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RESUMO 
 
 
 
Esta pesquisa tem por objetivo verificar quais as representações dos envolvidos 

sobre formação de professores durante as aulas do módulo Repensando a 

Fonologia do Inglês: da conscientização à ação, parte do curso Reflexão sobre a 

Ação. A investigação foi desenvolvida em um curso de aprimoramento profissional 

para professores de inglês da rede oficial de ensino do Estado de São Paulo 

durante o primeiro semestre de 2004. Os pressupostos teóricos que 

fundamentaram a investigação foram: o conceito de representação Barcelos 

(2001), e de representação social Moscivici (1984) e Lessa e Freire (2003) ao 

olhar a concepção de linguagem (Bakhtin 1929/1995); teorias de ensino-

aprendizagem (Vygotsky, 1934/2000); o conceito de formação contínua na 

formação de professores de Dewey, 1959; Schon, 1987/1992 e Celani 2003, 2004 

até chegar ao conceito de reflexão crítica de (Freire, 1970; Kemmis 1987, 

Smyth,1989, 1992; Zeichner,1992; e Brookfield, 1995 e o papel da fonologia (Lieff, 

2003). Os dados foram coletados em duas aulas do módulo Repensando a 

Fonologia do Inglês: da Conscientização à Ação. Para a análise e interpretação 

dos dados, foram utilizados os domínios culturais de Spradley (1980), com base 

nas escolhas lexicais dos participantes: a professora-formadora e os professores-

alunos. As categorias analisadas foram as representações sobre a linguagem, o 

ensino-aprendizagem, a reflexão crítica e o papel da fonologia no módulo em 

estudo. Os resultados indicam que há um embate entre as representações da 

professora formadora e as dos professores-alunos, o que dificulta que os objetivos 

propostos pelo módulo sejam atingidos.  
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ABSTRACT 
 
 
 

This research aims at investigating what are the representations about teacher 

education during the classes of the module Repensando a Fonologia do Inglês: da 

conscientização à ação, part of the course Reflexão sobre a Ação. The research 

was carried out in a course for professional development for English teachers from 

the Public Schools of the State of São Paulo during the first semester of 2004. The 

theoretical framework on which this research was based was the concept of 

representation Barcelos (2001) and social representation Moscivici (1984) and 

Lessa & Freire (2003) looking at language theory (Bakhtin 1929/1995); theories of 

learning and teaching (Vygotsky, 1934/2000); the concept of teacher education 

Dewey, 1959; Schon, 1987/1992 and Celani 2003, 2004  until the theories of 

critical reflection (Freire, 1970; Kemmis 1987, Smyth,1989,1992; Zeichner,1992; 

and Brookfield, 1995) and the role of  phonology  (Lieff, 2003). The data were 

collected during two classes of the module Repensando a Fonologia do Inglês: da 

Conscientização à Ação. For the analysis and interpretation of the data, I used 

Spradley’s (1980) cultural domains, based on the participants’ lexical choices. The 

categories analysed were the representations about language, teaching and 

learning, critical reflection and the role of phonology in the module under study. 

The results of the analysis indicate that there is a clash between the teacher‘s 

representations and that of the students, which hinders the achievement of the 

module’s objectives. 

 
 
 
 

 x



SUMÁRIO 
 
INTRODUÇÃO          1 
 
CAPÍTULO 1: CONTEXTO DA PESQUISA      10 
 
1.1 O Programa A Formação Contínua do Professor de Inglês: um 
      Contexto para a Reconstrução da Prática      10 
 
1.2 Fundamentos do Programa A Formação Contínua do Professor de 
      inglês: Um Contexto para a Reconstrução da Prática    13 
 
1.3 O módulo Repensando a Fonologia do Inglês: da Conscientização 
      à Ação           14 
 
 
CAPÍTULO 2: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA      17 
 
2.1 Um panorama do ensino de LE       17 
 
 2.1.1 Um breve histórico sobre as questões da pronúncia no 

         ensino da língua inglesa       20 
 
2.2 A linguagem e seu caráter dialógico na teoria bakhtiniana   24 
 
2.3 A reflexão crítica na formação de professores     26 
 
 2.3.1 A formação contínua        27 
 
 2.3.2 A reflexão crítica        28 
 
2.4 A Teoria Sócio-Histórico-Cultural       32 
 
 2.4.1 A constituição dos processos psicológicos superiores e 

         a mediação         32 
 
2.4.2 Interação entre aprendizado e desenvolvimento   34 
 

2.5 Representação          36 
 
 2.5.1 O conceito de representação      36 
 
 
CAPÍTULO 3: METODOLOGIA DE PESQUISA               40 
 

 xi



3.1 Tipo de pesquisa                             40 
 
3.2 O contexto da pesquisa                            41 
 
 3.2.1 O macro contexto                  41 
  
 3.2.2 O micro contexto                  42 
 
3.3 Descrição dos participantes                  42 
 
 3.3.1 A professora-formadora                 42 
  
 3.3.2 Os professores-alunos                 43 
  
 3.3.3 A pesquisadora                  43 
 
3.4 Instrumentos e procedimentos de coleta de dados              43 
 
3.5 Procedimento de análise dos dados                 44 
 
3.6 Garantia de credibilidade                            47 
 
 
CAPÍTULO 4: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS             49 
 
4.1 Representações sobre linguagem                 50 
 
 4.1.1 da professora-formadora                           50 
 
 4.1.2 dos professores-alunos                 52 
 
4.2 Representações sobre ensino-aprendizagem                                  54 
 
 4.2.1 da professora-formadora                 54 
 
 4.2.2 dos professores-alunos                           64 
 
4.3 Representações sobre reflexão crítica                          68 
 
 4.3.1 da professora-formadora                 68 
 
 4.3.2 dos professores-alunos                 72 
 
4.4 Representações sobre o papel da fonologia do inglês              75 
 
 4.4.1 da professora-formadora                 75 
 

 xii



 4.4.2 dos professores-alunos       78 
 
4.5 Conclusões da análise                   80 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS                            82 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                    86 
 
ANEXO: TRANSCRIÇÃO DAS AULAS                 91
        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 xiii



ÍNDICE DOS QUADROS 

Quadro 1: estrutura do curso – detalhamento dos 3 semestres em 
módulos           12 

Quadro 2: exemplo de quadro de análise segundo Spradley (1980)   46 
Quadro 3: resumo das categorias de análise       46 
Quadro 4: resumo da metodologia        48 
Quadro 5: domínio cultural “X é usado para ilustrar a concepção de  
linguagem da professora-formadora”        52 
Quadro 6: domínio cultural “X é usado para ilustrar a representação  
de linguagem dos professores-alunos”        54 
Quadro 7: domínio cultural “X é um meio de revelar as representações  
da professora-formadora sobre as teorias de ensino-aprendizagem”   58 
Quadro 8: domínio cultural “X é um meio de discutir a construção  
colaborativa do conhecimento”          60 
Quadro 9: domínio cultural “X é um meio de discutir o conhecimento 
prévio”            62 
Quadro 10: domínio cultural “X é um meio de compreender a relevância 
da simetria invertida”                              64 
Quadro 11: domínio cultural “X é usado para ver as representações 
de ensino-aprendizagem dos professores-alunos”                                            66     
Quadro 12: domínio cultural “X é um meio de trabalhar  
colaborativamente”                        68      
Quadro 13: domínio cultural “X é um meio de propiciar a reflexão crítica”   72 
Quadro 14: domínio cultural “X é um meio de chegar à reflexão crítica”   74  
Quadro 15: domínio cultural “X é um meio de refletir sobre o papel da 
fonologia do inglês”                              77 
Quadro 16: domínio cultural “X é um meio de ver as representações  
dos professores-alunos sobre o papel da fonologia do inglês”                       79 

          

 xiv



INTRODUÇÃO 

 

Vivemos nos dias de hoje em uma sociedade que passa por constantes 

transformações, interferindo em e modificando os papéis sociais dos indivíduos, 

inclusive os que se desenvolvem no âmbito escolar. Nessa perspectiva, Celani 

(2004:41) argumenta que “enquanto o mundo se move em velocidade 

supersônica, a escola, em muitos casos, ainda está caminhando na velocidade do 

carro de boi”. Nos dias de hoje, devido aos avanços nos meios de comunicação e 

às práticas da globalização, o mundo tornou-se menor. Entretanto, as escolas 

ainda estão voltadas ao passado e, com isso, enfrentam dificuldades pelo fato de 

o mundo moderno exigir uma base segura de conhecimento tanto para os 

professores quanto para os alunos. 

Nesse contexto de rápidas transformações, o papel do professor passa, 

também, por diversas modificações, fazendo com que este esteja constantemente 

se aprimorando e se adequando à nova realidade. Assim, surge uma maior 

preocupação com a formação de professores, não só em uma fase inicial (pré-

serviço), mas também durante todo o tempo que o professor está atuando (em-

serviço). 

Os professores em-serviço sentem a necessidade de rever sua própria 

prática pedagógica e questionam o papel que lhes é tradicionalmente atribuído, 

baseado em um conceito de ensino-aprendizagem em que o professor é um mero 

transmissor do conhecimento e os alunos são receptáculos vazios. 

Nessa instância, primeiramente, gostaria de mencionar a importância da 

formação, tanto em pré-serviço, essencial para a construção de um alicerce sólido 

para os professores que estão em início de carreira, quanto em-serviço. Essa 

formação inicial tem como objetivo despertar os professores para a necessidade 

de constante atualização e aprimoramento profissional, bem como fazer com que 

estes estejam atentos aos aspectos que estão sendo discutidos sobre as 
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mudanças da sociedade e, mais particularmente, como essas mudanças afetam a 

educação. 

Tais aspectos são amplamente discutidos na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) publicada em 1996, conforme citação, Título VI, 

denominado Dos Profissionais da Educação, artigo 61: 

 

A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos 
objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às 
características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá 
como fundamentos: 

I-associação entre teoria e práticas, inclusive mediante a capacitação 
em serviço; 

II-aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
instituições de ensino e outras atividades.  

(www. mec.gov.br/leis/pdb.LDB, acesso em 17/04/2005).  

 

Verifica-se, assim, a preocupação quanto à formação de profissionais 

docentes para que teoria e prática pedagógica estejam associadas. Além disso, o 

resgate dos saberes anteriores e das experiências individuais é de grande 

importância para a formação contínua do professor, o que está em consonância 

com a visão de ensino-aprendizagem à luz da Teoria Sócio-Histórico-Cultural 

(Vygotsky, 1934/2000) que concebe o ser humano como sendo socialmente 

constituído, ou seja, o ser humano precisa do outro para que se constitua e se 

desenvolva como pessoa e como profissional. 

Com vistas a esse desenvolvimento, ressalta-se a importância da formação 

em-serviço, que costumeiramente pode ocorrer por meio de cursos muitas vezes 

denominados “treinamento” ou “reciclagem”. Refiro-me à necessidade de uma 

formação contínua de professores que se preocupe com a valorização da prática 

profissional e, mais precisamente, com a construção de conhecimento através da 

reflexão crítica. Segundo Pimenta (2002:35),  
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O ensino é visto como prática social em contextos 
historicamente situados. Há necessidade de o professor preparar-se 
para mediar situações em que o conhecimento é construído na medida 
em que os conteúdos tenham significação na vida dos alunos. 

 

Diretamente relacionado à importância de uma formação contínua de 

professores está o papel da compreensão e da interpretação da linguagem na 

formação de um profissional que saiba descrever, analisar e interpretar sua 

própria prática e que, a partir da desconstrução de ações rotineiras (Dewey, 1959), 

tenha a possibilidade de (re)construção das suas ações. 

Esta investigação é fruto de minha inquietação profissional em vários 

âmbitos educacionais: em sala de aula como professora de inglês em institutos de 

idiomas; atualmente, no ensino superior privado e como consultora pedagógica de 

uma editora de grande porte. Minha carreira iniciou-se em 1987, quando ainda 

morava em São José dos Campos, cidade do interior do estado de São Paulo. 

Após um ano como professora em um instituto de idiomas, prestei vestibular e me 

mudei para capital. Ingressei na Pontifícia Universidade Católica – São Paulo em 

1988, no curso de Letras, que foi concluído em 1991. Desde então, minha carreira 

tomou algumas direções, mas todas elas relacionadas, de alguma maneira, ao 

ensino de inglês como Língua Estrangeira (doravante, LE), não só para alunos, 

como também no contexto de formação de professores tanto em pré-serviço como 

em-serviço. 

Como consultora pedagógica, entre as várias tarefas a mim atribuídas, 

destaco a de ministrar cursos de treinamento para professores. Cabe ao consultor 

apresentar com detalhes o material didático em foco, sempre mostrando a 

relevância de suas características para a rotina do professor, suas necessidades e 

expectativas para com seus alunos. Na perspectiva de quem tem trabalhado e tem 

representado uma editora de livros, os treinamentos1 têm sido ministrados com o 

objetivo de formar e de aprimorar o conhecimento desses professores, sejam eles 
                                                 
1  Os treinamentos organizados pelas editoras de livros são, de maneira geral, gratuitos e têm 
como objetivo divulgar os materiais didáticos produzidos junto aos professores que são os 
responsáveis pela escolha do material didático utilizado nas instituições em que lecionam.  
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atuantes em uma escola regular ou em um instituto de idiomas e, ainda, de manter 

e conquistar novas adoções dos materiais da editora.  

Em geral, é feita uma demonstração de como utilizar o material da melhor 

maneira. Fica claro, nesse contexto, que muitos professores esperam por receitas 

prontas para desenvolver suas aulas. No entanto, faz-se oportuno mencionar que 

tenho clara a importância do meu papel de formadora de professores, mesmo 

dentro de uma perspectiva com objetivos comerciais. 

Diante desse quadro, o principal motivo que me levou a procurar o 

Mestrado, mais especificamente na área da Lingüística Aplicada, foi o fato de que, 

desde o início de minha vida profissional, sempre estive envolvida com tais 

treinamentos, ora como professora, ora como coordenadora. Ademais, no 

desenrolar de minha atuação educacional, a palavra treinamento sempre me 

incomodou, pelo fato de não acreditar que seres humanos precisam ser treinados 

e, sim, incentivados a aprender e a desenvolver suas capacidades e habilidades. 

Devido à minha atuação como professora de inglês como LE, sempre 

soube que desenvolveria um trabalho relacionado à área da educação, em nível 

de Mestrado. A oportunidade surgiu quando tive contato com o Programa 

denominado Formação Contínua do Professor de Inglês: um contexto para a 

reconstrução da prática2, de iniciativa do Programa de Pós-Graduação em 

Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL), da Pontifícia Universidade 

Católica – São Paulo, na linha de pesquisa Linguagem e Educação, que visa à 

formação contínua do professor de inglês da rede oficial de ensino como um 

profissional reflexivo crítico.  

Minha pesquisa centra-se em um dos módulos que compõe o curso 

“Reflexão sobre a ação: o professor de inglês aprendendo e ensinando”, 

especificamente no módulo Repensando a fonologia do inglês: da conscientização 

à ação, (doravante, Repensando a fonologia do inglês). A opção por esse módulo 

                                                 
2 O Programa “Formação Contínua do Professor de Inglês: um contexto para a reconstrução da 
prática” e seu histórico será detalhado no próximo capítulo. 
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reside no meu interesse pessoal pela fonologia, que veio crescendo desde a 

época em que atuei como coordenadora de um instituto de idiomas, no qual 

ministrava cursos nessa área e, atualmente, no papel de consultora pedagógica 

que, por vezes, requer tal atividade. Um outro fator preponderante foi a 

oportunidade de conhecer um pouco mais de perto a realidade da escola pública, 

através de relatos de professores-alunos participantes do módulo mencionado e 

algumas dificuldades enfrentadas por eles nesse contexto. 

Inúmeros artigos foram publicados no transcorrer de quase uma década do 

Programa de Formação Contínua, além de duas coletâneas, uma organizada por 

Celani (2003) e, outra por Barbara e Ramos (2003), que discutem e analisam o 

processo de reflexão crítica nos módulos que compõem o curso Reflexão sobre a 

ação: o professor de inglês aprendendo e ensinando. Além disso, algumas teses e 

dissertações foram desenvolvidas nesse contexto, dentre as quais destaco alguns 

trabalhos que me motivaram para a temática que agora investigo, enfocando o 

módulo Repensando a fonologia do inglês.  

Pow (2002) analisou o mesmo módulo, porém seu foco de observação 

centrou-se nas representações sociais dos professores-alunos3 em relação ao 

ensino da fonologia do inglês. Essa pesquisadora trouxe, também, em suas 

discussões, a perspectiva do inglês como língua internacional e o paradigma do 

falante nativo/não-nativo. 

Cunha (2003) verificou como o Programa possibilita aos professores-alunos 

vivenciarem um processo reflexivo e de que maneira essa vivência contribui para 

a mudança de sua prática pedagógica e a construção de novas identidades. Foi 

observado, ainda, que a prática reflexiva envolve não apenas o conhecimento das 

teorias, mas também depende da vontade de cada participante. A autora concluiu 

                                                 
3 No Programa Formação Contínua Professor de Inglês: um contexto para a reconstrução da 
prática usa-se a seguinte nomenclatura: professor-aluno, o participante que vem das instituições 
oficiais do ensino público; professor-formador, aquele que ministra aulas nos módulos que 
constituem o Programa e, finalmente, professor-pesquisador, aquele que está envolvido nas 
pesquisas que acontecem no contexto do Programa.  
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que houve diferentes níveis de mudança, no que tange ao desenvolvimento 

pessoal de cada participante. 

Pasquale (2003) analisou o material didático produzido pelos professores-

alunos que fizeram o curso nos anos de 2001 e 2002, mostrando de que maneira 

as unidades de ensino produzidas evidenciam a presença dos conceitos-chave do 

Programa, como a visão de linguagem e questões de ensino-aprendizagem à luz 

da perspectiva crítico-reflexiva. A investigação centrou-se, também, no modo 

como essas unidades didáticas propiciavam ao aluno a construção de uma 

postura crítica.  

Gonzalez (2004) investigou as representações a respeito do processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos de Ensino Médio e de uma professora atuante 

na rede oficial de ensino na cidade de Guarulhos, São Paulo. Através da 

interpretação dessas representações, foram discutidas questões que podem 

contribuir para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de maneira crítica 

e autônoma. Foi detectado um conflito entre as representações da professora e as 

representações dos professores-alunos sobre o processo de ensino-

aprendizagem. De um lado, os alunos têm uma representação do ensino como 

uma mera transmissão do conhecimento e, de outro, a representação da 

professora está baseada na construção colaborativa do conhecimento. 

Diferentemente das pesquisas supracitadas, este estudo tem como 

proposta a análise do módulo Repensando a fonologia do inglês, no que concerne 

às representações da professora-formadora e às representações dos professores-

alunos em relação à linguagem, às questões de ensino-aprendizagem, às 

representações sobre reflexão crítica na educação contínua dos docentes e, por 

último, ao papel da fonologia. Acredito que esta investigação possa contribuir para 

a revisão ou replanejamento de algumas questões no módulo e, 

conseqüentemente, no Programa, como, por exemplo, a seqüência na qual os 

módulos que compõem o Programa são ministrados, ou ainda, a necessidade de 

haver pré-requisitos em relação a algum tipo de conhecimento para alguns 

módulos e quais deveriam ser esses pré-requisitos.  
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Apoiada em Moita Lopes (2003: 31), ao definir educação como “a prática do 

pensar para transformar o mundo de modo a se poder agir politicamente”, 

considero ser impossível transformar o ininteligível e parto do princípio de que o 

projeto Reflexão sobre a Ação propõe, inicialmente, um entendimento das teorias 

de ensino-aprendizagem e da importância da reflexão crítica, a fim de que os 

professores-alunos possam refletir criticamente e, como conseqüência, 

transformar sua prática pedagógica. 

Ressalto, aqui, a importância da Lingüística Aplicada e seu caráter 

transdisciplinar, que permite o diálogo com outras áreas do conhecimento 

(psicologia, lingüística, sociologia, análise do discurso), fundamenta a 

compreensão do meu objeto de pesquisa e, ainda, por ser transformadora do 

status quo, permite o engajamento nas questões sociais, culturais e políticas de 

uma sociedade marcada por desigualdades sociais. Saliento, ainda, que o ensino-

aprendizagem de línguas está ligado à manutenção dessas desigualdades, bem 

como às condições das possibilidades de mudanças. Assim, inserida no quadro de 

formação contínua, acredito que o projeto desencadeador de transformação esteja 

intimamente ligado ao ato pedagógico e político. 

