de atuação imediata. Muitos linguistas aplicados, entre eles Celani (2004), Moita 

Lopes (2009) e Rajagopalan (2008), endossam argumentos em defesa dos saberes locais, 

percebendo a tensão entre o que se denomina, no trabalho da pesquisadora Celani (2004), 

Norte e Sul, ou seja, os países desenvolvidos e exportadores de conhecimento e os 

subdesenvolvidos e importadores de conhecimento. 

Dentre os saberes locais do qual a pesquisadora fala, ideias, valores e conceitos podem 

ser identificados, possibilitando que sejam reveladas representações dos professores e, então, 

executadas investigações das práticas de sala de aula, visto que o conhecimento construído é 

fruto de fatores socioculturais partilhados pelos professores em formação. Nesse sentido, 

percebe-se que através das atividades de estágio, o aluno tem a oportunidade de ser o sujeito 

da sua aprendizagem, construindo e modificando o mundo ao seu redor com a ajuda do outro, 

que partilha consigo a agenda política que a docência assume. 

Estudar representações e seus processos de (des)construção, sejam de professores ou 

de alunos, é uma maneira de contribuir para o trabalho docente considerando o que motiva: as 

pessoas envolvidas nas práticas pedagógicas. Conhecemos, assim, possíveis causas de fatores 

como: dificuldades de aprendizagem; travamentos de certas habilidades, como produções 

escritas e orais; distúrbios comportamentais; motivação; dentre outros. Posto isso, o 

pesquisador constrói seus dados de acordo com o que o contexto sugerirá e, em seguida, 

contribui de maneira diferente e significativa para a literatura da área. Mesmo tendo 

delimitado previamente as questões de pesquisa como: o que pensa o aluno/professor sobre 

certo tema, cada trabalho será diferente dos demais, ligado apenas pelo mesmo campo de 

estudos, área do conhecimento e/ou metodologia. 
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Um dos desafios nas pesquisas recentes em LA (SIGINORINI, 1998; MOITA LOPES, 

2008; MOTTA-ROTH; MARCUZZO 2008 dentre outros) é considerar o instável, o 

imprevisto e os problemas enfrentados pelos professores como sendo mais uma das faces dos 

múltiplos traços e questões que perpassam o indivíduo em sociedade e atinge a todos nós. No 

entanto, segundo Coracini (2007, p. 48), para que se possa contribuir de maneira efetiva nesse 

quadro complexo da heterogeneidade, é preciso encará-la em seu lado positivo, pois é nela 

que está a beleza de ensinar: é tentar construir com o aluno o entendimento do seu mundo, 

mesmo que para isso tenha-se que lutar contra um sem-número de forças, a favor e, muitas 

vezes, adversas. Assim, discorremos agora sobre a construção da ideia de ser professor. 

 

1.2 O professor e o trabalho docente 

 

De acordo com Tardiff (2009, p. 41), nas décadas de 1960 e 1970, dentro do campo de 

estudos das relações sociais em contextos educativos, é registrado um expressivo crescimento 

das pesquisas que tinham foco no aluno, ao passo que nas décadas de 1980 em diante os 

trabalhos sobre o ofício dos professores ganham destaque mundial. Historicamente, a visão do 

trabalho docente é colocada em um segundo plano no campo das pesquisas quando, por 

exemplo, comparado ao trabalho material e produtivo de como ensinar, por não gerar frutos 

imediatos, como se não fosse tão importante quanto qualquer outro trabalho (TARDIFF, 

2009, p. 16, 17). No que se refere a esse ponto, o autor relata que 

 

a docência e seus agentes ficam nisso subordinados à esfera da produção, 

porque sua missão primeira é preparar os filhos dos trabalhadores para o 

mercado de trabalho. O tempo de aprender não tem valor por si mesmo; é 
simplesmente uma preparação para a “verdadeira vida”, ou seja, o trabalho 

produtivo, ao passo que, comparativamente, a escolarização é dispendiosa, 

improdutiva ou, quando muito, reprodutiva. 
 

O autor reclama à docência um espaço de destaque nas pesquisas e, assim, decide 

explanar em seu livro os motivos pelos quais as pesquisas em Educação têm tanta importância 

quanto pesquisas em qualquer outra área do saber. Quando se fala no professor como o foco 

da pesquisa, não implica necessariamente as investigações sobre ensino que dão destaque a 

posturas, métodos e os resultados práticos e tangíveis que se podem obter nas observações em 

sala de aula, mas antes a parte mais complexa e não revelada sobre os processos de tomada de 

decisão desse profissional enquanto ator social. 
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Desse modo, procuramos conceber a docência sob a ótica de um trabalho flexível, 

como preceitua Tardiff (2009, p. 43), para quem o ensinar,  

 

de certa maneira, é sempre fazer algo diferente daquilo que estava previsto 

pelos regulamentos, pelo programa, pelo planejamento, pela lição etc. 
Enfim, é agir dentro de um ambiente complexo, e, por isso, impossível de 

controlar inteiramente, pois, simultaneamente, são várias as coisas que se 

produzem em diferentes níveis de realidade: físico, biológico, psicológico, 
simbólico, individual, social etc. 
 

Segundo o autor, um dos pontos importantes de se observar a docência pela ótica 

sistematizada de um trabalho com regras, conhecimentos e técnicas práticas, corriqueiras e 

previsíveis, é o fato de que a profissão, em seu lugar de desprestígio com relação às profissões 

mais privilegiadas dentre o sistema de produção capitalista, gera boa parte de seus frutos em 

esquemas silenciosos de construção do conhecimento a partir da ação de cada indivíduo sobre 

esse conhecimento. Acerca disso, Tardiff (2009, p. 43) acrescenta: 

 

Lidando com seres humanos, os docentes se confrontam com a 

irredutibilidade do indivíduo em relação às regras gerais, aos esquemas 
globais, às rotinas coletivas. Trata-se de um trabalho cujo produto ou objeto 

sempre escapa, em diversos aspectos à ação do trabalhador [...]. 
 

O autor endossa a discussão sobre a docência como um trabalho, salientando que 

devemos olhar tanto para o caráter codificado, previsível e monitorado, quanto para o aspecto 

flexível, autônomo e intangível, isto é, as representações dos professores relacionadas 

diretamente às suas práticas podem ser mais amplamente investigadas e discutidas. Tais 

representações de docência, por mais íntimas e únicas que sejam, excedem o campo pessoal 

para se situarem em um espaço comum partilhado por mais de um sujeito, indo além do 

professor e, nesse caso, passa a ser uma experiência social (TARDIFF, 2009, p. 53). 

Nesse sentido, os trabalhos acerca das representações oferecem um panorama mais 

real sobre as práticas dos professores, uma vez que o interesse recai não no que deve ser feito 

e como deve ser o trabalho dos professores, mas sim em quem realmente são e o que 

realmente fazem, podendo fornecer, assim, sugestões que visam promover mudanças naquele 

determinado contexto. Deve-se, dessa forma, evitar pontos de vista moralizantes e normativos 

sobre a docência e deslocar mais pesquisas que visitem, de fato, a sala de aula e analisem 

abertamente a docência como um trabalho humano, com todos os seus processos materiais e 

simbólicos, tendo em vista contextos locais para que se possa chegar a problemas e soluções 

mais realistas para o pesquisador (TARDIFF, 2009, p. 38). 
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Ao longo de sua carreira de professor, os sujeitos constroem e desconstroem a si 

mesmos e as suas imagens enquanto professores. Esse movimento incessante é marcado 

basicamente pela relação pensamento x linguagem, que abordaremos no item seguinte. 

 

1.3 A construção identitária docente 

 

A construção da identidade implica a assimilação pelo uso da linguagem e do 

pensamento e a reflexão da conjectura social e histórica a qual o sujeito se vê ligado, 

construindo assim o universo interno desse sujeito e sendo nele refletido. Portanto, o 

conhecimento desses processos cognitivos ininterruptos é necessário para que se possa olhar 

atentamente não só para o dito, mas também para o que fica implícito aos sujeitos ao 

definirem a si mesmos, bem como a outros seres e coisas. Segundo Pimenta (1999, p. 164), a 

construção de identidade “não é um processo externo que possa ser adquirido. É um processo 

de construção do sujeito historicamente situado”. 

Para Silva (2007, p. 239), “[a] identidade não pode ser compreendida fora dos 

sistemas de significação nos quais adquire sentido e razão de existência, pois não é um ser de 

natureza, e sim da cultura e dos sistemas que a constituem”. Tais sistemas de significação são 

tanto as experiências às quais o sujeito foi exposto como o seu modo singular de lidar com 

elas. Uma vez os PAs definindo o “bom professor”, eles estão não só dizendo o que essa ideia 

representa, mas estão também defendendo o que ela não representa. Se um dos entrevistados 

define aquela ideia como um professor sensível, por exemplo, estão também dizendo que o 

mau professor é insensível. Dessa maneira, as definições de identidade também estabelecem 

diversos significados negativos, pois ao definir estamos delimitando, dizendo o que engloba 

essa definição e o que não se encaixa nela. 

De acordo com Silva (2009), temos que considerar a esfera social e a pessoal dos 

indivíduos nos contextos em que eles estão inseridos para compreender o processo de 

construção da identidade, pois é na relação consigo próprio e com o grupo social ao qual se 

vincula de alguma maneira que o sujeito apresenta as múltiplas dimensões da identidade 

social de sentido e mantém o processo de construção da identidade. Dessa forma, o que cada 

participante da pesquisa ou qualquer indivíduo pensa sobre ser professor de inglês e as 

relações entre essa entidade e o fato de caracterizá-la como boa ou ruim é uma construção 

tanto pessoal como social do que foi presenciado ou pensado ao entrar em contato com 

padrões externos que, por sua vez, são moldados pelas características próprias de cada um 
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como sujeito (o que para cada um é considerado bom ou ruim) e resultam na ideia que cada 

um tem sobre o assunto. 

A construção de valores, ideias e representações que temos sobre o professor são 

processos que tiveram início na nossa vida escolar desde muito cedo, quando nos é 

apresentado o mundo docente e somos sujeitos ativos nesse processo de construção, uma vez 

que a imagem de “bom professor” partirá tanto de como os nossos professores se portaram ao 

longo das nossas vidas no universo encolar, quanto como reagimos a esse comportamento.  

Enquanto futuros professores, já na vida adulta, esse arsenal de experiências e ideias 

interfere desde o primeiro momento da graduação e a perpassa. Quando os estudantes do 

curso de Letras estão no primeiro período de curso, já têm uma ideia do que é ser um “bom 

professor”, ou um “bom aluno” com base em suas experiências de aprendizagem no ensino 

fundamental e médio e esses construtos podem ser (re)significados ao longo de suas 

experiências futuras. Desse modo, não se pode conceber que os professores só comecem a 

pensar nessas ideias na graduação. Portanto, esta pesquisa deverá se deter não só sobre o que 

eles pensam quando são entrevistados, mas ainda como foram suas primeiras experiências 

escolares e como isso instaurou neles os processos do pensar que surgem quando se 

expressam sobre o tema. 

Destarte, citamos ainda os sistemas de representações e a sua característica dinâmica, 

o que implica uma representação de identidade incompleta e passível de revisões, 

reestruturações e ressignificações. Para que tal ressignificação possa acontecer, basta que os 

sujeitos assumam um posicionamento crítico-reflexivo acerca dos acontecimentos dos quais 

tomam conhecimento ou presenciam para que um novo processo cognitivo se abra e possa 

acarretar, ou não, uma mudança de pensamento (SILVA, 2009).  

Dentre alguns pontos destacados nos processos de construção da identidade dos 

professores, Pimenta e Anastasiou (2010, p. 110) sugerem que deve se tomar como norte o 

fato de que os professores de hoje foram os alunos de ontem, e suas experiências de vários 

anos como alunos o evidenciam como sujeito de seu processo, sendo a sua voz essencial na 

construção do caminho que trilhará. Existem três âmbitos essenciais que possibilitam um 

melhor entendimento de suas representações e que são evidenciados em seus discursos: o 

desenvolvimento pessoal, o profissional e o institucional. A inter-relação desses pontos 

possibilita a (re)construção da identidade docente tanto em seu processo individual, quanto 

coletivo, e pode se valer ainda da capacidade dos indivíduos de lidarem com o campo incerto 

da sala de aula como uma estratégia de reconstrução de suas representações.  
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De acordo com Pimenta (2010), existem três elementos de destaque no que diz 

respeito à construção identitária do professor, sendo eles: a adesão, que concerne aos 

princípios, valores e projetos aos quais se toma partido; a ação, que se constitui de acordo 

com a identidade pessoal e profissional; e a autoconsciência, uma vez que tudo se decide no 

processo de reflexão dele mesmo sobre sua ação (PIMENTA, 2010, p. 115-116). Uma vez 

que são os processos de adesão e ação construídos processualmente, tem-se então a 

importância de vozear o professor ainda em formação inicial. Conforme indica Pimenta 

(2010, p. 116), é necessário 

 

presenciar a subjetividade e a singularidade como elementos distintos, 

possibilitar a interação dos diferentes sujeitos no processo, ouvir as dúvidas, 

os pares, lidar com os confrontos, estabelecer o diálogo de cada um consigo 
mesmo e entre os sujeitos do processo educativo, analisar os contextos 

sociais, compreender determinantes da historicidade, dar espaço para as 

surpresas, os sustos, as constatações.  
 

Nesse sentido, a profissão docente, como muitas outras, é uma forma de intervir na 

realidade social. Um dos pontos importantes sobre a construção continuada da identidade 

docente recai sobre a criatividade e a capacidade de se lidar com situações-problema. Como é 

característica da profissão a complexidade de atuar com diferentes sujeitos e diferentes 

contextos, faz-se necessário que o professor esteja preparado para trabalhar com a 

imprevisibilidade, a singularidade e as incertezas que surgiram nos processos de ensino-

aprendizagem (PIMENTA, 2010, p. 114). 

Tomando as condições da pesquisa sobre a formação inicial, esperamos analisar as 

representações em dois períodos diferentes. Considerando os pontos investigados como base 

para se verificar tais mudanças, esperamos que os professores do curso de Letras, possam, em 

um semestre letivo, mostrar se reavaliaram suas convicções e sistemas de representação e 

como o fazem. Temos, assim, a oportunidade de investigar se ocorrem mudanças de 

pensamentos e mediante quais fatores (acontecimento em sala de aula, leituras ou estágio) 

essas concepções sofreram mudanças. 

Desse modo, o conceito de representação social se afiliou mais amplamente ao nosso 

trabalho pela abrangência de várias ideias, crenças e valores, que são construídos em uma 

relação dos sujeitos para com o meio (MOSCOVICI,2003), quanto do meio para os sujeitos 

(GOFFMAN 1959;  1988) e que tem como uma de suas características básicas a premissa da 

mudança mediante as experiências e ressignificações que cada indivíduo dá a cada objeto. No 
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entanto, para fins de análise, observamos as orações enquanto representações, ou seja, a 

oração delimita cada representação, de acordo com os preceitos da GSF. 

Sob esse prisma, propomos observar a língua em uso pelos nossos sujeitos de pesquisa 

no intuito investigar como eles compõem essas representações sobre o “bom professor” e 

como tais construtos irão (ou não) mudar, sob a ótica da teoria de linguagem a qual nos 

afiliamos, cuja exposição e discussão segue este tópico.  

Dessa maneira, o meio utilizado para investigar a representação dos docentes em 

formação inicial sobre o “bom professor” foi por meio da linguagem, lançando mão de uma 

abordagem que tanto nos resvisse teoricamente quando metodologicamente. Para tanto, 

chamamos a compor o nosso estudo a GSF. 

 

1.4 A Gramática Sistêmico-Funcional 

 

 

A teoria do linguista inglês Michael A. K. Halliday é um modelo importante dentre os 

estudos funcionalistas, conhecida como Gramática Sistêmico-Funcional (GSF). Sua finalidade 

é investigar a linguagem como ela de fato é usada em seus mais variados contextos. O foco da 

GSF é o estudo da língua enquanto instrumento de interação entre os usuários. Descrições da 

língua fazem parte de tais estudos, mas avançam e contribuem em diversas áreas do 

conhecimento humano, a exemplo dos trabalhos de Kress e Van Leeuwen em Gramática 

Visual (1996) e os estudos de Fairclough (2001), Heberle (1997) e Meurer (2005), aos quais a 

GSF serve com propósitos teórico-metodológicos para a investigação de questões de discurso 

críticas e mudanças sociais, gêneros de discurso críticas, dentre outros. 

Dentre outros modelos teórico-metodológicos, a GSF propõe uma relação de trocas 

mútuas e contínuas entre forma e conteúdo, sem deixar de ressaltar que a língua serve aos 

sujeitos, e não o contrário. Temos, pois, um construto que procura expressar o sentido de um 

todo significativo e baseado sempre no contexto, a partir da esquematização da língua em 

estratos e funções, a fim de uma observação mais acurada do evento linguístico do qual se 

quer participar. 

A partir da perspectiva da GSF, entende-se que a gramática é descrita e compreendida 

como um sistema complexo, posto em funcionamento pelo sujeito a serviço dele, em 

contrapartida às definições que sugerem um conjunto de regras descontextualizadas. Segundo 

Neves (1997a, p. 12), a proposta de Halliday defendia que “a multiplicidade funcional se 
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reflete na organização interna da língua e a investigação da estrutura linguística revela, de 

algum modo, as várias necessidades a que a língua serve”.  

Assim, a GSF é “sistêmica” no tocante à rede de sistemas da linguagem que 

possibilitam a escolha lexical para devidos fins de produção de significado, culminando assim 

em seu caráter “funcional” e variando de acordo com o contexto daqueles que utilizam do 

sistema linguístico para fins de interação, comunicação e organização da mensagem. 

Devido às várias vertentes dentro da mesma teoria, faremos de nosso norte o 

funcionalismo defendido pelos trabalhos de autores como Halliday (1985), Halliday e Hasan 

(1989), Halliday e Matthiessen (2004), Eggins (2004) e Thompson (2004) sobre como a 

linguagem é produzida e concebida como real em seu uso legítimo. Nessa perspectiva, esse 

uso acontece a partir das interações em um espaço em que contexto, forma e função se 

mesclam quase que indistintamente, sendo sua forma estratificada e esquematizada, a fim de 

cobrir um panorama mais abrangente da situação, a qual o pesquisador se debruça. Isso faz 

dessa teoria de análise discursiva um importante aparato teórico e metodológico dentro da 

tradição das teorias contemporâneas do discurso.  

Certos elementos lexicais (adjetivos, substantivos, dentre outros), utilizados ou não 

pelos professores, deixarão transparecer as representações de identidades, crenças e ideias 

acerca do ensino de LE e, nesse sentido, utilizar a GSF ajudará na categorização e análise dos 

subsídios. Tais escolhas lexicais constroem o contexto, enquanto são por ele construídas. 

Nele, as escolhas têm, primeiramente, uma função a exercer antes da própria forma, 

permitindo que delineemos as representações diversas presentes no discurso dos professores 

acerca dos temas abordados na pesquisa. Concebe-se a língua como um sistema organizado 

em estratos de forma complexa, a serviço da construção e negociação de sentidos no nível 

semiótico (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004). 

A nomenclatura sistêmico-funcional é a ponta de um iceberg que poderia parecer frio, 

distante dos contextos reais de uso da língua e demasiado esquemático, mas está, na verdade, 

intimamente ligado a uma gramática que favorece os usos e dispensa as receitas pré-

fabricadas das gramáticas tradicionais. O termo função refere-se à capacidade que a língua 

tem de operar comunicativamente, desempenhando papéis na vida dos sujeitos, opondo-se 

assim ao papel que os itens lexicais exercem no âmbito frasal (NEVES, 1997a). Segundo 

Neves (1997a, p. 15), podemos definir a GSF como 

 

uma teoria da organização gramatical das línguas naturais que procura 

integrar-se em uma teoria global da interação social. Trata-se de uma teoria 
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que assenta que as relações entre as unidades e as funções das unidades têm 

prioridade sobre seus limites e sua posição, e que entende a gramática como 
acessível às pressões do uso. 

 

Essa teoria é sistêmica, pois concebe a língua como um sistema de escolhas à 

disposição do usuário, com a intenção de satisfazer a comunicação, atingindo as esferas social 

e cultural, ou seja, um sistema que tem funções nas relações reais dos indivíduos nas mais 

diversas demandas contextuais. 

Assim, a perspectiva preceituada pela GSF de acordo com Eggins (2004, p. 3) concebe 

a língua como portadora de um potencial considerável na produção de sentidos e na 

construção da interação mediante as escolhas que os sujeitos têm, servindo à comunicação 

real, influenciando, ao mesmo tempo em que influencia, os contextos social e cultural nos 

quais a interação ocorre. Temos então uma teoria semântico-funcional preocupada com os 

aspectos funcional, semântico, contextual e semiótico. Esse aparato teórico, ainda segundo 

Eggins (2004), é estrutural no sentido de preocupar-se em como os participantes fazem uso da 

língua e como esse uso é estruturado para servir aos sujeitos. 

A interação social por meio da língua produz a diversidade de discursos, contribuindo 

a propósitos variados e constituindo o que se conhece por gêneros de texto e gêneros do 

discurso, uma vez que a linguagem molda e é moldada pelos contextos. Nesse sentido, 

Halliday e Matthiessen (2004) baseia-se no ensino de línguas para discorrer e estender a 

noção de contexto, que poderia ser o elemento-chave para se compreender a língua em uma 

perspectiva mais abrangente.  

Ainda em relação às perspectivas da GSF no tocante a conceituação do contexto, 

Halliday trabalha com as noções de contexto de situação e contexto de cultura, ambas 

advindas das obras de Malinowski (1923; 1935 apud HALLIDAY, 2003) e representam duas 

perspectivas de se observar um mesmo todo significativo, expandindo a noção de contexto 

para melhor se investigar as situações nas quais a língua exerce papel fundamental. Para 

Eggins (2004), aquele se refere ao registro, ao passo que este representa o gênero. O que 

Halliday e Matthiessen (2004) defende como contexto de situação refere-se à língua enquanto 

registro que se manifesta na esfera de atuação local do texto. Ou seja: o texto, seus 

participantes e sobre o que se fala se tornam o contexto do próprio texto através da 

observação de processos da língua como referenciação exofórica, tipo textual e estrutura 

linguística. Já o contexto de cultura define-se como uma esfera mais ampla do que aquela, isto 

é, o gênero no qual o texto ocorre, baseando-se no background cultural e histórico do texto, de 

seus participantes do espaço físico no qual a linguagem acontece e representa ideias. 
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A nomenclatura “cultura” representada aqui não são as manifestações artísticas e 

culturais de um povo, como entendida pelo senso comum e encontrada nas definições dos 

dicionários. É, antes, a esfera maior na qual as relações se tornam efetivas por meio dos 

diálogos entre os textos, sendo fundamentais para o registro em que se realiza. 

Ambos os conceitos, contexto de situação e contexto de cultura, são interdependentes 

e indissociáveis no que diz respeito à relação dialógica e potencial que exercem um sobre o 

outro, mas separados para fins de observação científica. O contexto de situação dispõe de 

todas as configurações necessárias para moldar e refletir o contexto de cultura e o inverso 

também é verdadeiro, mesmo que tal realização se mantenha no campo das potencialidades. A 

relação entre a língua como sistema e o texto é definida por essas potencialidades, ou seja, 

pelo sistema de instanciação (HALLIDAY, 1991, p. 17). Nesse sistema, a língua detém todas 

as variáveis necessárias para se produzir diversos tipos de textos, ou seja, um repertório de 

registros e de tipos textuais que podem culminar no texto em si, assim como o contexto de 

cultura incorpora variáreis como o domínio cultural e o tipo de situação que vão conceber o 

contexto de situação (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 28). 

A noção de texto é, para a GSF, definida como “qualquer instância da linguagem, em 

qualquer meio, que faz sentido para alguém que conhece a língua”1 (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004, p. 3). Desse modo, o texto apresenta dois vieses:  

 

(a) Texto como espécime – foco no texto como objeto com fim em si mesmo; 

(b) Texto como artefato – abordagem que procura identificar o que o texto nos diz sobre 

o sistema da linguagem. 

 

O autor salienta que, se tentarmos dissociar os dois vieses, não podemos observar a 

linguagem de maneira inteligível, interpretando o que o texto revela tanto sobre ele quanto 

sobre o sistema linguístico que o rege. 

A língua é concebida por vários pontos de vista que trabalham simultaneamente com o 

intuito de produzir e expressar significados, uma vez que a GSF é tomada como bússola. 

Segundo Halliday e Matthiessen (2004), a linguagem pode ser vista como: 

 

(a) Texto e sistema – como som, como escrita e como nomeação;  

 
1  No original: Any instance of language, in any way that makes sense to someone who knows the 

language. 
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(b) Estrutura – como configurações das partes; 

(c) Fonte – escolhas entre as alternativas. 

 

A GSF intenta, consoante Halliday e Matthiessen (2004, p. 20), esquematizar a língua 

em dimensões, visando a compreensão de suas potencialidades como um todo, interpretando 

diferentes fenômenos por partes que estarão sempre relacionadas ao todo. A justificativa para 

se trabalhar com tal abordagem é que a língua é um sistema evoluído e, como tal, não pode ter 

seus elementos estudados e explicados separadamente apenas pela soma das suas partes. Para 

exemplificar as dimensões da língua, apresentamos suas possibilidades no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Resumo das dimensões da língua 

Nível Princípio Ordem 

Estrutura Nível Oração / Grupo ou frase / 

Palavra / Morfema 

Sistema Sutileza Gramática / Léxico 

Estratificação Realização Semântica / Lexicogramática / 

Grafofonologia 

Instanciação Instanciação Potencial / Subpotencial ou 
nível de instância / Instância 

Metafunção Metafunção Ideacional / Interpessoal / 

Textual 

Fonte: Traduzido e adaptado de Halliday e Matthiessen (2004, p. 20). 

 

De acordo com o Quadro 1, propõe-se, em uma esfera maior, as dimensões da língua, 

como o primeiro de muitos modelos esquemáticos apresentados pelas vertentes da GSF, 

sendo elas: estrutura (ordem dos sintagmas), sistema (ordem paradigmática), estratificação, 

instanciação e metafunção. Abaixo de cada nível supracitado, temos um princípio que o 

rege, sendo que: o de nível está para a dimensão estrutura; o de sutileza está para a dimensão 

sistema e o de realização está para a dimensão de estratificação, e os dois últimos princípios, 

o de instanciação e o de metafunção, realizam-se por si mesmos. Abaixo de cada princípio, 

por sua vez, temos o sistema de ordenação, que no caso do princípio de nível, seriam as 

orações, grupos ou frases, palavras ou morfemas; a sutileza, ordenada pela gramática e pelo 

léxico; a realização, ordenada pela semântica, lexicogramática e grafofonologia; a 

instanciação, ordenada pelo potencial, subpotencial, tipo de instância ou instância; e a 

metafunção, ordenada pelas esferas ideacional, interpessoal e textual (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004, p. 20). 
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Quando os sujeitos escolhem, dentre a gama de opções linguísticas disponíveis pelo 

sistema sociossemiótico da língua, a estrutura que melhor corresponde à sua necessidade de 

expressar experiências, representações e ações, acabam por imprimir marcas no texto (que é 

instrumento), formatando o registro que irá expressar em seu corpo os traços esquemáticos (os 

cinco níveis da língua acima citados), que juntos articulam a língua enquanto sistema.  