Diante do que já foi exposto, o objetivo deste trabalho é verificar quais as 

representações dos envolvidos no módulo Repensando a Fonologia do Inglês 

sobre formação de professores. Para tal, proponho-me a responder às seguintes 

perguntas de pesquisa: 

 

1. Que representações sobre formação de professores transparecem na 

fala da professora-formadora em relação: 

a) à linguagem? 

b) ao ensino –aprendizagem? 

c) à reflexão crítica? 
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d) ao papel da fonologia? 

 

2. Que representações sobre formação de professores transparecem na 

fala dos professores-alunos em relação: 

a) à linguagem? 

b) ao ensino –aprendizagem? 

c) à reflexão crítica? 

d) ao papel da fonologia? 

 

Para responder às perguntas, a presente pesquisa seguirá a seguinte 

organização: no primeiro capítulo, apresentarei o contexto da pesquisa, durante o 

qual delinearei os princípios norteadores do Programa de Formação Contínua do 

Professor de Inglês: um contexto para a reconstrução da prática, pautados em 

seus documentos oficiais e, mais especificamente, os objetivos e o conteúdo 

programático do módulo Repensando a Fonologia no Inglês, baseados em Lieff 

(2003). 

O segundo capítulo corresponde à fundamentação teórica, em que 

discutirei, primeiramente, as questões sobre o ensino de língua estrangeira sob a 

ótica da fonética/fonologia. Em seguida, abordarei a gênese da formação contínua 

(Dewey, 1959; Schön 1992) e seu desdobramento, até chegar ao conceito de 

reflexão crítica, à luz de teóricos como Freire (1970), Kemmis (1987), Zeichner 

(1992), Smyth (1989) e Brookfield (1995). Além disso, enfocarei a Teoria Sócio-

Histórico-Cultural (Vygostky, 1934/2000) pertinente a este trabalho, que centrar-

se-á no conceito de mediação, ensino-aprendizagem com os desdobramentos e 

implicações do conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal e, finalmente, 

considerações sobre conceitos cotidianos e científicos. Ainda nesse capítulo, 
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abrirei uma outra seção cujo foco está no conceito de representação (Magalhães, 

2004), representação social (Moscovici, 1984; Lessa & Freire, 2003) e, finalmente 

as questões de linguagem (Bakhtin,1929/1995) e as visões de ensino-

aprendizagem no ensino de línguas. 

No terceiro capítulo, apresentarei a metodologia de pesquisa desenvolvida 

dentro do paradigma fenomenológico, de base crítica, por ter seu foco na 

interação dos participantes e ver os participantes como agentes que buscam a 

transformação e a emancipação através da reflexão crítica. Trarei a descrição do 

contexto, participantes, instrumentos de coleta e as ações realizadas para garantir 

a credibilidade dos resultados obtidos. 

No quarto capítulo, discutirei os resultados tendo em vista as perguntas de 

pesquisa, analisadas a partir das categorias dispostas na metodologia.  

Por último, apresentarei as considerações finais, bem como as 

contribuições e implicações para as quais este estudo aponta. 
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CAPÍTULO 1: O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 Este capítulo tem como objetivo contextualizar a pesquisa desenvolvida, 

trazendo o histórico, a estrutura e os fundamentos do Programa A Formação 

Contínua do Professor de Inglês: um Contexto para a Reconstrução da Prática, 

bem como o Projeto Reflexão sobre a ação: O Professor de Inglês Aprendendo e 

Ensinando, e o módulo Repensando a fonologia do inglês: da conscientização à 

ação, lócus desta investigação. 

 

1.1 O Programa A Formação Contínua do Professor de Inglês: um Contexto 
para a Reconstrução da Prática 

O Programa A Formação Contínua do Professor de Inglês: Um Contexto 

para a Reconstrução da Prática, de iniciativa do Programa de Pós-Graduação em 

Lingüística Aplicada - LAEL da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

desenvolve-se desde 1997 sob a coordenação da Profª. Dr.ª Maria Antonieta Alba 

Celani. O Programa, reconhecido pela Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo, visa à formação do professor de inglês da rede oficial de ensino como 

profissional autocritico, consciente das suas práticas discursivas na sala de aula, 

ou seja, aquele que avalia, confronta e reconstrói o conhecimento, articulando 

novos saberes a novas práticas.  

Uniu-se ao Programa de aprimoramento profissional a Associação 

Brasileira de Cultura Inglesa - São Paulo (ABCISP) que, além de financiar o 

Programa na sua totalidade, oferece cursos de inglês, em algumas de suas 

unidades, visando ao aprimoramento lingüístico (desenvolvimento e prática das 

quatro habilidades: compreensão escrita, compreensão oral e produção oral e 

escrita) dos professores-alunos participantes. O curso pode se estender por até 
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seis semestres de aula, dependendo da necessidade de cada participante, e 

requer testes de entrada para estabelecer o nível a ser cursado.  

Assim, esse Programa se concretiza por três componentes: aprimoramento 

lingüístico, sob responsabilidade da ABCISP, aprimoramento profissional, a cargo 

de uma equipe de professores vinculados ao LAEL-PUC-SP e formação do 

multiplicador, sob responsabilidade de ambas as instituições. Os cursos de 

aprimoramento lingüístico, atualmente, são pré-requisitos para que o professor-

aluno possa ingressar nos cursos de aprimoramento profissional. 

Esse componente de aprimoramento profissional realiza-se por meio do 

curso Reflexão sobre a ação: o Professor de Inglês Aprendendo e Ensinando, com 

uma carga horária de 76 horas cada, distribuídos em três semestres 4. Os 

módulos que compõem o 1º e o 2º semestres, mostrados no quadro 1, visam às 

questões relativas ao processo de ensinar-aprender, a partir de uma abordagem 

reflexiva, com vistas para o momento subseqüente, voltado para as questões 

pragmáticas de sala de aula. O 3 º semestre, último momento do curso, como é 

possível verificar também no quadro 1, é composto por 2 módulos, que têm por 

objetivo refletir sobre o papel do multiplicador e criar oportunidades de elaborar, 

implementar, aplicar e avaliar as unidades de ensino produzidas pelos próprios 

professores-alunos à luz dos princípios que embasaram o trabalho desenvolvido 

nos módulos anteriores.  

 

 

 

 

 

                                                 
4 Dados obtidos no site www.culturainglesasp.com.br em 12 de agosto de 2005.  
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1º semestre 2º semestre 3 º semestre 

Refletindo sobre necessidades e 

objetivos do ensino de inglês na 

escola pública 

Resgatando o aprender e 

compartilhando o ensinar 

O papel do multiplicador 

Refletindo sobre a reconstrução 

da teoria a partir da prática 

Repensando a fonologia do 
inglês: da conscientização à 
ação5

Multiplicação em ação  

Refletindo sobre a linguagem 

como prática social 

Refletindo sobre textos e 

gramática 

 

Auto-avaliação no processo 

reflexivo I 

Fundamentos para análise e 

elaboração de material didático 

 

 Auto-avaliação no processo 

reflexivo II 

 

Quadro 1 - Estrutura do Curso - detalhamento dos 3 semestres em módulos 

 

Um curso dessa natureza está, obviamente, montado sobre pressupostos 

teóricos firmes, que são delineados a seguir.  

 

 

 

                                                 

5 O foco desta pesquisa centra-se no módulo Repensando a Fonologia do Inglês: da 
Conscientização à Ação, que será discutido posteriormente. 
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1.2 Fundamentos do Programa A Formação Contínua do Professor de Inglês: 
um Contexto para a Reconstrução da Prática 

 

Entre as várias possibilidades de se desenhar um programa de formação 

contínua de professores, mais especificamente de professores de inglês, Celani 

(2003) sugere que o processo seja longo e contínuo, estabelecendo relações entre 

a teoria e a prática de sala de aula. Enfatiza, ainda, que o desenvolvimento de um 

processo reflexivo que articule tais relações, necessariamente acarretará em 

mudanças das representações, crenças e práticas desses professores, não 

perdendo de vista o papel prático de intervenção no contexto social da escola 

pública, fazendo com que os professores-alunos participantes sejam agentes de 

transformação no contexto profissional.  

O Programa tem como base um referencial teórico que propicia a reflexão a 

partir da prática em sala de aula, considerada como local de construção de 

conhecimento. A concepção de formação contínua está perfilada na Teoria-Sócio-

Histórico-Cultural (Vygotsky, 1934), que concebe a linguagem como produção 

simbólica que se constitui nas práticas sociais historicamente situadas e que, por 

sua vez, constitui essas práticas. Nessa ótica, o ensino e a aprendizagem são 

vistos como inseparáveis e a aprendizagem traduz-se na transformação do 

comportamento do aprendiz como conseqüência das interações em um dado 

contexto. 

 A questão reflexiva adentra o Programa com a finalidade de criar espaços 

que motivem os professores a refletir sobre a heterogeneidade de sentidos que 

compõem as representações, os valores, as intenções em agir e a própria ação. 

Incluem-se nesse aporte as contribuições de Kemmis (1987:75), que vê na 

reflexão um processo de auto-conscientização; Schön (1983, 1987), na discussão 

sobre reflexão na ação e sobre a ação, orientando-se por princípios e soluções de 

problemas e não por regras; Freire e Shor (1986), que concebem a construção de 
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conhecimento via questionamentos, que nada mais são do que um conjunto de 

reflexões. 

 O Programa pauta-se, também, no conceito do agir colaborativo que, 

conforme exposto por Celani (2003:27), é definido pela situação de igualdade, em 

que os participantes têm a oportunidade de interagir e colocar em discussão os 

sentidos/significados, valores e conceitos que estão na base de suas ações e 

inquietações. Ademais, a colaboração pressupõe co-autoria, co-construção do 

conhecimento, possibilitando a reconstrução do conceito de ensino-aprendizagem. 

A adoção de tal visão de linguagem6 aponta para uma integração entre o conceito 

de reflexão crítica, colaboração e a necessidade de educação contínua na 

formação de professores. 

 

1.3  O módulo Repensando a Fonologia do Inglês: da conscientização à 
Ação 

O módulo aqui descrito passou por várias mudanças, para se adequar às 

necessidades e realidade dos participantes e, obviamente, por ter em seu bojo o 

caráter reflexivo. Na sua concepção inicial (1997 a 1998) o módulo objetivava, 

segundo Lieff (2003), criar condições ao professor-aluno de investigar e refletir 

sobre os aspectos relevantes do sistema fonológico da língua inglesa na 

compreensão e produção da linguagem oral. A reflexão estava ligada à 

conscientização das estratégias utilizadas pelos participantes no processo de 

aprendizagem e, ainda, na percepção do efeito do trabalho junto a outros 

aprendizes, visando a um desenvolvimento contínuo e autônomo.  

A partir de 1999, os objetivos foram redefinidos, a saber: propiciar ao 

professor-aluno a investigação e a reflexão sobre os aspectos significativos para a 

comunicação do sistema fonológico do inglês a partir da experiência como 

aprendiz da sua língua materna (LM), de seu conhecimento prévio e do uso que 
                                                 
6 a visão de linguagem que permeia os documentos oficiais do Programa e que é adotada nesta 
pesquisa será retomada no capítulo teórico. 
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faz da língua. Ademais, o módulo também tinha como meta fornecer ao professor-

aluno ferramentas para que ele pudesse registrar o como aprende com vistas ao 

desenvolvimento contínuo, autônomo e a uma possível ação junto a outros 

aprendizes. 

Atualmente, de acordo com os documentos oficiais do Programa, o módulo 

focal tem como principais objetivos: (1) criar condições para que os professores-

alunos estabeleçam relações entre sua experiência como aprendizes da Língua 

Mãe (LM) e sua experiência como aprendizes de Língua Estrangeira (LE); (2) 

refletir sobre as estratégias utilizadas no processo de aprendizagem; (3) descobrir 

e redescobrir os aspectos relevantes do sistema fonológico do inglês que se 

fazem necessários para a compreensão e a produção da linguagem oral, seja no 

contexto do professor-aluno como usuário dom Inglês ou, em sua atuação em sala 

de aula. O módulo pretende criar condições para um desenvolvimento contínuo e 

autônomo e para uma possível ação junto a outros aprendizes. 

O conteúdo programático do módulo, distribuído nas 18 horas/aula, é 

organizado da seguinte maneira: os professores-alunos, orientados pela 

professora-formadora devem (1) comentar uma experiência de aprendizado bem 

ou mal sucedida e avaliá-la; (2) discutir a importância do inglês como Língua 

Internacional e suas implicações para professores e alunos não nativos; (3) 

relacionar a pronúncia da LM no aprendizado da pronúncia do inglês; (4) discutir 

quais fatores que interferem no aprendizado da pronúncia; (5) entender o uso e a 

importância do quadro fonêmico e a interpretação dos símbolos fonéticos, (6) 

imprimir sentido às vogais, consoantes e combinações de sons, (7) imprimir 

sentido à correspondência entre letra e som; (8) imprimir sentido à palavra, 

incentivando os alunos a pensar além dos sons individuais e pares mínimos, 

estrutura da sílaba, sílabas fortes e fracas, entoação e outras características da 

palavra; e, por último, (9) imprimir sentido à sentença: padrão de acentuação, 

entoação e outras características da sentença. 

Por fim, o módulo propõe algumas tarefas que compreendem notas 

reflexivas, realizadas em pares, pequenos grupos e individualmente, nas quais o 
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foco está no como os professores-alunos aprendem. Entre várias outras, existem 

aquelas que possuem um caráter eminentemente prático como, por exemplo, os 

exercícios de prática no uso do dicionário, a identificação dos símbolos fonéticos 

na tabela de símbolos e a identificação dos símbolos fonéticos com seus 

respectivos sons. 

Esta seção discorreu sobre o contexto histórico, estrutural e teórico do 

Programa A Formação Contínua do Professor de Inglês: um Contexto para a 

Reconstrução da Prática, enfocando, por último, o módulo em que este estudo 

concentra sua investigação. O próximo capítulo trará os alicerces teóricos que 

fundamentam esta pesquisa. 
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CAPÍTULO 2: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo tem como cerne a exposição dos aportes teóricos que 

sustentarão esta pesquisa. Discorro, primeiramente, sobre a importância do 

ensino da língua inglesa sob a ótica da fonética /fonologia e, em seguida, discuto a 

questão da reflexão crítica no contexto de formação contínua. Em um terceiro 
momento, abordo conceitos vygotskianos relevantes a este estudo, tais como: 

mediação e constituição dos processos superiores, ensino-aprendizagem e Zona 

de Desenvolvimento Proximal. Somo a essa rede teórica, questões sobre 

representação na visão de alguns pesquisadores, enfocando também as 

concepções de linguagem e ensino-aprendizagem subjacentes ao ensino de 

línguas.  

 
 
2.1 Um panorama do ensino de LE. 

A atual transformação do mundo em direção a uma comunidade globalizada 

é mais rápida do que parece e, nesse contexto, a língua inglesa, indubitavelmente, 

assume o papel de língua global e torna-se uma das ferramentas mais 

importantes, tanto no âmbito acadêmico quanto no profissional. É nesse contexto, 

em que o inglês tem um papel de língua do mundo, que se faz necessário pensar 

no papel do professor dessa língua estrangeira. De acordo com o que expõe 

Globe e Porter (1980: 56), 

 

(...) ser professor hoje em dia é ser um mediador no encontro 
entre o indivíduo e a massa de informação real, conjetural e mitológica 
que continuamente o ameaça e parece ultrapassá-lo, um encontro no 
qual a seleção e o uso dos conhecimentos é muito mais importante de 
que sua absorção. 
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Sabe-se, no entanto, que o ensino de uma língua estrangeira, e mais 

especificamente da língua inglesa no Brasil, nem sempre foi reconhecido como 

uma maneira de inserção social. Passou por várias mudanças, com movimentos 

de centralização e descentralização, inúmeras reformas e trabalhosas 

reconstruções para recuperar algumas perdas causadas por certas legislações, 

até chegar à nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96, que torna, atualmente, 

o ensino da LE obrigatório nos Ensinos Fundamental e Médio. Complementando a 

nova LDB, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Terceiro e Quarto 

Ciclos do Ensino Fundamental estão alicerçados no princípio da transversalidade, 

propondo uma abordagem com ênfase no desenvolvimento da leitura. 

No entanto, é inegável e preocupante a baixa qualidade do ensino de inglês 

na rede oficial nas últimas décadas. Questiona-se seu ensino, às vezes de forma 

radical, com argumentos negativos sobre a validade de se ensinar uma LE a 

estudantes que mal se alfabetizaram. É de conhecimento geral, também, a 

posição enfática de alguns professores pelo ensino gramatical, desconsiderando 

até mesmo a atual proposta curricular centrada na leitura. Essa postura ocorre, 

muito provavelmente, devido a uma formação que limita o professor ao 

conhecimento tácito, fundado pelas suas representações, intuições e experiências.  

Uma avaliação realizada por Oliveira e Paiva (2001) sobre as condições de 

alguns cursos de Letras no país revela que, contrariando o senso comum de que a 

qualidade do ensino está diretamente ligada à existência de bons equipamentos, o 

que impede uma boa formação de professores de inglês é o alto índice de 

profissionais pouco qualificados, bem como a falta de conteúdos e atividades que 

permitam que os objetivos do curso sejam atingidos. A autora também diz que, 

nos cursos de Letras que objetivam formar professores de Inglês, um dado 

alarmante é o fato de que os alunos que iniciam o curso não falam a língua que 

pretendem ensinar e, mesmo assim, a carga horária dedicada ao ensino da língua 

é pequena. Diante de tal situação, esse professor de línguas pouco preparado 

ingressa no mercado de trabalho, geralmente nas escolas da rede oficial de 

ensino, repetindo orientações que lhe foram prescritas, injetando conteúdo com 
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maçantes exercícios mecânicos, convictos de serem esses os únicos caminhos 

para o ensino de uma LE.  

De acordo com Volpi (2001) em relação à formação de professores, o 

preparo do docente deve estar baseado em dois eixos principais: um sólido 

conhecimento da língua que se vai ensinar, bem como dos aspectos sócio-

culturais que a configuram e a determinam.  

Coerente com a posição do autor acima citado, Celani (1996) traça o perfil 

que seria desejável para o educador de línguas estrangeiras: ser um graduado 

com habilidades para manusear o conhecimento de maneira definida, através de 

uma prática reflexiva construída ao longo do processo e baseada em uma visão 

sócio-interacional crítica da linguagem e do processo de ensino aprendizagem. 

Além disso, o professor deve ser um profissional envolvido em um processo de 

desenvolvimento contínuo e inserido na prática. 

Acredito que um dos grandes desafios reside no preenchimento das 

lacunas deixadas na formação pré-serviço, relacionados à construção do 

conhecimento dos aspectos lingüísticos e fonológicos da língua inglesa, além 

daqueles que objetivam a formação de um profissional reflexivo e crítico. Essa 

carência em termos de conhecimento lingüístico poderia ser minimizada com a 

adoção de um teste de conhecimento do idioma que estabelecesse um parâmetro 

mínimo de conhecimento do idioma em questão, para que o aluno pudesse 

ingressar na graduação. Por outro lado, autoridades responsáveis pelo 

funcionamento dos cursos de Letras deveriam certificar-se de que os professores 

realmente conseguem se comunicar na língua estrangeira e de que o projeto 

pedagógico do curso garante que seus egressos também possam alcançar a 

fluência e acuidade condizentes com a função que pretendem exercer. 
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2.1.1 Um breve histórico sobre as questões da pronúncia no ensino da 
língua inglesa. 

Muitos professores de LE parecem não ter embasamento teórico que 

justifique sua prática pedagógica, no que se refere ao ensino da pronúncia. 

Observa-se, porém, que a importância dada à pronúncia remonta ao início do 

século XX, através dos estudos de Henry Sweet (1845-1912), um conhecido 

foneticista da época. 

Na realidade, desde o século XVI existe uma preocupação com a 

pronúncia. O livro The English Schoolmaster (1602) de Dexter v. Burby é o 

primeiro que dá ênfase ao ensino da fonologia do inglês ao trazer uma descrição 

do alfabeto em inglês e sua pronúncia, que deveria estar próxima da pronúncia do 

falante nativo. A preocupação com aspectos fonológicos foi colocada de lado no 

século XIX, com a eclosão do Método de Gramática e Tradução, mas ressurge no 

início do século XX, com o Reform Movement que se opôs ao método anterior, 

perfilado por três princípios: a primazia da fala, a centralização de textos 

interligados como centro de processo ensino-aprendizagem e uma abordagem 

oral em sala de aula. 

Resgatando questões fonéticas, Sweet (1899, apud Celani, 1997), com o 

livro The practical Study of Languages, deu credibilidade científica ao ensino de 

línguas, enfatizando o conhecimento fonético. Na mesma esteira, Jespersen 

(1904), outro foneticista, enfoca a transcrição fonética para superar as dificuldades 

com a palavra escrita. Seu objetivo era obter uma boa pronúncia semelhante à 

pronúncia de um falante nativo.  

A ênfase nos estudos de transcrição fonética alongou-se até meados dos 

anos 50. Dois conhecidos estudos que enfocam esse aspecto do ensino-

aprendizagem de LE nesse período são Fries (1945, apud Celani, 1997) e Lado 

(1957, apud Celani, 1997), que trazem como princípio a análise contrastiva, ou 

seja, a comparação de dois sistemas sonoros. Tal análise possibilita a previsão de 

problemas que um estudante de uma segunda língua possa ter. 
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Em 1967, com a publicação do artigo de Pit Corder, “The significance of 

learners' errors”, o erro passou a ser visto como parte do processo de 

aprendizado. Selinker (1972, apud Celani, 1997) cunhou o termo interlanguage, a 

língua própria do aprendiz. Segundo especialistas, durante as décadas de 70 e 80, 

o ensino da pronúncia mereceu pouca atenção devido à ênfase, na época, ao 

ensino da gramática. Com o advento da Abordagem Comunicativa, veio a tona a 

necessidade do ensino da pronúncia, pois o foco passou a ser na linguagem oral, 

apesar de não ter como objetivo principal a proximidade com a pronúncia do 

falante nativo. Um falante não-nativo deveria ter uma pronúncia adequada para 

que ele fosse entendido ao se comunicar (threshold level), como aponta Celce-

Murcia et al (1996:7)7:  

 

(…) Se eles estiverem abaixo do nível de inteligibilidade de pronúncia, 
eles terão problemas na comunicação oral não importa o quão 
excelente seja o controle deles da gramática da lingual inglesa e do 
vocabulário. 

 

O falante de uma única língua acredita que os sons correspondem a um 

sistema básico universal de sons da fala do ser humano. No aprendizado de uma 

LE, se essa idéia prevalecer ao longo do aprendizado, enquanto persistir, pode 

interferir negativamente na percepção e na produção oral do estudante. Assim, é 

importante que o aluno seja exposto a uma apresentação detalhada dos dois 

sistemas fonológicos a fim de que ele se conscientize sobre as diferenças e 

semelhanças entre os sons de um e outro idioma que, por não serem exatamente 

iguais, podem interferir no significado, afetando o entendimento e a comunicação. 

 No plano da pronúncia, o aluno principiante enfrenta algumas dificuldades, 

tais como: interpretação oral das palavras escritas em inglês que, por vezes, se 
                                                 
7 Tradução minha a partir do original: “(...) if they fall below this threshold level of pronunciation, 

they will have oral communication problems no matter how excellent and extensive their control of 

English grammar and vocabulary might be!” (Celce-Murcia et al, 1996:7) 
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apresentam de forma irregular; um esforço muscular e uma movimentação do 

sistema articulatório, especialmente da língua, significativamente diferentes, 

quando comparadas à fonética do português, causando desvios de pronúncia; e 

mudanças na questão de acentuação tônica que influenciam o ritmo. É 

indispensável, portanto, com o intuito de minimizar essas dificuldades, fazer com 

que o ensino dos símbolos fonéticos e dos respectivos sons da língua inglesa 

ocorra desde o início no aprendizado. 

 Nessa direção, os professores precisam não só saber como proceder nessa 

prática como também não podem perder de vista os objetivos e as necessidades 

do aluno. Para tal, o conhecimento fonético/fonológico é imprescindível, pois não 

se pode ensinar um conteúdo que não se domina. De acordo com a abordagem 

comunicativa, largamente utilizada nos dias de hoje em vários institutos de ensino 

de idiomas, o ensino da fonética/fonologia deve centrar-se na comunicação. 

Dentro dessa abordagem, objetivo do aluno de inglês como LE não deve ser o de 

obter a pronúncia de um falante-nativo, mas sim o de utilizar a LE para se 

comunicar, ou seja, entender e ser entendido. Tal abordagem ao ensino da 

pronúncia revela uma visão de linguagem distinta da visão de linguagem dialógica 

aqui adotada. 

Um trabalho que se aproxima dessa visão dialógica é o de Dolz e 

Scheneuwly (2004) que, apesar de tratarem da língua materna, adotam os 

pressupostos teóricos aqui adotados. Segundo os autores, o conceito de gênero 

auxilia a definir qual a finalidade de aprender a se comunicar de acordo com 

determinadas situações sociais, levando em consideração aspectos como, por 

exemplo, as diferenças de vocabulário, das formas lingüísticas, da organização 

textual, até chegar em aspectos relacionados à pronúncia. A clareza da pronúncia 

em uma apresentação feita em rádio é mais importante do que em uma reunião na 

qual os envolvidos estão presentes em um mesmo local, pois na segunda situação 

há a possibilidade de utilizar gestos e mímica para complementar ou confirmar 

determinada informação.  
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Os autores discutem que há a necessidade de se construir um objeto de ensino- 

aprendizagem delimitado e definido para que, então, o ensino do texto oral ganhe 

legitimidade e pertinência em relação aos saberes de referência, às expectativas 

sociais e às potencialidades dos alunos.  

 

De acordo com o que expõem Dolz e Scheneuwly (2004), não há como considerar 

a linguagem oral como um mero funcionamento da fala, sem levar em 

consideração a entonação, a acentuação e o ritmo. Os autores ressaltam também 

a importância de se diferenciar a linguagem oral espontânea - que definem como 

uma fala improvisada, imprevisível em situação de interlocução conversacional 

que constitui um modelo relativamente idealizado - das produções orais 

restringidas por uma origem escrita, a qual os autores denominam "escrita 

oralizada".  

 

Ainda segundo os autores e de acordo com a perspectiva de linguagem adotada 

nesta investigação, por razões socioculturais historicamente recuperáveis, as 

produções orais são, na grande maioria das vezes, julgadas conforme as normas 

da escrita padronizada. Tal representação é equivocada, pois não existe, segundo 

os autores, um locutor-ouvinte ideal, que fale de maneira totalmente previsível e 

normalizada, em situações de comunicação delimitadas.  

 

Para finalizar esta seção, acho importante ressaltar, mais uma vez, que, apesar de 

os autores mencionarem fatos ligados ao ensino de Língua Materna (LM), no caso 

o ensino do francês, e de esta investigação tratar do ensino de inglês como Língua 

Estrangeira, acredito ser possível fazer essa transferência, uma vez que não 

encontrei, na literatura sobre ensino de LE, textos que tratassem das questões 

próprias da fonologia dentro da perspectiva de linguagem aqui adotada. 
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2.2 A linguagem e seu caráter dialógico na teoria bakhtiniana 

A linguagem constitui a centralidade na obra de Bakhtin. Ao abordar sua 

origem e desenvolvimento, Bakhtin/Volochinov (1929/1995) verifica que a 

linguagem deve ser entendida a partir das relações sociais, ou seja, na 

organização econômica e sócio-política da sociedade. A linguagem é concebida, 

então, como o resultado da atividade humana coletiva, fundada nas necessidades 

de comunicação social.  

Esse pensamento vai de encontro com as duas correntes lingüísticas e 

as suas respectivas filiações filosóficas no início do séc. XX: com o 

subjetivismo individualista, ligado ao Romantismo, representado por Vossler 

na área da lingüística e seus discípulos, para quem o enunciado era um ato 

individual, ou seja, a linguagem era concebida como um ato psíquico 

monológico isolado; e com o objetivismo abstrato, ligado ao Racionalismo, 

tendo Saussure como seu principal representante lingüístico, o qual 

concebia a linguagem como um mero sistema de formas estruturais.  

Ao analisar os fenômenos lingüísticos, Bakhtin/Volochinov 

(1929/1995) critica ambas as correntes pelas suas limitações em seus 

pressupostos e por não apresentarem uma dimensão histórica e viva da 

linguagem, tendo um sujeito ativo e criativo com possibilidades e espaço 

para utilizá-la como elemento primordial de expressão e aquisição de 

conhecimentos num processo marcado pela interação.  

Assim, esse filósofo formula uma terceira possibilidade para o estudo 

da linguagem, entendida como um processo de interação verbal entre 

falantes inseridos em contextos específicos determinados por fatores 

intencionais, afetivos e sociais. O caráter interativo da linguagem supera 

dialeticamente as duas posições dicotômicas existentes e se coloca como 
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base do arcabouço bakhtiniano. Como afirma Bakhtin/Volochinov 

(1929/1995: 123): 

 

A verdadeira substância da língua é constituída pelo fenômeno social 
da interação verbal, realizada por meio da enunciação ou das 
enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade 
fundamental da língua. 

 

Para Bakhtin/Volochinov, a enunciação é o produto da interação de dois 

indivíduos socialmente organizados, ou seja, implicados numa relação dialógica 

com outros sujeitos falantes e, mesmo não havendo um interlocutor real, este 

pode ser substituído por um representante ideal, porém constituído das diversas 

vozes que deixaram suas marcas na temporalidade.  

Nessa direção, entende-se que todo enunciado pressupõe aqueles que o 

antecederam e todos que o sucederão; está prenhe de idéias, teorias, 

concepções circundantes e pré-existentes em situações formais ou informais. 

Esse eterno inacabamento, essa constante ressignificação confere à linguagem 

um caráter dialógico, associado não só à questão do diálogo entre interlocutores, 

mas no diálogo interno entre discursos que configuram uma cultura. 

A linguagem é vista sob uma perspectiva de totalidade integrada à vida 

humana, ou seja, pertence à história e, como tal, não pode ser concebida como 

um produto acabado; muito pelo contrário, nesse processo de interação dialógica, 

a linguagem caracteriza-se por um inacabamento composto por vozes em 

concorrência, enfim, uma construção híbrida. O dialogismo é, pois, a viga mestra 

do sistema teórico bakhtiniano. 

Reportando-se para esta investigação, faz-se pertinente olhar mais de 

perto as relações dialógicas que tomam forma e sentido nas vozes dos 

participantes. A partir daí, observar e analisar as representações subjacentes que 

constituem o “eu” dos envolvidos nas interações. 
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 O dialogismo respalda a discussão de uma série de conceitos que não 

foram vislumbrados pelas tendências lingüísticas contemporâneas. A alteridade 

se fundamenta também no processo dialógico, pois o “outro” é imprescindível na 

constituição do “eu”. Nas palavras de Bakhtin/Volochinov (1929/1995:36):  

 

Na vida agimos assim, julgando-nos do ponto de vista dos outros, 
tentando compreender, levar em conta o que é transcendente à nossa 
própria consciência: assim levamos em conta o valor conferido ao 
nosso aspecto em função da impressão que ele pode causar em 
outrem. 

 

 Como já foi discutido, toda enunciação procede de alguém e se dirige para 

alguém e, nesse sentido, o sujeito, ao definir-se em relação ao “outro”, define-se 

também em relação ao coletivo. Interessante salientar, aqui, a prevalência do 

social igualmente presente nos postulados vygotskianos na constituição do sujeito 

por meio da linguagem. 

 Por fim, a abrangência dialógica da linguagem, que permite uma 

apropriação do movimento dos fenômenos sociais em toda a sua pluralidade e 

diversidade, favorece uma aproximação com o outro que existe fora de mim e 

que, portanto, não sou eu, mas que fundamenta essencialmente a formação do 

que sou.  

 

2.3  A reflexão crítica na formação de professores 

 A reflexão crítica é, na atualidade, um conceito discutido por pesquisadores 

em cursos de formação. Esta seção traz a gênese dessa nova concepção de 

professor debatida por alguns pesquisadores, a saber: Dewey (1959), Freire 

(1970), Kemmis (1987), Shön (1987), Smyth (1992), Zeichner (1992) e Brookfield 

(1995). 
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2.3.1 A formação contínua 

 As atuais transformações sócio-político-econômico-culturais têm causado 

uma reavaliação do papel da escola em suas funções e estrutura organizacional e 

o tema formação contínua tem sido enfatizado em muitas pesquisas em educação. 

Entende-se por formação um processo longo e contínuo, conjugado com a prática 

de sala de aula, privilegiando o desenvolvimento do processo reflexivo que possa 

acarretar mudanças nas representações e práticas pedagógicas docentes. 

A visão de formação contínua implica tempo e pessoas qualificadas para 

que seja feito o acompanhamento de todo o processo. A noção de processo, e 

não de produto, está intimamente ligada ao conceito de formação contínua. 

Devido ao aspecto longitudinal, a formação contínua tem como uma das barreiras 

a desistência de alguns professores durante o processo. Todavia, existem aqueles 

que buscam autonomia e mais investimentos na construção de práticas, com base 

na colaboração e na inovação, rompendo, assim, com o individualismo e a rotina. 

A terminologia que remete ao desenvolvimento profissional docente é 

ampla e muitos termos, alguns pejorativos, são utilizados inadequadamente como 

sinônimos, a saber: aperfeiçoamento, reciclagem, treinamento, desenvolvimento, 

capacitação, formação em-serviço, formação permanente e formação contínua. Há 

de se ressaltar que alguns desses termos possuem uma conotação negativa, 

desvalorizando a prática docente e, certamente, devem ser apagadas do âmbito 

educacional. Assim, se faz necessário repensar a natureza de tantos tipos de 

“formação”, para que os profissionais da educação possam tornar-se co-autores 

do saber a partir de experiências partilhadas. 

Nessa perspectiva, acentua-se a importância da reflexão na formação 

contínua para o desenvolvimento pessoal e profissional do professor. O “pensar-

sobre-o-pensar” corresponde aos momentos de reflexão na ação e sobre a ação. 

É o que será discutido na próxima seção. 
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2.3.2 A Reflexão crítica 

A origem da perspectiva docente reflexiva remete a Dewey (1959), o grande 

pioneiro na discussão sobre a importância do ensino reflexivo. O autor defendia a 

necessidade de formar professores que viessem a refletir sobre sua própria 

prática, na expectativa que a reflexão servisse como um instrumento de 

desenvolvimento do pensamento e da ação.  

Esse filósofo assevera que o pensamento comum é um ato rotineiro 

característico do ser humano, diferente do pensamento reflexivo, que é uma 

seqüência de idéias em que cada uma dá seqüência à outra e serve de apoio à 

idéia anterior. Como afirma o autor (1933/1959:14), 

 

Em qualquer pensamento reflexivo, há unidades definidas, ligadas 
entre si de tal arte que o resultado é um movimento continuado para 
um fim comum.  

 

Apoiado nos pressupostos do pensamento de deweiano, Schön (1987) 

formula sua perspectiva em torno de três aspectos distintos: (1) conhecimento-na-

ação; (2) reflexão-na-ação; e (3) reflexão-sobre-a-ação. O primeiro refere-se ao 

fazer espontâneo sem ter embasamento em teorias, ou seja, é o conhecimento 

tácito, não sistematizado. O segundo permite uma reorientação da ação no exato 

momento em que está atuando, isto é, o conhecimento está muito baseado nos 

aspectos práticos da ala de aula, sem, entretanto, poder refletir e justificar suas 

ações com base em teorias de ensino-aprendizagem. O terceiro implica uma 

reflexão após a ação e tem caráter retrospectivo, em outras palavras, um 

distanciamento, um olhar distinto daquele que vivenciou a ação. Ainda, um outro 

momento desse processo pode ser caracterizado pela reflexão sobre a reflexão-

na-ação, em que o profissional procura compreender a ação, elabora sua 

interpretação e tem condições de criar alternativas para uma situação conflituosa. 
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Schön (1987) introduz, assim, um novo paradigma que valoriza o 

conhecimento que surge a partir da prática e da reflexão sobre a prática. Ademais, 

contribui para popularizar e ampliar as teorias sobre a epistemologia da prática na 

área de formação. Nessa direção, alguns pesquisadores enfatizam que a reflexão 

deve envolver a capacidade de ser crítico em relação a si próprio e em relação à 

realidade que o cerca, uma vez que possibilita o desenvolvimento de novos 

significados, novas formas de pensar, de agir e, mais, possibilita uma 

transformação social. 

Kemmis (1987) postula que a reflexão crítica implica um processo de auto-

avaliação, ou seja, o professor deve se colocar dentro de sua ação, na história da 

situação, participando da atividade social, colocando-se criticamente diante da 

problemática em questão. Essa visão pressupõe, portanto, olhar para as teorias 

de um modo analítico a fim de se compreender as práticas educacionais por meio 

da mudança deliberada e refletida dessas práticas (Liberali, 2000:10).  

Zeichner (1992), elenca três perspectivas que podem ser utilizadas 

conjuntamente no processo crítico reflexivo: (1) a prática reflexiva deve ser focada 

na atuação profissional dos professores, bem como nas condições sociais em que 

esta ocorre; (2) o reconhecimento por parte dos professores de que seus atos são 

políticos, implicando que esses atos podem ser direcionados a objetivos 

democráticos emancipatórios; (3) a prática reflexiva, como prática social, só pode 

acontecer em ambientes coletivos, o que significa que as escolas devem ser 

transformadas em comunidades de aprendizagem nas quais os professores se 

apóiem e se estimulem mutuamente. 

Brookfield (1995) acentua a importância da reflexão crítica no 

desenvolvimento pessoal e profissional do professor, ao examinar e avaliar sua 

prática a partir de quatro pontos de vista: (1) pela autobiografia como educador e 

aprendiz; (2) pela ótica dos alunos; (3) pelas experiências dos colegas; (4) pela 

literatura teórica. Aqui, retomam-se as colocações vygotskianas no que concerne 

aos instrumentos de mediação na construção colaborativa do conhecimento e a 

importância do “outro” na constituição do “eu” (Bakhtin/Volochinov, 1929/1995). 
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Inserido no quadro da pedagogia crítica, cujo cerne reside na transformação 

da natureza da escolarização e na sociedade, Freire (1970: 27) assevera que o 

objetivo da reflexão crítica é o de levar os indivíduos a “profundamente darem-se 

conta da realidade sócio-cultural que molda as suas vidas, bem como da 

capacidade de transformar essa mesma realidade agindo nela”.  

Nessa direção, Freire aponta para a questão da tomada de consciência das 

estruturas de opressão, que pode acontecer em três momentos: (1) consciência 

ingênua ou intransitiva, quando o individuo está preocupado apenas em satisfazer 

suas necessidades mais elementares no quadro social; (2) consciência transitiva, 

que configura o momento em que o individuo percebe uma cultura de silêncio e 

repressão, porém não possui força para atuar no contexto e fazer reivindicações; 

(3) conscientização, momento que caracteriza envolvimento dialógico de 

questionamento e validação das normas sociais, dos códigos culturais e das 

ideologias. Freire considera que tal processo não deva ficar apenas limitado à 

tomada de consciência, mas às ações coletivas de intervenção contra as 

estruturas de injustiça. 

Embasado pelos ideais freireanos, Smyth (1992), propõe quatro ações para 

compor o processo reflexivo crítico: descrever, informar, confrontar e reconstruir. 