Dentro dos preceitos da GSF, temos as variáveis de registro campo (o que se fala), 

relações (faltante/ouvinte, leitor/escritor) e modo (maneira como fala), que ajudam a 

conceber o contexto de situação que se realizam, na sequência, por meio das esferas 

ideacional, interpessoal e textual, dentro do nível semântico-discursivo, enquanto no nível 

lexicogramatical se evidenciam pelos sistemas de transitividade, modo e tema, 

respectivamente (QUEIROZ, 2012, p. 19-20) explicados na Figura 1 sobre a relação entre os 

diferentes níveis da língua. 

 

Figura 1 – Inter-relação entre gênero, registro e língua 

 

Fonte: Adaptado de Vian Jr. (2001, p. 157). 

 

Na Figura 1, vemos a língua, segundo Halliday e Matthiessen (2004, p. 26), como um 

sistema estratificado, entendendo os significados dentro das orações desde os seus níveis: 

grafo-fonológico, com os sons e a sua composição; lexicogramatical, tratando da organização 

interna da frase; e semântico-discursivo, no nível dos significados construídos e negociados 

pelos falantes. Nossa análise situa-se mais amplamente no contexto de situação, que é o nível 

organizado pelas metafunções e, por sua vez, dentro das metafunções, mais especificamente 
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na metafunção ideacional, trabalhando com a noção de lexicogramática e os processos 

verbais. 

 

1.4.1 As metafunções 

 

A partir dos trabalhos de Halliday e Matthiessen (2004), tem-se uma proposição de 

funções da língua, ou de “metafunções”, como forma de observação do acontecimento 

linguístico a partir dos seus diferentes propósitos. Ainda segundo o autor, podemos tomar 

como perspectiva as metafunções da língua para dar conta de um sem-número de realizações 

e usos da língua para efeitos semióticos, cognitivos e operacionais. 

A GSF ressalta a multidimensionalidade das unidades gramaticais, ou seja, a 

capacidade que tem de realizar vários propósitos principais da linguagem ao mesmo tempo, 

divididos nas metafunções ideacional, interpessoal e textual (HALLIDAY, 1985). Tais 

sistemas realizam os seus respectivos significados simultaneamente no texto, sendo 

basicamente de responsabilidade do pesquisador o isolamento de um desses sistemas para fins 

metodológicos. 

De acordo com Halliday e Matthiessen (2004), esse parâmetro de organização da 

linguagem pode ser explicado da seguinte maneira: 

 

● Os usuários expressam o conteúdo da mensagem, abarcando suas reações, 

cognições e percepções sobre o seu mundo interno (psicológico), e reproduzindo o 

mundo externo (social) pelos sentidos construídos por meio da metafunção 

ideacional; 

● A fim de tomar parte no evento de fala/escrita, os interactantes podem expressar 

atitudes e julgamentos, bem como suas relações consigo próprios e com quem 

falam por meio dos sentidos expressos pela metafunção interpessoal; 

● A criação, a contextualização e a manutenção de textos reconhecíveis e fiéis à 

estrutura exigida pelo contexto é viabilizado pela metafunção textual. 

 

Consoante Neves (1997), referir-se às funções da linguagem não significa ressaltar e 

observar a estrutura gramatical tendo como ponto de partida as regras gramaticais, mas sim 

vozear uma teoria do discurso que se norteie pelo sistema linguístico organizado em funções e 

suas bipartições com o objetivo de investigar as pistas contextuais. Temos, então, a língua 
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vista enquanto sistema de escolhas a serviço do uso é o interesse principal da GSF, que 

propicia investigações intrínsecas e, ao mesmo tempo, extrínsecas. 

Para a nossa pesquisa, manteremos o foco na metafunção ideacional, uma vez que os 

professores farão suas escolhas lexicogramaticais para discernir o que, em suas concepções 

individuais, compõe linguisticamente a figura do “bom professor” no contexto especificado. 

Os usuários têm a oportunidade de escolher livremente, dentre uma gama de opções e 

possibilidades, construtos e itens que a língua oferece com o intuito de dar forma, em seus 

discursos, a algo que foi captado pelas suas experiências particulares e armazenado em forma 

de representação. Contudo, é preciso entender como as três funções da linguagem funcionam, 

segundo o princípio da interdependência de Halliday e Mathiessen (2004). Como nosso foco é 

na metafunção ideacional, discorreremos brevemente sobre as metafunções interpessoal e 

textual apenas para situar o leitor, e detalharemos os aspectos ideacionais relevantes para esta 

pesquisa. 

 

1.4.1.1 A metafunção interpessoal 

 

A metafunção interpessoal refere-se à língua como elemento de interação social, 

externando atitudes e juízos de valores pessoais. Tal metafunção ainda expressa o mundo 

externo ao indivíduo, construindo os sujeitos e definindo os papéis representados pelos seus 

usuários na interação. A interpessoalidade está vinculada à variável relações, na qual os 

interactantes usam os papéis de fala para definir seus lugares na interação e farão, assim, a 

manutenção dos turnos de fala (quando alguém pergunta algo, este se posiciona como 

requerente de dada informação, instaurando um papel de fornecedor ao outro). Dentre os 

papéis de fala, aqueles fundamentais podem ter a função de: (i) dar ou (ii) pedir, pois quem 

fala/escreve está sempre dando ou pedindo algo a quem escuta/lê. Há ainda uma distinção 

importante a se fazer sobre a natureza do que está sendo negociado na interação, que é entre 

(a) bens e serviços e (b) informações (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 107). 

Quando o usuário que fala/escreve tem interesse em bens e serviços, ele irá utilizar a 

linguagem na sua forma argumentativa para persuadir o outro e, assim, conseguir o que 

deseja, enquanto que o participante que recebe tal proposta pode optar apenas por aceitá-la ou 

rejeitá-la, no caso de bens e serviços, ou ainda obedecê-la ou recusá-la, caso seja referente a 

informações. 

A língua, no tocante às relações de trocas de informações, é a materialização das 

próprias ações ao exercerem os papéis de afirmações, negações ou perguntas, sendo 
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basicamente a função interrogativa e a afirmativa as que mais se sobressaem em interações 

desse tipo (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 110). A metafunção interpessoal 

operacionaliza-se pelo sistema de modo, modalidade e metáfora modal. 

O sistema de modo concerne basicamente a quatro espécies de orações: declarações 

afirmativas e negativas, orações interrogativas, imperativas e exclamativas (QUEIROZ, 2012, 

p. 29), apresentando-se na oração na forma de modo oracional e resíduo, formas essas 

associadas entre si, além de apresentar elementos como o predicador, os complementos e os 

adjuntos. 

O modo oracional, por sua vez, desdobra-se em sujeito (grupo nominal) e finito 

(grupo verbal). Aquele sendo a parte que contém o significado interpessoal da oração, 

passível de validação de acordo com o posicionamento do autor, enquanto que este diz 

respeito à conclusão e à validação da ideia proposta pela oração, tendo seus significados 

expressos basicamente pelos termos de polaridade, tempo e modalidade. 

A modalidade é caracterizada pelos modais, adjuntos modais e expressões modais, e 

é parte componente do finito, referindo-se à forma com a qual o falante estrutura a sua 

mensagem a fim de construir significados de certeza, probabilidade e credibilidade 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 115). Os modais, adjuntos modais e expressões 

modais são expressões que tornam o sentido da frase ser implícito ou explícito, dependendo 

do uso que o falante faz de tais itens, variando a mensagem em diferentes graus no tocante ao 

compromisso e à responsabilidade que tem o falante para com a sua construção. A Figura 2 

ajuda a entender as possibilidades no sistema  de modalidade. 

Figura 2 – Sistema dos tipos de modalidade 

  

Fonte: Traduzido e adaptado de Halliday e Matthiesen (2004, p. 618). 
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A Figura 2, baseada em Halliday e Matthiessen (2004, p. 618), mostra que os tipos de 

Modalidade desdobram-se em modalização – que se manifesta por meio de uma proposição 

com um certo grau de probabilidade e de frequência – e modulação – traduzida em graus de 

obrigação e inclinação, quando a proposição é aceita. A modalidade ainda pode ser expressa 

em valores de opiniões e solicitações contidas na frase, medidas em alto, médio e baixo graus. 

Uma proposição pode ser provável ou improvável, ao passo que uma proposta pode ser 

desejável ou não, fazendo com que essas instâncias possam ser negociadas através de 

avaliação dos graus de probabilidade e obrigação. 

A metáfora modal manifesta-se por meio de estruturas que vêm acompanhadas de 

processos mentais (verbos) do tipo: Acho, Acredito, dentre outros. Esses mecanismos 

indicam que o locutor está construindo sentidos de avaliação, dando opiniões e emitindo 

julgamentos pessoais, sempre em harmonia com o significado da oração, desdobrando-se em 

metáfora de modalidade e proposições modalizadoras (QUEIROZ, 2012, p. 31). Desta 

maneira, a exposição de tais esquemas pôde justificar a ocorrência de tais estruturas no 

corpus, uma vez que estamos centrados nas representações sobre o “bom professor” e uma 

das formas mais comuns de se atribuir significados que pode ser vista no corpus foi a 

metáfora modal de obrigação Tem Que, cuja discussão será exposta no item 3.3 (p. 60). 

 

1.4.1.2 A metafunção textual 

 

A segunda metafunção, a textual, é imprescindível para as outras duas, pois trata da 

retórica da mensagem, contextualizando os elementos gramaticais para a coerência e coesão 

do texto, moldando a língua em uma mensagem que pode ser decodificada pelo leitor/ouvinte. 

Contudo, essa metafunção não se restringe a ver o sistema linguístico como um objeto isolado 

ou frases concatenadas a propósito da construção do texto. Logo, a organização interna da 

frase e a sua relação direta com o significado da mensagem no contexto macro é o viés dessa 

metafunção no acesso das outras duas (MOURA NEVES, 1997, p. 14). Essa função 

desmembra-se nos construtos tema e rema. 

De acordo com Halliday e Matthiessen (2004, p. 64), o tema é a parte da oração que 

vem em primeiro lugar, é o ponto de onde parte a mensagem, localizando e orientando a 

oração no seu devido contexto. A parte da oração na qual o tema é desenvolvido é 

denominada de rema, em que sempre é acrescentada uma informação nova. Segundo Eggins 

(2004, p. 299), o tema comumente se desprende a partir de uma informação familiar, 

mencionada anteriormente no texto ou familiar ao contexto da mensagem. Já o rema é “tudo 
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aquilo que não está no tema”2 (EGGINS, 2004, p. 300). Uma vez que se identifique o tema, o 

rema será automaticamente identificado a seguir. 

Contudo, as fronteiras que separam o tema do rema podem ser exploradas ao 

utilizarmos as três metafunções como modelos para analisar a oração. Desse modo, Eggins 

(2004, p. 301) distingue três elementos da estrutura oracional: (a) elementos tópicos (ou 

experienciais), (b) elementos interpessoais e (c) elementos textuais. 

Os elementos tópicos são designados na primeira parte da oração, alocados juntamente 

com papéis transitivos como o de ator ou de presenciador, salientando que toda oração 

apresenta um único tema tópico. Em seguida, os elementos interpessoais são aqueles nos 

quais o modo oracional apresenta-se na primeira parte da sentença, seja por adjuntos modais 

(modo, vocativo, polaridade e comentário) ou pelo finito nas orações interrogativas. Por fim, 

os elementos textuais são aqueles que não expressam nem o sentido interpessoal e nem o 

sentido ideacional, tendo assim um papel meramente gramatical na função de organizadores 

da frase. Tais elementos podem ser os adjuntos de continuidade e os adjuntos de conjunção 

(EGGINS, 2004, p. 303-307). 

Apesar de a oração apresentar um único elemento temático, consoante Eggins (2004), 

podemos perceber uma configuração oracional que apresenta uma sequência de temas. Esse 

caso ocorre quando vários temas textuais ou interpessoais apresentam-se antes do tema 

obrigatório. Além disso, o tema pode ser analisado baseando-se nas diferentes classificações 

do modo oracional, sendo elas: (1) declarativas; (2) declarativas elípticas; (3) interrogativas 

do tipo sim/não; (4) interrogativas iniciadas em Qu-; (5) interrogativas elípticas; (6) 

imperativas; (7) orações menores; (8) tema em orações exclamativas e (9) sujeito reiterado 

(EGGINS, 2004, p. 307-314). Nesse sentido, pudemos observar que as orações declarativas, 

positivas e negativas, justificaram a escolha e predominância da palavra Que ao longo de toda 

a análise (p. 68), e que por esse motivo o corpus deste estudo poderia também ser analisado 

sob a ótica de tal metafunção.  

 

1.4.1.3 A metafunção ideacional 

 

A metafunção ideacional diz respeito ao modo como a linguagem traduz a experiência 

humana, transformando-a em significado através da língua (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 

2004, p. 29). Segundo Moura Neves (1997), é nela que os sujeitos “organizam e incorporam 

 
2  No original: It’s everything that is not in the theme. 
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na língua as suas experiências dos fenômenos do mundo real, o que inclui sua experiência do 

mundo interno da própria consciência, ou seja, suas relações, cognições, percepções, [...]. 

Essa metafunção desdobra-se em duas subfunções, a “experiencial” e a “lógica”, e é delineada 

pelo sistema de transitividade. O interesse aqui recai nos indivíduos, que representam por 

meio da língua seus pensamentos e sua relação com fatos e eventos, e em como eles usam 

essa língua como construto da sequência lógica de seus pensamentos, bem como o conteúdo 

da interação (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 170).  

Sendo essa função a responsável pelo aspecto representacional do sistema linguístico, 

nós a utilizamos de várias formas, seja codificando nossas experiências e por meio de nossas 

vivências, seja facultando imagens da nossa realidade interna (mental) ou externa (física). A 

partir do momento em que o discurso dos participantes desta pesquisa é analisado sob a ótica 

dessa metafunção, suas representações serão identificadas e investigadas a fim de que se 

possa perceber suas realidades internas, externas e os fundamentos de suas práticas 

pedagógicas, não todos, mas parte deles. 

Em nível oracional, as partes na oração que sequenciam as experiências em forma de 

ideias, transmitem os sentidos de sentir, fazer, ou ser. A maneira com a qual essas 

experiências estão sequenciadas dentro da oração denomina-se de figura, conforme Halliday e 

Matthiessen (2004 p. 17), o que inclui: processos verbais arrolados no tempo, realizados 

pelos tempos verbais ou grupos verbais; os participantes dessa interação, realizados por meio 

dos pronomes e grupos nominais; e os fatos e condições circunstanciais (que podem ou não 

estar ligados ao processo verbal), realizados pelas circunstâncias de tempo, espaço, causa, 

maneira, dentre outros (p. 170). 

Nesse aspecto, a oração é a base das representações que procuramos no discurso dos 

nossos participantes, por ela ser a unidade principal de processamento lexicogramatical, ao 

passo que é nela que acontecem os processos de mapeamento de significados, implicando 

uma correlação entre quem emite a mensagem, como ela está sendo emitida e para quem é 

endereçada, assumindo, nesse ponto, as funções de representação (ideacional), mensagem 

(textual) e troca (interpessoal) em um lugar comum (HALLIDAY: MATTHIESSEN, 2004). 

Segundo Halliday e Matthiessen (2004, p. 170), todas as figuras são resolvidas no 

nível oracional, sendo elas, além de modos de ação, de dar e receber bens e serviços e 

informação, modos de reflexão e de definir uma ordem nas mais variadas formas de se 

sequenciar as ideias e os eventos. Tal sequência é alcançada pelo sistema de transitividade, 

que, por sua vez, concebe as experiências e ideias por meio de um conjunto de tipos 

processuais. São seis os processos verbais que “fornecem um modelo de construção de um 
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domínio particular de experiência como uma figura de um tipo específico”3 (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004, p. 170): Material, Comportamental, Mental, Verbal, Relacional e 

Existencial. Para sintetizar a incessante intercalação entre ações e sentidos encontrados na 

oração, temos o Quadro 2:  

 

Quadro 2 – Tipos de Processos, Significados e Participantes 

Tipo de processo Categoria do 

significado 
Participante 

envolvido diretamente 
Participante 

envolvido 

indiretamente 

Material 

 

Ação 

Evento 

Fazer 
 

Fazer 

Acontecer 

Ator, Meta Extensão, Beneficiário 

Comportamental 
 

Comportar-se Comportante Extensão 

Mental 

 

Perceptivo, Cognitivo, 
Desiderativo, Afetivo 

 

Sentir 
 

Ver, Pensar, Querer, 
Sentir. 

Experienciador Fenômeno 

Verbal Dizer Dizente, Alvo Receptor, Verbiagem 

Relacional 
 

Atributivo 

Identificativo 

Ser 
 

Atribuir 

Identificar 

Identificado, 
Identificador, Atributo, 

Valor 

Atributo, Beneficiário, 
Designador 

Existencial Existir Existente  
Fonte: Adaptado por Santos (2011, p. 48) e Queiroz (2004, p. 38), a partir de Halliday e Matthiessen (2004, p. 260). 

 

Os três principais tipos de processos podem ser classificados por expressarem: (1) 

Experiências do mundo exterior (Materiais); (2) Experiências do mundo interior (Mentais); 

(3) Relações que são estabelecidas com nossas experiências (Relacionais). Outros três tipos de 

processo, considerados intermediários, ainda segundo Halliday e Matthiessen (2004), são 

assim considerados por serem fronteiriços aos processos principais, e são eles: (1) Existencial; 

(2) Comportamental e (3) Verbal. 

Neste trabalho, o foco recai sobre os processos relacionais, que para Halliday e 

Matthiessen (2004) são empregados para caracterizar a ordem do “ser”, ou seja, aparecem em 

orações com a finalidade de definir, caracterizar e identificar coisas, pessoas, objetos, ideias 

etc. Essas formas de expressar, de acordo com Halliday e Matthiessen (2004, p. 250), 

aparecem em todas as línguas e ainda podem ser divididos em: 

 

 
3  No original: They provide a construction model of a specific experience domain as a figure of a 

specific model. 
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(1) Processos relacionais intensivos: estão relacionados à caracterização, exprimindo 

significados do tipo X é/está Y. Ex.: A graduação é importante. 

(2) Processos relacionais circunstanciais: exprimem seus valores na oração, 

relacionando uma entidade a uma circunstância, expressando significados de X 

está em/como Y. Ex.: O planejamento está sob reformulação. 

(3) Processos relacionais possessivos: estabelecem uma relação de posse ou 

pertencimentos, expressando significados do tipo X tem Y. Ex.: O curso tem 

várias disciplinas. 

 

Ainda corroborando Halliday e Matthiessen (2004), essas três modalidades podem 

exercer duas outras funções dentro do sistema de transitividade: atribuir características, 

classes e valores a uma determinada entidade ou sujeito presente no discurso ou ainda pode 

sinalizar que um sujeito ou entidade presente no discurso tem uma característica atribuída a 

ela. 

As metafunções da linguagem, como já foi apontado, apesar de expressas aqui 

separadamente, trabalham em uma constante inter-relação de transformação, dependência e 

construção do mundo do falante/escritor assim como ele o vê. Segundo o exposto, a GSF nos 

dá liberdade metodológica de seguir várias trilhas e trabalhar a língua em várias instâncias 

diferentes, focando aspectos outros e fazendo o corpora ser mais amplamente trabalhado. 

Ainda de acordo com esse raciocínio, trouxemos para este trabalho exemplos de como os 

resultados podem ser vistos de diferentes ângulos, sem tirar o norte da pesquisa, que centrou-

se nas representações sobre o “bom professor”. Dessa maneira, a metafunção ideacional foi a 

que mais se encaixou ao tratamento pedido pelo corpora, tendo sempre como orientação os 

objetivos desta investigação. Portanto, a separação e a consideração de cada característica 

dessas funções da língua é de efeito metodológico para o escrito final deste estudo.  

É possível notar que a necessidade constante de adaptação e ampliação de velhos 

paradigmas e verdades ao mundo hodierno implica uma tomada de (novos) valores, 

consciências e atitudes por parte do docente, fazendo a LA se apressar em investigar como o 

que se pensa sobre algo pode mudar a sua relação com ele. É nesse sentido que a GSF auxilia 

na identificação das representações e todos esses campos, juntos, convergem para uma 

expansão dos estudos inter, in e transdisciplinares, tomando como base para isso, a oração e 

as representações que nela se expressam. 

Prosseguimos nosso escrito, descrevendo o processo metodológico adotado. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Apresentamos neste capítulo os aspectos procedimentais e descrevemos a abordagem 

metodológica que nos orientou. Para tanto, trataremos dos objetivos e perguntas que levaram 

à consecução deste trabalho, seguido do tipo de pesquisa que foi desenvolvida e o contexto na 

qual tomou lugar. Tratamos ainda dos participantes envolvidos na pesquisa, dos instrumentos 

empregados na geração de dados, dos procedimentos necessários para a organização desses 

dados e o instrumento de análise utilizado. 

 

2.1 Perguntas e objetivos da pesquisa 

 

Este estudo propõe-se a identificar e analisar as representações dos professores em 

formação inicial, nomeados aqui de professores-alunos (PAs), em duas etapas, ao longo de 

um semestre letivo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde são oferecidos 

cursos de línguas para alunos e servidores da instituição. A pesquisa visa reconhecer como 

são concebidas as representações sobre o “bom professor”, no intuito de revelar a maneira 

como os PAs alicerçam linguisticamente suas escolhas. Procuramos orientar o estudo com 

base nas perguntas de pesquisa, já apresentadas na Introdução e que retomamos a seguir: 

 

(1) Quais marcas lexicogramaticais compõem as representações contidas no 

discurso dos PAs sobre o “bom professor”? 

(2) O que revelam tais representações no discurso dos PAs? 

(3) Como se comportam linguisticamente as representações emergidas da fala dos 

PAs sob a ótica longitudinal? 

 

  Com base nessas perguntas, poderemos traçar diretrizes as quais seguir. No que diz 

respeito ao primeiro item, justificamos sua importância nos estudos da Linguística Aplicada 

(LA), em nosso Capítulo I, uma vez que para se ter acesso às representações se faz necessário 

um arcabouço metodológico minucioso. A partir disso, temos o olhar voltado para o estado 

lexicogramatical da língua, em que se manifestam essas representações, ou seja, procuramos 

identificais quais processos e atributos caracterizam tais construções no discurso do grupo 



40 

 

estudado para então contemplar as representações de uma maneira mais ampla. Finalmente, a 

terceira pergunta revela a preocupação em analisar as duas etapas da pesquisa em conjunto, 

objetivando a comparação das respostas iniciais com as respostas finais. Dessa forma, 

podemos abrir margem para o que os dados nos revelaram e quais as implicações dos achados 

para o nosso estudo. Assim, procuramos alcançar os seguintes objetivos: 

 

(1) Reconhecer no discurso dos professores elementos lexicogramaticais que 

caracterizem suas representações, com o intuito de nortear a pesquisa em seu eixo 

teórico-metodológico; 

(2) Revelar quais são as representações mais consideradas pelos PAs sobre a figura 

do “bom professor” e, de maneira complementar, mostrar como tais 

representações revelam os diferentes valores imbricados em suas práticas 

pedagógicas; 

(3) Contribuir para o estudo das representações, proporcionando oportunidades para o 

pensamento crítico-reflexivo das práticas docentes. 

 

O estudo de Barcelos (2006), basilar para a nossa empreitada, investigou alunos de um 

curso de língua inglesa, verificando sobre os lugares onde se aprende, de fato, a língua 

inglesa. Tal proposta focou o ensino nos cursos de idiomas e nas escolas públicas regulares. 

Foi pedido que os estudantes respondessem, em forma de texto narrativo, a uma sequência de 

perguntas sobre os lugares onde aprenderam inglês e relacionassem esse aprendizado ao que 

estavam estudando na graduação. Tais dados permitiram à pesquisadora analisar as crenças 

sobre aprender inglês, evidenciando que deveria haver discussões mais aprofundadas sobre 

esses dois ambientes. A pesquisadora sugere ainda a realização de um estudo longitudinal, a 

favor de explorar como as crenças e as representações desses alunos mudam em um 

determinado período de tempo. Sua orientação é um dos pontos fortes do nosso projeto, que 

visa analisar longitudinalmente os discursos de participantes de um mesmo grupo e verificar 

como suas representações mudam ao longo desse período. 
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2.2 Tipo de pesquisa 

 

Nossa pesquisa se situa no paradigma qualiquantitativo (DÖRNYEI, 2007), tendo os 

dados quantitativos papel importante no suporte dos argumentos contidos nas interpretações 

qualitativas. Trabalhos de cunho qualiquantitativo se configuram pela presença de 

procedimentos quantitativos e qualitativos em uma mesma pesquisa, objetivando melhores 

entendimentos de eventos complexos que são perpassados por muitas variáveis, como os 

fenômenos de sala de aula e seu caráter idiossincrático. Pesquisas nessa perspectiva ainda têm 

por objetivo a validação de seus resultados por meio da triangulação de dados, apresentando 

achados convergentes obtidos com a ajuda de diferentes métodos (DÖRNYEI, 2007, p. 164). 

O autor explica que, em meados do século XX, a pesquisa quantitativa exerceu 

hegemonia no paradigma científico, instaurando uma característica de ciência verdadeira ao 

método quantitativo, fazendo-se questionar o valor dos dados qualitativos. Sobre a maneira de 

categorização dos dados, pesquisadores quantitativos têm suas perguntas de pesquisa e 

objetivos claramente definidos e devidamente codificados em questionários do tipo fechado, 

por exemplo, dando privilégio aos números, enquanto os qualitativos são verbais e flexíveis 

às diferentes possíveis rotas que a pesquisa possa tomar (2007, p. 26). 

A pesquisa qualitativa tem alguns pontos característicos (DÖRNYEI, 2007, p. 37-38), 

aos quais a nossa investigação atende, dentre eles: 

 

(1) A natureza emergente da pesquisa: garante à pesquisa um caráter fluido e flexível, 

o que permite explorar detalhes e investigar caminhos que não foram traçados 

pelo pesquisador, mas que ainda assim emergiram durante o processo. 