No descrever, o professor apresenta suas ações sem julgamento de valor para, 

em um próximo momento, estudar seu significado; o informar é a etapa na qual o 

professor busca conhecimentos sobre os princípios, muitas vezes inconscientes, 

que embasam suas ações descritas anteriormente; está relacionado ao 

entendimento das teorias que sustentam as ações; no confrontar o professor deve 

se posicionar sobre suas ações dentro de seu contexto histórico e refletir 

criticamente sobre as crenças que subjazem suas ações; e finalmente, o 

reconstruir está relacionado à proposta de emancipação do professor. Nesse 

momento o professor questiona quais são as implicações das suas ações como, 

por exemplo, o seu papel na formação de cidadãos críticos. 

Trazendo as discussões apresentadas para o foco desta investigação, o 

módulo objetiva a conscientização das ações do professor-aluno, para que ele 
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possa estabelecer ligações entre as questões fonológicas abordadas no curso e o 

conteúdo desenvolvido nos outros módulos. Como quer Freire (1970), para que 

seja possível que o ensino - aprendizagem ocorra de maneira crítica, há a 

necessidade da presença de educadores e de educandos que sejam criadores, 

investigadores, inquietos, rigorosamente curiosos e persistentes. 

O módulo também tem por objetivo tratar da reflexão crítica em relação ao 

que é definido como simetria invertida, segundo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica.  Segundo o 

documento, a preparação do professor tem uma característica específica, pois ele 

aprende a profissão em um lugar similar àquele em que vai atuar, porém em 

situação inversa. Mello (2001:6) acrescenta que, durante o processo de formação 

do professor, ele vive o papel de aprendiz, ou seja, o mesmo papel que seu aluno 

viverá quando o futuro professor estiver atuando em sala de aula.  

 

Lombardi (2003) discute também a simetria invertida mostrando como as 

situações de ensino-aprendizagem vividas pelo futuro professor durante toda sua 

trajetória escolar são constitutivas do papel que ele exercerá como docente. Na 

mesma linha de pensamento, Gandin (2001), ao comentar a formação do 

professor brasileiro, ressalta que a maioria dos futuros professores irá utilizar 

metodologias que já experienciou como aluno.  

 

Voltando aos objetivos do módulo em estudo nesta pesquisa, é possível 

dizer que, no contexto de formação de professores reflexivos em serviço é 

fundamental considerar a situação de simetria invertida apresentada acima.  

Esta seção discutiu a importância da reflexão critica no contexto de 

formação contínua na ótica de alguns autores. Todo este aporte teórico discutido 

nas seções anteriores está em consonância com as questões da Teoria Sócio-

Histórico-Cultural (1934), já que as interações entre indivíduos são constitutivas do 

social mediadas pela linguagem. É o que será enfocado na próxima seção. 
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2.4 A Teoria Sócio-Histórico-Cultural 

A Teoria Sócio-Histórico-Cultural desenvolvida inicialmente por Vygotsky 

(1934) tem como alicerce os pressupostos teóricos do materialismo histórico-

dialético de Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), cujos 

princípios são o sustentáculo para a elaboração da tese vygotskiana sobre o 

desenvolvimento humano profundamente enraizado na sociedade e na cultura. 

Em síntese, essa teoria visa analisar o desenvolvimento dos processos 

psicológicos superiores, a partir da internalização de práticas sociais específicas, a 

importância dos instrumentos de mediação (ferramentas e signos) na constituição 

dos processos psicológicos superiores e a compreensão do funcionamento desses 

processos. De maneira ampla, essa teoria tem contribuído para a educação, ao 

passo que aborda características psicológicas tipicamente humanas, suscitando 

questionamentos, diretrizes e formulações de alternativas no plano pedagógico. 

 

2.4.1 A constituição dos processos psicológicos superiores e a mediação 

 Na formulação da Teoria-sócio-histórico-cultural, a gênese social do 

desenvolvimento é evidenciada por meio da interação entre planos psicológicos: 

intersubjetivo e intra-subjetivo. Ao dizer que o sujeito constitui suas formas de 

ação em atividades e sua consciência nas relações sociais, Vygotsky (1934/2000) 

aponta caminhos para a superação da dicotomia social/individual, pois a ação do 

sujeito é considerada a partir da ação entre sujeitos e o sujeito só é sujeito no 

contexto social. 

Vygotsky (1934/2000) estabelece um novo caminho para descrever e 

compreender os conteúdos e estruturas psicológicas, bem como para explicar a 

constituição dos processos psicológicos superiores, que são entendidos como 

processos mentais tipicamente humanos, histórica e socialmente constituídos, que 

incluem a capacidade de planejamento, memória voluntária, pensamento lógico, 

solução de um determinado problema e imaginação.  
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A formação desses processos envolve a existência de mecanismos 

psicológicos que tornam possível o domínio dos instrumentos fornecidos pela 

cultura, assim como a regulação do próprio comportamento (Vygotsky 1934/2000). 

Ao internalizar experiências proporcionadas pela cultura, o sujeito reconstrói, já 

em nível intrapsicológico, o que lhe foi fornecido externamente e aprende a 

organizar os próprios processos mentais.  

Essa transformação psicológica em dois estágios é definida como processo 

de internalização, da qual participam instrumentos de mediação, especialmente os 

semióticos.  Essa operação não deve ser concebida como um acúmulo sucessivo 

de eventos com caráter aditivo, ou ainda, visto como substituições de funções 

psicológicas mais avançadas. O alcance de formas superiores ocorre de modo 

descontínuo, uma espécie de integração dialética, de reorganização, de revolução 

das atividades psíquicas do indivíduo, resultante de interações com o meio social 

em que vive.   

A atividade instrumental reforça a relação intrínseca existente entre 

instrumentos de mediação, meio social e processo de internalização, como fator 

constituinte dos processos psicológicos superiores. Nessa relação, a linguagem é 

vista como um instrumento central de mediação na formação desses processos. 

Ademais, é norteada para o “outro” social (no plano interpsicológico) e para o 

próprio indivíduo em seu desenvolvimento subjetivo e cognitivo (plano 

intrapsicológico). 

No que diz respeito a este estudo, no módulo focal desta pesquisa, a 

mediação pode ocorrer de diversas maneiras, como por exemplo, através da 

relação com o “outro”, ou seja, professores-alunos entre si, com o professor-

formador ou, ainda, por meio de discussões e atividades desenvolvidas em grupo. 

Ainda, a mediação pode ocorrer por meio de instrumentos ou ferramentas como, 

por exemplo, o uso do dicionário para a realização de algumas das tarefas 

propostas pela professora-formadora.  
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2.4.2 Interação entre aprendizado e desenvolvimento 

Na teoria sócio histórico cultural, a relação entre desenvolvimento e 

aprendizagem é um aspecto importante a ser enfatizado na psicologia ligada à 

educação, já que o autor valoriza a escola, o professor, a intervenção pedagógica 

na formação do sujeito. Visto por essa ótica, o processo se distingue das posturas 

inatistas e dos processos de maturação do organismo, bem como das posturas 

empíricas que enfatizam a supremacia do meio no desenvolvimento. Dada a 

ênfase nas questões sócio-históricas, Vygotsky (1934/2000) assevera que o 

desenvolvimento e aprendizagem estão inter-relacionados desde o nascimento da 

criança.  

Referindo-se ao desenvolvimento e à aprendizagem, Vygotsky (1934/2000) 

postula que o conhecimento construído informalmente, resultante das experiências 

pessoais concretas do indivíduo é denominado conhecimento cotidiano ou 

espontâneo. Por sua vez, o conhecimento construído através do ensino 

sistemático, adquirido nas interações escolarizadas é denominado conhecimento 

científico. 

Esses dois tipos de conhecimento se relacionam e são as bases da ação do 

ensino escolar na formação geral do indivíduo, ou seja, a escola tem o papel de 

desencadear o processo, motivando e desafiando o aluno para o desenvolvimento 

e a formação de novos conceitos. Essa inter-relação pressupõe a existência de 

conflitos e tensões que, posteriormente, geram a consolidação de formas de ação. 

Assim, o potencial do indivíduo não se atualiza pela influência social, como se já 

fosse algo pré-suposto, mas que se estabelece na ocorrência concreta de 

capacidades emergentes que se manifestam em algum grau, embora, ainda, com 

apoio de outros sujeitos.  

Nessa perspectiva, Vygotsky afirma que existem dois níveis de 

desenvolvimento: o nível real e o nível proximal. O autor expõe que a instrução 

deve estar localizada na Zona Proximal de Desenvolvimento (ZPD). O 

desenvolvimento real refere-se às conquistas já adquiridas, ou seja, as que o 
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indivíduo consegue realizar sozinho, sem o auxílio de um par mais experiente. Já 

o desenvolvimento potencial diz respeito às atividades que o indivíduo é capaz de 

realizar com a ajuda de uma outra pessoa, isto é, um mediador ou um par mais 

experiente. O papel do par mais experiente não é exclusivamente desempenhado 

pelo professor, mas pode ser também desempenhado por um outro aluno.  

Portanto, a interação com o outro, mediada pela linguagem, possibilita ao 

indivíduo atingir o desenvolvimento real. Na perspectiva vygotskyana, o conceito 

de ZPD indica que o conhecimento é construído através da ação partilhada. 

Estabelecendo a ligação desse conceito com o foco desta investigação, o ensino-

aprendizagem dos aspectos da fonologia do inglês na formação de professores, 

bem como o processo de conscientização dos conceitos trabalhados em sala de 

aula ocorre, principalmente, através da interação entre professor-formador e 

professor-aluno.  

Nesta pesquisa, compreende-se o conceito de ZPD sob a perspectiva de 

Schneuwly (1992), que o vê como zona de tensão em que se debatem as 

exigências exteriores e as possibilidades interiores. O pesquisador ressalta que o 

ensino não faz surgir novas funções psíquicas, mas dispõe de instrumentos e 

condições para que o indivíduo possa construir essas funções psíquicas. Assim, o 

conceito de ZPD ressalta a importância da ação colaborativa entre os participantes 

e destaca, ainda mais, a interação como aspecto fundamental no processo ensino-

aprendizagem.  

No tocante à educação, é válido dizer que esta se apresenta como um 

componente importante para o confronto de informações culturais, que possibilita 

o continuum processo do conhecimento e da constituição do psiquismo do 

indivíduo, já que possibilita a análise e a generalização dos elementos da 

realidade: o pensamento conceitual que modifica o modo de ver e de se relacionar 

com o mundo. 
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No quadro de formação contínua, a relação dialética entre teoria e prática 

pressupõe conflitos e tensões que são essenciais para que se desencadeie o 

processo reflexivo, que consiste, em suma, na análise da ação do professor na 

tentativa de compreender como ele enfrenta as diversidades na sala de aula, além 

de como ele utiliza as ferramentas teóricas para reconstruir sua ação. Nesse 

quadro, a atividade do professor é informada pela leitura que ele faz da realidade, 

ou seja, das suas representações do mundo que o cerca, levando em conta sua 

história particular e social. É o que será visto na próxima seção.  

 

2.5  Representação 

 Nesta seção discorro sobre o conceito de representação social adotado 

neste estudo e, em seguida, abordo os conceitos de linguagem, tendo em vista o 

pensamento filosófico bakhtiniano. Além disso, trago as concepções mais 

significativas das teorias de ensino-aprendizagem das últimas décadas pertinentes 

para o desenvolvimento deste estudo. 

 

 2.5.1 O conceito de representação 

O conceito de representação social é amplamente discutido por vários 

autores e tais discussões têm repercussões nos enfoques teórico-metodológicos 

nas pesquisas que utilizam tal arcabouço teórico.  

O termo representação, propósito deste estudo, é expresso por várias 

denominações que devem estar em harmonia com o enfoque teórico-metodológico 

utilizado. Alguns autores o concebem como crenças8; Barcelos (2001), por 

                                                 
8 O termo crença é discutido por alguns autores, entre eles, Barcelos (2001, apud Freire & Lessa, 

2003), concebido como opiniões e idéias “pessoais, contextuais, episódicas e que têm origem nas 

experiências, na cultura, no folclore, podendo ser internamente inconsistentes e contraditórias” 

Pajares (1992), Richardson (1996) e Rokeach (1968) são outros autores que discutem “crenças”. 
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exemplo, adota esse termo, entendido por ela como opiniões e idéias a respeito 

de algo ou alguém. A autora ressalta a relação estreita entre pensamento e ação 

quando discute o que chama de crenças. Diversos autores, tais como Pajares 

(1992), Richardson (1996) e Rokeach (1968, apud Freire e Lessa, 2003) dizem 

que uma investigação sobre crenças deve abarcar não somente as escolhas 

lexicais presentes nos discursos orais e/ou escritos, mas também as intenções 

manifestadas e as ações realizadas. 

Nesse debate conceitual, vemos também a noção de representação de 

Magalhães (2004: 66), que não perde de vista as questões sócio-histórico-

culturais discutidas por Vygotsky (1934/2000), Bakhtin (1953/2000), Habermas 

(1981) e Bronckart (1997), ao concebê-la como: 

 

(...) uma cadeia de significações, construídas nas constantes 
negociações entre os participantes da interação e as significações, as 
expectativas, as intenções, os valores e as crenças referentes a: a) 
teorias do mundo físico; normas, valores e símbolos do mundo social e 
as expectativas do agente sobre si mesmo como ator em um contexto 
particular. As representações são sempre construídas dentro de 
contextos sócio-históricos e culturais, e relacionadas a questões 
políticas, ideológicas e teóricas, e, portanto, a valores e verdades que 
determinam quem detém o poder de falar em nome de quem, quais são 
os discursos valorizados e a que interesses servem. 

 

 

Ainda, nesse percurso terminológico, ressalto o conceito de representações 

sociais (Moscovici, 1961, apud, Freire & Lessa, 2003:170), a partir do conceito de 

representações coletivas de Durkheim (1898), essenciais nas pesquisas em 

psicologia social. Moscovici (1984:10) postula que as representações sociais são 

 

(...) entidades sociais, com vida própria, que se comunicam entre si, se 
opõem umas às outras e se transformam, em harmonia, com o curso 
da vida; desaparecem somente para ressurgir sob novos aspectos. 
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Nesta perspectiva, o autor aponta para uma natureza dinâmica da 

construção das representações sociais em constante transformação.  

Ainda, Moscovici (1984:26) complementa que "as representações sociais 

possuem uma função constitutiva da realidade", pois, se por um lado as 

representações preparam e orientam as ações de cada indivíduo, por outro elas 

têm um papel ativo por serem responsáveis pela reconstituição dos elementos do 

meio nos quais as ações acontecem, permitindo que o indivíduo reinterprete os 

conhecimentos científicos e que esses possam ser incorporados ao cotidiano.  

Reportando-se ao quadro de formação contínua, entendo que toda 

interação humana pressupõe representações sociais compartilhadas que 

influenciam e transformam o comportamento docente. Por isso, a importância de 

um saber reflexivo na e sobre a prática pedagógica, que possa superar a relação 

linear e mecânica ainda tão centralizadora nas salas de aula em qualquer 

disciplina. 

Neste estudo, tomo como ponto de partida o conceito de representações 

adotado por Freire e Lessa (2003), que vêem as representações sociais como 

sócio-histórica e culturalmente construídas e compartilhadas, considerando-se a 

existência de um processo dialético do social para o indivíduo na constituição 

desses conceitos, que são formados e transformados através da linguagem. 

Seguindo Freire e Lessa (2003:174), nesta pesquisa entendo, então, 

representações como: 

 

(...) maneiras socialmente construídas de perceber, configurar, 
negociar, significar, compartilhar e/ ou redimensionar fenômenos, 
mediadas pela linguagem e veiculadas por escolhas lexicais e/ ou 
simbólicas expressivas que dão margem ao reconhecimento de um 
repertório que identifica o indivíduo e sua relação sócio-histórica com o 
meio, com o outro e consigo mesmo. 
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Encerro aqui a seção que apresentou os fundamentos desta investigação e 

passo, agora, à apresentação do capítulo que trata da metodologia utilizada nesta 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA DE PESQUISA 

 
 

Neste capítulo apresento o caminho que segui para abordar a realidade, ou 

seja, conduzir minha pesquisa. Tal caminho se inscreve dentro do que Kuhn 

(1970) chama de paradigma, pois delimita a definição do problema de pesquisa, 

do método de observação e de análise.  

 
 

3.1 Tipo de pesquisa 

Esta pesquisa foi desenvolvida dentro do paradigma fenomenológico, uma 

vez que entendo, conforme Liberali, A. (2004), que a realidade é constituída pela 

visão de mundo das pessoas envolvidas com o fenômeno. Analiso, neste trabalho, 

as representações sociais de uma professora e seus alunos e entendo que as 

representações são as realidades percebidas pelos envolvidos na pesquisa. Como 

pesquisadora, procuro interpretar essas representações a fim de ter uma 

compreensão mais clara do problema proposto, ou seja, conforme Lincoln e Guba 

(1985, apud Liberali, A., 2004), a pesquisa interpretativista possibilita encontrar os 

sentidos dados pelos agentes à realidade que os circunda (no caso, a professora-

formadora e alunos), e não explicar tal realidade.  

Esta investigação está inserida em um quadro de pesquisa de base crítica, 

por ter seu foco na interação dos participantes e por ver os participantes como 

agentes que buscam a transformação e a emancipação através da reflexão crítica.  

O método de pesquisa adotado aqui é o qualitativo, que determina a 

maneira pela qual os dados foram interpretados. Conforme Minayo (1995), o 

método qualitativo trata do estudo dos significados e das relações humanas. 

Como nesta pesquisa discuto as representações sociais de seus participantes, a 

escolha da metodologia qualitativa se justifica, pois é a mais adequada para 
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trabalhar com o universo de significados, crenças e valores, os quais não podem 

ser reduzidos a um trabalho quantificável.  

Além disso, esta pesquisa é de base etnográfica, porque, conforme a 

definição de Nunan (1992), há uma preocupação com a observação das 

características culturais de um grupo em seu ambiente natural, através da 

observação participante, fornecendo assim uma interpretação sócio-cultural dos 

dados da pesquisa.  

Desse modo, fui a campo para coletar os dados através da observação e 

gravação em vídeo de duas aulas a fim de documentar aspectos sócios culturais 

que ocorreram durante as aulas.  

 

3.2 O contexto da pesquisa 

O contexto desta pesquisa pode ser subdivido em macro contexto e micro 

contexto. O macro contexto, explicado detalhadamente no capítulo 1 deste 

trabalho, tem o papel de situar o leitor quanto à amplitude do Programa Reflexão 

sobre a Ação. O micro contexto concentra-se no lugar onde ocorreu a coleta de 

dados para a realização desta investigação. 

 

3.2.1 O macro contexto 

Como já foi explicado no capítulo 1 desta dissertação, o macro contexto 

desta pesquisa é o programa A Formação Contínua do Professor de Inglês: Um 

Contexto para a Reconstrução da Prática, de iniciativa do Programa de Pós-

Graduação em Lingüística Aplicada - LAEL da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo. Em específico, no curso Reflexão sobre a ação: o Professor de Inglês 

Aprendendo e Ensinando, cuja investigação centrou-se no módulo Repensando a 

fonologia do inglês: da conscientização à ação. 
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3.2.2 O micro contexto 

Como já foi mencionado no capítulo de contexto, no início desta 

dissertação, o módulo Repensando a fonologia do inglês: da conscientização à 

ação pertence ao segundo semestre do curso e, quando os dados foram 

coletados, esse módulo estava ocorrendo no 1º semestre de 2004, às terças-

feiras, no horário das 8:30 h às 12:30, na sala 13 do prédio da Coordenadoria 

Geral de Aperfeiçoamento e Extensão (COGEAE). 

 

3.3 Descrição dos participantes 

Apresento aqui uma descrição da professora-formadora e de seus 

professores-alunos (no módulo em estudo), além da pesquisadora que conduziu 

este estudo.  

3.3.1 A professora-formadora9

A professora Ângela Cavenaghi-Lessa, titular da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP) dá aulas no curso de Letras: Inglês, atuando 

também como professora-pesquisadora no Programa de Estudos de Pós-

graduação em Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL). Essa 

professora possui muitos anos de experiência em sala de aula, especialmente no 

ensino dos aspectos ligados à pronúncia, fonética e fonologia da língua inglesa e 

tem ministrado o módulo Repensando a fonologia do inglês desde 2001. 

 

 

 

                                                 
9 A professora em questão autorizou a divulgação de seu nome nesta dissertação, constante nos 

anexos deste documento. 
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3.3.2 Os professores-alunos10

Esta pesquisa contou com a participação de 34 professores-alunos da rede 

oficial de ensino que lecionam a disciplina de língua inglesa nos ensinos 

fundamental e médio. Nesse quadro constam professores efetivos e outros 

ocupantes de função atividade (OFA), tendo em média 20 ou 40 horas semanais, 

por vezes, em duas ou três instituições diferentes, distribuídas em dois ou três 

turnos de trabalho.  

A maioria desses professores-alunos pertence a um nível sócio-econômico 

baixo, com raras exceções. Poucos freqüentaram institutos de idiomas e cursos de 

extensão; porém, a maioria já participou de cursos e oficinas de curta duração 

oferecidos por editoras e livrarias especializadas em materiais didáticos para o 

ensino de idiomas. 

 

3.3.3. A pesquisadora11

No momento, meu campo de trabalho concentra-se em dois lugares: uma 

faculdade situada na região da grande São Paulo, onde leciono a disciplina de 

inglês nos cursos de Turismo e Publicidade e Propaganda e em uma editora 

conceituada na qual ministro cursos para professores de inglês. 

 

3.4 Instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

Como já foi especificado no micro contexto, os dados desta pesquisa foram 

coletados no módulo Repensando a Fonologia do Inglês, através de gravações em 

                                                 
10 Os professores-alunos participantes deste estudo autorizaram a divulgação dos dados coletados 

que serão discutidos posteriormente. Optei pela troca dos nomes para garantir a privacidade dos 

envolvidos.  
11 O perfil da pesquisadora já foi explicitado na introdução desta investigação. 
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vídeo de duas aulas, totalizando sete horas de gravação. Os dados se encontram 

na íntegra nos anexos desta pesquisa.  

Para a realização da gravação foram contratados dois profissionais da área 

de rádio e TV a fim de garantir a qualidade da imagem e do som. A gravação foi 

realizada com uma câmera VHS semiprofissional com um tripé para facilitar o 

acompanhamento da movimentação das pessoas durante as aulas e a professora-

formadora utilizou um microfone de lapela sem fio. 

A professora-formadora apresentou-me aos professores-alunos, explicando 

o motivo de minha presença na aula, discorrendo sobre a importância de realizar 

uma pesquisa e das questões éticas ali envolvidas. Todos os professores-alunos 

aceitaram participar da pesquisa, confirmando-a por meio de uma autorização 

escrita constante no anexo deste estudo.  

 

3.5 Procedimento de análise dos dados 

A análise dos dados desta pesquisa será realizada utilizando como 

referencial teórico o conceito dos domínios culturais proposto por Spradley (1980), 

que os define como categorias de significado cultural que incluem outras 

categorias menores. O conceito de domínios culturais foi utilizado para responder 

às perguntas de pesquisa.  

Cada domínio cultural é composto por três partes, a saber: (1) termo 
superordenado (cover term), que se refere ao nome do domínio; (2) termos 
incluídos (included terms), que são as palavras ou frases de categorias menores 

que se encaixam no termo superordenado e, por último, (3) relação semântica 

(semantic relationship), que revela a relação entre os termos incluídos e o termo 

superordenado. Esses termos, segundo o autor, são palavras ou frases que 

definem e dão significado aos objetos, eventos e atividades que o pesquisador 

observa. Nesta pesquisa, são estes os domínios que revelam as representações 

dos participantes. 
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  Tomando a linguagem como ponto de partida, Spradley apresenta três tipos 

de domínios que variam de acordo com a origem dos dados: (1) domínio 
cotidiano (folk domain), que tem como característica ter todos seus termos 

extraídos da linguagem usada pelas pessoas na situação social; (2) domínio 
misto (mixed domain), que, apesar de possuir alguns termos cotidianos (extraídos 

exatamente como aparecem nos dados), contém, também, termos analíticos, ou 

seja, palavras do próprio pesquisador para classificar e interpretar o que vê; (3) 

domínio analítico, ou seja, há um padrão consistente de comportamento cultural, 

o qual, entretanto, não se materializa em algum tipo de seleção lexical. Desta 

maneira o pesquisador faz uso das suas próprias palavras para classificar o que 

vê, pois percebe que há um padrão consistente de comportamento cultural sem, 

entretanto, haver termos da linguagem usada pelas pessoas naquela situação 

social. 

Spradley (1980) apresenta nove tipos de relações semânticas, mas para a 

análise dos dados desta pesquisa foram selecionados apenas dois: relação 

semântica de função (X é usado para Y), e relação semântica de meio-fim (X é um 

meio de fazer Y). Para exemplificar os procedimentos de construção dos 

domínios, mostro agora os passos dados. 

Primeiramente, li os dados e selecionei falas da professora-formadora que 

indicavam representações que respondiam às perguntas de pesquisa. Em 

seguida, a partir das minhas categorias de interpretação - representação de 

linguagem, de ensino-aprendizagem, de reflexão crítica e o papel da fonologia - 

selecionei os termos incluídos que compunham cada domínio cultural. Em um 

terceiro momento, estabeleci as relações semânticas entre os termos incluídos e o 

termo superordenado de cada domínio cultural, destacando também o conteúdo 

temático grafado em itálico, logo abaixo dos termos incluídos, que emergiu das 

falas dos participantes, como no exemplo contido no quadro 2, na próxima página: 
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Termo incluído Relação semântica Termo superordenado 

A 63 - O objetivo é a gente 
chegar no connected 
speech, é a fala como 
pratica social 

A fala como prática social 

     é usada para  exemplificar a representação 
de linguagem da professora- 
formadora 

             Quadro 2: exemplo de quadro de análise segundo Spradley (1980) 

 

É importante explicitar também que, na coluna de termos incluídos, 

acrescentei o conteúdo temático que detectei através das escolhas lexicais 

mostradas nesses termos. Tais conteúdos temáticos estão em itálico para facilitar 

a leitura dos domínios em estudo. Assim, no exemplo acima, devemos ler: A fala 

como prática social é usada para exemplificar a representação de linguagem da 

professora-formadora.  

A partir da leitura dos dados, selecionei falas da professora-formadora que 

indicavam representações que respondiam às perguntas de pesquisa. Em 

seguida, a partir dos termos superordenados, ou domínios, e com base neles, os 

dados serão interpretados levando em consideração as categorias de análise 

mostradas no quadro 3, abaixo. 

 
 
 

Domínios Culturais 
 

1ª pergunta de pesquisa: 
Que representações sobre formação de 

professores-alunos transparecem na fala da 

professora-formadora em relação: 

2ª pergunta de pesquisa: 
Que representações sobre formação de 

professores transparecem nas falas dos 

professores-alunos em relação: 

a) à linguagem? a) à linguagem? 
b) ao ensino aprendizagem? b) ao ensino aprendizagem? 

c) à reflexão crítica? c) à reflexão crítica? 

d) ao papel da fonologia? d) ao papel da fonologia? 

Quadro 3: resumo das categorias de análise 

 46



Repeti o mesmo procedimento com as falas dos professores-alunos, 

usando as mesmas categorias de análise. 

 
 
3.6 Garantia de credibilidade 
 

A credibilidade desta pesquisa foi realizada, principalmente, de duas 

maneiras: 

Em primeiro lugar, o trabalho foi apresentado para e discutido por colegas 

nos vários encontros do seminário de orientação. Esse tipo de critério de 

credibilidade é definido por Lincoln e Guba (1985) como debriefing. É importante 

ressaltar que, segundo Liberali, F. (1994:44), esse critério pode ser feito tanto por 

alguém que conheça o arcabouço teórico e que seja da mesma linha de pesquisa 

(debriefer) tanto por alguém que não conheça muito bem a teoria que fundamenta 

a investigação, mas que esteja engajado no contexto do estudo (member 

checking). Tive a oportunidade de contar com ambas as situações de checagem a 

fim de garantir a veracidade desta investigação.  

 

A pesquisa foi apresentada no 15 º Intercâmbio de Pesquisas em 

Lingüística Aplicada (InPLA), possibilitando que outras pessoas, não 

necessariamente da mesma linha de pesquisa, pudessem questionar os 

instrumentos e a análise dos dados, sugerindo modificações que contribuíram 

para uma melhor organização da pesquisa.  

 

 
Este capítulo discutiu a metodologia da pesquisa, discorrendo sobre o 

contexto, os participantes envolvidos, os instrumentos usados para a coleta e 

análise dos dados e as categorias de análise e de interpretação dos dados que 

serão discutidos no próximo capítulo. Para finalizar, apresento agora um quadro- 

resumo da metodologia adotada nesta investigação: 
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Paradigma fenomenológico 

Tipo de Pesquisa interpretativista 

Método qualitativo 

Contexto Reflexão sobre a Ação 

Participantes professora-formadora, professores-

alunos e pesquisadora 

Instrumentos Gravação em vídeo 

Categorias de interpretação domínios culturais Spradely (1980) 

Categorias de análise a) linguagem 

b) ensino aprendizagem 

c) reflexão crítica 

d)o papel da fonologia 

Confiabilidade / credibilidade debriefing 

member checking 

Quadro 4: resumo da metodologia 
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CAPÍTULO 4: DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
 
 

Neste capítulo apresento e discuto os dados coletados em duas aulas do 

módulo Repensando a Fonologia do Inglês. Tomando como norte as perguntas de 

pesquisa, discuto inicialmente as representações sobre linguagem, primeiramente 

do ponto de vista da professora-formadora e, em seguida, dos professores-alunos 

sobre a mesma questão. 

 

Em seguida, sigo os mesmos passos para discussão e análise referentes 

às representações sobre ensino-aprendizagem: em primeiro lugar apresento as 

representações da professora-formadora e depois exponho as representações dos 

professores-alunos.  

 

Em um próximo momento, apresento as representações da professora- 

formadora sobre reflexão crítica e, em seguida, as representações dos 

professores-alunos sobre o mesmo tema. 

 

Para finalizar, discuto as representações sobre o papel da fonologia, objeto 

de estudo do módulo em questão, sob a ótica da professora-formadora e, encerro 

com as representações dos professores-alunos.  

 
É importante lembrar que interpreto as representações a partir da seleção 

lexical das falas dos participantes marcadas em negrito. As mesmas foram 

analisadas e interpretadas de acordo com os domínios culturais sugeridos por 

Spradley (1980), conforme apresentado na metodologia. A partir dos termos 

superordenados, os dados foram discutidos à luz das categorias de interpretação 

que surgiram do referencial teórico sobre representação de linguagem, de ensino 

aprendizagem, de reflexão crítica na formação de professores e por último sobre o 

ensino da pronúncia do inglês, objeto de estudo do módulo focal desta 

investigação. 
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Finalmente, apresento as conclusões desta discussão, apontando as 

diferenças entre as representações da professora-formadora e dos professores-

alunos. 

 

4.1 Representações sobre linguagem 
 
4.1.1 da professora-formadora 
 

A professora-formadora parece ter uma representação dialógica de 

linguagem, ou seja, uma perspectiva de linguagem de base discursiva conforme 

vimos no capítulo teórico. Como diz Bakhtin/Volochinov (1929/ 1995), a linguagem 

deve ser vista a partir das relações sociais e é, portanto, o resultado da atividade 

humana. São enfatizados o aspecto social e a concepção de que a linguagem é 

uma atividade constituída por e na comunidade à qual os homens pertencem. 

 

A interpretação que apresento aqui das representações da professora- 

formadora sobre sua concepção de linguagem pode ser vista através das escolhas 

lexicais. Ao usar os termos prática social, concepção de linguagem, língua 

pertence à comunidade, para ilustrar a concepção de linguagem que tem como 

representação, pode se pensar que sua representação é a de uma concepção 

dialógica de linguagem, conforme se vê nos recortes abaixo: 
 

 
A 63 - O objetivo é a gente chegar no connected speech, é a fala 
como prática social...... 
(recorte 1, Excerto A 6312 , fala da professora-formadora ) 
 
 
A 64 - Tudo tem que ter significado. Até o que você não fala 
tem significado. Tudo tem significado. Dentro desta 
concepção de linguagem....... 
(recorte 2, Excerto A 64 , fala da professora-formadora ) 
 

                                                 
12 Entendo por excerto o total de um enunciado. Todos os excertos foram numerados para facilitar a 
localização na transcrição completa dos dados que se encontra no anexo 1. O termo recorte foi utilizado com 
referência a um trecho de um determinado excerto.  
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A 48 - ...a língua pertence a comunidades, né e as comunidades 
todas elas têm o mesmo tipo de valor...... 
(recorte 3, Excerto A 48 , fala da professora-formadora ) 
 

A professora formadora tem como representação que o significado só existe 

na língua vista como um todo. Tal representação está de acordo com a visão de 

Vygotsky (1934/2000) e de Bakhtin (1929/1995) que afirmam que a linguagem é 

uma construção social. Ela parece querer mostrar que os significados são uma 

construção coletiva e que são marcados ideologicamente, ou seja, quando diz até 

o que você não fala tem significado está mostrando que tudo tem uma implicação 

na construção de sentidos.  

 

A professora-formadora, ao usar tais termos, enfatiza seu caráter de prática 

social, que é constituído no e por um grupo de pessoas, dentro de uma 

determinada comunidade, enfatizando ainda sua construção de sentido e 

significado conforme discutido por Vygotsky (1934/2000). A representação dela 

aponta então para o caráter dialógico da linguagem dentro de um grupo social.  

 
 De maneira geral, as falas da professora formadora ilustram sua 

representação sobre linguagem dando ênfase a fala concatenada (connected 

speech). A linguagem é entendida como um todo em oposição à representação de 

linguagem dos professores-alunos que vêem a linguagem como algo fragmentado.  

 
Podemos dizer que os recortes 01, 02 e 03 exemplificam as representações 

de linguagem da professora-formadora. Pode-se dizer ainda que, a partir das 

escolhas lexicais, a professora-formadora tem como representação uma visão 

dialógica da linguagem e que ela vê a linguagem como uma prática social. 

Reportando-se ao referencial de análise adotado nesta pesquisa, é possível dizer 

que tais escolhas lexicais da professora-formadora se constituem num domínio 

que chamo aqui de ilustrar a concepção de linguagem da professora- formadora. 

 

O quadro-resumo 5, na página seguinte, demonstra o domínio cultural 

usado para ilustrar a concepção de linguagem da professora-formadora: 
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Termos incluídos Relação semântica Termo superordenado 
A 48 ..... Língua pertence a 
comunidades, né e as 
comunidades todas elas 
têm o mesmo tipo de valor.  
A língua pertencente à 
comunidades  

  

A 63 - O objetivo é a gente 
chegar no connected speech, 
é a fala como pratica social 
A fala como uma prática 
social 

É usada para ilustrar a concepção de 
linguagem da professora-
formadora  

A 64 - ... A coisa básica é 
dar significado, é 
significação. Com base 
naquele repertório que eu 
tenho, no meu 
conhecimento de 
mundo..... Tudo tem que ter 
significado. Até o que você 
não fala tem significado. 
Tudo tem significado. 
Dentro desta concepção de 
linguagem. 
A linguagem para dar 
significado  

  

Quadro 5: domínio cultural “X é usado para ilustrar a concepção de linguagem da 
professora-formadora” (segundo Spradley, 1980)  
 

 

4.1.2 dos professores-alunos 
 

Os professores-alunos parecem ter uma representação da linguagem como 

um instrumento para se comunicar. Em outras palavras, os professores-alunos 

estão limitados a uma representação de que a linguagem serve única e 

exclusivamente para se comunicar com o outro. Não há, em nenhum momento, a 

indicação da representação de linguagem como uma prática social.  

 

Veja o recorte abaixo: 
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Sueli – How people communicate even with the wrong 
pronunciation. It's not the point. if you don't have a good 
pronunciation and you cannot communicate. If you want to 
speak correctly and not be misunderstood sometimes. Because 
sometimes you can be involved in many embarrassing situations 
because of pronunciation. 
(recorte 4  , Excerto  , fala da professora- aluna ) 

 

Ao usar a seguinte seleção lexical: How people communicate, wrong 

pronunciation, have a good pronunciation e speak correctly, as representações da 

professora-aluna demonstram estar ligadas a uma concepção de linguagem como 

ferramenta de comunicação. As representações de pronúncia errada (wrong 

pronunciation) e pronúncia boa (good pronunciation) nos indicam que a 

professora-aluna está presa a uma concepção de que há maneiras certas e 

erradas para se comunicar. Tal representação não parece estar em consonância 

com a visão de linguagem da professora-formadora. A professora-aluna não 

parece achar importante a possibilidade de construção e negociação de 

significado, enfatizando apenas a necessidade de fazer com que os outros 

entendam sua mensagem. 

 

De acordo com as escolhas lexicais da professora-aluna Sueli, os dados 

indicam que sua representação de linguagem está limitada ao aspecto sistêmico, 

pois sua preocupação se restringe ao conteúdo da fonologia, ou seja, em ver qual 

a diferença entre um som e outro e qual símbolo, de acordo com a tabela de 

símbolos fonéticos apresentada pela professora-formadora, é o símbolo correto 

para representar determinado som. Sua preocupação parece está concentrada 

apenas na produção de sons isolados e sua compreensão pelo ouvinte não 

mostrando uma preocupação semelhante à da professora-formadora. 

 
A representação sobre linguagem da professora-aluna Sueli é a de 

linguagem como uma maneira de comunicação. Fica clara a visão de que há uma 

pronúncia correta, sem a qual não é possível que a comunicação ocorra. Através 

da seleção lexical speak correctly, fica evidente esta representação da professora 

aluna.  
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Vejamos, a seguir, um quadro-resumo do domínio cultural usado para 

ilustrar a concepção de linguagem dos professores-alunos. 

 
 
Termos incluídos: Relação semântica Termo superordenado: 
Sueli – How people 
communicate even with the 
wrong pronunciation. It's 
not the point. if you don't 
have a good pronunciation 
and you cannot 
communicate. If you want 
to speak correctly and not 
be misunderstood 
sometimes. Because 
sometimes you can be 
involved in many 
embarrassing situations 
because of pronunciation. 
 
Falar com uma pronúncia 
adequada para se 
comunicar  
 

É usado para ilustrar a representação de 
linguagem dos professores-
alunos 

Quadro 6: domínio cultural “X é usado para ilustrar a representação de linguagem dos 
professores-alunos” (segundo Spradley, 1980) 
 

 

Pode-se concluir que há uma diferença entre as representações sobre 

linguagem da professora-formadora e dos professores-alunos, o que traz como 

conseqüência o fato de que, durante as aulas do módulo, a professora-formadora 

tenha uma expectativa em relação às respostas dos alunos de que as mesmas 

envolvam questões relacionadas à visão de linguagem, expectativa que não é 

partilhada pelos professores-alunos.  

 

 

4.2. Representações sobre Ensino-aprendizagem 
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4.2.1 da professora-formadora 
 

Para responder a pergunta sobre as representações da professora- 

formadora sobre ensino-aprendizagem, apresento agora minha interpretação dos 

dados. Sob o conceito amplo de ensino-aprendizagem, existem categorias 

menores, como as que são analisadas nos domínios. 

 

De acordo com o que expõe Vygotsky (1934/2000), o desenvolvimento e a 

aprendizagem estão intimamente ligados. O autor afirma ainda que existem dois 

níveis de desenvolvimento, o real e o proximal, e que o nível de instrução a ser 

recebida pelos aprendizes deve estar entre esses dois níveis, ou seja, deve estar 

localizado na Zona Proximal de Desenvolvimento.  

 

Baseando-me nos recortes destacados abaixo, através das escolhas 

lexicais da professora-formadora, os dados apontam para algumas evidências 

sobre as representações da professora-formadora sobre ensino-aprendizagem.  