 

No nosso caso, inicialmente se pensou na possibilidade de abrir margem às 

representações como um todo. A primeira entrevista continha perguntas não só sobre o 

professor, mas também contemplava pontos como o “bom aluno”, os métodos para ensino e 

as atividades de sala de aula em geral. Devido ao escopo da pesquisa, optamos por nos ater ao 

desenvolvimento do trabalho, baseando-nos na figura do “bom professor”. Deste modo, a 

pesquisa permitiu que pudéssemos enveredar por caminhos não antes pensados, mas que eram 

possíveis. 

 

(2) A natureza dos dados qualitativos: a variedade dos dados pode abranger notas de 

campo, gravações em áudio e vídeo, vários tipos de texto e imagens. Durante o 
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processo de tratamento dos dados, aqueles em áudio podem ser, por exemplo, 

transcritos. 

 

A esse respeito, o questionário utilizado nos rendeu muitas respostas úteis na 

interpretação das representações, bem como as entrevistas que foram transcritas e o local no 

qual ocorreu. Alguns participantes eram nossos colegas de graduação e já haviam atuado com 

o pesquisador junto ao IA anteriormente. Nesse sentido, a familiarização com alguns colegas 

de profissão, juntamente com os textos e com os encontros assistidos com a coordenadora do 

projeto, foi de grande valia no tratamento dos dados. 

 

(3) As características do local da pesquisa: diz respeito ao tratamento do local da 

pesquisa sem manipulações que impeçam a descrição do fenômeno social; 

 

Uma vez que os colaboradores de pesquisa foram entrevistados nas dependências do 

setor onde ocorriam as aulas do IA, pôde-se notar a conveniência da situação e tal fato ainda 

contribuiu para que os PAs se sentissem mais à vontade. Não ocorreu, nessa fase, a 

necessidade de tratamento das entrevistas gravadas, pois não houve perturbações durante os 

trabalhos. 

 

(4) Significados internos: preocupa-se aqui com as emoções, experiências e opiniões 

subjetivas dos participantes, visando explorar a visão do participante sobre o 

fenômeno estudado; 

 

Sobre esse ponto é importante notar que alguns aspectos das entrevistas só podem ser 

interpretados com um grau a mais de precisão, visto que se recorre aos áudios gravados. O 

texto transcrito não possibilita a leitura própria de algumas expressões e emoções que 

emergem/ocorrem no momento da fala. Outro ponto importante é perceber o quanto o 

entrevistador, não percebendo algumas nuances linguísticas, emocionais e contextuais, pode 

influenciar na leitura dos dados que, por si só, já é um trabalho de interpretação 

independentemente do que realmente quer dizer o entrevistado. Isto é, cabe ao pesquisador ser 

perspicaz para desenvolver algum ponto que passou despercebido, mas que tem um papel 

fundamental para a pesquisa. Isso ocorre, por exemplo, quando o entrevistado não entende 

uma proposição e o entrevistador tem que refazer a pergunta, fazendo-se mais claro. 
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(5) Amostragem reduzida: pesquisas bem elaboradas usam uma menor quantidade de 

dados se comparados aos métodos quantitativos; 

 

A quantidade de dados aqui referida diz respeito ao número de pessoas e aos textos 

por elas gerados. Muitas vezes se elaboram pesquisas de opinião, por exemplo, com um alto 

número de participantes, o que dá margem para respostas reduzidas ou opções restritas que, 

muitas vezes, são dadas pelos próprios pesquisadores. Em nosso caso, a pesquisa investigou, 

com um grau de profundidade maior, as representações de seis PAs, usando os dados 

quantitativos dos questionários juntamente com os dados qualitativos das entrevistas. 

 

(6) Análise interpretativa: os resultados passam pela interpretação subjetiva do 

pesquisador. 

 

A interpretação das emoções e opiniões dos participantes como anteriormente dito 

contribui consideravelmente no tratamento de algo com um nível de subjetividade 

considerável, como é o caso das representações. Pensar em pesquisas em LA é raciocinar 

segundo esse preceito da análise interpretativa, já que o pesquisador é um sujeito constituído 

pelas mesmas tessituras e fios que compõem a complexidade dos seres humanos 

(SIGNORINI, 1998). 

Diante disso, nossa pesquisa tem como foco não só variáveis numéricas, como, por 

exemplo, a idade e o gênero dos participantes e quantos são, mas também há quanto tempo 

ensinam, onde estudaram e como representam linguisticamente a maneira como pensam. 

Pesquisas em LA não se caracterizam como tendo rotas predefinidas, nem como sendo 

restritas a determinados modelos de análise e teorias que possam imprimir a certos grupos, 

áreas e campos um caráter de dominância. O pesquisador tem que estar preparado para lidar 

com caminhos fluidos e sem rotas. A pesquisa disse ao pesquisador por onde seu barco teria 

que velejar. 

O caráter longitudinal do nosso estudo se evidencia a partir do momento em que 

construímos os dados em dois momentos distintos: antes e após um semestre letivo do grupo 

estudado. Segundo Dörnyei (2007, p. 79), “[a] pesquisa longitudinal é um termo um tanto 

quanto impreciso que se refere a uma família de métodos que dividem uma coisa em comum: 

a informação é recolhida sobre o objeto de pesquisa [...] durante uma série de pontos no 
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tempo”4. Ao discutir o trabalho de Menard (2002), Dörnyei (2007) afirma que a pesquisa 

longitudinal se enquadra nos seguintes aspectos:  

 

(1) Existem dois ou mais pontos de coleta de dados em períodos distintos; 

(2) Há uma compatibilidade ou correspondência entre os sujeitos e os casos 

analisados; 

(3) Os dois ou mais períodos estudados são comparados. 

 

Pesquisas que se filiam a essa perspectiva têm como objetivo primário descrever 

mudanças e seus padrões, além de explicar relações causais (DÖRNYEI, 2007). Desse modo, 

fazemo-nos valer desses objetivos para identificar as mudanças nas representações dos 

entrevistados. No tocante à identificação das relações de causa-efeito, ou seja, se alguma 

representação tiver sido alterada durante o espaço compreendido na pesquisa, como e por que 

se deu tal mudança, foi feita na segunda etapa de entrevistas, que tomou lugar ao final do 

semestre letivo estudado. 

Em LA, na qual toda e qualquer pesquisa se constitui em um encontro entre sujeitos 

integrais, no sentido de não se excluir as várias nuances que podem embasar melhor o olhar 

do pesquisador, optamos por adotar uma metodologia de cunho qualiquantitativa, a fim de 

empreendermos nossas análises dos perfis e representações dos PAs de Letras. Como muitas 

outras pesquisas, buscamos explorar novos domínios conceituais, extrapolando as fronteiras 

do contexto do ensino e da sala de aula. 

De acordo com o pensamento de Dörnyei (2007, p. 25), é questionável a querela entre 

os métodos quantitativo e qualitativo, uma vez que não se sabe, realmente, se existe um 

contraste e onde ele residiria. Assim, o autor defende que ambos são complementares, apesar 

de haver uma necessidade historicamente definida de contrastá-los pela visão ideológica, pela 

maneira de categorização dos dados e pela percepção das diversidades dos indivíduos. Nesse 

sentido, não há nada que impeça as duas vertentes de dialogarem em prol de um objetivo 

comum. 

 

 

 

 

 
4  No original: Longitudinal research is a rather imprecise term that refers to a family of methods that 

share one thing In common: information is gathered about the target of the research […] during a series of 

point in time.  
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2.3 O contexto da pesquisa  

 

Nosso estudo tomou lugar na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde, sob 

o horizonte comum da necessidade de internacionalização e de contribuição à cidadania de 

seus alunos, foi criado pela Resolução n° 005/11-CONSUNI, de 18 de abril de 2011, o 

Instituto Ágora – Línguas, Literaturas & Culturas Estrangeiras Modernas (IA). Tal unidade 

passou a ser responsável, regida pelo princípio da indissociabilidade, pelas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão de línguas e literaturas estrangeiras modernas na Universidade, 

visando uma articulação desses três eixos na graduação das turmas de licenciatura em Letras, 

proporcionando aos alunos um campo para a prática docente ainda na formação acadêmica. 

Podemos considerar também que o IA se constitui como importante cenário onde pesquisas 

podem ser desenvolvidas e dados construídos. Embora cientes da necessidade de preservação 

de identidade, estamos utilizando o nome do IA pelo fato de um de seus objetivos ser o de 

funcionar como campo de pesquisas, conforme autorização no Anexo 01 (p. 116). 

Nesse espaço, são oferecidos cursos de seis línguas (inglês, francês, espanhol, alemão 

e japonês), exames de proficiência para a comunidade acadêmica, bem como Português como 

Língua Estrangeira (PLE), que visa receber melhor os alunos de outros países para sua 

integração à vida sociocultural e acadêmica. Ainda são feitos trabalhos de tradução, redação e 

revisão de textos nas línguas oferecidas pelo IA. À época em que esta pesquisa foi realizada, o 

IA incorporou uma nova modalidade de ensino, com turmas preparatórias para o Test of 

English as a Foreign Language – Institutional Testing Programme (TOEFL-ITP), recebendo, 

assim, novos professores. 

Esse organismo, que é Unidade Suplementar do Centro de Ciências Humanas, Letras e 

Artes, responsabiliza-se pela melhora significativa do desempenho dos estudantes de línguas 

estrangeiras, possibilitando uma maior e mais efetiva participação dos nossos pesquisadores 

em projetos de cooperação internacional, tais como bolsas e divulgações científicas. Além 

disso, através da oferta de cursos de línguas à comunidade, é possível ampliar o leque de 

ações extensionistas, promovendo a capacitação de estudantes e trabalhadores de Natal e 

região, no que diz respeito ao uso de línguas estrangeiras. 

No tocante aos cursos de línguas e atividades de tradução, redação e revisão de textos, 

dá-se preferência para alunos que estão se graduando naquela língua para a qual se deseja 

trabalhar. No entanto, é possível que o IA conceda bolsas para alunos de outras habilitações e 

de outros cursos, mediante as seleções preparatórias na língua. Na falta desses candidatos, o 
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IA pode ainda contratar um profissional externo à instituição. Casos como o último não 

ocorreram até a conclusão desta pesquisa, mas pode ser possível que PAs sejam habilitados ou 

cursem graduações em línguas diferentes daquelas que ensinam junto ao IA. 

O IA ainda não tem uma sede física, apesar de já se ter o projeto aprovado para tal 

obra. Dessa forma, ele funciona, em sua maioria, em salas do setor de aulas do Centro ao qual 

está ligado na Universidade, e em outros pontos espalhados pelas unidades do campus. Todos 

os cursos são ministrados, sob a orientação dos professores coordenadores de cada 

área/língua. 

Os cursos de inglês têm duração semestral e se organizam em quatro níveis, de modo a 

oferecer apenas uma formação básica para que o aluno possa utilizar a língua inglesa em 

tarefas acadêmicas. Os cursos ocorrem no período matutino e vespertino, não sendo 

oferecidos cursos no horário noturno até a conclusão desta pesquisa. Os alunos das 

graduações concorrem, em períodos próprios, a vagas para exercer as funções de professores 

de língua, tradutores, intérpretes, revisores, dentre outros. 

Em última instância, as propostas do IA visam alcançar a comunidade, criando um elo 

com ela, oferecendo um serviço de qualidade equiparável ou superior ao das escolas de 

idiomas  atuando no mercado natalense. O fato não relega à comunidade um papel secundário, 

mas revela antes uma preocupação com o funcionamento do IA, ainda em fase piloto, de 

ajustes e de transformações tanto de ordem organizacional quanto em termos de instalações 

físicas durante o desenvolvimento deste trabalho. Desde a sua criação até o momento em que 

esta pesquisa foi realizada, os cursos eram oferecidos com exclusividade para a comunidade 

acadêmica. Foi, pois, nesse campo cheio de novidades e descobertas a serem feitas que 

optamos por desenvolver nossa pesquisa. Partimos do pressuposto de que seria um estudo 

estimulante, já que o IA propõe-se a ultrapassar as barreiras tanto da Universidade quanto das 

tradicionais escolas de línguas, visto que se caracteriza como projeto de extensão, 

promovendo o encontro do conhecimento científico gerado dentro da universidade com a 

comunidade externa.  

 

2.4 Os participantes da pesquisa 

 

No que se refere aos componentes curriculares de Língua Inglesa, mais 

especificamente o Inglês para Fins Acadêmicos e a Conversação em Língua Inglesa, o IA 

contava, no segundo semestre de 2013, época em que se deu a geração dos dados para esta 

pesquisa, com 11 PAs de inglês, dos quais 10 participaram da primeira fase, que incluiu a 
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assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (Cf. Anexo 02), as respostas ao 

questionário (Cf. Anexo 03) e compreendeu ainda entrevistas do primeiro bloco (Cf. Anexo 

04). Para fins metodológicos, a nomenclatura PA foi escolhida por se tratarem de professores 

do IA, ainda que alunos da graduação da Universidade em questão. Em caráter normativo, 

cada PA leciona junto ao IA de acordo com a sua habilitação. Quando contratados alunos de 

outras graduações, se faz necessário que o candidato tenha obtido sucesso na proficiência 

relativa àquela língua que deseja ensinar. Dessa maneira, encontramos PAs do curso de 

Língua Espanhola e Literaturas, por exemplo, que atuam como PAs de inglês por 

preencherem os pré-requisitos necessários à função. Também podem ser beneficiados com a 

bolsa alunos egressos da graduação e da pós-graduação. Ao todo, o grupo que lecionava no IA 

na disciplina de Língua Inglesa era composto por 3 participantes do sexo feminino e 7 do sexo 

masculino, como é mostrado na Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Perfil geral dos PAs 

Idade Sexo Período cursado em 2013.2 

23 Feminino 8° 

30 Masculino Graduado e pós-graduando em 

Letras-Inglês 

22 Masculino 7º 

33 Masculino 7° 

23 Masculino 7°  

21 Masculino 2°  

21 Masculino 1° 

26 Feminino 8° 

21 Masculino 8º  

23 Feminino 7° 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Percebemos idades entre 21 e 30 anos, dentre eles um que já tinha formação em 

Língua Inglesa; três cursando o oitavo período; três deles encontravam-se no sétimo período; 

um estava no segundo período e um estava no primeiro período. Um dos participantes se 

resguardou ao seu direito de não participar da pesquisa. Quatro deles alegaram ter aprendido 

Inglês em cursos de idiomas, quatro alegaram ser autodidatas e um disse ter aprendido o 

idioma em viagens. Os PAs tinham um tempo de experiência que variava entre seis meses e 

sete anos de ensino.  

Dos 10 participantes que se disponibilizaram a participar da segunda etapa da 

pesquisa, decidimos tanto pelo escopo do trabalho e tempo hábil que havia para desenvolvê-lo 

quanto pela densidade do estudo que o ideal seria redefinir esse número para uma quantidade 
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menor. Inicialmente pensamos em cinco alunos. No entanto, com o andamento da pesquisa, 

tentamos entrar em contato com todos os participantes e decidir os parâmetros para a redução 

dos dados a posteriori. Porém, ao tentarmos estabelecer um novo contato com os 10 PAs no 

intuito de se gravar uma nova entrevista, só logramos êxito com seis deles. Desse modo, 

nosso parâmetro de escolha passou a ser a permanência no IA por mais um semestre, já que 

isso ajudaria no andamento do cronograma da pesquisa conforme o planejado. 

Os participantes desta pesquisa são, portanto, seis PAs do sexo masculino. Elaboramos 

a Quadro 4 para apresentá-los: 

 

Quadro 4 – Perfil geral dos PAs participantes da pesquisa 

Idade Sexo Formação inicial e 

período do curso 

em 2013.2 

Ensina em outros 

lugares atualmente? 

O IA é sua primeira 

experiência? 

30 M Pós-graduando Sim Não 

22 M Inglês – 7˚ Sim Sim 

33 M Espanhol – 7˚ Sim Não 

21 M Inglês – 2˚ Não Não 

21 M Espanhol – 2˚ Não Sim 

21 M Inglês – 8˚ Não Sim 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Nota-se que dois dos PAs que atuavam como professores de inglês não tinham 

formação específica na área. O fato ocorre pois a graduação de Letras – Língua Inglesa e 

Literaturas dispõe de uma baixa demanda de alunos que se interessam pela oportunidade de 

estágio oferecida pelo IA. Tal fato possivelmente ocorre porque muitos alunos já atuam como 

professores nas redes pública e privada de ensino. Pode ainda haver um choque de horários, 

uma vez que certas aulas são ministradas no mesmo horário que algumas disciplinas das 

graduações que também ocupam lugar em um setor de aulas da universidade.  

Percebe-se ainda que metade dos PAs atuavam em outras redes de ensino, o que 

confirma a pluralidade de suas atividades, visto que, além de atuarem em duas instituições, 

ainda davam continuidade às suas atividades acadêmicas, sejam elas na graduação, ou em 

cursos de especialização. 

Já o pesquisador autor deste estudo é formado em Letras – Língua Inglesa e 

Literaturas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte no ano de 2012 e, no período 

de elaboração desta dissertação, atuava como professor de inglês havia quatro anos, tanto na 

rede privada como pública de ensino, cidade de Natal-RN. Na graduação, atuou como PA 
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junto ao IA durante quatro semestres, tendo ingressado, após a conclusão do curso, no 

Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem, em nível de mestrado, na mesma 

instituição. 

 

2.5 Instrumentos de geração de dados 

 

Para esta pesquisa, valemo-nos da aplicação de questionários e de entrevistas 

semiestruturadas em três etapas: uma entrevista antes e duas entrevistas após o segundo 

semestre letivo de 2013 no IA. Segundo Nunan (1992, p. 142), “a construção de questionários 

e roteiros de entrevistas que comportem informações válidas e confiáveis é mais complexa do 

que se pode imaginar a princípio”5. Para o autor, os dois instrumentos se complementam e 

permitem que a pesquisa se aprofunde na riqueza dos detalhes.  

Nesse sentido, procuramos desenvolver primeiro um questionário que pudesse nos dar 

as informações gerais sobre os alunos e que pudesse, ainda, complementar as entrevistas. O 

conhecimento prévio sobre os PAs ajudou a nos situarmos nos encontros face a face. Como já 

fomos aluno da instituição e já atuamos junto ao IA, conhecíamos alguns dos entrevistados. 

Finalmente, o complemento dos dois instrumentos contribuiu a ir mais longe e conhecer os 

participantes mais a fundo, dentro do que foi proposto pela pesquisa.  

 

2.5.1 Questionários 

 

De acordo com Dörnyei (2007), os questionários são o instrumento principal na coleta 

de dados e, apesar de serem tipicamente quantitativos, podem conter perguntas abertas que 

exigem uma interpretação mais precisa por parte do pesquisador. 

 A aplicação de questionários nos auxiliou o tracejar de uma linha histórica e 

demográfica sobre os participantes, uma vez que suas representações estiveram, por muitas 

vezes, ligadas às experiências que viveram, o tempo em que as vivenciaram e onde ocorreram. 

Perguntas como “Há quanto tempo ensina inglês?”, “Onde estudou?” e “Como aprendeu o 

idioma?” facilitam o acesso sobre o que esses PAs pensam e, consequentemente, a como se 

posicionam em sala de aula. 

Consoante Dörnyei (2007, p. 100), a popularidade dos questionários em pesquisas no 

campo das Ciências Humanas se dá pelo fato de eles serem de fácil elaboração, pela 

 
5  No original: The construction of questionnaires and interview schedules that yield valid and reliable 

data is much more complex than might at first be thought. 
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versatilidade e ainda pela facilidade de reunir uma grande quantidade de dados em um único 

instrumento de coleta. Para o autor, os questionários podem servir para construir ou coletar 

dados, apresentando três possibilidades de questões: 

 

(1) Fatuais: evidenciam características demográficas como idade e gênero; 

(2) Comportamentais: investigam o que os respondentes fazem ou já fizeram, como 

e onde ensinaram e quais os hábitos que os levaram a se tornarem professores de 

inglês; 

(3) Atitudinais: tentam descobrir o que as pessoas pensam, suas atitudes, opiniões e 

crenças. 

 

O questionário aplicado em nossa pesquisa cobriu os dois primeiros pontos acima. 

Não houve questões do tipo “O que você acha que é um “bom professor?”, que se 

caracterizassem como atitudinais, dado que a opinião, nesse caso, seria demasiado subjetiva 

para se elaborar respostas objetivas e ainda por ser de nossa principal preocupação que os 

participantes pudessem revelar seus pensamentos e representações sem ter que responder a 

uma pergunta feita diretamente a eles sobre o tema. Para abranger esse aspecto mais denso, 

resolvemos deixar as questões atitudinais para o momento das entrevistas. Nesse sentido, 

podemos afirmar que perguntas do tipo “Como aprendeu inglês?”, “Há quanto tempo estuda 

inglês?” e “Ensina em outras escolas/instituições? dizem respeito ao que faziam ou fizeram, 

atestando fatos, comportamentos e hábitos. 

 

2.5.2 Entrevistas 

 

A entrevista presencial foi considerada o mais básico e importante instrumento a ser 

aplicado, pois os dados obtidos constituíram o objetivo principal desta investigação, que é 

traçar o paralelo entre as representações e identificar, nas marcas linguísticas, os possíveis 

processos de mudanças. Segundo Marconi e Lakatos (apud ALVES-MAZZOTI, 1996, p. 

236), tal aparato “permite tratar de temas complexos, que dificilmente poderiam ser 

investigados adequadamente através de questionários, explorando-os em profundidade”. 

O tipo de entrevista utilizada foi a semiestruturada, na qual um roteiro de pontos foi 

definido a fim de se obter a opinião do entrevistado acerca de cada tópico. Essa ferramenta se 

constitui característica de pesquisas qualitativas, etnográficas e interpretativas. Segundo 

Dörney (2007), muitos pesquisadores em LA optam pela entrevista semiestruturada, que é 
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orientada previamente por um roteiro e que permite ao pesquisador adicionar ou retirar 

perguntas durante o desenvolvimento da entrevista. Para o autor, as entrevistas 

semiestruturadas têm a vantagem de servir para a investigação de vários tópicos e de 

enriquecer a pesquisa, visto que depende ainda da destreza do pesquisador para desenvolver 

mais um assunto ou descartar outros. 

Os pontos negativos desse tipo de entrevista residem no não anonimato do 

entrevistado, pois as respostas podem sofrer tentativas de otimização e compatibilidade com o 

objetivo da entrevista. Citam-se ainda as habilidades comunicativas que o entrevistador tem 

que ter, além da facilidade em se comunicar que o entrevistado precisa demonstrar 

(DÖRNYEI, 2007, p. 145).  

Foram entrevistados os PAs no intuito de obter informações sobre o papel de cada um 

deles no processo de ensino-aprendizagem e no que diz respeito à ideia de ser um “bom 

professor” de línguas. Ressaltaremos o papel do professor como profissional responsável pela 

harmonização e organização dos processos de ensino-aprendizagem. Dessa forma, suas 

representações afetam diretamente o que acontece na sala de aula. Utilizaremos os moldes da 

LSF para identificar, por meio da lexicogramática, as representações dos PAs. 

 

2.6 Procedimentos de geração de dados 

 

O questionário foi disposto online na página do Facebook três meses antes de o 

segundo semestre de 2013 ter início, para o grupo dos PAs em formato de formulário do 

Google docs. Os PAs tiveram metade do período letivo para responder ao questionário, 

enquanto as entrevistas foram feitas nos períodos citados acima no intuito de coincidirem com 

o início do semestre letivo no IA. Tal preocupação se deu pois avaliamos como ponto 

principal a experiência que eles iriam vivenciar durante o semestre. Destarte, gostaríamos de 

considerar o período letivo completo, valendo-nos dos 30 encontros previstos dos PAs com os 

seus aprendizes. Contamos ainda com a ajuda dos professores-coordenadores do projeto, que 

divulgaram o questionário no grupo do IA no Facebook e lembraram aos licenciandos, por e-

mail, da importância da participação na pesquisa. 

Ocorreram dois momentos de entrevistas. A primeira etapa de entrevistas denominada 

de Corpus 1 (doravante C1) que compõe a primeira parte do corpus, foi construída no período 

de férias dos PAs entre o primeiro e o segundo semestre de 2013, quando foram assinados os 

termos de consentimento e que compreendeu um espaço de um mês antes do segundo 

semestre, nos dias 7, 8 e 9 de agosto e sucedeu as respostas ao questionário. Ambos, 
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entrevistas e questionários, foram aplicados em língua materna. O segundo bloco de 

entrevistas, denominado Corpus 2 (doravante C2) aconteceu no início do primeiro período 

letivo de 2014, realizado mais precisamente nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2014. Ambos os 

blocos são compostos por seis entrevistas, nomeadas por ordem, do PA01 ao PA06, 

numeradas de acordo com a ordem que as entrevistas foram realizadas. Desse modo, 

utilizaremos, no capítulo de análise, ao final de cada excerto, as indicações do corpus (C1 e 

C2) e do PA (PA01 a PA06). Logo, C1PA01, por exemplo, refere-se a um trecho retirado do 

Corpus 1, na entrevista com o professor-aluno 01. 

As duas etapas de entrevistas aconteceram nas dependências onde são realizadas as 

aulas, logo após reunião pedagógica com a coordenadora da área de inglês do IA. À época da 

primeira entrevista, as perguntas do roteiro instigaram os participantes a falar um pouco sobre 

a relação que tinham com o idioma; perguntas relacionadas a quando e como se tornaram 

professores, o que gostavam ou não no idioma como alunos e como professores, bem como 

suas definições de “bom”, tanto para consigo próprios, quanto para o outro, fazendo valer 

assim o princípio de professores críticos e reflexivos. Entretanto, como as investigações 

concentrariam esforços consideráveis na primeira fase das entrevistas, com o objetivo de 

revelar as representações dos PAs, a segunda entrevista consistiu de perguntas mais rápidas, 

não ultrapassando a média de 3 minutos cada. A proposição foi de que os participantes 

relembrassem de algo relevante que tenha acontecido durante o semestre e que tenha 

suscitado neles uma mudança no que eles já haviam respondido sobre o “bom professor”. 

 

2.7 Procedimentos de organização dos dados 

 

Primeiramente, analisamos as respostas dos questionários e separamos os dados 

demográficos dos dados mais específicos. Com o intuito de caracterizar nossos participantes, 

elaboramos uma tabela que continha as perguntas sobre sexo, idade, curso e período e atuação 

profissional. Outros dados dos questionários não foram considerados, como as perguntas 

sobre como aprenderam inglês e há quanto tempo ensinavam. Tais perguntas foram 

importantes na confecção das entrevistas e poderiam auxiliar na constituição de suas 

representações. 

A primeira entrevista, apesar de tratar de diversos temas como a figura do “bom 

aluno” e características de métodos (gostos e preferências dos PAs), consistiu também de 

perguntas sobre os itens não considerados. Esse recorte dos dados, juntamente com as 

perguntas de aquecimento sobre o motivo e a maneira pela qual aprenderam inglês, não foi 
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utilizado por uma questão de redução do escopo da pesquisa. Dessa forma, respeitando a 

nossa orientação pelo tema do “bom professor”, a primeira e mais longa entrevista foi 

revisada e nos debruçamos apenas sobre as perguntas que se relacionavam ao tema estudado, 

tratando assim dos seguintes pontos: 

 

(1) Como você concebe o bom professor? – Essa pergunta pôde ser considerada uma 

preparação para a seguinte, no intuito de verificar as respostas dos participantes 

sem a possível relação entre o que eles fazem e acham que são características de 

um bom professor. Isso poderia ocorrer ou não e em ambas as ocasiões ajudaram 

tanto a eles mesmos a organizarem a resposta seguinte, quanto ao pesquisador a 

ter dados complementares às possíveis representações que surgirão na pergunta 

principal; 

(2) Você se considera um bom professor? – Nessa pergunta a intenção foi direta e 

explícita: tornar de fácil acesso, pela pergunta previamente feita, as representações 

que eles tinham sobre esse item. Foi considerada a pergunta principal da 

entrevista e foi também de suma importância que não se apoiasse em si mesma, 

tendo a primeira pergunta como auxiliar e até mesmo outras perguntas contidas no 

próprio corpus, que não foram utilizadas aqui devido ao escopo da pesquisa. 

 

Em seguida, foi formado outro documento de texto sem formatação do tipo txt., para 

fins de manuseio no programa computacional WST, e todas as respostas do recorte foram 

organizadas em um só arquivo, para que pudesse facilitar a utilização do software. 

No que diz respeito à segunda entrevista, como anteriormente exposto, só 

compreendeu três questões, que retomaremos aqui para efeito de melhor orientação: 

 

(1) Como você concebe o “bom professor”? 

(2) Como você concebe o “bom aluno”? 

(3) Como a sua atuação junto ao IA, nesse último semestre, influenciou o que você 

pensava sobre essas duas entidades? Algo mudou da primeira entrevista para 

agora? Se sim, o que mudou? 

 

À época, ainda pensávamos sermos capazes de abranger os dois pontos, mas por 

motivos de tempo, de escolha metodológica e de foco, o segundo ponto da segunda entrevista 

não foi considerado e o terceiro foi analisado separadamente, como uma forma de comparar 
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se, de fato, as representações da primeira entrevista divergiam das representações da segunda 

e se estas eram compatíveis com as respostas obtidas. 

Assim como procedemos com as respostas da primeira entrevista, colocamos todas as 

respostas sobre o item primeiro da lista acima, ou seja, “Como você concebe o ‘bom 

professor’”, em um documento no formato txt., e submetemos a mais uma análise pelo 

software escolhido para ajudar na análise, item sobre o qual discorremos a seguir. 

 

2.8 Instrumento de análise 

 

Após a fase da aplicação dos questionários e das entrevistas, as respostas dos PAs 

foram transcritas, sem alterações e fiéis ao que foi dito, sem edições, para o computador e em 

seguida salvas em formato doc. e txt., o último sendo um formato de texto sem formatação, 

para que pudessem ser reconhecidas pela ferramenta computacional WordSmith Tools 6.0 

(WST) (SCOTT, 2010). 

 O programa é utilizado também pela Linguística de Corpus e outras áreas que 

precisam computar palavras, contabilizando todas as ocorrências, denominadas de tokens, e 

também, às vezes, as palavras que se repetem, os chamados types, o que é relevante para 

sinalizar a densidade lexical do corpus analisado. A ferramenta ajuda a verificar, dentre outras 

funções, as palavras e as expressões mais recorrentes contidas no corpus. 

O WST foi criado em 1996 pelo pesquisador britânico Mike Scott, na Universidade de 

Liverpool, no Reino Unido. As funções mais gerais do programa são: registrar e contabilizar 

as entradas lexicais mais ocorrentes e o local de ocorrência nas frases, por meio da função 

Wordlist; localizar o conjunto de palavras que podem recorrer junto com uma palavra 

específica que possa vir a ser pesquisada com a ajuda da função Concord; além de identificar 

as palavras-chave pela função Keywords, não utilizada nesta pesquisa. 

As percepções dos alunos são caracterizadas pelas marcas linguísticas como os 

processos, epítetos e atributos que nos permite saber qual o caminho dentro da teoria da LSF 

que a análise dos dados será melhor explorada. A Figura 3 nos dá uma referência da interface 

do programa em sua função Wordlist: 
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Figura 3 – Lista de palavras da primeira entrevista no WST 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nota-se que o cursor aponta a palavra Eu, que ficou em segundo lugar na frequência 

lexical, apresentando 49 ocorrências no recorte do corpus analisado. No entanto, a palavra 

com a maior recorrência foi o Que. Como nossa pesquisa se apoia na busca das 

representações sobre o “bom professor”, as palavras que mais chamam atenção são os 

processos É e Tem, uma vez que são muito utilizados para atribuir qualidades ao que se fala. 

A função Wordlist foi basilar, pois foi a partir dela que se norteou a pesquisa. A partir 

da palavra É, por exemplo, despertam-se várias perguntas, tais como: (a) Qual a justificativa 

para a frequência dessa palavra?; (b) Como se configura essa palavra na oração?; (c) Quais as 

palavras que comumente coocorrem com esse item lexical? Tendo essas indagações como 

ponto de partida, pudemos ter uma noção de quais caminhos tomar no intuito de se verificar 

as representações desses PAs e como elas estão amparadas lexicalmente. 

A função Concord se configura como uma importante etapa no caso das 

concordâncias dos grupos de palavras que operam em conjunto. No caso do trabalho aqui 

proposto, pode-se verificar a relação entre os processos estudados, no caso do É e Tem, em 

relação a palavras de maior ocorrência, a saber, o Que. Quando postas juntas na busca das 

concordâncias, o programa exibe a lista de vezes que as palavras ocorrem juntas. Assim, as 

concordâncias são instrumentos que podem ser reconhecidamente indispensáveis em 

pesquisas que trabalham com dados lexicais em geral. Em nosso caso, ajudou-nos a 

estabelecer relações de significação entre as palavras, bem como justificar a escolha lexical 

que foi operada no recorte. A Figura 4 ilustra a função Concord. 
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Figura 4 – Lista de Concordância da palavra Que no WST 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como pode ser visualizado na Figura 4, a palavra central da concordância fica em 

destaque e pode ser organizada de acordo com a ordem das entrevistas, mostrando assim os 

exemplos das palavras em função do contexto oracional no qual são realizadas. 

Apesar do uso do WST, em sua vertente mais qualitativa, ter sido exposto até aqui, é 

importante ressaltar que os dados passaram por inúmeras outras leituras até serem realmente 

significados e encaixados ao todo da pesquisa em questão, como foi exposto sobre o tipo de 

pesquisa qualiquantitativa, como esta se configura.  

No próximo capítulo, temos a exposição da análise dos dados e a discussão dos 

resultados, verificando as representações dos PAs, suas visões sobre o “bom professor” e o 

que isso pode implicar nas suas práticas e na formação de professores. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

No capítulo anterior – Metodologia da Pesquisa –, expusemos a metodologia utilizada 

e a maneira como tratamos os dados, no intuito de identificar as representações dos 

participantes desta pesquisa sobre o “bom professor” de inglês. Reservamos para este capítulo 

a análise dos dados e as discussões que as representações contidas no recorte (Capítulo II, p. 

45) suscitaram, levando em consideração as escolhas lexicogramaticais que constroem tais 

representações. 

 

3.1 Um primeiro olhar sobre os corpora 

 

Nossos passos se iniciam tendo como norte a divisão dos corpora em dois grupos de 

entrevistas, denominados e discutidos no capítulo de metodologia como Corpus 1 (C1) e 

Corpus 2 (C2). Cada corpus é composto por seis entrevistas com os professores-alunos (PAs) 

atuantes do IA no semestre em que os dados foram gerados, identificado por um número que 

representa a ordem em que foram feitas as primeiras entrevistas, sendo as do C1 feitas antes 

do início do semestre em que os participantes ministrariam suas aulas, em agosto de 2013, e 

as entrevistas do C2 realizadas após a conclusão do curso, em dezembro de 2013. Os dados 

foram analisados de uma maneira comparativa entre os dois momentos, já que nossa proposta 

pretende ser um estudo longitudinal das representações dos participantes antes do início das 

aulas e após seu término, de modo a observarmos as supostas mudanças e como elas se 

caracterizaram do ponto de vista lexicogramatical. 

De início, analisamos as ocorrências gerais de todas as palavras que compõem o 

corpus e, em seguida, tratamos das ocorrências lexicais que construíram as representações dos 

PAs, tendo como base a GSF de Halliday (1994) e Halliday e Matthiessen (2004), com foco 

nas escolhas linguísticas feitas pelos participantes no Sistema de Transitividade, segundo o 

viés analítico da escolha dos processos, tratados separadamente por blocos de entrevistas. 

Finalmente, relacionamos essas escolhas lexicais com as representações contidas em cada 

bloco do recorte e analisamos qual a implicação de cada categoria de palavra nas 

representações e como tais representações mudaram da primeira para a segunda etapa da 

pesquisa. As respostas foram organizadas separadamente e, em seguida, fizemos o 

levantamento das representações do grupo como um todo. O mesmo procedimento foi 
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realizado nas entrevistas do C2 para que pudéssemos, por fim, comparar as representações no 

início e no final do semestre, como se caracterizavam e quais as mudanças puderam ser 

verificadas no decorrer de um semestre. 

 

3.2 Extensão do recorte analisado no C1 e no C2 

 

  Tendo em vista que no C1 as entrevistas trataram de diversos temas, como a 

aprendizagem de uma língua estrangeira, as preferências dos professores pela disciplina e 

pelos métodos e a figura do “bom aluno”, estabelecemos um recorte nos dados, de forma a 

concentrar a contagem de palavras nas perguntas que tratavam especificamente sobre o que 

consideravam um “bom professor”. Contudo, como já explicitamos no capítulo de 

Metodologia, isolamos as duas perguntas que tratam do “bom professor”, quais sejam: 

  

(1) Como você concebe o bom professor? 

(2) Você se considera um bom professor? 

   

 O recorte realizado para os dados no C2 tomou como base a pergunta feita sobre o 

“bom professor” apenas, que é a repetição da pergunta 1 acima. Recorremos à análise 

quantitativa com a ajuda do programa computacional Wordsmith Tools 6.0 (WST) (SCOTT, 

2010), e apresentamos, no Quadro 5, a quantificação dos itens lexicais, ou tokens, e a 

recorrência de cada item ou palavra, sem considerar as repetições, ou seja, os types que 

ocorreram no corpus: 

 

Quadro 5 – Ocorrência de tokens e types dos corpora 

Itens lexicais C1 C2 

Tokens 1.293 1.379 

Types 467 407 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

  Partindo do Quadro 5, percebemos que a relação entre tokens e types nos dá pistas 

sobre a riqueza e a extensão discursiva do recorte. Enquanto o C1 apresentou 1.293 itens 

lexicais, o C2 evidenciou uma pequena vantagem de 86 palavras no resultado das somas de 

suas ocorrências lexicais, o que totalizou 1.379 palavras. O resultado não aponta uma 

construção discursiva extensa pelo fato de que a contagem foi efetuada, como dito 
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anteriormente, a partir de um recorte dos dados com as perguntas da entrevista que focavam 

especificamente no que os participantes consideravam um “bom professor”. 

  Os types, por sua vez, foram inversamente proporcionais ao que se poderia esperar, 

pois se pressupõe que o discurso que apresenta maior número de palavras teria uma alta 

probabilidade de apresentar também uma variedade delas, o que não ocorreu no caso do C2, 

que teve uma menor incidência de types (407), com relação ao resultado mostrado no C1, que 

foi de 467 para a variedade de palavras não repetidas. 

 

3.3 As ocorrências no C1 

  

  Submetemos os dados a uma contagem de palavras para verificarmos os resultados em 

termos expressos pela lista de palavras com mais ocorrências. Com base no Sistema de 

Transitividade (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004), preocupamo-nos primeiramente com 

os processos, não deixando de observar os participantes e as circunstâncias. Para tanto, 

utilizamos a ferramenta Wordlist, do WST, que forneceu uma lista com as palavras mais 

frequentes e cujo resultado está contido na Quadro 6: 

 

Quadro 6 – Ocorrência de palavras no C1 

Ordem Palavra Ocorrência 

1˚ que 82 

2˚ eu 42 

3˚ de 33 

4˚ né 32 

5˚ ele 31 

6˚ o 28 

7˚ e 25 

8˚ é 25 

9˚ um 26 

10˚ não 24 

11˚ tem 23 

12˚ bom 21 

13˚ a 20 

14˚ professor 20 

15˚ aluno 19 

16˚ com 17 
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17˚ isso 17 

18˚ você 17 

19˚ Acho 13 

Fonte: Dados da pesquisa. 

   

 Observamos que o item lexical  Que foi o mais frequente, com 82 registros. Como a 

função de tal componente é instrumental com relação às outras, e também pelo fato de se 

tratar de uma análise com foco na metafunção, ou seja, uma análise que teria por foco as 

estruturas responsáveis pela coesão e coerência dos textos, decidimos então nos ater às 

categorias do Sistema de Transitividade anteriormente propostas. Observamos ainda a 

ocorrência do pronome pessoal Eu, que aparece em segundo lugar, com 42 ocorrências. O 

pronome de tratamento Você aparece em décimo oitavo lugar, com 17 ocorrências. O 

pronome Ele é mostrado na quinta colocação, com 31 ocorrências. A palavra É, que aparece 

com 25 ocorrências, pode aparecer tanto como um marcador como um processo. Nesse 

sentido, o É, junto com o processo Tem, com 23 ocorrências, será analisado ao final das 

considerações preliminares sobre as outras palavras do recorte. 

  Ao explorar a diferença entre os types, percebemos que a variedade de palavras que 

constitui o discurso dos PAs no C1 é maior, pelo motivo que expressam suas opiniões e 

representações em forma de processos do tipo É, Tem e Acho. Tais processos não foram 

recorrentes no C2, o que nos chamou atenção para este que seria um dos primeiros 

componentes encontrados nos dados verificados por meio de uma perspectiva longitudinal.  

  O próximo passo foi verificar como estava caracterizado, lexicogramaticalmente, o 

discurso dos PAs. Nesse sentido, se fez necessário lançar mão de um aparato teórico que 

pudesse identificar as estruturas que compõem as representações sobre o “bom professor”. Ao 

analisar a oração do ponto de vista ideacional, voltando a atenção para os processos, 

obtivemos as ferramentas necessárias para identificar e organizar as representações de uma 

maneira metodologicamente própria a esse fim. 

  Segundo Halliday (1994) e Halliday e Matthiessen (2004), as várias maneiras e formas 

gramaticais de se falar/escrever, ou seja, de tomar parte no mundo através do discurso, 

possibilitam aos falantes/escritores realizarem três tipos de significados diferentes, visto que 

usam a língua para estruturar e organizar textos de forma coesa e coerente (metafunção 

textual) com o intuito de comunicar-se com alguém (metafunção interpessoal) algo que se 

pensa ou sente (metafunção ideacional). Neste estudo, como o foco recai sobre o que se fala, 

no caso sobre o “bom professor”, justificamos a metafunção ideacional como a mais 
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apropriada para explicar como a língua é usada para realizar significados do mundo do falante 

expressos por meio da relação entre os processos, os participantes e as circunstâncias do 

discurso dentro da unidade de análise: a oração. Desse modo, ainda consoante Halliday 

(1994), a partir das orações, os falantes/escritores ressaltam o seu papel como observadores de 

seus mundos interiores ou dos fenômenos que compõem o mundo externo, usando a língua 

para falar sobre algo. 

 A metafunção ideacional, organizando e realizando significados experienciais pelo  

Sistema de Transitividade, considera primordialmente três aspectos: (a) escolha do processo 

realizada pelo grupo verbal; (b) como os participantes assumem papéis por meio do grupo 

nominal; e (c) a escolha da circunstância pelos grupos adverbiais (HALLIDAY, 1994, p. 107). 

Em nossa pesquisa, priorizamos os processos É, Tem e Acho, que também foram os mais 

recorrentes na pesquisa de Vargas (2011). Não esperávamos que os resultados se repetissem, 

pois a autora, que também investigou representações de professores de inglês, não tratou 

sobre as mesmas perguntas e nem teve uma abordagem similar à nossa pesquisa. No caso 

estudado pela pesquisadora, os professores já eram formados e compunham dois grandes 

grupos: os atuantes na rede privada e na rede pública de ensino. Os professores participantes 

desta pesquisa, no entanto, formam um mesmo grupo, analisado no período de um semestre 

letivo, antes do início e depois da conclusão de suas aulas. O Gráfico 1, a seguir, ilustra o 

resultado do nosso estudo com relação às categorias anteriormente citadas. 

 

Gráfico 1 – Ocorrência dos processos principais no C1 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 Como fora observado em Vargas (2011), os participantes de sua pesquisa usaram tais 

verbos para atribuir características a diversos temas. Dessa maneira, para termos acesso à 
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imagem de “bom professor” com características e atributos, decidimos direcionar os nossos 

esforços iniciais em tais categorias e o resultado obteve sucesso no sentido proposto. Os 

processos que mais ocorreram foram o É, com 25 entradas contabilizadas no C1, seguido do 

processo Tem, com 23 ocorrências e, por fim, incluímos o processo Acho, com 13 entradas, 

pois há considerações importantes a se fazer sobre o uso desse elemento.  

Relembramos que para o C1, em que ocorre o processo em questão, os PAs são 

entrevistados antes do período letivo e que, ao usarem o processo Acho, parecem sugerir certa 

insegurança e apreensão. Tal fato pode ter ocorrido, dentre muitos outros, por fatores como 

inexperiência ou expectativas acerca das aulas que estavam prestes a começar, ou também 

pode ter sido motivado pelo fato de estarem sendo entrevistados por um ex-professor do IA, já 

que havíamos ensinado entre 2010 e 2012. O fenômeno observado da não ocorrência do 

mesmo processo no C2 pode revelar mais segurança por parte dos PAs, visto que passam a ser 

mais assertivos com relação ao que se pergunta, e também por já terem passado pela 

experiência de ensinar e terem mais a dizer sobre o trabalho que desenvolveram. Mesmo que 

os processos relacionais tenham sido evidentemente menos recorrentes no C2 do que no C1, 

podemos supor que o fato se dá pelo segundo bloco de entrevista ter sido mais objetivo do 

que o primeiro. Dessa forma, analisaremos primeiramente o C1 e a ocorrência das categorias 

do Sistema de Transitividade. 

 

3.3.1 Considerações sobre o Que 

 

 Como foi exposto anteriormente, Que foi o item lexical com maior frequência, tanto 

nos dados do C1, quanto no recorte promovido dentro da mesma entrevista. Sendo ele um 

item lexical que não pode ser interpretado por si só, pois tanto pode fazer parte do modo 

oracional enquanto sujeito ou finito, quanto do resíduo, tivemos que olhar de perto com quais 

palavras ocorria. Assim, houve a necessidade de se utilizar a função Concord do WST, e 

também a função Cluster. 

Nessa função, o objetivo é identificar palavras cuja ocorrência sempre está ligada a 

outras palavras. Diferentemente do caso dos colocados, os grupos nomeados de Cluster são 

vários conjuntos de palavras que geralmente são encontrados em orações em comum. Um 

Cluster de palavras pode representar mais do que um colocado, pois os colocados geralmente 

são duas palavras que sempre ocorrem juntas, um verbo que pede uma preposição, por 

exemplo. Nos agrupamentos do tipo Cluster podem ocorrer, com uma única palavra, várias 

outras. Esse foi o caso dos Clusters para a palavra Que, nos quais as palavras que se 
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agruparam a ela estão expressas na Quadro 7: 

 

Quadro 7 – Ocorrência dos grupos de palavras no C1 

Ordem Grupos Ocorrências 

1˚ ele tem que 15 

2˚ eu acho que 9 

3˚ que o aluno 8 

4˚ tem que ser 6 

5˚ tem que ter 5 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

  Segundo os dados, o total de vezes em que a palavra Que aparece em grupos é de 43, 

o que deixa por investigar as outras 40 ocorrências dessa mesma palavra restantes no C1. Vale 

salientar que as ocorrências contam até três palavras e, nesse caso, houve computações de 

“Ele tem que” que se seguiam de Ser ou Ter e o WST contabilizou como duas ocorrências 

distintas. Portanto, os valores apresentados acima não são somatórios, o que nos fez perceber 

a necessidade de se contar manualmente os exemplos e verificar as ocorrências com atenção 

redobrada. Percebeu-se, então, que a modalização de alto teor (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004), utilizando o processo Tem, foi um dos recursos mais utilizados para 

se explanar sobre o “bom professor”. É possível ainda perceber a relação entre o Que e o 

segundo processo mais recorrente, nesse caso, o processo Tem. 

  A metáfora de modalidade (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004) utilizada pelos PAs 

em segundo lugar, Eu acho que, sugere que os entrevistados marcam seus discursos por 

opiniões que caracterizam a imagem do “bom professor” sem demonstrar comprometimento 

ou certeza, indicando sua opinião, de acordo com a pergunta na qual se manifestam. Tal 

expressão foi estudada por Queiroz (2012) ao identificar as realizações linguísticas de alunos 

de língua inglesa sobre seus professores e seu curso e o uso dessa metáfora de modalidade e 

das modalizações revelou que os alunos tiveram um certo cuidado ao se expressarem sobre o 

curso e sobre os professores. No caso desta pesquisa, os professores demonstram ter o mesmo 

cuidado ao se expressarem sobre a figura do “bom professor”. É interessante notar que, no 

caso da pesquisa de Queiroz (2012), há um visível interesse por parte dos alunos de manter 

uma boa relação com a instituição a qual se ligam, bem como aos professores com os quais 

mantêm relação constante. No segundo caso, os professores são subordinados a uma força 

social, pois estão definindo algo que existe no campo das ideias e não no campo físico, como 
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na universidade ou nos cursos de graduação. 

  Destarte, foram desconsideradas todas as palavras que não correspondiam a Clusters, 

uma vez que muitos deles só davam continuidade a orações e faziam ligação entre 

participantes e processos que não diziam respeito à figura do “bom professor”, descartando a 

ocorrência de número 3, sobre o aluno. O exemplo (01) ilustra o caso: 

 

(01) Porque pode acontecer de, mesmo que a aula tenha sido bem clara, o aluno mesmo, ou por 
falta de atenção ou por outro motivo, não tenha compreendido alguma coisa. (C1PA01) 
 

  Nesse exemplo, fala-se sobre o insucesso do aluno devido à sua falta de atenção na 

aula, já que o conteúdo ficou bem exposto pelo professor. O que nos auxilia, nesse caso, a 

compreender o uso da palavra Que, é a ideia exposta no excerto, de professor que transmite 

claramente os conteúdos através de, segundo o exemplo, uma boa explanação. O excerto 

citado era maior, no entanto, por não haver ocorrências dos grupos estudados, não expusemos 

o exemplo na íntegra. Mesmo assim, é possível identificar itens lexicais que compõem as 

representações e que assim não estão atreladas aos grupos de palavras estudados.  

  Vale salientar que isso ocorre durante toda a extensão do corpus e que, como já 

explicamos, por motivos metodológicos, decidimos restringir ao recorte sob estudo. Tal 

tratamento dado ao corpus facilitou o entendimento das representações, visto que as marcas 

lexicais são pistas, mas não são os únicos indicativos dos sinais que compõem as 

representações. É preciso ainda perceber que a estrutura em questão está ligada à expressão 

“mesmo que”, utilizada para fazer uma ressalva, e o Que, portanto, não pode ser considerado 

isoladamente. 

  Percebeu-se, desse modo, que, apesar de exercer um papel primário de ordem 

sintática, a palavra em questão também se mostrava em expressões modais do tipo “Tem 

que ter/saber/ser”. Nesse sentido, ocorreram os seguintes agrupamentos de palavras que 

acompanhavam o Que, segundo a contagem do WST. 

 

Quadro 8 – Ocorrência dos grupos “Tem que” na contagem no C1 

Ordem Tem que Ocorrências 

1˚ ser 4 

2˚ ter 3 

3˚ saber 3 

4˚ conhecer 1 
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5˚ trabalhar 1 

6˚ estar 1 

7˚ estudar 1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

  No Quadro 8, é possível perceber a recorrência dos processos atributivos relacionais 

Ser e Ter com as maiores ocorrências, seguidos dos processos mentais cognitivos Saber e 

Conhecer. O processo Estar, que nos dados aparece em sua forma informal e reduzida “tá”, 

por motivo de a linguagem das entrevistas ser coloquial, está relacionado ao epíteto 

“preparado”, como visto no exemplo a seguir: 

 

(02) [Para dar uma aula clara] Tem que tá preparado. (C1PA02) 
 

  Nesse caso, o preparo do professor, analisado do ponto de vista do excerto, é quase 

que em sua totalidade cognitivo. Apesar de ter que articular outras coisas no momento de sala 

de aula, o profissional docente tem que, segundo o que sugere a pergunta sobre uma aula 

clara, estar a par do conteúdo, bem como das estratégias para tornar o assunto de fácil acesso 

a todos, o que pressupõe estudo. Para o processo Trabalhar, temos o seguinte excerto: 

 

(03)  [Um bom professor] tem que trabalhar o material da melhor forma. (C1PA06) 
 

  Pelas diversas maneiras por meio das quais um professor pode trabalhar um texto em 

sala de aula, sugere-se pelo exemplo (3) que o professor precisa conhecer bem o material e 

suas possibilidades. Sem isso, não pode ser considerado um bom professor, segundo o 

exemplo. O que percebemos é que quanto mais a análise lexical se torna restrita, mais os 

construtos que formam as representações dos PAs se viabilizam. Assim, no próximo item 

verificaremos as representações encontradas nas entrevistas. 

 

3.3.2 Os participantes nas orações 

 

Se levarmos em consideração as dimensões da língua apresentadas na Figura 01 (p. 

31), que as respostas podem ter sido dadas de um jeito ou outro pelo fato de o pesquisador ter 

sido ex-professor do IA, visualizamos a variável relações, que determina escolhas lexicais na 

relação entrevistado-entrevistador, e supostamente os influencia a responder do jeito que 

respondem. A variável de registro determina as escolhas interpessoais, sendo todas as 
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escolhas pronominais mediadas por esse fator. E, finalmente, na variável modo, estão os 

assuntos aos quais os interlocutores sabem que são possíveis, mediante ao contexto 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 20). 