 
 

A2 - Ok we we talked about....we were discussing about good and 
bad learning experiences. And before that what did we do? Because 
this was the last thing that we did in the class, right? So how did we 
start the class, do you remember? What did we try to do? Hello! So 
how did we start the class, do you remember? (recorte 5  , Excerto A 2 , 
fala da professora-formadora. ) 
 
 
 
A 5 - Did we try to make any connection between the modules, ah, 
between this module and the main course which is "Reflexão sobre a 
Ação, o professor de inglês ensinando e aprendendo? Yes. Why do 
you think we try to do that? What was the objective of trying to 
do, those.....of establishing those connections between what we are 
doing now and what we have already done? (recorte 6  , Excerto A 5 , 
fala da professora-formadora ) 

 
 
 

Os recortes apresentados acima indicam que, ao comentar com os 

professores-alunos sobre experiências boas e ruins de aprendizagem, a 
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professora-formadora tem como representação que, ao relatarem suas boas ou 

más experiências de aprendizagem, no papel de alunos, eles consigam refletir 

sobre tais experiências no momento em que estiverem em sala de aula atuando 

como professores-alunos. 

 
O recorte 6 indica que a representação da professora-formadora é a de que 

o ensino-aprendizagem ocorre a partir de um conhecimento previamente adquirido 

pelos aprendizes, e portanto ela começa a relembrar o que havia sido discutido na 

aula anterior e tenta ancorar os novos conhecimentos no que já foi apresentado 

nas aulas anteriores e/ou nos módulos anteriores. Ou seja, ao usar os termos 

make any connection e establishing those connections, percebe-se que esses são 

meios de revelar suas representações a respeito de ensino-aprendizagem, em que 

a construção de novos conhecimentos deve ocorrer a partir de um saber prévio. 

Como postula Vygotsky, (1934/2000) deve se partir do conhecimento prévio, do 

conhecimento já adquirido pelo aprendiz, para poder alcançar novos saberes ou 

transformá-los em conceitos científicos. A professora-formadora tem a 

preocupação de atuar na ZPD dos aprendizes, ou seja, propondo tarefas que 

estejam ao alcance dos professores-alunos, que eles sejam capazes de realizar e 

de refletir a respeito, desde que para tanto contem com a colaboração dos outros 

participantes e com a ajuda da professora-formadora no papel de mediadora. 

 

Como expõe Gandin (2001:124-125), ao comentar a formação do professor 

brasileiro, a maioria dos futuros professores irá utilizar metodologias que já 

experienciou como aluno. Em outras palavras, o conceito de simetria invertida, ou 

seja, o fato da preparação do professor ter uma característica específica, pois ele 

aprende a profissão em um lugar similar àquele em que vai atuar, porém em 

situação inversa. Em consonância com esta idéia, Mello (2001:6) acrescenta ainda 

que, durante o processo de formação do professor, ele vive o papel de aprendiz, 

ou seja, o mesmo papel que seu aluno viverá quando o futuro professor estiver 

atuando em sala de aula.  
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Nos recortes 7, 8 e 9, a representação da professora-formadora sobre 

ensino-aprendizagem é a de que não se pode desvincular o ensinar do aprender e 

o aprender do ensinar: a relação é sempre dialética. A professora-formadora diz 

que ensinar e aprender é uma two-way street e que deve ser significativa tanto 

para aqueles que estão na posição de professores quanto para os que estão na 

posição de alunos.  

 

 
A 30 - …….This has to be significant for you as teachers and for 
you as students. So, we are going to experience we are going to walk 
in a road which is two-way. Right? So, in our road I want you to think 
that it is a two-way street., right?..... 
(recorte 7 , Excerto A 30 , fala da professora-formadora ) 
 
 
A 33- Adriana, você falou uma coisa super importante. O objetivo e a 
significância que aquilo poderia ter ou não para você...... 
(recorte 8 , Excerto A 33 , fala da professora-formadora ) 
 

 
A 64 . Com base naquele repertório que eu tenho, no meu 
conhecimento de mundo..... Tudo tem que ter significado. 
(recorte 9 , Excerto A 64 , fala da professora-formadora ) 
 

 

É importante ressaltar também a escolha lexical da professora-formadora 

no fragmento: This has to be significant for you as teachers and for you as 

students.....Para a professora-formadora, de acordo com o que os dados apontam, 

sua representação sobre ensino-aprendizagem aponta para a de que este deve 

ser um processo significativo. Em outras palavras, parece ser a de que o ensino-

aprendizagem só ocorre se for relevante para os professores-alunos. Para que 

isso ocorra, de acordo com o que postula Vygotsky (1934/2000), o nível de 

dificuldade das atividades propostas deve estar dentro da ZPD, ou seja, entre o 

nível real e o nível proximal de desenvolvimento. Além disso, elas devem ter 

importância na vida real dos envolvidos. 

 

No recorte abaixo, vemos mais uma representação da professora referente 

ao processo de ensino-aprendizagem. 
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A 64 . Com base naquele repertório que eu tenho, no meu 
conhecimento de mundo..... Tudo tem que ter significado..... 
(recorte 10 , Excerto A 64 , fala da professora-formadora ) 
 

 

A escolha lexical na fala da professora-formadora, conhecimento de mundo, 

remete a uma representação de ensino-aprendizagem que deve partir do 

conhecimento real do aprendiz para, a partir daí, construir novos saberes. Como já 

foi mencionado anteriormente, essa representação está em consonância com as 

idéias de Vygotsky, que sugere que os novos saberes sejam construídos a partir 

do que os aprendizes já trazem consigo mesmos. Em outras palavras, revelar a 

importância de resgatar o saber prévio do aprendiz é um meio da professora-

formadora expor suas representações sobre ensino -aprendizagem. 

 

O domínio cultural usado para ilustrar “X é um meio de revelar as 

representações da professora-formadora sobre as teorias de ensino-

aprendizagem” está resumido no quadro 7. 

 

Termos incluídos: Relação semântica Termo superordenado: 
A2 - Ok we we talked about....we were discussing 
about good and bad learning experiences. And 
before that what did we do? Because this was the 
last thing that we did in the class, right? So how 
did we start the class, do you remember? What 
did we try to do? Hello! So how did we start the 
class, do you remember? 
 
Discutir sobre boas e más experiências de 
aprendizagem 

  

A 5 - Did we try to make any connection 
between the modules, ah, between this module 
and the main course which is "Reflexão sobre a 
Ação, o professor de inglês ensinando e 
aprendendo? Yes. Why do you think we try to 
do that? What was the objective of trying to do, 
those.....of establishing those connections 
between what we are doing now and what we 
have already done?..... 
Estabelecer relações entre o Módulo e os 
Módulos anteriores 
 

é um meio de revelar as representações  
sobre as teorias de Ensino-
aprendizagem 
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A 30 - …….This has to be significant for 
you as teachers and for you as students. 
So, we are going to experience we are going 
to walk in a road which is two-way. Right? 
So, in our road I want you to think that it is a 
two-way street., right?..... 
Afirmar que o que se aprende tem que ter 
significado para os professores e para os 
alunos 
 

  

A 33- Adriana, você falou uma coisa super 
importante. O objetivo e a significância que 
aquilo poderia ter ou não para você...... 
Tudo que se ensina e se aprende tem que ter um 
objetivo e um significado. 
 

  

A 64 . Com base naquele repertório que eu tenho, 
no meu conhecimento de mundo..... Tudo tem 
que ter significado. 
Tudo tem que ter significado 
 

  

A 64 . Com base naquele repertório que eu tenho, 
no meu conhecimento de mundo..... Tudo tem 
que ter significado..... 
Partir do conhecimento de mundo dos aprendizes 
para construir novos saberes. 
 

  

Quadro 7: domínio cultural “X é um  meio de revelar as representações da professora-
formadora sobre as teorias de ensino-aprendizagem” (segundo Spradley, 1980) 
 

Um outro domínio discutido foi “X é um meio de discutir a construção 

colaborativa do conhecimento”. Vejamos o recorte 11:  

 
A 98- Além do mais isso nos leva a pensar que a gente está sempre 
num processo contínuo..... vou perceber, vou checar e construir, por 
que a gente tá pensando de construir alguma coisa com o aluno...... 
É mostrar pro aluno que você tá num processo de construção de 
conhecimento junto com eles...... 
(recorte 11   , Excerto A 98 , fala da professora-formadora ) 
 

 
 

De acordo com as escolhas lexicais da professora-formadora, a gente, com 

o aluno e junto com eles, pode-se dizer que há a preocupação em promover o 

trabalho colaborativo entre alunos e professores.  
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Essa mesma representação referente à colaboração pode ser vista no 

recorte 12. 

 
A 9 - ....Isto aqui é uma oportunidade muito grande para nós por 
que nós aprendemos com vocês e por que nós aprendemos com 
vocês pois vocês que estão lá na Escola Pública, né? Então a gente 
traz um outro olhar. A gente traz um outro olhar que é o olhar de uma 
outra situação. A gente está aqui junto nesta situação para discutir 
estas coisas que vocês vivenciam, ..... 
(recorte 12  , Excerto A 98 , fala da professora-formadora ) 
 

 
Os dados apontam para uma preocupação da professora-formadora em 

mostrar aos professores-alunos que, assim como eles aprendem com a 

professora-formadora, o mesmo acontece na direção contrária, ou seja, que a 

professora-formadora também aprende com os professores-alunos. Pelas 

escolhas lexicais da professora-formadora, oportunidade muito grande para nós 

por que nós aprendemos com vocês, junto nesta situação para discutir estas 

coisas que vocês vivenciam, percebemos que sua representação de ensino-

aprendizagem vai ao encontro das propostas da Teoria Sócio-Histórico-Cultural. 

De acordo com o que expõe Vygotsky (1934/2000), a aprendizagem ocorre de 

maneira social e colaborativa.  

 

A escolha lexical da professora-formadora, nós, em por que nós 

aprendemos com vocês, indica que essa troca de saberes é um meio de fazer com 

que a construção do saber se dê de maneira colaborativa. Também reflete a 

preocupação da professora com o outro.  

 

Abaixo apresento o quadro-resumo de “X é um meio de discutir a 

construção colaborativa do conhecimento”, que ilustra a representação de ensino -

aprendizagem da professora-formadora. 

 

 
Termos incluídos: Relação semântica Termo superordenado: 
A 98- Além do mais isso nos 
leva a pensar que a gente está 
sempre num processo 

é um meio de discutir a construção 
colaborativa do 
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contínuo..... vou perceber, vou 
checar e construir, por que a 
gente tá pensando de construir 
alguma coisa com o aluno...... 
É mostrar pro aluno que você 
tá num processo de 
construção de conhecimento 
junto com eles...... 
Ver o processo de ensino -
aprendizagem como um 
processo contínuo 
 

conhecimento. 

A 9 ..Isto aqui é uma 
oportunidade muito grande 
para nós por que nós 
aprendemos com vocês e por 
que nós aprendemos com 
vocês pois vocês que estão lá 
na Escola Pública, né? Então a 
gente traz um outro olhar. A 
gente traz um outro olhar que é 
o olhar de uma outra situação. 
A gente está aqui junto nesta 
situação para discutir estas 
coisas que vocês 
vivenciam..... 
O processo de ensino -
aprendizagem se dá de 
maneira colaborativa 
 

  

Quadro 8: domínio cultural “X é um meio de discutir a construção colaborativa do 
conhecimento” (segundo Spradley, 1980) 
 
 

Como expõe Vygotsky (1934/2000), o ensino-aprendizagem ocorre de 

modo mais eficiente quando há o resgate dos saberes anteriores, para que, a 

partir daí, sejam construídos novos saberes. 

 

Discutirei, agora, o domínio nomeado como “X é um meio de discutir a 

importância de ativar o conhecimento prévio”. Veja os recortes abaixo: 

 
 

A 64 - Some are difficult and some are not. I think I agree with you. 
Some are difficult and some are not. Which ones are difficult? 
Because we speak Portuguese. 
(recorte 13  , Excerto A 64 , fala da professora-formadora ) 
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A 48 - …We’ve got here the consonants. They are very similar to 
what we know. 
(recorte  14  , Excerto A 48 , fala da professora-formadora ) 
 

 

Os dois recortes destacados anteriormente evidenciam, pela seleção lexical 

because we speak Portuguese e similar to what we know, que a professora-

formadora tenta estabelecer relações dos aspectos da fonologia do inglês com a 

pronúncia da língua materna, o que indica que ela tem como representação que 

ao ativar o conhecimento que o aluno já traz consigo, o processo de ensino-

aprendizagem ocorre mais facilmente por ser ancorado em questões concretas 

para os aprendizes. Como já foi mencionado anteriormente, Vygotsky (1934/2000) 

diz que existem dois níveis de desenvolvimento: o nível real e o nível proximal. 

Para que o ensino-aprendizagem aconteça, deve-se partir do conhecimento que o 

aluno já traz consigo (nível real) para, a partir daí, construir novos conhecimentos 

(nível proximal).  

 

O mesmo pode ser dito sobre os recortes 15 e 16, pois ao falar sobre 

connection between the modules e between this module and the main course há 

uma tentativa de mostrar que essa conexão é um meio de ativar o conhecimento 

prévio dos alunos a fim de construir novos saberes.  

 
A5 …..What else? What else? Did we try to make any 
connection between the modules, ah, between this module 
and the main course which is Reflexão sobre a Ação, o 
professor de inglês ensinando e aprendendo? 
(recorte 15  , Excerto A 5 , fala da professora-formadora ) 
A 6- The question is: why were we trying to make, to establish a link 
between this module and the previous ones? 
(recorte  16   , Excerto A 6 , fala da professora-formadora ) 
 

 
As escolhas lexicais da professora-formadora, destacadas em negrito nos 

recortes acima, indicam que ela tem como representação sobre questões de 

ensino-aprendizagem que a construção de novos saberes deve ocorrer a partir do 

conhecimento prévio dos alunos. 
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O domínio cultural usado para ilustrar “X é um meio de ativar o 

conhecimento prévio”, que aponta para a representação da professora-formadora 

sobre ensino -aprendizagem, é apresentado no quadro-resumo abaixo. 

 
Termos incluídos: Relação semântica Termo superordenado: 
A 64 - Some are difficult and 
some are not. I think I agree 
with you. Some are difficult 
and some are not. Which ones 
are difficult? Because we 
speak Portuguese. 
Estabelecer relações com a 
LM 
 

  

A 48 - …We’ve got here the 
consonants. They are very 
similar to what we know. 
Estabelecer relações com a 
pronúncia de alguns sons da 
LM 
 

é um meio de ativar o conhecimento 
prévio dos alunos 

A5 …..What else? What 
else? Did we try to make 
any connection between 
the modules, ah, between 
this module and the main 
course which is "Reflexão 
sobre a Ação, o professor de 
inglês ensinando e 
aprendendo?...... 
Estabelecer relações entre 
os módulos anteriores e o 
Módulo atual 
 

  

A 6- The question is: why were 
we trying to make, to 
establish a link between this 
module and the previous 
ones? 
Estabelecer conexões entre o 
Módulo atual e os módulos 
anteriores 
 

  

Quadro 9: Domínio cultural “X é um meio de discutir o conhecimento prévio” (segundo 
Spradley, 1980)  
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A professora-formadora tenta mostrar a importância da simetria invertida, 

ou seja, que os professores-alunos não se limitem a aprender o conteúdo da 

fonologia, mas que reflitam sobre seu papel de professores quando estiverem 

atuando em sala de aula.  

 

Discuto, agora, o domínio “X é um meio de compreender a relevância da 

simetria invertida”.  Vejamos os recortes 17 e 18:  

 
A - 74 Have you ever heard about simetria invertida? Simetria 
invertida is when we think as teachers and as students. Here you 
are in the role of students, when you go out you are going to be in the 
role of teachers. Do you think it is important for our students? Would 
you do this kind of exercise? What did you say? As you can see we 
have two different points of view.  
(recorte  17  , Excerto A 74 , fala da professora-formadora ) 
 
A - 74 Have you ever heard about simetria invertida? Simetria 
invertida is when we think as teachers and as students. Here you 
are in the role of students, when you go out you are going to be in the 
role of teachers. Do you think it is important for our students? Would 
you do this kind of exercise? What did you say? As you can see we 
have two different points of view.  
(recorte 18  , Excerto A 74 , fala da professora-formadora ) 
 

 
A professora-formadora faz questão de mostrar que os professores-alunos 

assumem uma duplicidade de papéis: o papel dos participantes do módulo 

Repensando a fonologia como alunos e como professores. As escolhas lexicais da 

professora-formadora, destacadas em negrito nos recortes acima, apontam para 

essa preocupação em mostrar essa dualidade.  
 

A professora-formadora tenta mostrar a importância da simetria invertida, 

ou seja, que os professores-alunos não se limitem a aprender o conteúdo da 

fonologia, mas que reflitam sobre seu papel de professores quando estiverem 

atuando em sala de aula.  

 

O domínio cultural usado para ilustrar as maneiras de compreender a 

relevância da simetria invertida está resumido no quadro 10, na próxima página. 
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Termos incluídos: Relação semântica Termo superordenado: 
A - 74 Have you ever heard 
about simetria invertida? 
Simetria invertida is when 
we think as teachers and as 
students. Here you are in the 
role of students, when you go 
out you are going to be in the 
role of teachers. Do you think 
it is important for our students? 
Would you do this kind of 
exercise? What did you say? 
As you can see we have two 
different points of view.  
Discutir sobre a duplicidade 
de papéis dos professores 

é um meio de compreender a relevância da 
simetria invertida 

A 93 - …Do you remember that 
we were talking about 
simetria invertida? What was 
it? O que que é simetria 
invertida? Lembra que eu falei 
pra vocês. A gente tem, a 
gente experiencia dois 
papéis: de aluno e de professor 
e vocês estavam me falando o 
tempo todo do foco em vocês 
como professor, mas tem 
também o foco em vocês como 
alunos né e depois essa relação 
vai ser mudada com relação ao 
aluno de vocês.  
Evidenciar que os professores-
alunos ocupam dois papéis 

  

Quadro 10: Domínio cultural “X é um meio de compreender a relevância da simetria 
invertida” (segundo Spradley, 1980) 
 

 

Passo, agora, a apresentar as representações dos professores-alunos 
sobre ensino-aprendizagem. 

 
 
4.2.2  dos professores-alunos 
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Para responder a segunda pergunta sobre as representações dos 

professores-alunos sobre ensino-aprendizagem, apresento agora minha 

interpretação dos dados. 

Neste momento, passo a discutir o domínio “X é usado para ver as 

representações de ensino-aprendizagem dos professores-alunos”, conforme 

indicado nos recortes a seguir, nos quais as palavras mais relevantes estão 

marcadas em negrito. 

 

Conforme aponta Gandin (2001) os futuros professores-alunos tendem a 

usar as metodologias às quais foram expostos quando estavam no papel de 

alunos.  
 

 
Gérson-Memorizar, difícil de memorizar. Tabela de nomes para 
cada símbolo. 
(recorte 19, Excerto Gérson , fala da professor- aluno ) 
 
Adriana - E ela deu aula de fonologia pra gente. Fazia a gente usar, 
pronunciar, mas olha, eu acho que sem objetivo você não aprende 
nada. É aquilo né, você fica, fica aquilo o que realmente interessa, 
aquilo que realmente será útil. Como pra mim, na época, não havia, 
não achava, encontrava utilidade naquilo, realmente ficou muito 
pouco para ser bem sincera. 
(recorte 20, Excerto Adriana , fala da professora aluna  ) 
 
Cláudia- Eu estudei na faculdade XXXXX. A gente fez aula com a 
Juliana. A gente teve aula com a Juliana, uma excelente professora 
por sinal. Não era ela. Essa Juliana foi minha professora no ginásio. 
Ela deu fonologia pra gente. 
(recorte 21, Excerto Cláudia , fala da professora aluna  ) 
 
 

 

Os recortes apresentados acima indicam que as representações dos 

professores-alunos sobre ensinar e aprender ainda estão presas a uma 

concepção mais tradicional de ensino-aprendizagem, na qual o professor ensina e 

o aluno aprende. Dessa maneira, pode se dizer que os professores-alunos vêem 

ensino-aprendizagem como uma via de mão única, como uma mera transmissão 

do conhecimento. A escolha lexical memorizar aponta para esta concepção, uma 
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vez que o termo memorizar está diretamente ligado à uma concepção 

behaviorista, na qual o aluno memoriza o conteúdo que foi passado ou  dado pelo 

professor. As escolhas lexicais dos recortes 20 e 21, deu aula de fonologia, 

indicam que a concepção de ensino-aprendizagem que permeia a fala dessas 

professoras-alunas é a de que o professor dá aulas e o aluno aprende, ou seja, o 

aluno tem um papel passivo em sala de aula.  