  Nesse sentido, dentre os pronomes verificados, o que obteve maior ocorrência foi o 

Eu, o que era de se esperar, já que se trata de uma entrevista iniciada pela pergunta “Como 

você concebe...”. O uso do Eu, nas respostas, contribuiu para os pensamentos basilares que 

corroboravam as representações, uma vez que funcionavam como elementos sem participação 

direta nas representações. Para exemplificar o exposto, observemos o exemplo (04): 

 

(04) Eu posso não ser o melhor professor, mas eu acho que eu sou um bom professor...(C1PA01) 
 

  A primeira parte da oração só contribui para reforçar a segunda. Mesmo assim, o fato 

de o entrevistado achar que é um bom professor vai ser influenciado pelo que ele respondeu 

anteriormente sobre como seria esse “bom professor”. Tais elementos se encontram distantes 

das ideias que compõem as representações. Vista isoladamente, o Exemplo 04 só nos 

confirmou que ele se acha bom, e não o que esse bom significa pra ele, e é nessa parte que 

iremos provavelmente achar as marcas, ideias e julgamentos que corroboraram a 

representação sobre o “bom professor”. Destarte, do universo de 45 ocorrências do pronome 

pessoal Eu, apenas 17 não estavam relacionadas diretamente com as representações contidas 

no recorte. As outras 28 se configuravam de uma maneira que o pronome estava ligado à parte 

que continha uma característica da representação sobre o professor, como no exemplo (05) a 

seguir: 

 

(05) Me considero [um bom professor]. Eu acredito… na verdade eu nunca tive nenhum problema 

assim, com alunos e sobre transmitir conhecimento. (C1PA04) 
 

  Para essa resposta, cabe interpretar a oração segundo o esquema das representações. 

Se o entrevistado responde, ainda que usando uma palavra com conteúdo negativo (nunca), e 

segue com uma informação, logo a ideia oposta é o que ele pensa sobre ser um “bom 

professor”. Nesse caso, o pronome Eu que acompanha está ligado, em uma escala mais forte, 

às estruturas que compõem a representação. 

  O pronome de tratamento Você, que apareceu 17 vezes, foi utilizado apenas três para 

se referir ao aluno. As outras 14 ocorrências faziam parte de orações que identificavam o 

papel do professor. Por sua vez, das 31 ocorrências do pronome Ele, 10 foram para identificar 

o aluno e 21 direcionadas para o professor. A seguir, faremos as devidas considerações sobre 
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os processos analisados. Para Queiroz (2012), o uso dos pronomes ajudou os alunos 

investigados em sua pesquisa a construírem suas opiniões, sugerindo consciência do processo 

de aprendizagem e demonstrando os motivos pelos quais escolheram o curso de Letras – 

Língua Inglesa. No entanto, o contexto da pesquisa de Queiroz (2012) é diferente do nosso, 

uma vez que os participantes daquela entrevista foram investigados no intuito de se saber os 

papéis sociais atribuídos a temas acerca da visão de aprendiz na graduação e a projeção de 

futuros profissionais. 

  Em nosso estudo, é interessante salientar que o foco não recai nas implicações dos 

pronomes no discurso dos PAs. Entretanto, suas ocorrências são expressivas no recorte, o que 

oferece estrutura, em nível oracional, de relação com as representações sociais e podem 

contribuir para o seu entendimento. 

 

3.3.3 Os processos analisados 

 

Os processos relacionais É e Tem puderam ser percebidos em oitavo lugar, com 25 

ocorrências, e em décimo primeiro lugar, com 23 ocorrências, respectivamente. Outros 

estudos sobre os processos que analisam as falas dos professores podem ser percebidos em 

outras pesquisas, como em Vargas (2011), na qual se verificou que os dois grupos de 

professores estudados quantificavam em seus discursos os processos relacionais, 

representando a maioria das ocorrências, seguidos dos processos materiais, que sugerem ações 

e acontecimentos. Vargas (2011) percebeu ainda que os processos mentais e existenciais 

diferiam entre os grupos, excluindo da análise os processos comportamentais e verbais, que 

quase não são representativos em nosso caso. Na pesquisa em questão, a autora se preocupou 

com as representações gerais do grupo de professores. 

Em nossa pesquisa, a preocupação com as representações foi direcionada, evitando a 

necessidade de se identificar uma lista de processos mais incidentes e os seus tipos. Uma vez 

que as definições e atribuições utilizadas para falar sobre o “bom professor” utilizam com 

frequência certos tipos de processos em detrimento de outros, decidiu-se manter um foco e ir 

direto aos processos relacionais, não negando que há outros tipos de processos dentre os seis 

tipos preceituados por Halliday e Matthiessen (2004) no corpus, mas que não tiveram 

abrangência nesse estudo por uma delimitação metodológica. 

  Lembramos que as representações linguísticas de ações, atividades e estados são 

definidas de uma maneira restrita pela gramática tradicional e têm seu conceito expandido na 

GSF. Naquela são conhecidas como verbo, nesta são identificadas principalmente pelo verbo, 
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mas também engloba os grupos verbais e os outros elementos da oração. Desse modo, os 

processos relacionais serão interpretados à luz dos outros elementos, como os participantes 

indiretos e os atributos, os valores e os benefícios que são atribuídos sobre o que se fala. 

Vejamos, a seguir, o exemplo (06) que ilustra a abrangência do significado dos processos: 

 

(06) O bom professor pra mim é aquele que, claro, que é dedicado, que cumpre com todos os seus 

compromissos relativos àquilo que ele se dispôs a fazer, no caso, a docência. (C2PA06) 
 

No exemplo apresentado, “ser dedicado” e “cumprir” pode ter várias interpretações de 

acordo com o contexto. Sobre o adjetivo “dedicado”, podemos dizer que tem o sentido, na 

frase proposta, de dedicação e de aplicação do professor para com o aluno, diferente do 

sentido contido em um exemplo como “o tempo dedicado ao trabalho é convertido no salário 

ao final do mês” que, nesse caso, teria o sentido de empreendimento, preenchimento de 

atribuição. A respeito do verbo, sugerimos que no exemplo ele preenche as exigências; o que 

é esperado do posto que ocupa. Nesse sentido, podemos pensar em ministrar uma aula, 

obedecer horários e tarefas relativas à docência. Desse modo, nos exemplos “o professor 

cumpriu com o horário rigorosamente” e “o professor cumpriu com excelência o seminário”, 

inferimos que no primeiro o processo é comportamental e, no segundo, verbal. 

  Sendo assim, lançando luz sob a manifestação lexicogramatical, as categorias 

exploradas no C1 foram aplicadas novamente no intuito de verificarmos os resultados no C2. 

Dessa forma, nossas categorias de análise foram confirmadas com o respaldo dos dados e, 

portanto, dando acesso livre para a verificação dessas mesmas ocorrências na segunda 

entrevista. O intuito a seguir é saber como tais ocorrências corroboram as representações dos 

professores, isto é, seus papéis e suas implicações para a construção do ideal investigado. Para 

tanto, observaremos no item que se segue as especificidades da palavra com mais ocorrências. 

 

3.4 As representações dos PAs no início do semestre 

 

Nossa proposta neste tópico é a de analisar as representações contidas no recorte em 

estudo, utilizando as marcas linguísticas dos PAs como elementos que facilitam a localização 

das imagens e ideias que reafirmam tais representações. Para isso, organizamos uma tabela 

que indica as marcas lexicogramaticais e justificamos suas funções nas orações de acordo com 

a sua relevância para a constituição das representações. Repetimos o processo para cada um 

dos seis PAs que foram entrevistados. 
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De acordo com o que foi verificado nos itens anteriores, nossa análise recai 

primeiramente nas construções dos processos É e Tem, já que tais itens denotam um requisito 

primordial na composição do que se tem de ideal para o professor. Os argumentos que 

seguem essas estruturas, demonstrados por outros processos, participantes e circunstâncias 

serão, por sua vez, analisados se o sentido da representação estiver, de alguma forma, 

subordinado a tais estruturas, ou seja, se constroem grupos de ideias e explicações que 

culminam em uma imagem de maior destaque na oração.  

Quando perguntado sobre o que poderia ser considerado um “bom professor”, o PA01 

respondeu: 

 

(07) Saber interagir. Uma característica fundamental é saber interagir com a turma.  
 

(08) Assim, é difícil, né? Numa turma grande você ter a sensibilidade de conhecer e saber a 
necessidade de todos, né? É complicado isso às vezes. Mas tentar ao máximo saber, né? Das 

deficiências de cada um. Uma deficiência assim, sei lá, geral e tentar se aproximar individualmente. 

É saber interagir e saber apresentar uma aula, né? 
 

A sugestão do PA01 é que o “bom professor” tem uma característica primordial, que o 

entrevistado identifica como sendo a capacidade de interação. Notamos que ele usa o processo 

relacional intensivo atributivo no exemplo (07) e no final do excerto (08). Ele escolheu, em 

meio a esses dois exemplos, utilizar o processo É para se referir a própria ideia contida no 

exemplo, sugerindo que o que está propondo é, por vezes, difícil e complicado de se conceber. 

Destacamos ainda os substantivos “necessidades”, “sensibilidade” e “deficiência”, que 

sugerem a interação mediada por fatores contextuais e pessoais dos alunos e defendem a ideia 

de que o professor interativo faz a mediação entre o conteúdo e o corpo discente através de 

informações como objetivos, expectativas e dificuldades por eles apresentadas. Por fim, 

“saber apresentar uma aula” parece direcionar todo esse aparato de escolhas linguísticas para 

o fato da aprendizagem em si, levando em consideração que uma aula bem apresentada é uma 

atitude que leva a um aprendizado profícuo. 

 Os argumentos contidos no trecho constroem a representação de “bom professor” 

como aquele que sabe interagir. Interagir é se relacionar com o outro, seja esse outro um 

objeto ou uma pessoa. É saber ainda fazer a manutenção dessas relações. Tal construção faz 

uso do processo relacional atributivo intensivo É e do processo relacional atributivo 

possessivo Tem. Segundo Halliday (1985, p. 112), esses processos definem a ordem dos 

sujeitos e as posses de coisas (atributos) em um nível de relações entre eles. Podemos, então, 

dizer que os atributos talvez indiquem os valores e as ideias que circunscrevem essa 
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representação de “bom professor”. Em seguida, o PA01 se distancia da condição de professor 

pelo uso do pronome Você, destacando os meios pelos quais um professor pode chegar ao 

atributo “interativo”, por meio da sensibilidade, do conhecimento e do interesse pelo outro. 

Por fim, ele adiciona uma nova representação, a de professor que “dá” uma boa aula.  

  No entanto, na última parte, o PA01 relata que é necessário saber apresentar uma boa 

aula. Esse argumento já não corrobora mais a ideia anterior de interativo. Uma pessoa pode 

saber os meios adequados para interagir com o outro e consigo mesmo, mas pode ter 

problemas quando um aluno não entendeu uma aula por não ter o conhecimento necessário 

para tanto ou diversos outros fatores que perpassam outras questões como psicológicas, 

sociais etc. 

 
(09) Mas… é… procuro ter domínio do conteúdo, né? Dar uma boa apresentação; saber das 

necessidades; atendo os alunos fora do horário. Hoje com o Facebook, né? A gente cria o grupo da 
turma, né? Tiro dúvidas lá. É… mando charge, piada que tem a ver com a aula que a gente teve 

naquela semana. 
 

Nesses casos, o uso do verbo passa a se configurar como um marcador discursivo 

utilizado para preencher o discurso na hora de se pensar sobre o que vai se falar. Podemos 

esperar que muitas dessas formas sejam encontradas nas entrevistas dos outros participantes, 

pois essa estratégia é comumente utilizada para elaborar o que se pretende dizer, em uma 

entrevista, por exemplo. Percebemos que a mesma representação contida no excerto acima foi 

mantida, sendo provida de mais uma ideia, a de atenção fora dos limites da sala de aula. 

Quando o PA01 discorre sobre atender os alunos fora do horário e fazendo uso de sites, como 

o Facebook, no qual ele ainda envia conteúdo extra, expande-se a ideia de professor sensível e 

atento às necessidades. Para o entrevistado, o tempo dedicado extraoficialmente é um indício 

de dedicação integral ao aluno e sugere uma das características do “bom professor”. A 

representação se repete no exemplo (10), no qual os marcadores discursivos ainda são 

evidenciados: 

 

(10) Isso. É. Justamente. Inclusive agora é… perguntaram se eu… aí eu falei "não, não vou 

continuar com vocês", né? "Mas vocês podem contar comigo. Nós temos o grupo aqui no Facebook e 

qualquer dúvida que vocês tenham na turma, se quiser me perguntar fiquem à vontade" [...]aí tem 
esse retorno dos alunos, né? 

 

Percebemos que, ao final do exemplo, o participante confirma a sua representação de 

“bom professor” respaldado na opinião dos alunos, que o querem novamente como professor 

no próximo módulo. Por fim, percebe-se que a representação nesse sentido suscita imagens 
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fortes relacionadas ao professor interativo e atencioso, que faz o possível para estender o 

alcance de sua prática por meio de atividades diversas propostas por outros meios 

(BIANCHETTI, 2001) e mesmo em outros horários que não os de sala de aula. Para tanto, ele 

domina o conteúdo e se preocupa em conhecer melhor os alunos, tomando conhecimento das 

suas necessidades. Além disso, o PA01 não utilizou nenhum processo mental do tipo Acho 

em seu discurso, o que sugere certa assertividade. 

 O PA02, segundo entrevistado, inicia o seu discurso da seguinte maneira: 

 

(11) Ele [o bom professor]… uh... ele faz com que você entre no universo da sala de aula, que você 

participe daquilo. Ele te incita a… a buscar uma forma de falar, uma forma adequada, uma forma que 
seja confortável pra você se expressar. Ele te deixa confortável. Acho que esse é um bom professor, e 

acima de tudo te fazer pensar sobre aquilo. 
  

O excerto sugere que o “bom professor” é aquele que desperta no aluno uma 

consciência crítica acerca do que está sendo ministrado em sala de aula, sem deixar de incitar 

no aluno a participação e o envolvimento, marcados pela expressão oral. Notamos que quando 

o PA cita alguns outros processos como “entrar”, “participar” e “incitar”, ele está querendo 

afirmar que isso, segundo sua visão, se dá quando o aluno participa pela fala, pela ação 

verbalizada. A segunda parte do exemplo traz novas contribuições para as interpretações, 

vejamos: 

 

(12) [quando o aluno fala] "ah, ok, essa regra gramatical é isso, isso e aquilo, mas porque diabos 

eu tô usando essa regra gramatical? Não seria simplesmente falar?". Enfim, eu acho que isso é um 
bom professor, de línguas em específico eu acho que é aquele que se atém mais à forma de falar do 

que mais à gramática. Eu sou mais do fonético do que da parte gramática, estrutural da coisa. 
 

De acordo com esse discurso, o significado de “fonético” para o entrevistado pode ser 

traduzido por oral. Nesse sentido, tentamos entender o que ele disse considerando o que em 

sua visão seria um “bom professor”, nesse caso, aquele que se atém mais à atitude de falar 

(fluência) que propriamente a norma padrão da oralidade (acurácia). O exemplo ainda 

desperta a ideia da disparidade entre acurácia/fluência, além de o falante se posicionar na 

categoria de “bom professor”, sustentando essa visão em suas atitudes em sala de aula. 

Quando questionado sobre essa forma de fazer com que o aluno participe, o PA replicou:  

 
(13) Tem que ser criativo. Ele tem que ser criativo, ele tem que ser perspicaz. Ele tem que 

conhecer o aluno, primeiramente, né? Ele tem que saber onde ele tá pisando e saber como lidar com 

a situação. Tem que ter esse jogo de cintura, de saber até onde ele pode ir, como ele pode estimular o 
aluno pra fazer com que ele fale. Basicamente, isso. 
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É evidente a repetição do processo Tem, dessa vez traduzido na metáfora de 

modalidade que incita uma obrigação, um requisito primordial. Para ser um “bom professor”, 

é preciso ser perspicaz, o que nos leva ao “jogo de cintura” e à “criatividade”. Também se faz 

necessário que o professor conheça o aluno, faculdade sem a qual é impossível ser criativo e 

perspicaz. Tudo isso culmina na fala, para o entrevistado, que é o ponto alto de sua visão, de 

onde partem todos as outras ideias que ajudam a construir essa representação de professor. 

Por fim, quando exposto à segunda pergunta sobre se ver como um “bom” professor, o PA02 

responde: 

 

(14) Sim. Eu acho que eu tento, até onde eu posso, fazer com que o aluno interaja, fazer com que o 

aluno venha a dar sua contribuição e fazer com que ele fale de forma natural, da forma dele, como ele 

julga necessário, mas que ele fale, que ele se exponha dentro daquele idioma, daquela língua. No 
caso, o inglês. 
 

É possível, nesse caso, identificar todos os elementos que compuseram, em suas 

palavras, a representação sobre o tema. O “bom professor”, na fala do PA, parece ser aquele 

que faz o aluno interagir de maneira significativa e confortável, de acordo com as 

necessidades específicas de cada um. O discurso de PA02 indica uma representação de 

professor mediador e perspicaz, que conhece o aluno e, a partir daí, cria atividades e técnicas, 

medeia a participação e incentiva a expressão oral. 

 O PA03 é assertivo quando externa o seu parecer sobre um “bom professor” se 

valendo de uma metáfora de obrigação: 

 
(15) Primeiro de tudo, ele tem que saber não as regras, mas os métodos de ensino, isso eu acho 
que um bom professor tem que saber. 

 

Em seguida, o processo mental Acho é utilizado para sustentar a visão do falante, 

expressando que é característica de um “bom professor” saber primordialmente os métodos, o 

que sugere que as regras ocupam um lugar secundário em termos de importância. Adiante, ele 

explora a questão da experiência: 

 

(16) Acho que um bom professor não consegue ser no início. Você pode ser um bom aluno, mas 
não começa sendo um bom professor.  
 

Mais uma vez a representação de “bom professor” tem como respaldo o 

reconhecimento do aluno, segundo o exemplo a seguir: 
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(17) Eles… às vezes postam no Facebook aí me marcam… alguma coisa em inglês, aí eu gosto de 

ser reconhecido como um bom professor. Eu posso não ser o melhor professor, mas eu acho que eu 
sou um bom professor.  

 

O entrevistado diz que se considera um “bom professor”, uma vez que tem o 

reconhecimento dos alunos no Facebook. Importante notar que, para o PA03, tal 

reconhecimento se dá quando os alunos lembram-se dele. 

O PA04 iniciou a resposta retomando alguns pontos que havia utilizado para definir o 

bom aluno. É válido lembrar que perguntas sobre o “bom aluno” foram feitas na mesma 

entrevista, mas que, por motivos metodológicos, não foram considerados nesta análise. A 

seguir, o exemplo (18) do uso do processo relacional atributivo: 

 

(18) Ele [o conceito de bom professor] tem basicamente que partir daquele, do que eu falei que 

era um bom aluno, de ter curiosidade também, né? Até vi uma frase, não sei se encaixa muito, se é 

muito clichê, mas assim "a sua vontade de ensinar parte daquela vontade que você tem de aprender", 
algo basicamente assim.  
 

Algumas ideias são postas em evidência, como a curiosidade que leva à vontade de 

aprender. O PA04 sugere em seu discurso que o “bom professor” está em constante processo 

de construção pelo aprendizado que pode obter dia após dia. Mais adiante, ele explora um 

pouco mais a ideia que circunscreve a curiosidade: 

 
(19) O bom professor, pra mim, ele tem que ter curiosidade, ele tem que tá sempre atualizado, tem 

que tá sempre buscando, não é esperando, não é passivamente. Tem que ser proativo sempre, né?  
 

O excerto suscita outras questões, como a necessidade de estar sempre atualizado e 

ativo, sugerida pelo uso do processo em forma de metáfora modal com sentido de obrigação. 

É preciso ainda usar a curiosidade para manter a dinâmica de construção do seu próprio eu, 

evitando a estagnação, como indica o uso do processo atributivo relacional É, que no caso 

encontra-se na polaridade negativa em relação ao advérbio “passivamente”. O entrevistado 

ainda afirma que a proatividade é um dos principais atributos de um “bom professor”: 

 

(20) Proatividade eu acho que é um dos principais. 
 

Sobre ser um “bom professor”, o PA04 responde: 

 

(21) Me considero. Porque eu procuro trabalhar essa questão da proatividade, eu procuro 

buscar[...] eu sempre tive esse "quê" de buscar o porquê, “por onde, como é, como é que faz, como é 
que eu vou atrás, como é que eu faço”, né? Sempre tive essa curiosidade, eu acho que tudo parte 
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disso aí, da interrogação, onde você demonstra estranheza, quando você vai buscar respostas pras 

coisas e não espera que alguém venha lhe dar ou injetar em você.  
 

Revela-se no discurso o uso do processo atributivo relacional É, quando o entrevistado 

se vê exemplificando, em forma de perguntas que ele atribui a si mesmo, a curiosidade. Logo 

em seguida, utiliza o processo mental Acho para justificar a sua resposta. 

 O PA05, ao responder sobre o bom professor, afirma: 

 

(22) Um bom professor ele tem que ser envolvente em sala de aula. Ele tem que ter… ele tem que 

trabalhar o material da melhor forma e eu acho importante, assim, citar fontes externas que os alunos 
possam procurar através delas.  

 

Uma nova ideia surge em meio ao uso do Tem no intuito de expressar obrigação. 

Dessa vez, o “bom professor”, segundo o discurso sugere, deve ser envolvente e trabalhar 

com o material de uma maneira pela qual todos possam acessar fontes externas. Em seguida, 

ele também fala sobre o contato do professor com o aluno, fora da sala de aula: 

 
(23) Você liberando também um contato com o professor… aluno assim se ele tiver uma dúvida a 
mais você fala com ele, então… acho que se… que torna um bom professor. 
 

Sobre se considerar um bom professor, ele responde: 

 
(24) É porque assim, eu não tive muita experiência como professor, então… 
 

 Por fim, o PA06 responde ao questionamento sobre o bom professor da seguinte 

forma:  

 

(25) Paciente, atencioso e tem que ter essa vontade de ensinar mesmo e estar sempre criando e 

tendo essa… essa criatividade mesmo dentro de si e essa paixão por ensinar. Sem isso, eu acho que 
não dá pra fazer um bom trabalho.  
 

Notamos que, além de falar sobre a criatividade, as contribuições do discurso de PA06 

ilustram uma vontade e uma paixão por ensinar que, a seu ver, são características primordiais 

a um “bom professor”. O processo Acho, mais uma vez, justifica seu ponto de vista, 

construindo relação direta com os elementos que denotam paixão, criatividade e vontade 

como componentes de um bom trabalho. No exemplo a seguir, é utilizado um outro processo 

mental: 

 

(26) Me considero [um bom professor]. Eu acredito…na verdade eu nunca tive nenhum problema 
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assim, com alunos e sobre transmitir conhecimento, eu acredito. 

 

O uso do processo cognitivo Acreditar em lugar de Achar sugere um nível maior de 

certeza por quem expressa a opinião, que nesse caso é de que um “bom professor” é aquele 

que não tem problemas com o aluno e nem com a transmissão do conhecimento. Notamos 

ainda que, para PA06, o professor é um transmissor de conhecimentos, revelando uma visão 

de professor como aquele que é o detentor do conhecimento e que o “transmite” aos alunos, 

destoando de uma visão sócio-histórica de coconstrução de conhecimentos entre alunos e 

professores.  

Segundo o dicionário Houaiss (2009), o processo cognitivo Achar pode indicar “ter 

impressão ou consideração; considerar”, ou ainda “pensar ou avaliar acerca de; julgar”, 

enquanto reserva para o verbete “acreditar” as seguintes definições: “1. Aceitar, estar ou ficar 

convencido da veracidade, existência ou ocorrência de (afirmação, fato etc.); crer. 2. Supor ou 

intuir boas intenções, finalidades; confiar. 2.1 Julgar ou pensar possível ou provável a 

realização de algo”. Consideramos, nesse sentido, que o Acho apresenta menos segurança do 

que o Tem, que por sua vez é mais enfático e transmite assertividade. Aquele diz respeito a 

uma modalidade mais alta, enquanto que este apresente um nível de modalidade relativamente 

baixo (cf. Figura 2, p. 35). Com relação aos dados analisados nos Corpora, tivemos o cuidado 

de perceber e classificar qual dos dois processos aparecia com maior frequência e porque isso 

ocorreu. Tal fato pode sugerir que os PAs são mais ou menos seguros e assertivos em suas 

afirmações, contribuindo de forma significante para a convicção de suas representações.  

 

3.5 Síntese das representações no início do semestre 

 

A partir do exposto, verificamos que algumas palavras que antes foram contabilizadas 

como processos no WST, tais como É, se configuram na verdade como marcadores 

discursivos. O processo Tem também não apareceu somente como tal, e ainda verificamos 

que o processo do tipo mental Acho também não estava sempre relacionado com as 

representações, construindo significados no âmbito de manutenção do discurso na entrevista.  

Por conseguinte, foi possível responder à nossa primeira pergunta de pesquisa, 

representada a seguir, no que concerne exclusivamente aos dados contidos no C1: 

 

(1) Quais marcas lexicogramaticais compõem as representações contidas no discurso 

dos PAs sobre o “bom professor”?  
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De acordo com uma nova contagem feita manual e minunciosamente, após 

consideráveis esforços no sentido de não deixar passar alguma marca lexical que não estivesse 

relacionada às representações contidas no recorte, verificamos que o discurso dos PAs é 

marcado pelas palavras em destaque no Gráfico 2. No entanto, é importante orientar o leitor 

que, nesse ponto, a pergunta de pesquisa será aplicada novamente na análise do C2, pois aí 

sim estará ela solucionando o questionamento geral deste trabalho, considerando não só as 

marcas aparentes no C1, mas com relação ainda a todas as marcas encontradas no discurso 

dos PAs. Dessa forma, as representações poderão ser, em seguida, comparadas de acordo com 

cada participante, possibilitando a elucidação das demais perguntas de pesquisa. Dito isso, 

apresentamos o Gráfico 2 com as referidas ocorrências para cada PA. 

 

Gráfico 2 – Frequência de Acho, Tem e É sobre o “bom professor” no C1 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

É possível perceber que na linha vertical temos a quantidade de vezes que cada 

palavra foi encontrada, enquanto que na horizontal temos o discurso de cada PA e as marcas 

encontradas nesses discursos. Notamos que PA01 não selecionou o processo Acho, assim 

como PA03, PA05 e PA06 não escolheram o processo relacional atributivo É. Não obstante, 

todos utilizaram o processo relacional possessivo Tem, que no caso se configurou mais tarde 

como uma metáfora modal de obrigação. Percebemos ainda que o número de processos caiu 

com relação ao Gráfico 1 (p. 63), pois a contabilização do primeiro momento foi feita com 

PA01 PA02 PA03 PA04 PA05 PA06

É 5 3 0 5 0

Tem 2 6 2 5 3 1

Acho 0 3 3 2 2 1

0

1
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3
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base no número de palavras que apareciam no C1, sem discriminar repetições, marcadores 

discursivos ou conexões com a figura do “bom professor”, totalizando, portanto, 19 processos 

relacionais atributivos Tem, 13 processos relacionais atributivos É e 11 processos mentais 

Acho. 

Os itens verificados estão posicionados à direita e representados por cores. No entanto, 

podem ser organizados em uma escala de menos assertivos para mais assertivos (Acho, Tem 

e É). De acordo com tal raciocínio, o Acho transmite uma ideia de incerteza, enquanto que a 

metáfora modal Tem que sinaliza condição sem a qual não pode um indivíduo ser 

considerado um “bom professor”. Posto isso, temos ainda o É, que é considerado o mais 

acurado de todos, pois não fica no campo das suposições, como ainda indica a metáfora modal 

Tem que, pois se trata ainda de uma projeção, uma hipótese, um pré-requisito a ser 

preenchido, enquanto que o processo É está dentro do campo da existência plena. Vale 

ressaltar que o intuito não é a contabilização numérica dos processos, que aqui aparecem 

como ferramenta metodológica, mas antes a orientação para uma identificação mais precisa 

desses processos com relação à figura do “bom professor”. 

O Gráfico 2 ainda mostra que, em relação ao uso do É, o PA01 o utilizou por duas 

vezes como marcador discursivo, no intuito de ter tempo de formular uma resposta, além de 

ter feito valia da mesma partícula por três vezes para validar a sua opinião, como ilustram os 

exemplos (27) e (28), retirados dessas três ocorrências: 

 

(27) E embora…assim, é difícil, né? Numa turma grande você ter a sensibilidade de conhecer e saber 

a necessidade de todos, né? É complicado isso às vezes. 
 
(28) Tem que estudar antes o conteúdo, né? Isso é importante. 
 

Como podemos depreender dos exemplos, nenhuma ocorrência sugeriu uma 

assertividade mais apurada. No entanto, PA04 usa o processo atributivo relacional, nesse 

caso, para identificar uma ideia certa de atributo componente da figura do “bom professor”, 

assim como o exemplo que segue mostra: 

 

(29) Proatividade eu acho que é um dos principais [atributos do bom professor]. 
 

Ainda que precedido do processo mental Acho, a opinião do PA04 expressa no 

exemplo abre margem para se considerar um princípio de assertividade que poderia ter 

dispensado a ideia instável a qual o Acho acentua. Somado a isso o fato de que a pergunta foi 

respondida prontamente e a explanação sobre proatividade perpassou toda a resposta anterior 



78 

 

a essa. No mais, o entrevistado utilizou o É para fazer a manutenção do discurso no sentido de 

orientar o seu pensamento, não construindo com essa opção representações que estavam 

relacionadas, como podemos verificar nos exemplos a seguir: 

 

(30) Até vi uma frase, não sei se encaixa muito, se é muito clichê, mas assim "a sua vontade de 

ensinar parte daquela vontade que você tem de aprender", algo basicamente assim. 
 

(31) Embora eu não me considerasse um bom aluno na infância, na adolescência, eu sempre tive 
esse "quê" de buscar o por que, por onde, como é, como é que faz, como é que eu vou atrás, como é 

que eu faço, né? 
 

Ainda sobre o uso desse processo, o PA02 também o usa no sentido de construir 

exemplo e compor situações hipotéticas para poder expressar melhor o que havia dito 

anteriormente sobre o “bom professor”, como podemos ver no exemplo (32): 

 

(32) Ele te deixa confortável. Acho que esse é um bom professor, e acima de tudo te fazer pensar 

sobre aquilo "ah, ok, essa regra gramatical é isso, isso e aquilo, mas porque diabos eu tô usando essa 
regra gramatical? Não seria simplesmente falar?". Enfim, eu acho que isso é um bom professor, de 

línguas em específico eu acho que é aquele que se atem mais a forma de falar do que mais a 

gramática. 
 

A partir do exposto, é possível elaborar o Figura 5, a seguir, com as categorias 

lexicogramaticais, a fim de saber como elas se comportam na construção das representações, 

especificando cada PA. 
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Figura 5 – Representações dos PAs e suas marcas lexicais no C1 

 

  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

PA01

•É – característica fundamental do professor saber interagir com a turma;
complicado, numa turma numerosa você ter sensibilidade e conhecer a
necessidade de todos; saber interagir e saber dar uma boa aula.

PA02

•Acho – que ele incita o aluno a falar confortavelmente e usando a forma
adequada, sempre instigando o aluno a pensar sobre a língua, e se
preocupa mais que o aluno fale do que saiba as regras gramaticais; que
sou um bom professor, pois preencho esses requisitos dentro das minhas
capacidades.
•Tem que – ser criativo; ser perspicaz; conhecer o aluno; saber onde ele
está pisando e como lidar com a situação; ter jogo de cintura.

PA03

•Acho/ Tem que – que ninguém inicia a profissão sendo um bom
professor; que sou um bom professor, pois meus alunos se lembram de
mim; que tem que saber não as regras, mas os métodos de ensino.

PA04

•Acho/ É – proatividade eu acho que é uma característica principal.
•Acho/ Tem que – que tudo parte da curiosidade; que o bom professor
tem que partir do princípio do bom aluno, da curiosidade.
•Tem que – estar sempre atualizado; estar sempre buscando; ser
proativo.

PA05

•Acho – que se torna um bom professor ao longo do contato com os
alunos; importante citar fontes externas para consulta.
•Tem que – ser envolvente em sala de aula; trabalhar o material da
melhor forma possível.

PA06

•Acho/ Tem que – que não dá pra fazer um bom trabalho sem os
requisitos que o professor tem que ter, como vontade de ensinar,
criatividade e paixão.
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O foco, como se percebe ao verificar Figura 5, são os conteúdos linguísticos Acho, 

Tem e É, que realizam as representações contidas em cada discurso. Logo, ao analisarmos as 

mudanças nas representações, tornamos a leitura e interpretação dos dados de fácil acesso. 

Algumas marcas ocorreram juntas em um mesmo período, e para evitar a repetição 

desnecessária dos exemplos, optamos por ilustrá-las em conjunto, separadas por barras na 

representação visual da figura. 

Verificamos, desse modo, que a teoria linguística, no caso a GSF, assim como 

sugerem alguns pesquisadores que investigam representações, tais como Celani e Magalhães 

(2002), Freire e Lessa (2003), Dudas (2003) e Ribeiro (2003), facilitou no destaque e 

esquematização de tais construtos, propondo que esses conjuntos de ideias e de crenças 

fossem desnudados. 

 

3.6 As marcas lexicais no C2 

 

Como anteriormente explicitado, recortamos algumas perguntas na segunda entrevista. 

Esse segundo momento era dedicado, inicialmente, a investigar os dois pontos seguintes: 

 

(1) Como você concebe o “bom professor”? 

(2) Considerando a primeira entrevista feita antes do início do semestre, em 

comparação com as respostas que você forneceu hoje, você acha que alguma coisa 

mudou na sua visão sobre os tópicos abordados? 

 

Centramos a investigação nas perguntas de número um e dois, a fim de saber se as 

respostas corresponderiam às anteriormente fornecidas, no intuito de verificar se, em caso de 

mudança, os PAs perceberiam ou avaliariam o que disseram no primeiro momento em relação 

ao que respondiam no segundo. Nesse caso, é necessário explicar que, ao compor uma 

representação na primeira parte dos dados, o PA pode ter alterado a sua composição, 

adicionando ou subtraindo elementos e até mesmo compondo uma nova representação na 

segunda entrevista. Desse modo, em caso de haver mudanças ou alterações nas representações 

e elas forem percebidas pelo PA, é provável que ele responda à questão dois positivamente, 

demonstrando que parece perceber a mudança. Nos casos em que as mudanças ocorrerem e a 

questão for respondida negativamente, a mudança terá provavelmente ocorrido sem a 

percepção do PA.  

Partimos do pressuposto de que os PAs não teriam acesso às respostas da primeira 
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entrevista, no sentido de legitimar a mudança (ou não) em seus discursos. Dessa maneira, foi 

possível comparar as representações diretamente por meio da pergunta de número (1), bem 

como indiretamente com as contribuições na pergunta de número (2). Desse modo, quando 

utilizamos as mesmas categorias de palavras que foram analisadas/observadas no C1, o 

resultado pode ser visualizado no Gráfico 3.  

 

Gráfico 3 – Marcas lexicais nas representações sobre o “bom professor” no C2 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Fica evidente que o processo mental Acho não foi utilizado pelos PAs nessa etapa da 

pesquisa. Verificamos, também, a baixa ocorrência do processo Tem, com quatro ocorrências, 

em contraste com o item É, com 12 ocorrências registradas. No entanto, ele foi utilizado por 

PA01, PA02 e PA06, ou seja, metade do grupo. Não obstante, o processo atributivo relacional 

É se manteve nas estatísticas. Como foi visto no início do capítulo, a densidade lexical desse 

bloco é menor, o que já indicava que haveria uma queda na ocorrência das categorias 

estudadas. Nesse sentido, é importante ressaltar que ainda com tal decréscimo com relação às 

palavras inseridas nos discursos dos PAs, a primeira entrevista ainda contabilizou as palavras 

que apareciam na pergunta “Você se considera um ‘bom professor’?” Enquanto que, nesse 

segundo momento, ao responderem à pergunta que investiga essa percepção, por parte dos 

PAs, de mudança em suas opiniões, apenas o PA03, do qual iremos tratar mais adiante, 

declarou que sua percepção sobre a figura do “bom professor” havia mudado naquele 

semestre. 

No discurso de PA03, percebemos que o processo É ocorreu uma única vez, causando 

PA01 PA02 PA03 PA04 PA05 PA06

É 2 1 1 2 2 4

Tem 2 1 0 0 0 1

Acho 0 0 0 0 0 0
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uma fala construída basicamente no apoio a esse processo para dar continuidade ao discurso. 

Ou seja, eles eram mais concisos e não precisavam de repetições, nem do mesmo processo, 

nem da progressão fornecida pelos outros elementos. No geral, essa foi uma característica 

marcante nas entrevistas feitas após o encerramento do semestre letivo do IA. 

Damos prosseguimento a nossa análise, mostrando as representações construídas nessa 

etapa da pesquisa. 

 

3.6.1 As representações dos PAs no fim do semestre 

 

Anteriormente, para que pudesse ficar claro se a relação entre as palavras que são 

computadas pelo WST e o real uso de tais estruturas expressavam uma informação importante 

para os dados, debruçamo-nos manualmente em uma riqueza de exemplos encontrados no C1. 

Entretanto, não se vê a necessidade de repetir o processo no C2, uma vez que as categorias de 

palavras que compunham as representações já haviam sido determinadas. 

Partimos do pressuposto de que, nesta altura de entrevistas, os PAs teriam mais 

liberdade de analisar suas práticas no semestre concluído, revendo conceitos, enquanto 

definiam diretamente, e pela segunda vez, seus conjuntos de ideias e postulados acerca do 

“bom professor”. Antes de seguirmos para as representações, é válido notar que, ao serem 

abordados com a pergunta sobre a consciência deles com relação à mudança de opiniões, 

ideias e crenças, que por sua vez formam as representações, apenas PA03 afirmou que sua 

representação de “bom professor” havia sofrido alteração. A percepção dos PAs sobre o 

discurso analisado na primeira entrevista possibilitou classificar suas experiências em 

Deduzidas e Induzidas. Sendo assim, os dados no Quadro 9 ilustram tais informações. 

 

Quadro 9 – Mudanças Deduzidas e Induzidas nas representações dos PAs 

PA Deduzidas Induzidas 

01 Não Sim 

02 Não Sim 

03 Sim Sim 

04 Não Sim 

05 Não Sim 

06 Não Sim 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Podemos inferir, a partir do Quadro 9, que a percepção ainda é escassa por parte dos 

participantes desta pesquisa. Apesar de não se darem conta, os PAs muitas vezes alteravam as 
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escolhas lexicais que compunham as representações. Até mesmo as que foram mais utilizadas 

no C1 por vezes foram totalmente alteradas, e não foram mais usadas no C2.  

Dessa forma, exploraremos a Figura 6, que nos ajudará na orientação pelas marcas 

lexicais utilizadas, bem como nas próprias representações encontradas no sentido de verificar 

quais as supostas diferenças em relação ao apresentado anteriormente na Figura 5. 

 

Figura 6 – Representações dos PAs e suas marcas lexicais no C2  

 

Fonte: Dados da pesquisa.  
 

PA01

•O bom professor pra mim é aquele que, claro, que é dedicado, que cumpre com
todos os seus compromissos relativos àquilo que ele se dispôs a fazer, no caso, a
docência. Cumprir horários; ter domínio do assunto, né? Conteúdo. Saber passar
esse conteúdo de uma forma agradável, né? E procurar ao máximo, mesmo que
de repente uma turma seja grande, procurar ao máximo ter a sensibilidade para
conhecer como melhor transmitir pra cada um, né? Claro, tem que transmitir de
uma forma geral mas tem que procurar ver as necessidades da turma no geral e
também individual para que todos absorvam da melhor maneira, né?

PA02
•O bom professor é aquele professor que conquista o aluno desde a primeira
aula e assim persiste até o final do semestre, ajudando, tirando suas dúvidas e
não só na sala como também fora da sala.

PA03

•O bom professor é aquele que conquista o aluno desde a primeira aula e assim
persiste até o final do semestre, ajudando, tirando as suas dúvidas e não só na
sala como também fora da sala.

PA04

•Um bom professor é aquele que além de ter o conhecimento da sua disciplina,
tenha também técnica pra aplicar aquilo em sala de aula. Sem falar e questões
também de pontualidade; questão de saber se organizar, se administrar. Coisas
que inclusive não se ensinam em uma universidade. Questões de administração,
de tempo, essas coisas.

PA05

•O bom professor é aquele professor dinâmico, que sabe envolver os alunos e usa
um material diversificado pra dar aula. Ele não se prende tanto ao livro, ele se
prende mais ao conceito.

PA06

•Bem, o bom professor é o professor comprometido. É aquele que expõe o seu
conteúdo com clareza e respeita o aluno em relação à pontualidade e essas
burocracias, digamos assim. É o professor que é um pouco criativo. Ele sempre
tenta procurar trazer o aluno pra conversação.
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É possível perceber a maior assertividade e o compromisso que os PAs parecem ter, 

expressos na diminuição lexical percebida em seus discursos. As representações agora 

aparecem em textos mais curtos e concatenadas, sem muitos parágrafos e com o uso de muitas 

pausas, pois o discurso dos PAs muda para uma forma mais concisa. Notamos ainda que, das 

mudanças encontradas, a subtração de elementos componentes das representações é bem 

maior, o que pode indicar tanto que os PAs elencaram as imagens mais fortes em suas mentes, 

quanto o esquecimento da entrevista anterior ou até mesmo que suas representações sofreram 

mudanças a partir de sua experiência com o ensino no decorrer do semestre, trazendo 

elementos que os possibilitaram utilizar estruturas linguísticas que demonstram maior 

assertividade e comprometimento em relação ao que dizem. 

Entretanto, podemos pressupor que se algumas ideias, crenças e valores sofreram 

alterações do C1 para o C2, o que permaneceu ao longo do processo é mais forte nas 

concepções pessoais dos PAs. Nesse sentido, discutiremos a seguir o que mudou nas 

representações de cada PA. 

 

3.6.1.1 As mudanças linguísticas nas representações do PA01 

 

Ao longo da análise das duas entrevistas, em cada discurso dos PAs, verificamos que 

algumas escolhas lexicais permaneciam, enquanto outras foram significativamente alteradas. 

Portanto, elaboramos uma figura que ilustra os principais argumentos que acompanhavam as 

marcas linguísticas, tendo como base agora o conteúdo daquilo que dizem. Faz-se necessário 

relembrar que tal conteúdo foi selecionado a partir das marcas linguísticas É, Tem e Acho e 

organizados de acordo com os dois momentos, ou dois grupos de entrevistas, o C1 e o C2, que 

podemos conferir na Figura 7. 
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Figura 7 – Estrutura das representações de PA01 no C1 e no C2 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Por meio do uso de alguns atributos, a classificação dos processos pôde ser melhor 

entendida, como é o exemplo de Saber interagir. Podemos sugerir que todos os atributos que 

aparecem no C1 tendem a ilustrar uma preferência pelo processo Saber. Na segunda etapa, 

temos processos outros, como o Ser (dedicado), seguidos de Cumprir, Saber novamente e 

Conhecer, esses últimos ficam em ordens similares, no sentido de que o primeiro ilustra algo 

que se conhece com mais intelectualidade, enquanto o segundo é de uma ordem mais prática, 

sem muito aprofundamento, ou seja, em termos sistêmico-funcionais, uma alternância de 

processos mentais para processos materiais. Entende-se ainda que no C2 temos o implemento 

de escolhas lexicais diferenciadas, como as relacionadas à dedicação e à burocracia, que não 

foram feitas no C1. O processo de mudança das representações se deu pela inserção de novas 

escolhas lexicais às anteriormente referidas. 

Uma marca extremamente recorrente no discurso do PA01 era a interatividade que o 

“bom professor” deveria ter. Por esse motivo, a sua ausência no C2 não era esperada. A 

interatividade, para lograr êxito, não depende apenas do momento no qual as pessoas inseridas 

em tal atividade se relacionam. Nesse sentido, ainda percebemos que, conforme os jogos, as 

brincadeiras e os aspectos mais lúdicos foram bem recebidos em sala de aula, “pois permitem 

um melhor processo de apropriação de conhecimentos e habilidades, bem como o incremento 

de capacidades cognitivas diversas, especialmente aquelas do tipo criativo” (MARTINEZ, 

C1

•Saber Interagir
•Saber as necessidades de 
todos
•Saber das deficiências
•Saber apresentar uma 
aula
•Ter sensibilidade de 
conhecer
•Preparar-se, estudar e 
dominar o conteúdo

C2

•Ser dedicado
•Cumprir com seus 
compromissos burocráticos
•Saber passar o conteúdo
•Conhecer o aluno para 
transmitir melhor o 
conteúdo
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1997, p. 169), o professor que utiliza esses meios foi sendo considerado um ser naturalmente 

interativo, e no IA os professores adotam, em essência, e respeitando a escolha metodológica 

contextual, o método comunicativo (Cf. LARSEN-FREEMAN, 2011). 

Também estão inclusos aí pontos importantes como o conhecimento da pessoa e de 

suas expectativas. Tal ponto apareceu no C1, mas talvez os dados no C2 sugiram que o PA 

passou a ver na relação, baseada na interatividade, uma consequência um tanto quanto natural 

do processo de ensino-aprendizagem quando se conhece melhor o aluno.  

Durante o semestre, as experiências vivenciadas pelo PA01 podem ser um indicativo 

para as diferenças em suas escolhas lexicais do seu discurso. No entanto, uma das ideias que 

não mudou, a de transmissão, expressa nos exemplos como “passar o conteúdo” ou 

“transmitir”, sugere uma reflexão maior nos cursos de formação de professores, já que ilustra 

o processo de ensino-aprendizagem como sendo o papel do professor de transmitir ou de 

passar os conteúdos, ainda que conhecer e saber das necessidades dos alunos seja muito 

saudável.  

Soma-se a essas representações do segundo momento a preocupação com a burocracia 

que a profissão implica. Questões acerca de reuniões, relatórios, cumprimento de horários e 

de tarefas variadas, chegando até a questões dos planos de aula. O entrevistado pensa ser 

importante ressaltar essa parte do trabalho, uma vez que a profissão docente não faz ligação 

direta com esses pontos burocráticos. Como exposto no Capítulo 1 – Fundamentação Teórica 

–, as pessoas que tiveram oportunidade de serem inseridas em uma educação formal sabem 

como é, tecnicamente, o trabalho docente, visto que participam do processo. Entretanto, como 

é sabido entre os profissionais desse campo, o grande trabalho docente está no planejar, ou 

seja, uma das tarefas mais burocráticas e essenciais ligadas a esse tipo de trabalho (TARDIFF, 

2009). 

Por fim, queremos ressaltar que a representação mais forte revelou um grupo de ideias 

específicas circunscritas em um saber comum: conhecer o aluno. Por vezes, o PA01 marcou 

seu discurso com a importância de se conhecer o aluno, de saber das suas necessidades e, em 

suas palavras, das suas deficiências. Essa parte do trabalho, imprescindível para o exercício da 

profissão, ainda segundo o entrevistado, permeia também as ações burocráticas anteriormente 

citadas, já que para se preparar uma atividade para um grupo de pessoas é preciso conhecer 

para quem se quer propor tal atividade. Esse conhecimento pode ser tanto com relação a 

objetivos, necessidades, como também incluir outras demandas como interesses e facilidades 

ou dificuldades. As estruturas que construíram as representações do entrevistado sofreram, 

desse modo, tanto processos de apagamento quanto processos de soma, sendo alteradas sem a 



87 

 

percepção do PA01, pois, uma vez questionado sobre mudanças em seu discurso entre C1 e 

C2, respondeu negativamente. 

 

3.6.1.2 As mudanças linguísticas nas representações do PA02 

  

O segundo entrevistado, PA02, teve seu discurso no C1 marcado pelas formas verbais 

Tem, expressando uma ideia de obrigação ou de necessidade de algum requisito para se 

considerar um “bom professor”, como pode ser conferido no Gráfico 2 (p. 78). Em sua 

segunda entrevista, o “bom professor” é definido pela expressão É aquele que. Assim como 

todos os outros PAs, o PA02 se vale dessa construção no intuito de contrair ao máximo a sua 

ideia. A partir de suas concepções em seu discurso, elaboramos a Figura 8: 

 

Figura 8 – Estrutura das representações de PA02 no C1 e no C2 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Umas das primeiras representações, sobre a criatividade, não foi revalidada no 

discurso do PA02 no C2, assim como o professor que faz pensar. Essas duas ideias sofreram 

um apagamento no C2, o que nos leva a refletir se realmente eram marcas fortes na 

composição das representações gerais de PA02 acerca do “bom professor”. Observamos ainda 

que a obrigatoriedade anteriormente vista no C1 sobre “conhecer os alunos, saber onde está 

C1

•Ser criativo
•Ser envolvente
•Ser perspicaz
•Fazer pensar
•Conhecer o aluno
•Saber onde está pisando
•Ter jogo de cintura

C2

•Aplicar bem a metodologia
•Passar o conteúdo para o aluno
•Despertar atenção
•Despertar interesse
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pisando e ter jogo de cintura” também foi esquecida no segundo momento, ou sofreu 

mudanças. 

Sugerimos que esses três itens estejam presentes no C1, pois podem vir a refletir uma 

preocupação do PA com o semestre que estava prestes a começar no IA. Nesse caso, o 

entrevistado poderia, como qualquer outro professor diante de um novo grupo de estudantes, 

sentir-se inseguro. A insegurança, por sua vez, provém do fato de não se conhecer e, logo, não 

poder ter todo o preparo necessário, o que culmina no citado “jogo de cintura”. O não 

aparecimento dessas ideias no segundo momento, ou seja, no C2, pode significar uma maior 

segurança, construída depois de um semestre. Vale ainda ressaltar que, além de ter sido o 

primeiro semestre de PA02 no IA como professor de inglês, ele é graduando em Letras – 

Língua Espanhola, atuando juntamente ao Instituto como estagiário contratado, por já ter 

experiência com o ensino de inglês. 

Percebemos ainda que as únicas características que perduraram durante o semestre, 

segundo o discurso do PA02 sugere, foi despertar a atenção e o interesse no aluno, o que 

implica a ideia de professor envolvente contida no C1. Diferentemente das ideias que foram 

apagadas do C1 ao C2, estas parecem ser mais sólidas, tanto que não escaparam a uma nova 

redefinição do “bom professor”. 

O que chama atenção, mais uma vez, é que algumas marcas não encontradas no C1 

aparecem no C2, como “aplicar a metodologia e passar [conteúdo] para o aluno”. A 

representação sobre as metodologias é discutível no sentido de que os cursos de formação 

inicial e continuada abrangem, ou deveriam abranger, tais tópicos. O conhecimento dos 

métodos e das metodologias de ensino é um pré-requisito que marca presença constante na 

fala dos professores até então. No entanto, há que se pensar sobre os professores que, como o 

próprio PA01, não estão inseridos, de fato, naquela grande área, uma vez que consideramos as 

idiossincrasias nos usos e nos aspectos, tanto gerais como específicos, da aplicação de 

diferentes métodos e metodologias de acordo com a língua estrangeira a ser estudada.  

Não obstante, a marca da transmissão, representada pela expressão “passar o 

conteúdo” está mais uma vez presente. Tal fenômeno pode sugerir não que o professor seja 

adepto dessa concepção, mas que por ter-se considerado, durante tanto tempo, e até mesmo 

perpassando todas as disciplinas, que o processo de ensino-aprendizagem é afim ao processo 

de transmissão, o discurso acaba por ficar carregado desses exemplos que findam por 

construir representações ligadas à ideia de transmissão. Primeiro, há de se considerar que, se 

existe uma transmissão, existe um transmissor e um receptor. Entre eles, uma mensagem a ser 

“enviada” e devidamente “entregue”, sem se considerar os desvios ou as variáveis que se 
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colocam entre os ditos transmissores e receptores. No processo de ensino-aprendizagem, esse 

conceito amplamente adotado em comunicação e expandido em autores como Bianchetti 

(2001), e transmutado para as áreas da educação, só se faz existente hoje pelo eco no discurso 

de alguns professores (Cf. RAMAL, 2002). 

Podemos, assim, interpretar as marcas que mais se destacam no discurso de PA02, 

construindo a imagem do “bom professor”, como aquele que envolve pela atenção e pelo 

interesse que desperta, visto que essa ideia se mostrou forte em seus dois discursos durante o 

semestre. É possível notar ainda que, diferentemente do PA01, PA02 teve suas representações 

alteradas por um processo de apagamento de estruturas que não se repetem no C2. 

 

3.6.1.3 As mudanças linguísticas nas representações do PA03 

 

A essa altura, destacamos que, além de os dois momentos de entrevistas terem uma 

diferença significativa em termos de discurso, no sentido da quantidade de palavras que os 

PAs usam para se expressar, bem como em termos de tempo, no sentido do curto espaço que 

usam para se expressar, as entrevistas de todos os PAs sofreram com esse decréscimo. Não 

obstante, PA03 é, naturalmente, um participante que se expressa por poucas palavras e 

fazendo uso da concisão em seu discurso definiu novamente a ideia que tem de “bom 

professor”, expressa na Figura 9: 

 

Figura 9 – Estrutura das representações de PA03 no C1 e no C2 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

C1

•Saber os métodos
•Ter experiência

C2

•Conquistar o aluno
•Ajudar
•Tirar suas dúvidas
•Ter contato fora de sala de 
aula
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A estrutura das representações de PA03 foi a que mais sofreu alteração entre o C1 e o 

C2, tanto por um apagamento completo das ideias contidas no C1, quanto pela soma de novas 

estruturas no C2. Vale ressaltar que, ao ser questionado sobre alguma mudança, o PA foi 

assertivo em sua negativa. 