 

Pode se afirmar que, mais uma vez, há uma diferença entre as 

representações da professora-formadora sobre o que se entende por ensinar e 

aprender e as representações dos professores-alunos sobre a mesma questão. 

 
O quadro abaixo apresenta um resumo do domínio cultural discutido 

anteriormente das representações sobre ensino-aprendizagem evidenciadas nas 

falas dos professores-alunos. 

 

 
Termos incluídos: Relação semântica Termo superordenado: 
Memorizar, difícil de 
memorizar. Tabela de nomes 
para cada símbolo. 
A escolha lexical memorizar   

  

E ela deu aula de fonologia 
pra gente. Fazia a gente usar, 
pronunciar, mas olha, eu acho 
que sem objetivo você não 
aprende nada. É aquilo né, 
você fica, fica aquilo o que 
realmente interessa, aquilo que 
realmente será útil. Como pra 
mim, na época, não havia, não 
achava, encontrava utilidade 
naquilo, realmente ficou muito 
pouco para ser bem sincera. 
A escolha lexical deu 
fonologia  

é usado para ver as representações de 
ensino -aprendizagem do 
professor aluno 

Eu estudei na faculdade 
XXXXXXX. A gente fez aula 
com a Juliana. A gente teve 
aula com a Juliana, uma 
excelente professora por sinal. 
Não era ela. Essa Juliana foi 
minha professora no ginásio. 
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Ela deu fonologia pra gente. 
A escolha lexical deu 
fonologia 
Quadro 11: domínio cultural “X é usado para ver as representações de ensino-aprendizagem 
dos professores-alunos” (segundo Spradley, 1980) 
 
 

Passo, agora, a discutir o domínio que nomeei “X é um meio de trabalhar 

colaborativamente”, que reflete a representação dos professores-alunos sobre 

ensino-aprendizagem, conforme pode se perceber nos recortes destacados 

abaixo: 

 
 

Tatiana- Por que nós precisamos , partir assim da conscientização, do 
porque nós estamos fazendo pra depois partimos à ação, para a 
prática...... 
(recorte 22  , Excerto Tatiana , fala do professora- aluna  ) 
 
Luiz - ....mas todos os módulos nós aprendemos a isso, faz- reflete, 
faz- reflete. Toda a ação em cima do que nós estamos aprendendo ao 
longo do Curso..... 
(recorte23  , Excerto Luiz , fala do professor aluno  ) 

 
 

O uso do plural nos pronomes e verbos, marcado em negrito nos recortes 

acima, evidencia a importância do trabalho colaborativo na representação do 

professor- aluno. O professor-aluno não se vê sozinho no processo de ensino-

aprendizagem. 

 
Como discute Vygotsky (1934/2000), é no plano intersubjetivo, na relação 

do sujeito com "o outro", isto é, nas experiências de aprendizagem, que o 

desenvolvimento se processa. Ainda segundo o autor, a base da constituição dos 

processos psicológicos superiores é a mediação, que pode ocorrer entre os 

professores-alunos, entre eles e a professora-formadora, ou ainda, entre eles e 

alguns instrumentos ou ferramentas como, por exemplo, um livro. Dessa maneira, 

de acordo com as idéias de Vygotsky (1934/2000), destaco o conceito de ZPD 

para reforçar a importância da ação colaborativa entre os participantes e o papel 

da interação como aspecto fundamental no processo ensino-aprendizagem.  
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O quadro-resumo abaixo sintetiza os termos incluídos que compõem o 

domínio cultural que revela as representações a respeito do meio de trabalhar 

colaborativamente dos professores-alunos, que indica quais as representações 

dos professores-alunos sobre ensinar e aprender.  

 
 
Termos incluídos: Relação semântica Termo superordenado: 
Tatiana- Por que nós 
precisamos , partir assim da 
conscientização, do porque nós 
estamos fazendo pra depois 
partimos à ação, para a 
prática...... 
O uso de verbos e pronomes 
no plural 

é um meio de indicar que há uma 
preocupação de se  
trabalhar colaborativamente 

Luiz - ....mas todos os módulos 
nós aprendemos a isso, faz- 
reflete, faz- reflete. Toda a 
ação em cima do que nós 
estamos aprendendo ao longo 
do Curso..... 
O uso de verbos e pronomes 
no plural  

  

Quadro 12: domínio cultural “X é um meio de trabalhar colaborativamente” (segundo 
Spradley, 1980)  
 
 
4.3 Representações sobre Reflexão crítica 
 
4.3.1 da professora-formadora 
 

Segundo o que postula Schon (1987), a importância de fazer os alunos 

pensarem sobre a sua prática, reflexão sobre a ação, é um meio de fazer com que 

o professor olhe para sua prática, questione-se, e conseqüentemente transforme 

sua ação para tentar atingir uma postura crítica. 

 
Como diz Freire (1970), para que a aprendizagem ocorra de maneira 

satisfatória, o conteúdo precisa ser relevante às necessidades dos alunos. Para 

que isso ocorra, há a necessidade, no caso do módulo em estudo, de que a 

professora-formadora estabeleça relações entre as tarefas que são desenvolvidas 
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durante o módulo e a realidade dos professores-alunos que ministram aulas de LE 

nas escolas da rede oficial de ensino. Sendo assim, o estabelecimento de 

relações entre teoria e prática é um meio de garantir que os objetivos do módulo 

sejam cumpridos. 
 
 
 
 
A 31 - ....A reflexão o tempo todo. Não é um curso só de fonologia. 
é um curso que a gente tá usando a fonologia para pensar o nosso 
papel de professor e aluno dentro de uma experiência de 
aprendizagem. É esse que é o objetivo.Para que a gente tenha escolhas 
bem informadas. Is it clear?  
(recorte24 ,excerto A 31-fala da professora-formadora) 
 

 

A professora-formadora, ao ressaltar a importância de usar a fonologia para 

repensar o módulo, parece querer mostrar que esta é um meio de atingir os seus 

objetivos. Ela parece tentar fazer com que os professores-alunos não se limitem 

ao aprendizado do conteúdo da fonologia. Isso pode ser observado quando ela 

usa a frase não é um curso só de fonologia, a gente tá usando a fonologia para 

pensar o nosso papel de professor e aluno. 
 

No mesmo recorte, a professora fala de reflexão, mostrando que esse é o 

objetivo do seu módulo. A professora dá ênfase à importância do processo 

reflexivo e não só ao conteúdo de fonologia. Isso é marcado pelas seguintes 

escolhas: pensar o nosso papel de professor e aluno dentro de uma experiência 

de aprendizagem. O uso do verbo pensar e do substantivo reflexão mostram que a 

professora insiste no que acredita ser o objetivo do módulo.   

 

Em outros recortes, a professora também mostra essa preocupação: 
 

 
A 64 - .... Vamos refletir um pouquinho, porque será que isso 
acontece? 
(recorte 25, excerto A 64: professora .formadora). 
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A 94-Então é pensar como é que eu vou lidar com o meu aluno. 
Lembrando o módulo da Maria Lúcia. Como é que eu aprendo de 
maneira significativa? Quais foram as minhas dificuldades? O que 
isso representa pro meu aluno? Quem é o meu aluno? Como é...Que 
aluno que eu vou formar com este tipo de informação que eu tô 
tendo aqui? Então quem me faz a relação com tudo? Com todos os 
módulos, inclusive com o da Maria Lúcia. Com o objetivo de fazer o 
que? .......Escolhas bem informadas, lembram né? É isso. Analisar, 
olhar criticamente e pensar qual o papel disso na minha sala de 
aula. Isso. Como é que isso aqui contribui para alguma coisa? 
 (recorte 26, excerto A 94: professora-formadora). 
 

 
Como vemos nos recortes 25 e 26, a professora convida os alunos a 

refletirem sobre a aprendizagem da fonologia do inglês. Mais uma vez, pode-se 

dizer que refletir é um meio de atingir os objetivos do módulo, cujo nome 

Repensando a fonologia do inglês: da conscientização à ação já indica sua 

preocupação com o aspecto reflexivo no que tange ao ensino-aprendizagem de 

aspectos da fonologia do inglês.  

 

No recorte 26, destacado acima, nota-se que a professora insiste na 

necessidade de “analisar, olhar criticamente e pensar qual o papel disso na minha 

sala de aula”, pois esse é um meio de atingir os objetivos do módulo. Tal ação da 

professora demonstra uma preocupação de que seus alunos tenham um 

posicionamento crítico em relação à própria prática.  

 
De acordo com o que sugere Schon (1987), a professora-formadora parece 

querer provocar os alunos através de um processo reflexivo que trará implicações 

sobre uma avaliação do que já ocorreu. Assim, parece que os professores-alunos 

poderão ter um olhar retrospectivo sobre suas ações. 

 

Conforme discutido no capítulo teórico, a reflexão envolve a capacidade de 

ser crítico em relação à sua prática e em relação à realidade que o cerca, gerando 

a oportunidade de criar novos significados e novas maneiras de pensar e de agir, 

ou seja, resultando em uma transformação social.  
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Um outro domínio discutido foi “X é um meio de discutir a importância de 

propiciar a reflexão crítica”. Vejamos os recortes abaixo: 

 
 
 

A 31 - ....A reflexão o tempo todo. Não é um curso só de fonologia. é 
um curso que a gente tá usando a fonologia para pensar o nosso 
papel de professor e aluno dentro de uma experiência de 
aprendizagem. É esse que é o objetivo.Para que a gente tenha escolhas 
bem informadas...... 
(recorte 27  , Excerto A 31 , fala da professora-formadora ) 
A 64 - .... Vamos refletir um pouquinho, porque será que isso 
acontece?. 
(recorte 28  , Excerto A 64 , fala da professora-formadora ) 
 

 
 

A seleção lexical da professora-formadora, reflexão, pensar e refletir, indica 

que ela menciona e enfatiza a importância da reflexão crítica. Sugerir que os 

professores-alunos reflitam e pensem sobre o papel deles como educadores é um 

meio de criar oportunidades para que os aprendizes entendam os motivos que os 

levam a tomar determinadas atitudes em sala de aula.  

 

No recorte 29, a professora-formadora enfatiza a importância de olhar para 

as próprias ações. 

 
 

A 24- OK. What you are saying is that it is important for us to 
look at our own actions, right? 
(recorte 29  , Excerto A 24 , fala da professora-formadora ) 

 
 

Ao usar a expressão to look at our own actions a professora-formadora 

parece querer mostrar para os professores-alunos que a prática de reinterpretar as 

práticas pedagógicas é um meio de refletir criticamente sobre suas ações. 

 
 

A 94 - Analisar, olhar criticamente e pensar qual o papel 
disso na minha sala de aula? Como é que isso aqui contribui 
para alguma coisa?  
(recorte 30  , Excerto A 94 , fala da professora-formadora ) 
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Como vemos no recorte 30, ter um entendimento do objetivo de cada 

atividade desenvolvida em sala de aula é um meio de os professores-alunos 

passarem, em um primeiro momento, a refletir sobre suas ações em sala de aula, 

para que, em um segundo momento, eles possam passar a refletir criticamente 

sobre sua prática pedagógica, ou seja, verificar quais são as implicações da sua 

prática na formação dos alunos como cidadãos. Percebemos tais representações 

através dos verbos analisar, olhar criticamente e pensar. 

 

O domínio cultural usado para ilustrar a relação semântica meios de 

propiciar a reflexão crítica está resumido no quadro a seguir.  

 

Termos incluídos: Relação semântica Termo superordenado: 
A 31 - ....A reflexão o tempo todo. 
Não é um curso só de fonologia. é 
um curso que a gente tá usando a 
fonologia para pensar o nosso 
papel de professor e aluno dentro 
de uma experiência de 
aprendizagem. É esse que é o 
objetivo.Para que a gente tenha 
escolhas bem informadas...... 
Comentar que o foco do Módulo 
não é o conteúdo da fonologia em 
si 

  

A 64 - .... Vamos refletir um 
pouquinho, porque será que isso 
acontece?. 
Convidar os professores-alunos a 
refletirem sobre a aula 

é um meio de propiciar a reflexão crítica 

A 24- OK. What you are saying 
is that it is important for us to 
look at our own actions, right? 
Mencionar a importância de 
olhar para as próprias ações 

  

A 94 - Analisar, olhar 
criticamente e pensar qual o 
papel disso na minha sala de 
aula? Como é que isso aqui 
contribui para alguma coisa?  
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Ter um olhar crítico sobre qual 
o papel das atividades 
realizadas em sala de aula 
Quadro 13: domínio cultural “X é um meio de propiciar a reflexão crítica” (segundo 
Spradley, 1980)  
 
 
 

4.3.2  dos professores-alunos 
 

Como discute Vygotsky (1934/2000) a constituição dos processos 

psicológicos superiores, processos mentais exclusivamente humanos, se dá em 

dois planos: o plano interpsicológico e o plano intrapsicológico. Nessa perspectiva, 

o autor menciona que o processo de mútua apropriação entre os sujeitos e a 

cultura ocorre na vida social, ou seja, em um plano interpsicológico. Em um 

segundo momento, ao internalizar as experiências proporcionadas pela cultura, os 

sujeitos reconstroem, em nível intrapsicológico, o que foi fornecido externamente e 

organiza seus processos mentais. É impossível afirmar se os professores-alunos, 

ao expressarem suas idéias, realmente se apropriaram dos novos conhecimentos 

e já estão atuando no plano intrapsicológico, ou se ainda atuam no plano 

interpsicológico, ou seja, fazem uso dos termos repetindo frases que já lhe foram 

ditas inúmeras vezes durante os módulos anteriores.  

 

 

Discuto agora o domínio nomeado como “X é um meio de chegar à reflexão 

crítica de acordo com as representações dos professores-alunos”. Veja os 

recortes 31, 32 e 33: 

 
 

Tatiana- Por que nós precisamos nos, partir assim da 
conscientização, do porque nós estamos fazendo pra depois 
partimos à ação, para a prática. Quer dizer você tem de refletir, 
repensar suas práticas antigas pra depois da reflexão, você estar 
reformulando, modificando. 
(recorte 31, Excerto Tatiana , fala da professora -aluna ) 
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Luiz - Os módulos anteriores foram inspirados na reflexão, mas 
todos os módulos nós aprendemos a isso, faz- reflete, faz- reflete. 
Toda a ação em cima do que nós estamos aprendendo ao longo do 
Curso, esta é a reflexão. 
(recorte 32 , Excerto Luiz , fala da professor aluno ) 
 
 
Ana- Há uma progressão sobre os assuntos da reflexão. 
Primeiro nós fizemos nossa função na escola pública e fomos 
aprofundando o através desta reflexão e fomos nos 
aprofundando. Através desta reflexão a pessoa vai tomando 
a consciência da ação na sua prática. 
(recorte 33, Excerto Ana , fala da professora aluna  ) 
 

 
 

A seleção lexical dos professores-alunos, conforme aparece em negrito nos 

recortes acima, indica que há, de certa maneira, uma reflexão crítica por parte dos 

professores-alunos, pelo menos no que tange às falas dos mesmos.  

 

 
O domínio cultural usado para ilustrar um meio de chegar à reflexão crítica 

está resumido no quadro a seguir: 

 
 
Termos incluídos: Relação semântica Termo superordenado: 
Tatiana- Por que nós 
precisamos nos, partir assim 
da conscientização, do porque 
nós estamos fazendo pra 
depois partimos à ação, para 
a prática. Quer dizer você tem 
de refletir, repensar suas 
práticas antigas pra depois 
da reflexão, você estar 
reformulando, modificando. 
Mostrar os passos para que se 
chegue à reflexão crítica 

é um meio de chegar à reflexão crítica  

Luiz - Os módulos anteriores 
foram inspirados na reflexão, 
mas todos os módulos nós 
aprendemos a isso, faz- 
reflete, faz- reflete. Toda a 
ação em cima do que nós 
estamos aprendendo ao longo 
do Curso, esta é a reflexão. 

  

 75



Indicar a relação dos módulos 
anteriores com o tema da 
reflexão 
Ana- Há uma progressão 
sobre os assuntos da 
reflexão. Primeiro nós 
fizemos nossa função na 
escola pública e fomos 
aprofundando o através 
desta reflexão e fomos nos 
aprofundando. Através 
desta reflexão a pessoa vai 
tomando a consciência da 
ação na sua prática. 
Mostrar que existem etapas 
que precisam ser cumpridas 
para que se possa chegar à 
reflexão crítica 

  

Quadro 14: Domínio cultural “X é um meio de chegar à reflexão crítica” (segundo Spradley, 
1980) 
 
 
4.4 Representações sobre o papel da fonologia do inglês 
 
4.4.1. da professora-formadora 
 
 

Um aspecto que é interessante ressaltar é a escolha da professora-

formadora da palavra contexto em What is the role of pronunciation in your 

context?, conforme vemos no recorte 34. A professora sugere que os professores-

alunos façam a transferência do que está sendo discutido durante as aulas do 

módulo para a realidade deles, quando estiverem atuando em sala de aula. Em 

outras palavras, a preocupação da professora-formadora de que os alunos não 

fiquem limitados apenas ao ensino-aprendizagem da fonologia é, em si, um meio 

de mostrar que o módulo procura usar a fonologia como um meio de chegar à 

reflexão. O mesmo é visto no recorte 35, pois a professora parece querer mostrar 

para os professores que seu módulo tem por objetivo levar os professores a refletir 

sobre a realidade dos alunos, ou seja, o ensino na escola pública. 
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A 77 - ……What is the role of pronunciation in your context? 
(excerto 34 , recorte A 77 professora-formadora) 

 
A- 78 …. So, what I think you should think is what you think about 
language, what you think about your students and therefore what’s 
the aim of our classes. Your students from the Public school….. We 
are not teaching them to be English teachers (Excerto35 , recorte A 
78:professora-formadora)……. 
 

 

Como vimos nos recortes acima, a professora-formadora, através das suas 

escolhas lexicais, revela suas representação sobre o papel da fonologia de acordo 

com o objetivo do módulo, ou seja, fazer com que os professores-alunos não se 

limitem ao aprendizado do conteúdo da fonologia. Os dados sugerem que o 

objetivo da professora-formadora é levar os alunos a refletir sobre quais são as 

implicações das atitudes deles como professores na formação dos seus alunos 

como cidadãos. 

 

A professora-formadora, ao fazer com que os professores–alunos 

percebam a importância do curso para a formação e a importância de refletir sobre 

a ação, demonstra uma preocupação com o processo de aprender do aluno. Essa 

preocupação da professora-formadora não está dirigida apenas ao conhecimento 

da fonologia: há uma preocupação que extrapola o ensino do conteúdo pelo 

conteúdo. 