Percebemos, a priori, a valorização do conhecimento dos métodos, em contraste com 

as regras gramaticais, segundo o entrevistado confirma no exemplo (33): 

 

(33) Primeiro de tudo, ele [o professor] tem que saber não as regras, mas os métodos de ensino. 
Isso eu acho que um bom professor tem que saber. 

 

Notamos que esse exemplo, extraído do C1, apresenta como marca o processo Tem, 

passando uma ideia de obrigatoriedade, não uma vez, mas duas, em conjunto com o processo 

verbal Acho, para reforçar a sua opinião. Esperávamos, nesse caso, que fosse uma opinião 

presente no segundo momento, o que não aconteceu, tampouco no caso da representação de 

experiência: 

 

(34) [...] Ele só vai ser um bom professor mesmo com experiência, tipo, você não começa bom, 

você vai se tornando bom de acordo com as aulas que você dá, com os perfis de aluno que você 
enfrenta. 
 

Ambas as representações foram substituídas pelas ideias de conquistar o aluno, ajudar 

e tirar as suas dúvidas, tanto em sala de aula quanto em momentos não oficialmente 

reservados para isso, como é o caso de grupos em redes sociais, como o Facebook. Tal 

discurso corrobora Lévy (1993, p. 17), quando afirma que “vivemos um desses raros 

momentos em que, a partir de uma nova configuração técnica, quer dizer, de uma nova 

relação com o cosmos, um novo estilo de humanidade é inventado”. 

 

3.6.1.4 As mudanças linguísticas nas representações do PA04 

 

Em seu discurso no C1, o PA04 foi um dos que mais utilizou o processo atributivo 

relacional Tem no sentido de expressar um valor de obrigação pela metáfora modal Tem que, 

fazendo uso do processo atributivo relacional É com polaridade negativa em dois momentos e 

positiva em um (ver Gráfico 2, p. 78). Seu discurso é consideravelmente maior do que os dos 

demais PAs, tanto em quantidade de palavras quanto em tempo. Contudo, em se tratando do 

mesmo PA no C2, seu discurso foi o único que aumentou, corroborando a discrepância entre 

as duas entrevistas. 
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Considerando a ordem que estabelecemos para tratar das representações dos PAs, 

apresentamos na Figura 10 o que mudou entre os dois momentos no discurso do PA04: 

 

Figura 10 – Estrutura das representações de PA04 no C1 e no C2 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com a Figura 10, nenhuma das representações contidas no C1 foram 

ressaltadas no segundo momento, ocorrendo uma transformação completa das primeiras ideias 

e a adição de cinco novos pontos. O conhecimento da disciplina, o primeiro dos pontos, só foi 

considerado até agora pelo PA01 e, ainda assim, de uma maneira subtendida, quando fala em 

se preparar para apresentar uma aula. No caso de PA04, foi necessário ressaltar o 

conhecimento do idioma inglês. Os outros PAs podem não ter considerado esse ponto por se 

tratar de uma questão implícita, já que a pesquisa investiga o que é necessário para ser um 

“bom professor”, e no caso do inglês, todos já atuavam, fazendo uso da língua. 

O segundo ponto abordado, da técnica, diz respeito, ainda segundo o entrevistado, aos 

métodos ou às metodologias de ensino. Pontualidade, o terceiro, não havia até então sido 

mencionado, juntamente com organização e administração. Tal fato sugere, de acordo com o 

discurso do PA04, que sua vivência influenciou o ressaltar desses pontos, pois já ministrava 

aulas, à época da pesquisa, em duas instituições públicas e participava de um curso de 

especialização. 

Nesse ponto, há uma crítica aos cursos de graduação, no sentido de não ensinarem 

questões administrativas. Segundo o PA, tais elementos deveriam ser ensinados já que uma 

C1

•Ter curiosidade
•Ter vontade
•Atualizar-se
•Ser proativo

C2

•Ter onhecimento da 
disciplina
•Dominar a técnica
•Ser pontual
•Ser organizado
•Saber se administrar
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das funções da universidade é preparar para a sociedade e para o trabalho, promovendo uma 

melhora de vida dos indivíduos que nela constroem seus conhecimentos. A experiência do 

entrevistado, como podemos perceber, fez as representações serem transformadas, 

principalmente pela experiência em outros contextos. 

Ao ser perguntado se alguma das suas concepções sobre o bom professor havia 

mudado no espaço do semestre letivo estudado, PA04 discorre não sobre as representações 

contidas no C1 e no C2, o que forma assim uma nova cadeia de significados expressos pelos 

seguintes exemplos: 

 

(35) Tem duas [representações] que eu aprendi inclusive na especialização, segundo Prabuh, que 

ensinar é no máximo, ou no mínimo? [...] esperar que o melhor aconteça. Assim, eu não tenho tanta 

responsabilidade com cada qual. Eles têm que fazer por onde, porque por mais que eu explique, por 
mais que eu faça a minha parte, se ele também não se engajarem nisso, não vai ter efeito. 

 

Percebemos aqui a questão da responsabilidade que é colocada nas mãos do professor, 

que sempre foi considerado como o elemento principal no processo de ensino-aprendizagem, 

é um dos motivos do reflexo da ideia de transmissão de conhecimentos. Por tempos, o 

professor foi o detentor absoluto do conhecimento, reservando aos alunos um papel de 

passividade e de inferioridade. De acordo com essa visão de ensino, o professor depositava o 

conhecimento nas cabeças vazias dos alunos, escrevendo em tabula rasa e limpas o 

conhecimento, que assim era, nessa concepção, efetivamente aprendido. Na visão de PA04, 

esse conceito de centralidade e de responsabilidade foi substituído pelo de participação dos 

alunos nas atividades, uma corruptela do conceito de construção do conhecimento. Notamos 

ainda que nessa nova representação ele faz o uso da metáfora de obrigação Tem que, que não 

foi computada na contagem do C1 e do C2 por se situar em um grupo considerado à parte, que 

seja o grupo das mudanças das representações. 

Ainda no discurso do entrevistado, outro posicionamento que não foi identificado nem 

no C1 e tampouco no C2 foi revelado, de acordo com o que podemos compreender a partir do 

exemplo (36): 

 

(36) A outra questão era com relação ao uso do método comunicativo, usando a língua-alvo em 

sala de aula. Sempre soube de escolas que prezam por isso, de que se fale inglês desde o primeiro 

encontro até o último, sempre tudo em inglês. Eu nunca dei crédito a isso, e sempre achei até mesmo 
impossível. Através do Ágora agora, aplicando isso no Ágora, e também porque eu sou professor do 

estado, mas não tem... não vejo como falar inglês na escola do estado e eu achava que lá...assim, 

achava que essa experiência de nunca poder falar inglês pelas circunstâncias, pensava que isso fosse 
imperativo e que não dava pra se aprender inglês sem falar inglês em sala de aula. Que dá, dá, mas 

eu tô vendo que falando inglês é muito mais produtivo. E que realmente aprende. Eles reclamam no 
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começo, mas no final do curso eles veem que eles conseguiram aprender muito mais do que se fosse o 

contrário. 
 

Nesse caso, discute-se a viabilidade da abordagem comunicativa. Segundo o PA04, 

havia em sua concepção uma descredibilidade para com a abordagem comunicativa, pelo fato 

de ter passado por escolas públicas e agora atuar nessas instituições. Trabalhando no IA, o 

entrevistado passou não só a acreditar no método, mas também a ter preferência por ele, 

inclusive fazendo um juízo crítico e comparativo entre a instituição pública na qual leciona e 

o IA. 

 

3.6.1.5 As mudanças linguísticas nas representações do PA05 

 

O PA05 teve a sua primeira experiência como professor na época em que esta 

pesquisa estava sendo desenvolvida. Suas escolhas lexicais no C1 também se basearam, como 

a maioria dos PAs, pelos processos Tem e Acho, os quais não se repetiram na segunda parte. 

As representações que foram orientadas por tais processos podem ser visualizadas na Figura 

11: 

 

Figura 11 – Estrutura das representações de PA05 no C1 e no C2 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Depreendemos pela Figura 11 que a representação sobre o “bom professor” como 

C1

•Ser envolvente
•Trabalhar o material 
da melhor forma
•Citar fontes externas
•Ter contato fora de 
sala de aula
•Tirar dúvidas

C2

•Ser dinâmico
•Ser envolvente
•Usar material 
diversificado
•Nao se prender ao 
livro
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alguém que seja envolvente permaneceu, assim como a ideia sobre o material, que no caso do 

C1 seria trabalhá-lo da melhor forma e no C2 passou a ser o uso de material diversificado. O 

contato fora de sala e o ato de tirar dúvidas sofreram um apagamento em consideração ao C2. 

No entanto, percebemos a adição de uma nova representação, qual seja: o não se prender ao 

livro. 

Vale ressaltar no discurso de PA05 que suas representações circunscreveram 

basicamente os mesmos objetivos, no caso o professor envolvente e o uso do material. Desse 

modo, quando se trata do uso do livro, algumas considerações podem ser feitas. O livro 

sempre foi visto como um manual que não se pode perder de vista. Muitos professores usam 

essa, que é uma das muitas ferramentas do trabalho docente, como se fosse uma obrigação. 

Na tentativa de massificação do ensino, ou seja, de se estabelecer diferentes métodos e 

metodologias, foi necessário adaptar certas atividades em manuais que seguissem mais ou 

menos os pressupostos desse ou daquele método. 

Nesse sentido, outro paradigma se instaurou ao lado do professor transmissor: o do 

livro como aparato que tem a obrigatoriedade de ser usado. Algumas escolas privadas exigem 

e, no caso do IA, há um material padrão cujo uso pelos professores e alunos é encorajado. O 

material em questão faz jus à abordagem adotada pelo IA (nesse caso, a comunicativa) e o 

posicionamento do PA05 sugere a liberdade de uso do material, que é de fato utilizado, mas 

que mostra que por parte desse entrevistado em específico o livro didático é o que deveria ser: 

uma ferramenta de auxílio na busca dos objetivos dos alunos, e não um objeto fechado do 

sentido de suficiente ao aprendizado do corpo discente. 

No caso das mudanças, não ocorreu nenhuma, já que o entrevistado declarou que seus 

conceitos não haviam sofrido mudanças durante o semestre letivo, fato esse que foi 

contrariado pelos resultados aqui expressos. 

 

3.6.1.6 As mudanças linguísticas nas representações do PA06 

 

Nosso último entrevistado foi o que apresentou mais das estruturas estudadas no C2 

com relação ao C1, ou seja, ele se expressou mais no segundo momento, enquanto os outros 

seguiram o movimento inverso. Salientamos ainda que é característica pessoal, informada 

pelo entrevistado, a concisão nas palavras, assim como PA03. Dessa forma, podemos conferir 

as representações nos dois momentos na Figura 12: 

 

Figura 12 – Estrutura das representações de PA06 no C1 e no C2 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como podemos ver, PA06 foi o único a citar paciência, vontade e paixão, 

características fortes em seu discurso e que chamam atenção por fugirem das comuns 

competências e habilidades que foram expostas até agora, muitas delas com características de 

obrigatoriedade. Porém, essas representações não puderam ser encontradas no C2. 

A marca do comprometimento não apareceu no C1, mas foi percebida no C2. Nesse 

sentido, o entrevistado pode estar falando do comprometimento de comparecer às aulas, bem 

como de cumprir o papel que lhe é esperado, ou seja, de que possa facilitar o processo de 

aprendizagem do aluno através de suas habilidades na profissão. 

Um dos pontos relevantes na fala do entrevistado é o fato de o “bom professor” 

respeitar o aluno. Tal ponto abre margem para a discussão dos papéis sociais que são 

representados em sala de aula, mais uma vez salientando a paridade dos envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem. Notamos também que a criatividade, ponto que aparece no 

C1, apareceu também no C2, mas com uma gradação. O PA06 fala que o “bom professor” é 

aquele que tem um pouco de criatividade, talvez sugerindo que os outros pontos ressaltados 

anteriormente sejam mais importantes. Segundo Martinez (1997), a criatividade é um fator 

importante e que deve ser trabalhado tanto na dimensão do aluno, quanto do professor, sendo 

usado com todo o suporte que o local tem a oferecer e transcender a uma orientação criativa 

organizada, e não sem um propósito. Por fim, vemos o direcionamento do professor de inglês 

dentro da abordagem comunicativa, ressaltando atividades de conversação. 

Apesar de ter respondido negativamente quando perguntado se achava que havia 

C1

•Ser paciente
•Ser atencioso
•Ter vontade de ensinar
•Ter criatividade
•Ter paixão

C2

•Ser comprometido
•Expor conteúdo com clareza
•Respeitar aluno
•Ser um pouco criativo
•Estimular a conversação
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mudanças entre a primeira e a segunda entrevista, PA06 acrescentou uma nova representação 

ao seu discurso no ato da entrevista, que podemos conferir no exemplo (36): 

 

(36) Mas, às vezes, com determinados alunos, você tem que ter uma abordagem diferente, 

digamos. Tem aluno que simplesmente acha que a metodologia é ruim e que acha que vai realmente 
sufocar estudar inglês por causa daquela metodologia. 
 

No caso de abordagens, o PA06 pode estar se referindo à liberdade de utilizar ou 

misturar os métodos ou abordagens aprendidos na graduação com a finalidade de poder 

abranger todos os alunos, mesmo aqueles que não se sentem à vontade ou não gostam do 

modelo comunicativo. Dito isso, pode inferir-se que a liberdade de tratar cada aluno como 

uma pessoa única dá a eles a oportunidade de evoluir e aprender de fato o idioma. 

 

3.7 Representações gerais dos PAs no C1 e no C2 

 

Como pudemos perceber até aqui, os processos de mudanças de representações nos 

discursos dos PAs podem ser divididos em duas partes, com relação ao nível linguístico: 

 

(1) No C1 as representações são expressas pelos processos É, Tem e Acho; 

(2) No C2 as representações são expressas unicamente pelo processo É. 

 

Comparamos e contabilizamos cada representação, orientadas pelo nível linguístico e 

comparadas nas duas etapas de entrevistas para, dessa maneira, organizarmos a contribuição 

deste estudo no nível discursivo. Logo, as mudanças nas representações puderam ser 

classificadas como: 

 

(a) Representação Constante: trata-se da representação que foi expressa no C1 e no C2 

valendo-se dos mesmos termos expressos em ambas, sem qualquer alteração; 

 

(b) Representação Inconstante: uma ou mais representações apareceram no C1 e tornam a 

aparecer no C2, expressas por termos de igual valor, isoladas ou juntas a outras 

representações, podendo conter ainda algum novo elemento, esse último podendo apresentar 

novos elementos gramaticas, como de polaridade, de quantidade, novos adjetivos, dentre 

outros; 
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(c) Representação Emergente: a representação não foi expressa no C1, mas emerge no C2, no 

qual nenhum dos termos utilizados para defini-la no segundo momento se encaixam como 

uma mudança de representações já expressas no C1; 

 

(d) Representação Imergente: a representação foi encontrada no C1 mas não pôde ser 

percebida no C2, expressa por termos exatos. 

 

Subsequentemente, contabilizamos o número de representações que estavam 

amparadas pelas marcas linguísticas no C1 e no C2, separadamente, assim como computamos 

o total de representações Constantes, Inconstantes, Emergentes e Imergentes. Os resultados 

foram expressos no Gráfico 4: 

 

Gráfico 4 – Tipos de mudanças nas representações dos PAs no C1 e no C2 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir do Gráfico 4, podemos visualizar que as representações ocorrem mais na 

forma Imergente, totalizando 20 ocorrências, seguida das representações Emergentes, com 16 

exemplos, sucedidas pelas representações Inconstantes, representadas em 7 casos e, por fim, 

as representações Constantes, que computaram apenas um caso. O resultado exposto é um 

tanto diversificado, no sentido de que, se estamos tratando sobre representações, esperávamos, 

ainda que no caso de professores em formação inicial, uma ocorrência não tão significativa de 

Pa01 PA02 PA03 PA04 PA05 PA06

Constante 0 0 0 0 1 0

Inconstante 2 2 0 0 2 1

Emergente 2 1 2 4 3 4

Imergente 2 5 3 5 1 4
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representações do tipo Constante. Era de se esperar que as representações não mostrassem 

uma constância na fala de cada PA, assim como aconteceu. Verificamos, no entanto, que só 

PA05 demonstrou que havia uma definição mais rígida (nesse caso, a de professor 

envolvente) que perdurou C1 e C2. 

Contudo, as mudanças eram esperadas e foram bem-vindas. Percebemos que os PAs 

mudam o seu discurso, no tocante às representações, basicamente não percebendo o fato de 

que forneceram algumas informações no C1 e que não foram percebidas no C2. Também 

ocorre, em segundo lugar, a adição de representações no C2 que não apareceram no C1. 

Finalmente, no que se refere às representações que sofreram alterações do C1 para o C2, 

temos as representações Inconstantes. 

Apresentamos, a seguir, o Quadro 10, com as mudanças no discurso de todos os PAs, 

que indica o tipo de representação mais comum nos dados, no caso, as representações 

Imergentes: 

 

Quadro 10 – Representações do tipo Imergentes na relação entre o C1 e p C2 

PA C1 C2 

01 

Saber interagir; 

Ter que se preparar, 

Estudar e 

Dominar o conteúdo. 

 

02 

Ser Criativo; 

Fazer pensar; 
Ser Perspicaz; 

Conhecer o aluno; 

Saber onde está pisando. 

 

 

03 
Saber os métodos; 

Ter experiência.  

04 

Ter curiosidade; 
Ter vontade; 

Atualizar-se; 

Ser proativo 
 

05 

Ter contato fora da sala de 

aula (com alunos); 

Tirar dúvidas  

06 

Ser paciente; 

Ser atencioso; 

Ter vontade de ensinar; 
Ter paixão 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Dentre as representações Imergentes, podemos localizar muitos pontos que abrem 

margem para discussões sobre ensino-aprendizagem, nos quais os PAs focaram no C1, mas 

acabaram por esquecer no C2. O não percebimento desse fato nos faz constatar que um dos 

processos esperados nos resultados desta pesquisa incluem a não percepção de coisas que os 

PAs disseram no C1, mas não no C2. Vale lembrar que, no C2, eles não tiveram acesso às 

respostas dadas no C1, o que não influenciou, por exemplo, a necessária repetição das ideias 

de um grupo em outro. Por outro lado, depreendemos desse resultado que é possível a 

continuidade de algumas dessas representações. 

O fato de elas não estarem expressas no C2 não é taxativo, mas sugere que se fossem 

pontos realmente importantes para os PAs, ou representações que realmente acessassem a 

ideia de “bom professor”, eles poderiam ter, ao menos, aparecido de formas diferentes no C2. 

É necessário lembrar ainda que, como o Quadro 7 não resume todas as representações, temos 

mais três categorias a serem analisadas adiante que também não resumem as representações, 

apenas as divide para fins metodológicos. 

Na sequência de ocorrência dos tipos de representação, elaboramos o Quadro 11 para 

ilustrar as representações que acontecem por adição: 

 

 

Quadro 11 – Representações do tipo Emergentes na relação entre o C1 e o C2 

PA C1 C2 

01  

É dedicado; 

Cumpre com seus 
compromissos burocráticos; 

02  Passa o conteúdo para o aluno. 

03  

Conquista o aluno; 

Ajuda; 
Tira suas dúvidas; 

Tem contato fora de sala. 

04  

Tem domínio da técnica; 

É pontual; 
É organizado; 

Sabe se administrar. 

05  É dinâmico. 

06  

É comprometido; 
Expõe conteúdo com clareza; 

Respeita o aluno; 

Estimula a conversação. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tais representações, que não aparecem no C1 e se apresentam no C2, possivelmente 

não teriam sido expressas em tamanha quantidade se os PAs soubessem o que responderam 
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no C1, isto é, se tivessem tido acesso, ao responder no C1 seus discursos passados. Isso indica 

que é provável que se tivesse sido feito essa consulta às primeiras representações, não 

necessariamente dos PAs com seus textos, mas também da intervenção do pesquisador, 

enquanto entrevistador, o índice de ocorrências das representações Emergentes poderia ter 

sido menor. 

Em seguida, tivemos as representações que sofreram mudanças, tanto em quantidade 

quanto em conteúdo, na relação entre o C1 e o C2. Exploramos essa peculiaridade no Quadro 

12: 

 

Quadro 12 – Representações do tipo Inconstantes na relação entre o C1 e o C2 

PA C1 C2 

01 

Ter sensibilidade de 

conhecer/Saber das 

necessidades/Saber das 
deficiências 

Saber apresentar uma aula 

Conhecer o aluno para transmitir 

melhor o conteúdo; 
Saber passar o conteúdo 

02 
Ser envolvente; Ter jogo de 

cintura 

Despertar atenção/ Despertar 

interesse; 
Aplicar bem a metodologia 

03   

04   

05 
Trabalhar o material da 

melhor forma; 

Citar fontes externas 

Usar material diversificado; 

Não se prender ao livro 

06 Ter criatividade Ser um pouco criativo 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

As três primeiras representações do PA01 no C1, separadas por barra, se 

transformaram em apenas uma no C2. Interpretamos ainda que, para o entrevistado, saber 

apresentar uma aula é um equivalente de saber passar o conteúdo. Notamos ainda que a 

representação do PA02 sobre o “bom professor” ser envolvente se bipartiu em “Despertar 

atenção” e “Despertar interesse”, já que estão contidas naquela representação de C1. 

Percebemos que não houve mudanças nas representações identificadas para os PA03 e PA04. 

Já para PA05, o “trabalhar o material da melhor forma” no C1 resultou em “usar material 

diversificado” no C2, pois entendemos o material como sendo tudo aquilo que o professor 

pode usar dentro de sala de aula. Uma das maneiras, ainda para PA05, de “não se prender 

apenas ao livro” era “citar fontes externas”. Finalmente, uma pequena mudança ocorreu para 

o PA06, quando no C1 define o “bom professor” como aquele que “tem criatividade” e, no 
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C2, anuncia que é aquele que “é um pouco criativo”. A gradação do adjetivo se classificou, 

para nós, como uma mudança significativa. Entendemos, contudo, que isso ocorreu pois o 

entrevistado pode ter dado prioridade às outras representações que já havia dado no C2, 

relegando a esta um lugar de menor valia no conjunto. 

No tocante à representação classificada como Constante, a única ocorrência 

computada foi a do PA05, quando diz que uma característica do “bom professor” é ser 

“envolvente”.  

A mudança nas representações, longe de ser um processo que implica, de alguma 

forma, a perda das peculiaridades na maneira de pensar e representar o mundo, são 

necessárias e esperadas. Segundo Moscovici (2003), não se pode conceber a ideia de 

representação sem o estímulo próprio das crenças do ambiente em resposta imediata ao 

contexto do indivíduo, numa relação dialógica entre pensar, agir e repensar, considerando 

sempre as mudanças nessa relação como característica basilar. 

Ademais, também propusemos duas divisões para a categoria de representações, ainda 

com base em observações e possibilidades de mudanças entre o C1 e o C2, sendo elas:  

 

(a) Representação Deduzida: expressa em um dos dois grupos e é percebida pelo sujeito 

ao ser questionado sobre a mudança de seus conceitos, passando assim por um 

processo de reformulação por parte do entrevistado. Pode ocorrer com qualquer uma 

das classificações das representações anteriormente citadas; 

 

(b) Representação Induzida: não foi expressa nem no C1 e tampouco no C2, mas é 

configurada como algo que o entrevistado não percebeu nos primeiros momentos e, ao 

ser perguntado sobre mudanças, a deixou transparecer. Dessa forma, aparece como 

uma representação extra. 

 

Os dois tipos de mudanças nas representações aqui discriminadas não foram estudados 

separadamente, pois não se esperavam alterações desta segunda ordem. Contudo, os dados 

nos mostraram algumas ocorrências que, para efeito de estudo, precisavam ser categorizadas 

pois se relacionavam com a figura do “bom professor”. Dessa forma, com o intuito de ilustrar 

a ocorrência de tais representações, elaboramos a Quadro 13 para verificar a frequência e os 

tipos das representações conscientes. 
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Quadro 13 – Representações dos tipos Induzidas e Deduzidas na relação entre o C1 e o C2 

 
Deduzidas Induzidas 

PA01   

PA02   

PA03 

Não tenho tanta 

responsabilidade com o 

aluno/ 
Não tem como dar aula só 

em Inglês na escola pública 

 

PA04   

PA05   

PA06  
Com certos alunos, tem que ter 

uma abordagem diferente 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No tocante às representações Induzidas e Deduzidas, percebemos que há o estímulo 

por parte da pergunta e ainda a possibilidade de se avaliar alguma mudança nas 

representações. No entanto, apenas PA03 relembrou o que disse nas entrevistas, bem como o 

PA06, que não havia apresentado tal representação em momento algum da investigação. 

O resultado obtido nessa tentativa de mapeamento das representações é esclarecedor, 

pois mesmo que seja característica basilar das representações a dinamicidade e a possibilidade 

de mudança (MOSCOVICI, 2003), é interessante lembrar que esses construtos aparecem 

geralmente alicerçados em uma base mais ou menos relativa e, em se tratando de nosso 

estudo, a constância de uma ou mais ideias que sejam recorrentes e que se aglomerem com 

outras para formar as representações se mostrou minoria. Foram classificadas como 

representações Emergentes 16 ocorrências, 20 exemplos de representações Imergentes, 7 

representações Inconstantes, e apenas 1 caso de representação Constante. 

Constatamos ainda que o trabalho foi de significativa importância tendo em vista que 

desenvolveu o estudo das representações em um nível até então inédito. Com isso, 

contribuímos para um melhor entendimento dessas estruturas complexas e ainda revelamos o 

que os PAs do IA concebiam como sendo a figura do “bom professor”. Dessa maneira, nossa 

pesquisa é de valia tanto local, quanto global, ao passo que atende as necessidades de seu 

contexto imediato, proporcionando aos PAs (presentes e futuros, já professores ou professores 

em formação) um pensar e repensar de suas práticas, bem como atende as demandas maiores 
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da LA a um nível de problematização e investigação de uma língua real, falada por sujeitos 

reais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Para acompanhar o ritmo cada vez mais frequente por meio do qual as relações 

humanas vêm sendo recontextualizadas, não só na sala de aula, mas também nos vários 

âmbitos de nossas vidas, esta pesquisa se apoiou em investigações que demonstraram como as 

representações repercutem as práticas pedagógicas de professores de inglês em formação 

inicial, revelando, assim, espaço crescente no campo da Linguística Aplicada (LA). Nesse 

campo, podemos citar alguns pesquisadores que tratam especificamente das representações de 

professores de inglês, como Celani e Magalhães (2002), Dudas (2003), Fernandes (2006), 

Macau (2006), Marques (2007), Monteiro (2009), Sol (2010), Silva (2002) e Vargas (2011), 

dentre outros. Fazem parte do nosso estudo, ainda, outros estudos que discutem a figura do 

professor e o trabalho docente, tais como o de Tardiff (2009), e entra na seara da construção 

da identidade dos indivíduos nos escritos de Pimenta (1999), Pimenta e Anastasiou (2010) e 

Silva (2007). 

Dessa maneira, o estudo das representações torna-se de significativa relevância, uma 

vez que permite uma leitura mais coerente e ampla dos discursos e, consequentemente, das 

pessoas enquanto sujeitos complexos e multifacetados, possibilitando ao pesquisador uma 

amostra mais condizente com a realidade. Percursos metodológicos diversos são outra 

vantagem da pesquisa sobre esse item, pois permitiria, por exemplo, lançar mão de 

questionários, entrevistas, diários, redes sociais, vídeos dentre outros. Desse modo, compõe-se 

um quadro metodológico heterogêneo capaz de analisar a fundo questões mais complexas, 

que são, por sua vez, expostas por meio da contribuição de diferentes áreas do saber. 

Nesse sentido, debruçamo-nos sobre os discursos de seis professores-alunos (PAs) que 

atuavam, à época da geração dos dados para esta pesquisa, junto ao Instituto Ágora (IA), na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o intuito de investigar quais seriam as 

representações construídas acerca da figura do “bom professor” e como tais construtos se 

comportariam sob uma perspectiva longitudinal. Os PAs responderam a um questionário no 

intuito de definir seus perfis demográficos. Posteriormente, os participantes foram 

entrevistados em dois momentos. Desse modo, os dados foram construídos, gerando os 

corpora, que foram divididos em Corpus 1 (C1), com os materiais gerados na primeira 

entrevista, no início do segundo semestre de 2013, e Corpus 2 (C2), compreendendo os dados 

da segunda entrevista, realizada no final daquele mesmo semestre. 
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 Foi necessário um aparato teórico-metodológico que permitisse uma visão tanto geral 

quanto específica dos corpora, bem como que fornecesse não só uma maneira de organizar os 

dados, mas ainda de entendê-los de forma mais ampla. Portanto, julgou-se pertinente utilizar a 

Gramática Sistêmico-Funcional (GSF) defendida por autores como Halliday (1985), Halliday 

e Hasan (1989), Halliday e Matthiessen (2004), Eggins (2004), Thompson (2004), Thompson 

e Thetela (1995), dentre outros, para verificar as representações que emergiam dos discursos 

dos PAs. A GSF concebe uma língua real em seu uso legítimo, a partir das interações em um 

espaço onde contexto, forma e função se mesclam quase que indistintamente, sendo sua forma 

estratificada e esquematizada, a fim de cobrir um panorama mais abrangente da situação sobre 

a qual o pesquisador se debruça. Esses princípios fazem dessa teoria de análise discursiva um 

importante instrumento teórico e metodológico dentro da tradição das teorias contemporâneas 

do discurso. 

Com o intuito de investigar as representações construídas por PAs sobre a figura do 

“bom professor” e, ainda, como tais representações se caracterizavam linguisticamente, 

propusemos os objetivos retomados a seguir: 

 

(1) Identificar as marcas lexicogramaticais que compõem as representações contidas 

no discurso dos PAs sobre o “bom professor”; 

(2) Revelar as representações no discurso dos PAs e entender a sua relação com as 

marcas lexicogramaticais mais recorrentes; 

(3) Observar as representações emergidas no discurso dos PAs sob a ótica 

longitudinal, elaborando categorias de acordo com o comportamento de tais 

estruturas. 

 

Para a consecução desses objetivos, foi utilizada a ferramenta computacional 

WordSmith Tools 6.0 (WST) (SCOTT, 2010), que permite contabilizar as palavras mais 

utilizadas pelos PAs em seus discursos. Verificando os resultados em termos expressos pela 

lista de palavras com mais ocorrências, preocupamo-nos primeiramente com os processos, 

não deixando de observar os participantes e as circunstâncias, elementos do Sistema de 

Transitividade, conforme a GSF de Halliday. A função Wordlist do WST mostrou a presença 

de três processos principais que compunham as representações dos PAs no C1, sendo eles É, 

Tem e Acho. Já no C2, as representações analisadas eram realizadas pelo processo relacional 

É. 
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Dessa forma, pudemos responder a primeira pergunta de pesquisa: Quais marcas 

lexicogramaticais compõem as representações contidas no discurso dos PAs sobre o “bom 

professor”? Para respondê-la, consideramos que no C1 os processos de uso mais frequente 

foram: É, com 25 ocorrências, seguido do processo Tem, com 8 ocorrências e, por fim, 

incluímos o processo Acho, pois havia considerações importantes a se fazer sobre o uso desse 

elemento. 

Como estão a fazer definições, é normal que os PAs usem estruturas com os processos 

relacionais atributivos É e Tem, já que estão atribuindo características do “bom professor”. O 

primeiro imprime um sentido mais fixo, pois o estado de ser é intrínseco, e o estado de ter 

parece ser de um caráter mais transitório. Relembramos que nos dados que formam o C1, em 

que ocorre o processo em questão, os PAs foram entrevistados antes do segundo período 

letivo de 2013 no IA, e que, ao usarem o processo Acho, sugerem certa insegurança e 

apreensão. Tal fato pode ter ocorrido, dentre muitos outros, por fatores como inexperiência ou 

expectativas acerca das aulas que estavam prestes a começar. Pode ter sido motivado também 

pelo fato de estarem sendo entrevistados por um ex-professor do IA para fins de pesquisa, já 

que havíamos ensinado neste Instituto do segundo semestre de 2010 ao segundo semestre de 

2012. O fenômeno observado da não ocorrência do mesmo processo no C2 pode revelar mais 

segurança por parte dos PAs, pois passam a ser mais assertivos com relação ao que se 

pergunta, e também por já terem passado pela experiência de ensinar e terem mais a dizer 

sobre o trabalho que desenvolveram.  

Para a segunda pergunta (O que revelam tais representações no discurso dos PAs?), 

vimos que algumas características específicas compõem a visão de “bom professor” para os 

PAs, e elaboramos assim o Quadro 14: 

 

Quadro 14 – Representações dos professores sobre ser um “bom professor” 

Ser Saber Ter 

Proativo; 

Envolvente; 

Criativo; 

Perspicaz; 

Atencioso; 

Paciente; 

 

Os métodos; 

Onde está pisando; 

Interagir; 

Das necessidades de 

todos; 

Das deficiências; 

Apresentar uma aula; 

 

Sensibilidade de conhecer; 

Experiência; 

Curiosidade; 

Vontade; 

Vontade de ensinar; 

Criatividade; 

Paixão; 

Contato fora da sala de aula; 

Jogo de cintura; 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Não obstante, os PAs ainda listaram os seguintes pontos: atualizar-se; citar fontes 

externas; conhecer o aluno; fazer pensar; trabalhar o material da melhor forma; tirar dúvidas; 

preparar-se e estudar e dominar o conteúdo. Foram contabilizadas somando-se as respostas do 

C1 e do C2, não sendo interessante computar a frequência com que apareceram, uma vez que 

o intuito de se investigar as representações em dois diferentes pontos no tempo era o de 

perceber como se comportavam, e não mais o que expressavam. Finalmente, consideramos 

“Ser criativo” e “Ter criatividade” características distintas, uma vez que a primeira faz parte, 

por assim dizer, da conduta daquele a quem se atribui tal característica e, a segunda, parece ter 

um tom de condição passageira. 

É pertinente lembrar que o olhar sobre as representações enquanto orações não exclui 

ou modifica, em substância, as visões de autores como Moscovici (2003) Goffman (1959). O 

que acontece, neste caso, é que partimos de um entendimento de representações que pudesse 

nos nortear. 

Os pontos apresentados acima falam por si só no que diz respeito aos quesitos e 

atributos dados ao “bom professor”, ou seja, revelam o que os PAs concebem como sendo um 

“bom professor” por meio de características a ele atribuídas. O universo de representações 

que compõem essa noção está atrelado às vivências particulares de cada PA. Contudo, 

podemos perceber marcas do senso comum quando olhamos para características como 

“paciência”, “vontade” e “experiência”. Não queremos dizer com isso que o “bom professor” 

necessariamente conseguirá reunir todas as características acima, e nem deve, pois os 

processos que perpassam a formação vão muito além de concentrar em um só profissional 

todas as capacidades e as potencialidades que, na verdade, têm que ser construídas pelos 

sujeitos aprendizes em contato com o mundo, seja ele com professor ou sem. 

Para a terceira pergunta (Como se comportam as representações emergidas dos 

discursos dos PAs sob a ótica longitudinal?), reparamos que as representações foram 

realizadas unicamente pelo processo relacional atributivo É. No segundo momento, percebeu-

se que as marcas presentes nos discursos passaram a indicar mais assertividade, sem a 

presença de modalizações ou processos mentais que expressam incerteza, expressando 

sentidos orientados apenas pelo processo relacional atributivo É. A pesquisa, em sua etapa 

final, a mudança das representações em sua forma e também em seu conteúdo, dando margem 

para os aspectos não vistos no primeiro momento, bem como para o apagamento de alguns 

relatos presentes na primeira etapa de entrevistas, mas não na segunda. Vale salientar que 

foram percebidas outras representações que não se valiam do processo É, mas para efeito 
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comparativo, era preciso observar as categorias que se sobressaíam no C1 e tomá-las como 

referência. 

Percebemos que as mudanças nos dois grupos apresentaram a seguinte configuração: 

 

 É, Tem e Acho emergiram nas representações contidas no C1; 

 Apenas É pôde ser percebida no C2; 

 

No tocante ao nível discursivo, as mudanças nas representações puderam ser 

classificadas em dois tipos: (1) induzida e (2) deduzida, levando em consideração os dois 

momentos estudados, C1 e C2: 

 

(1) Representação Deduzida: aparece nos dois momentos (no C1 e no C2) e o PA 

percebe que algo mudou em seu discurso, possibilitando assim a reformulação de 

seu discurso. Pode ocorrer com qualquer uma das classificações das 

representações anteriormente citadas; 

 

(2) Representação Induzida: O PA não percebe que essa representação não apareceu 

mas, ao ser questionado, logo deixa transparecer nova representação. Poderia, 

nesse sentido, ser considerada como um dado extra. 

 

Contudo, ainda foram propostas outras classificações das mudanças embasadas na 

comparação entre os dois discursos de cada PA, que serão retomados a seguir:  

 

(a) Representação Constante: expressa constantemente, no C1 e no C2, sem qualquer 

alteração; 

 

(b) Representação Inconstante: mescla de várias representações do C1 que emergem 

em uma única representação no C2. Podem aparecer com termos sinônimos ou 

elementos novos, como gradação, polaridade, quantidade, dentre outros; 

 

(c) Representação Emergente: só aparece no C2, sendo seu conteúdo diferente do 

conteúdo utilizado para expressar qualquer outra representação no C1; 

 

(d) Representação Imergente: só pôde ser percebida no C1. 
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As categorias aqui propostas não têm o intuito de serem normativas, de definirem 

trajetos preestabelecidos ou receitar quaisquer métodos de análises. Longe disso, elas servem 

para se entender como se deu o processo de transformação das representações dos PAs 

durante um período letivo no IA por meio de suas marcas linguísticas. 

A pesquisa encontrou algumas dificuldades. Uma delas reside no fato do número 

reduzido de participantes. Uma quantidade significativa de PAs poderia permitir o contraste 

entre representações e o uso de certos processos. Uma outra limitação da pesquisa foi o 

tempo, pois no nível de mestrado a perspectiva longitudinal não poderia levar mais do que um 

semestre letivo. Seria interessante ainda ter mais do que dois pontos analisados no tempo, 

tornando os achados mais complexos e abrindo ainda o escopo para uma apuração mais 

minuciosa. 

Acreditamos, contudo, que o nosso trabalho contribui em mais um passo no estudo das 

representações. No entanto, gostaríamos de oferecer algumas perspectivas de pesquisas que 

poderiam ser feitas a partir dos dados utilizados nesta dissertação, dentre as quais destacamos: 

(a) a importância dos processos e, consequentemente, dos elementos linguísticos que os 

caracterizam, na definição das representações; (b) estudos longitudinais sobre o tempo de 

duração das representações constantes; (c) fatores que influenciam a hierarquização de 

representações mais ou menos fortes para os professores em formação inicial e continuada e 

(d) estudos comparativos com grupos de professores já atuantes nas redes públicas de ensino, 

sob a perspectiva longitudinal, utilizando e expandindo as categorias de representações aqui 

apresentadas.  

Consideramos que este estudo foi de grande importância para a nossa formação 

enquanto professor e também de considerável ajuda para aqueles que estão trilhando os 

primeiros passos na carreira docente, bem como para o processo de formação de professores. 

Ter a oportunidade de ver o que os nossos colegas, professores em formação, pensam sobre o 

“bom professor” é um exercício contínuo de reflexão, desconstrução e construção que, com 

certeza, se fará sempre presente em nossas vidas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01 – AUTORIZAÇÃO 
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ANEXO 02 – TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Estou ciente de que as entrevistas farão parte dos dados da pesquisa de mestrado de 

Ewerton Mendonça de Oliveira, sendo que o objeto de estudo pauta-se nas representações dos 

professores do Instituto Ágora da UFRN, suportadas em suas respectivas opiniões sobre o 

bom professor, o bom aluno e a melhor metodologia. 

Minha participação é voluntária e todas as minhas produções orais serão divulgadas na 

pesquisa de forma anônima, resguardando informações sobre a minha identidade como nome 

e dados do perfil dos professores do Instituto Ágora da UFRN.  

Também estou ciente de que os trechos das entrevistas poderão ser usados em outras 

produções científicas de artigos, relatórios ou apresentações relacionados a pesquisa sobre a 

formação de professores de língua estrangeira. 

Reconheço que recebi cópia assinada do presente Termo de Consentimento. 

 

Nome do Participante:  

Assinatura:  

Telefone:  

E-mail:  

Endereço:  

Data: 
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ANEXO 03 – PERFIL DO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ÁGORA – 2013.2 

 

 

Caro Colega, 

 

Este questionário tem o objetivo de obter informações com o intuito de delinear o perfil do 

corpo docente do Instituto Ágora da UFRN. Ele será utilizado em minha dissertação de 

mestrado sobre Ensino e Aprendizagem de Línguas/Formação de professores no Programa de 

Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL) da UFRN. Suas informações são de 

extrema importância para a consecução dessa pesquisa. Seu nome será mantido em sigilo e as 

informações serão utilizadas exclusivamente para a pesquisa. 

 

Obrigado, 

 

Ewerton Mendonça de Oliveira 

 

1 – idade ______ anos. 

2 – Sexo: M ( ) F ( ) 

3 – Período? ( ) Formado ou pós-graduado? Em que área? 

4 – Como aprendeu Inglês?  

( ) Escola regular pública 

( ) Escola regular privada 

( ) Curso de inglês 

( ) Autodidatismo (jogos, musicas) 

( ) Viagens 

( ) Outros (Especificar):_______________________ 

5 – Há quanto tempo estuda Inglês? _______ anos 

6 – O Instituto Ágora é a sua primeira experiência com o ensino de inglês? Se “não”, em que 

outras instituições ensinou? 

( ) Não 

( ) Sim 

Instituição: 

7 – Ensina em outras escolas/instituições? Se “sim”, onde? 

( ) Não 

( ) Sim 

instituição:  

 

8 – Há quanto tempo ensina inglês? _____ anos. 
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ANEXO 04 – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

1 Como você aprendeu inglês? 

 

2 Como você acha que se aprende efetivamente o idioma? 

 

3 Você se considerava um bom aluno? Por quê? 

 

4 O que pode ser considerado como um ‘bom aluno’? 

 

5 Como e porque você se tornou professor de inglês? 

 

6 Como você concebe o bom professor? 

 

7 Você se considera um bom professor? 

 

8 Qual metodologia que utiliza em suas aulas? Por quê? 

 

9 Você conhece o regimento do Instituto Ágora? Como você concilia a sua prática pedagógica 

com a proposta do Instituto Ágora? 

 

10 Como você avalia a sua prática pedagógica? 
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ANEXO 06 – TRANSCIÇÕES DOS RECORTES NO C1 

 

PA01  

 

<Como você concebe o bom professor. Se eu te perguntar como é que você acha que é um 

bom professor, o que é que ele tem que ter?> 

 

Saber interagir. Uma característica fundamental é saber interagir com a turma. 

 

<Que mais?> 

 

E embora…assim, é difícil, né? Numa turma grande você ter a sensibilidade de conhecer e 

saber a necessidade de todos, né? É complicado isso às vezes. Mas tentar ao máximo saber, 

né? Das deficiências de cada um. Uma deficiência assim, sei lá, geral e tentar se aproximar 

individualmente. É…saber interagir e saber apresentar uma aula, né?  

 

<Por "saber apresentar uma aula", como é que você trabalha mais esse…como assim "saber 

apresentar uma aula?"> 

 

Que fique clara. Que o aluno…que o aluno…ainda que tenha dúvidas, né? Porque pode 

acontecer de, mesmo que a aula tenha sido bem clara, o aluno mesmo, ou por falta de atenção 

ou por outro motivo não tenha compreendido alguma coisa. Mesmo que a aula tenha sido bem 

dada, né? Bem apresentada. 

 

<E o que que você acha que o professor precisa pra dar uma aula clara?> 

 

Tem que tá preparado, né? Tem que estudar antes o conteúdo, né? Isso é importante; dominar 

o conteúdo, né? E que podem aparecer dúvidas na sala que talvez ele não esteja preparado, 

né? Pra responder na hora, mas…né? É, pra saber, né? conhecer o conteúdo. 

 

<Você se considera um bom professor?> 

 

Olha, falando de mim assim, falando…eu mesmo falando logo de mim, assim, eu não gosto 

muito de falar, né? Mas assim, ouvir de um aluno que foi bom, perguntar…Perguntaram 

agora, né? Os alunos da turma que eu ensinei, de nível um, perguntaram se eu ia ser o 

professor deles agora no nível dois, né? claro, tem o lado carismático e isso tudo que eu 

sempre trago música, violão, faço algumas mágicas, né? Em sala de aula, às vezes. Isso cativa 

o aluno, mas isso não caracteriza que eu seja um bom professor só por isso, né? 

Mas…é…procuro ter domínio do conteúdo, né? Dar uma boa apresentação; saber das 

necessidades; atendo os alunos fora do horário. Hoje com o facebook, né? A gente cria o 

grupo da turma, né? Tiro dúvidas lá. É…mando charge, piada que tem a ver com a aula que a 

gente teve naquela semana. 

 

<Você dá todo um apoio que vai além da sala de aula…> 

 

Isso. É. Justamente. Inclusive agora é…perguntaram se eu…ai eu falei "não, não vou 

continuar com vocês", né? "Mas vocês podem contar comigo. Nós temos o grupo aqui no 

facebook e qualquer dúvida que vocês tenham na turma, se quiser me perguntar fiquem à 

vontade". 
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<Mais alguma coisa?> 

 

Sim, aí tem esse retorno dos alunos, né? Eu dei aula também no cursinho PROCEM, né? E 

ver alunos que hoje tão na faculdade também aqui, eram meus alunos no cursinho, né? 

Passaram no vestibular e tal, agora tão aqui, também…não que também isso caracterize que 

eu seja um bom professor, né? Mas que é um resultado do seu trabalho, né? 

 

PA 02  

 

<Ok. Como você concebe o bom professor, o que seria pra você um bom professor? Lembre-

se, não estamos falando de professor da graduação, mas professor de língua> 

 

Ele…uh..ele faz com que você entre no universo da sala de aula, que você participe daquilo. 

Ele te incita a…a buscar uma forma de falar, uma forma adequada, uma forma que seja 

confortável pra você se expressar. Ele te deixa confortável. Acho que esse é um bom 

professor, e acima de tudo te fazer pensar sobre aquilo "ah, ok, essa regra gramatical é isso, 

isso e aquilo, mas porque diabos eu tô usando essa regra gramatical? Não seria simplesmente 

falar?". Enfim, eu acho que isso é um bom professor, de línguas em específico eu acho que é 

aquele que se atem mais a forma de falar do que mais a gramática. Eu sou mais do fonético do 

que da parte gramática, estrutural da coisa. 

 

<Quando você fala que o professor que é, que faz assim…quais as qualidades que você acha 

que tem que ter pra que ele possa fazer com que o aluno venham pra o universo…essa coisa 

que você falou…> 

 

Tem que ser criativo. ele tem que ser criativo, ele tem que ser perspicaz. Ele tem que conhecer 

o aluno, primeiramente, né? ele tem que saber onde ele tá pisando e saber como lidar com a 

situação. Tem que ter esse jogo de cintura, de saber até onde ele pode ir, como ele pode 

estimular o aluno pra fazer com que ele fale. Basicamente, isso. 

 

<Você se considera um bom professor? Por quê?> 

 

Sim. Eu acho que eu tento, até onde eu posso, fazer com que o aluno interaja, fazer com que o 

aluno venha a dar sua contribuição e fazer com que ele fale de forma natural, da forma dele, 

como ele julga necessário, mas que ele fale, que ele se exponha dentro daquele idioma, 

daquela língua. No caso, o Inglês. 

 

PA03  

 

<Como é que você acha, como é que você concebe o bom professor? O que que você acha 

que o bom professor tem que ter? Como é que ele é?> 

 

Primeiro de tudo, ele tem que saber não as regras, mas os métodos de ensino, isso eu acho que 

um bom professor tem que saber. Ele pode escolher um ou mixar os que ele conhece, os que 

acha melhor e ele sí vai ser um bom professor mesmo com experiência, tipo, você não começa 

bom, você vai se tornando bom de acordo com as aulas que você dá, com os perfis de alunos 

que você enfrenta. Acho que um bom professor não consegue ser no início. Você pode ser um 

bom aluno, mas não começa sendo um bom professor. 

 

<Certo. Você se considera um bom professor? Por quê?> 
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Sim. Principalmente porque eu ouço dos meus aluno que…quando ele, a gente está em férias, 

o Ágora tá em férias, eles também estão em férias, eles procuram algo em inglês na internet e 

eles conseguem lembrar de mim, conseguem lembrar das minhas aulas. Eles…às vezes 

postam no facebook aí me marcam…alguma coisa em Inglês, aí eu gosto de ser reconhecido 

como um bom professor. Eu posso não ser o melhor professor, mas eu acho que eu sou um 

bom professor. 

 

<É, parte do feedback deles, não é você…> 

 

É. 

 

PA04 

 

<Então você falou como se tornou professor, agora eu queria que você falasse como é que 

você concebe o bom professor. O que que você acha que o bom professor ele tem que ter?> 

 

Ele tem basicamente que partir daquele, do que eu falei que era um bom aluno, de ter 

curiosidade também, né? Até vi uma frase, não sei se se encaixa muito, se é muito clichê, mas 

assim "a sua vontade de ensinar parte daquela vontade que você tem de aprender", algo 

basicamente assim. O bom professor pra mim ele tem que ter curiosidade, ele tem que tá 

sempre atualizado, tem que tá sempre buscando, não é esperando, não é passivamente. Tem 

que ser proativo sempre, né? E…basicamente isso, tem que ser proativo e procurar fazer bem 

feito o seu trabalho, procurar atender às expectativas do que é um bom professor…acho que 

eu fugi, né? 

 

<No problem…era "Como você concebe um bom professor. Você elencou adjetivos que 

definem o bom professor> 

 

Proatividade eu acho que é um dos principais. 

 

<Humrrum. Você se considera um bom professor? Por quê?> 

 

Me considero. Porque eu procuro trabalhar essa questão da proatividade, eu procuro buscar. 

Ainda não morreu esse bichinho curioso da minha infância, que eu sempre tive, assim. 

Embora eu não me considerasse um bom aluno na infância, na adolescência, eu sempre tive 

esse "quê" de buscar o por que, por onde, como é, como é que faz, como é que eu vou atrás, 

como é que eu faço, né? Sempre tive essa curiosidade, eu acho que tudo parte disso aí, da 

interrogação, onde você demonstra estranheza, quando você vai buscar respostas pras coisas e 

não espera que alguém venha lhe dar ou injetar em você. 

 

 

PA05  

 

<Como é que você acha que seria um bom professor? Assim, você poderia me definir? 

Características ou posturas ou requerimentos.> 

 

Um bom professor ele tem que ser envolvente em sala de aula. Ele tem que ter…ele tem que 

trabalhar o material da melhor forma e eu acho importante, assim, citar fontes externas que os 

alunos possam procuras através delas. Então a maioria dos alunos pode não se interessar mas 
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o aluno que tá mais interessado em aprender, aquele que quer fazer um intercâmbio ou 

alguma coisa, com aquele material extra ele vai procurar…você liberando também um contato 

com o professor…aluno assim se ele tiver uma dúvida a mais você fala com ele, então…acho 

que se…que torna um bom professor 

 

<Seria assim uma atenção…um professor que é atento e que é…ele dá o conteúdo mas ele 

cita fontes externas?> 

 

Isso. 

 

<Certo. Mais alguma coisa?> 

 

Não. 

 

<Você se considera um bom professor?> 

 

É porque assim, eu não tive muita experiência como professor, então… 

 

PA06  

 

<Como é que você acha…como é que você concebe um bom professor? quais são as 

características que ele tem que ter pra ser considerado um bom professor?> 

 

Paciente, atencioso e tem que ter essa vontade de ensinar mesmo e estar sempre criando e 

tendo essa…essa criatividade mesmo dentro de si e essa paixão por ensinar. Sem isso, eu acho 

que não dá pra fazer um bom trabalho.  

 

<Certo. Você se considera um bom professor? Por quê?> 

 

Me considero. Eu acredito…na verdade eu nunca tive nenhum problema assim, com alunos e 

sobre transmitir conhecimento, eu acredito…meus alunos sempre me deram feedback muito 

positivo e…eu tento ser o máximo possível amigo do aluno…assim, eu tento tratar o aluno 

como igual, mas ao mesmo tempo tentando estabelecer aquele respeito pra deixar o aluno 

mais confortável também e confiar mais em você como professor, né? Porque você precisa ter 

a confiança do aluno. 

 

 