 

A importância da reflexão sobre a ação já era mencionada por Schön 

(1987) que, apoiado no pensamento de Dewey (1959), sugere que ocorra a 

reflexão na e após a ação, a fim de permitir que o profissional primeiramente 

compreenda sua prática pedagógica, para que possa, em um segundo momento, 

ter condições de modificá-la. Desta maneira, Schon (1987) valoriza o 

conhecimento que nasce a partir da prática. 
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Apresento, na próxima página, um quadro-resumo do domínio usado que 

revela os meios de atingir os objetivos do módulo. É importante lembrar que os 

termos incluídos foram retirados dos dados, sem sofrer nenhuma modificação, ou 

seja, são do tipo cotidiano (Spradley 1980).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termos incluídos: Relação semântica Termo superordenado: 
A 31 - ....A reflexão o tempo todo. Não 
é um curso só de fonologia. é um curso 
que a gente tá usando a fonologia 
para pensar o nosso papel de 
professor e aluno dentro de uma 
experiência de aprendizagem. É esse 
que é o objetivo.Para que a gente tenha 
escolhas bem informadas. Is it clear? 
Usar a fonologia como um instrumento 
para se chegar à reflexão crítica 
 

  

A 64 - .... Vamos refletir um 
pouquinho, porque será que isso 
acontece? 
Convidar os professores-alunos a 
refletirem  

é um meio de  refletir sobre o papel da 
fonologia do inglês 

A 94-Então é pensar como é que eu 
vou lidar com o meu aluno. 
Lembrando o módulo da Maria Lúcia. 
Como é que eu aprendo de maneira 
significativa?Quais foram as minhas 
dificuldades? O que que isso 
representa pro meu aluno? Quem é o 
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meu aluno? Como é...Que aluno que 
eu vou formar com este tipo de 
informação que eu tô tendo aqui? 
Então quem me faz a relação com 
tudo? Com todos os módulos, inclusive 
com o da Maria Lúcia. Com o objetivo 
de fazer o que? .......Escolhas bem 
informadas, lembram né? É isso. 
Analisar, olhar criticamente e pensar 
qual o papel disso na minha sala de 
aula. Isso. Como é que isso aqui 
contribui para alguma coisa? 
Analisar, olhar criticamente e pensar 
qual o papel disso na minha sala de 
aula 
A- 78 …. So, what I think you should 
think is what you think about language, 
what you think about your students 
and therefore what’s the aim of our 
classes. Your students from the 
Public school….. We are not teaching 
theme English teachers……. 
Pensar na realidade dos alunos da 
Escola Estadual e nas necessidades 
deles em relação à pronúncia do inglês 
 

  

A 77 - ……What is the role of 
pronunciation in your context? 
Discutir qual o papel da pronúncia no 
contexto de ensino dos professores 
alunos 

  

Quadro 15: Domínio cultural “X é um meio de refletir sobre o papel da fonologia do inglês” 
(segundo Spradley, 1980) 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.2  dos professores-alunos 
 

Os dados revelam que os professores -alunos não possuem o 

conhecimento sobre a fonologia do inglês, conseqüentemente não conseguem 

chegar à reflexão sobre um determinado conteúdo que não dominam. Mais uma 

vez, os dados indicam que há um embate entre as representações da professora-
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formadora e as representações dos professores-alunos, neste caso, em relação 

ao papel da fonologia do inglês: a professora-formadora pretende usar a fonologia 

como um instrumento através do qual os professores-alunos cheguem à reflexão 

e, por outro lado, os professores-alunos vêem a fonologia do inglês como o foco 

do aprendizado. 

 

 

Passo agora a discutir o próximo domínio nomeado como X é um meio de 

ver as representações dos professores-alunos sobre o papel da fonologia do 

inglês. 

 
 

A 89- ….. What is the reason right, for this module "Repensando a 
Fonologia"?  
 
Angélica- In order to understand our pronunciation, to understand, 
to communicate with other people in English. 
(recorte 36, Excerto Angélica , fala da professora-aluna  ) 
 
 
A 73 - What was the objective of such an exercise? 
 
Vanda- learning to pronounce. 
(recorte 37, Excerto Vanda , fala da professor- aluna  ) 
 

 
Os recortes acima ilustram a representação dos professores-alunos em 

relação aos objetivos do módulo. No recorte 36, acima, a professora-aluna 

responde a pergunta feita pela professora-formadora dizendo que o objetivo do 

módulo é to understand our pronunciation, to understand, to communicate with 

other people in English (entender a pronúncia e se comunicar em inglês com 

outras pessoas).  

O mesmo pode ser dito em relação ao recorte 37, no qual uma outra 

professora aluna dá como resposta à pergunta feita pela professora-formadora 

que o objetivo do exercício que acabaram de realizar era de aprender a pronúncia, 

learning to pronounce. 
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Pode se dizer, então, que em nenhum momento, ao serem perguntados 

sobre quais são os objetivos do módulo, os professores-alunos mencionam a 

reflexão como foco do módulo. Este já é um indício de que há um embate de 

expectativas entre o que a professora-formadora espera dos professores-alunos e 

o que eles esperam do módulo. 

 

O quadro 16 apresenta uma síntese do domínio cultural comentado 

anteriormente.  

 
Termos incluídos: Relação semântica Termo superordenado: 
A 89- ….. What is the reason 
right, for this module 
"Repensando a Fonologia"?  
 
Angélica- In order to 
understand our 
pronunciation, to 
understand, to communicate 
with other people in 
English. 
Discutir a importância da 
pronúncia para se comunicar 

é um meio de ver as representações dos 
professores-alunos sobre o 
papel da fonologia do inglês  

A 73 - What was the 
objective of such an exercise? 
Vanda- learning to 
pronounce. 
Discutir o objetivo do 
aprendizado da pronúncia 

  

Quadro 16: Domínio cultural “X é um meio de ver as representações dos professores-alunos 
sobre o papel da fonologia do inglês” (segundo Spradley, 1980) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Conclusão da análise 
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Pude observar pela análise e discussão dos dados que a professora-

formadora tem uma preocupação com a formação do professor - aluno como um 

todo, isto é, sua preocupação não está apenas no aprendizado do conteúdo pelo 

conteúdo, mas pela formação do professor-aluno como agente crítico que possa 

vir a promover mudanças em seu contexto de trabalho.  

 

A análise e discussão dos dados apresentados permitem concluir que há 

um embate entre as representações da professora-formadora e as representações 

dos professores-alunos no que concerne às categorias de análise. Primeiramente, 

com relação a representação dos envolvidos em relação à linguagem, a 

professora-formadora tem uma concepção de linguagem como uma prática social, 

ao passo que os professores-alunos ainda trazem consigo uma representação 

tradicional de linguagem, ou seja, a linguagem como instrumento para se 

comunicar. No que tange às representações sobre ensino-aprendizagem, também 

se detectou um embate de visões, uma vez que a professora-formadora tem como 

representação que o processo de ensino-aprendizagem deve ser 

colaborativamente construído, ou seja, de acordo com as próprias palavras da 

professora-formadora, “uma via de mão dupla”. Por outro lado, os professores-

alunos têm uma representação distinta, segundo a qual o professor ensina e o 

aluno aprende. Tais representações foram sócio-histórica e culturalmente 

constituídas, ou seja, foram construídas a partir do histórico de aprendizagem da 

língua inglesa dos envolvidos e a partir do modo como essas experiências foram 

vividas por cada um dos participantes. O terceiro aspecto analisado, a importância 

da reflexão crítica na formação contínua de professores, não diferente das demais 

categorias analisadas, também apontou para um embate de representações entre 

as representações da professora–formadora e as representações dos professores-

alunos. A professora-formadora vê a importância da reflexão crítica e tenta 

mostrar que através dela os professores-alunos poderão perceber quais as 

implicações das suas ações em sala de aula na formação dos alunos como 

cidadãos. Por outro lado, os professores-alunos não conseguem chegar à reflexão 

crítica, pelo fato de que não se consegue refletir sobre um conteúdo que não se 
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domina. Esse fato indica que também há uma discrepância entre as 

representações da professora-formadora e dos professores-alunos no que diz 

respeito ao papel da fonologia. Por um lado, a professora-formadora vê a 

fonologia como um meio de se chegar á reflexão crítica, ou seja, a fonologia é 

uma ferramenta para se chegar ao objetivo do módulo. Diferentemente, os 

professores-alunos têm como representação que o conteúdo da fonologia é o 

objetivo do módulo, ou seja, se limitam ao aprendizado do conteúdo, sem levar em 

consideração as implicações de suas ações em sala de aula na formação dos 

alunos como cidadãos.  

 

Ao obter uma melhor compreensão das representações dos professores-

alunos, qual é a sua a visão de linguagem, como eles concebem o que está 

envolvido no processo de ensinar e aprender, como vêem a importância da 

reflexão crítica na formação contínua do docente e qual o papel da fonologia no 

módulo pode-se, a partir de agora, ter um melhor direcionamento no sentido de 

adequar as aulas do módulo às representações dos professores-alunos para que, 

em um segundo momento, essas representações sejam ressignificadas.  

 
Encerro aqui a discussão dos dados sob a ótica dos domínios culturais de 

Spradley (1980) que procurou responder às perguntas de pesquisa e passo agora 

para as considerações finais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Esta seção tem como objetivo tecer alguns comentários e reflexões que 

este trabalho proporcionou. Para tal, retomo alguns dados discutidos e 

comentados durante a pesquisa, com o objetivo de trazer contribuições para o 

Programa Reflexão sobre a Ação e, mais especificamente, para o Módulo focal 

Repensando a Fonologia do Inglês. Exponho também as contribuições desta 

investigação em nível pessoal e profissional, além de ressaltar suas limitações. 

Ao iniciar esta investigação, em um primeiro momento, tinha como 

expectativa fazer um estudo longitudinal e analisar a prática pedagógica dos 

professores-alunos antes de cursarem o módulo Repensando a fonologia e ver as 

modificações na prática pedagógica deles após terem cursado o módulo. No 

entanto, esta idéia foi abandonada pelo fato de que uma pesquisa deste tipo 

demandaria um prazo mais longo para ser realizada. Conseqüentemente, houve 

uma mudança no foco da pesquisa, que passou a se concentrar nas 

representações dos envolvidos sobre a formação de professores.  

Na primeira pergunta de pesquisa, ou seja, quais as representações da 

professora- formadora sobre formação de professores-alunos, os resultados da 

análise mostraram que essas representações estão em consonância com a Teoria 

Sócio-Histórico-Cultural, no que diz respeito à visão de linguagem, ensino-

aprendizagem e a sobre a importância da reflexão crítica como parte da educação 

contínua dos professores-alunos. A professora-formadora realmente se preocupa 

com essas questões, preocupação que demonstra claramente durante as aulas, 

através do seu discurso com os professores-alunos. 

No que concerne à segunda pergunta de pesquisa, ou seja, as 

representações dos professores-alunos sobre formação de professores, pude 

notar, pelas falas desses participantes, que suas representações ainda estão de 

acordo com uma visão mais tradicional de ensino-aprendizagem, onde o professor 
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ensina e o aluno aprende, resultado da educação que receberam. Em outras 

palavras, os professores-alunos exercem um papel passivo, receptivo, uma vez 

que não vão à busca de novos saberes. Esses resultados são consistentes com 

os de Gonzáles (2004), que também investigou as representações de uma 

professora e seus alunos, conforme apresentei na Introdução deste trabalho. 

Os dados indicam que a maioria dos professores-alunos anseia por aulas 

que tragam o conteúdo da fonologia, envolvendo a prática da pronúncia. Este fato 

aponta para uma representação dos professores-alunos do que é ser um bom 

professor, segundo a qual o bom professor é aquele que domina o conteúdo e 

sabe transmiti-lo. 

Verifica-se claramente que há uma diferença entre as representações da 

professora-formadora, que estão de acordo com os alicerces da teoria sócio-

histórico- cultural, e as representações dos professores-alunos, que ainda estão 

presos a concepções mais tradicionais sobre ensino-aprendizagem, visão de 

linguagem e a relevância da reflexão crítica na sua formação.  

Vejo, portanto, uma lacuna entre o que o módulo sugere e o que realmente 

acontece nas aulas. Essa lacuna ocorre pelo fato de haver esse embate entre as 

representações da professora-formadora e as representações dos professores-

alunos. As visões de linguagem, ensino-aprendizagem e principalmente do papel 

da fonologia são diferentes e acho que este trabalho aponta para a necessidade 

de uma reformulação do módulo de maneira que professores-alunos e 

professores-formadores possam juntos estabelecer objetivos comuns e construir 

conhecimentos que sejam relevantes a todos.  

Como os dados indicaram, os professores-alunos não possuem, na sua 

grande maioria, conhecimento sobre a fonologia do inglês. Percebi então, ao longo 

deste trabalho, que tal fato dificulta e até impede que o objetivo principal do 

módulo, chegar à reflexão crítica, seja atingido, pois não se pode refletir 

criticamente sobre algo que não se conhece. Vejo a necessidade da existência de 

um outro módulo, talvez na Cultura Inglesa, onde seja desenvolvido o componente 
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lingüístico. Assim, o professor-aluno teria um conhecimento sobre os aspectos 

básicos da fonologia para que, ao tomar esse conhecimento como ponto de 

partida, pudesse, então, chegar à reflexão crítica, no que tange às implicações do 

ensino-aprendizagem da fonologia em sua atuação em sala de aula. 

Ao pesquisar as representações dos participantes desta pesquisa, pude 

perceber, mais claramente, a importância de levar em consideração aspectos 

relacionados às teorias de ensino-aprendizagem, às visões de linguagem e à 

reflexão crítica ao ministrar cursos de formação de professores. Notei que a 

ausência de uma visão consonante entre a professora-formadora e os 

professores-alunos, no que diz respeito às questões mencionadas anteriormente, 

dificulta, ou até mesmo impossibilita, que os objetivos sejam atingidos.  

Ao trazer os resultados da pesquisa para o meu fazer pedagógico, vejo 

agora, claramente, a importância de saber quais são as representações dos 

envolvidos no que concerne os objetivos e as questões que permeiam o tópico 

principal do curso para que as aulas ocorram de acordo com as expectativas dos 

coordenadores do curso, da professora-formadora e dos professores-alunos. 

Embora prazerosa, esta investigação apresenta algumas limitações como, 

por exemplo, o contato restrito que mantive com os professores-alunos, que 

ocorreu exclusivamente durante as aulas do módulo. Não resta dúvida que este 

trabalho poderia ser mais rico se eu tivesse tido a oportunidade de realizar uma 

pesquisa colaborativa, não necessariamente com todos os participantes mas, 

talvez, com alguns dos professores-alunos envolvidos, a fim de aprofundar as 

questões debatidas neste estudo. Outro fator de limitação foi o prazo, o que 

impediu que este estudo acontecesse de maneira longitudinal e que fosse feito um 

acompanhamento do processo de transformação dos professores-alunos ao longo 

das aulas dos diversos módulos que compõem o Programa.  

Por outro lado, este trabalho também contribuiu para meu desenvolvimento, 

tanto em nível pessoal como profissional. Em nível pessoal, percebi um 

amadurecimento em relação ao nível de profundidade e de criticidade ao ler e 
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interpretar um texto e, em nível profissional, destaco o amadurecimento ao longo 

destes dois anos, que se deu pela troca de experiências com os colegas e com os 

professores-alunos do LAEL, através da participação como apresentadora e como 

ouvinte em congressos e simpósios, bem como pelas leituras realizadas nesses 

dois anos. A pesquisadora que iniciou este trabalho, não é a mesma pessoa que 

finaliza esta etapa. Vejo-me, atualmente, como uma profissional mais competente, 

mais crítica e mais consciente do meu papel como cidadã e como educadora.  

Este trabalho pode abrir portas para novas investigações, para aqueles 

profissionais que se sentem inquietos com as questões relacionadas à educação 

contínua do professor, mais especificamente do professor de inglês como LE.  
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Todos os nomes das pessoas e das instituições mencionadas foram mudados para preservar 
a identidade dos participantes. 

 
Transcrição da fita 1- data: 23/03/2004 

 
Curso: Reflexão sobre a Ação   Módulo: "Repensando a fonologia do inglês" 

 
Legenda: 
A =A professora-formadora 
ST = student = um professor-aluno

 
 
 
 
 

 
A1 - What did we do last class? Do you remember? Hello! 
Paula- Think about learning experiences - good or bad. 
A2 - Ok we we talked about....we were discussing about good and bad learning experiences. 
And before that what did we do? Because this was the last thing that we did in the class, 
right? So how did we start the class, do you remember? What did we try to do? Hello! So 
how did we start the class, do you remember? Because we started at about half past ten, 
eleven o'clock. Well, I think you had your, you started writing down your reflection sheets, 
haven't you, right? You remember I told you you should do it last class. So what did you 
write? What was..... How did we start the class?  How did we start the class? What were we 
trying to do? 
José - Work in pairs, groups. 
A3 - What were we trying to do? 
José - Work in group or draw the bad and good experiences. 
A4-Yes, that's what she said, we were talking about good and bad learning experiences. But 
before that what did we try to do? 
Maria -We started talking about difference between Phonology and Phonetics. 
A5- OK. We talked a little bit about Phonetics and Phonology. Someone asked me. It was 
not the topic of the thing but we talked about it. What else? What else? Did we try to make 
any connection between the modules, ah, between this module and the main course which 
is "Reflexão sobre a Ação, o professor de inglês ensinando e aprendendo? Yes. Why do you 
think we try to do that? What was the objective of trying to do, those.....of establishing 
those connections between what we are doing now and what we have already done? 
Remember, you can speak in Portuguese if you want, right? I know it is a little bit cold 
today...So what did we try to make that? Forget about them, they are just recording me. 
Silvana - Sorry, what is the question? 
A 6- The question is: why were we trying to make, to establish a link between this module 
and the previous ones? Right? Between this module and the big course that you have here, 
Reflexão sobre a Ação. What is the connection? Is there any connection? What is it? What 
is it? What is it? They are looking at me not at you. Go on. OK. Por que a gente fez a co, a 
relação entre um módulo e outro? Entre o nosso módulo e o da Maria Lúcia, entre o nosso 
módulo e o da reflexão sobre a prática social entre esse módulo e ah repensa.... ah ..reflexão 
sobre a ação. Por que será que eu comecei a aula assim? 
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Tatiana-Por que nós precisamos, partir assim da conscientização, do porque nós estamos 
fazendo pra depois partimos à ação, para a prática. Quer dizer você tem de refletir, repensar 
suas práticas antigas pra depois da reflexão, você estar reformulando, modificando. 
A7- Isto. 
Luiz - Os módulos anteriores foram inspirados na reflexão, mas todos os módulos nós 
aprendemos a isso, faz- reflete, faz- reflete. Toda a ação em cima do que nós estamos 
aprendendo ao longo do Curso, esta é a reflexão. 
A8- Isso. Isso. 
Ana- Há uma progressão sobre os assuntos da reflexão. Primeiro nós fizemos nossa função 
na escola pública e fomos aprofundando o através desta reflexão e fomos nos 
aprofundando. Através desta reflexão a pessoa vai tomando a consciência da ação na sua 
prática. 
A 9 - Por que vocês lembram, repensando, Reflexão sobre a Ação a gente quer sempre..... 
Este não é um curso que tem uma proposta teórica, é um curso que tem uma proposta de 
ver o que a gente faz, ver quais são as concepções que estão por trás e refletir sobre elas 
para fins de que a gente tenha opções na vida, que a gente faça escolhas bem informadas. É 
isso.Por isto que a gente não tem respostas, é um curso diferente, não tem receitas para 
vocês levarem para casa. Cada um vai ter que pensar. Então, qual a concepção de 
linguagem que a gente espera ter com vocês aqui e de aprendizagem. É de uma construção 
partilhada. Lembra? Que a gente falou. Isto aqui é uma oportunidade muito grande para nós 
por que nós aprendemos com vocês e por que nós aprendemos com vocês pois vocês que 
estão lá na Escola Pública, né? Então a gente traz um outro olhar. A gente traz um outro 
olhar que é o olhar de uma outra situação. A gente está aqui junto nesta situação para 
discutir estas coisas que vocês vivenciam, então a prática, ela, e a teoria ela têm que vir 
together, tem que estar juntas. Então é isso que a gente está fazendo. Que isto permeie 
enquanto professores, enquanto educadores, enquanto pessoas na sua família, com todo 
mundo. Então, refletir. Foi isto que eu tentei fazer e então a gente estava falando sobre the 
good and bad experiences, learning experiences. So we didn't have time to do that last 
class, right, to finish the whole activity and then  that I would like you to report  this class, 
to show me the drawing, and etc. So, can we do that? May be each of you, some of you 
could show me the things you prepared. And tell me why it was good. Is it clear? Então, 
vamos tentar pegar o gancho da aula passada que a gente terminou falando das boas e más 
experiências de aprendizagem. Quaisquer que sejam. Eu quero que vocês vão me contando 
algumas e a gente vai tentar organizar por que que foi boa ou por que que foi boas e más 
experiências de aprendizagem e a gente vai tentar organizar. Who would like to start? Who 
would like to start? 
Maristela- I will start. 
A 10- Yes. Thank you. Go on. Yes, would you like to come or....OK.OK. 
Maristela - This is the drawing. Can you see? 
A 11 - Yes, a little bit. There are lines, what is that? 
Maristela- What do you think? 
A 12- What do you think? 
A 13- Ah, Ok right. 
Maristela - It is a swimming pool. And in fact we were sharing this idea of having a 
negative and a positive learning experience. We decided that this would be a positive and a 
negative experience. It was my experience when I, I used to swim I am from Rio I used to 
swim in XXXXXX, a very famous university in Rio, especially for Physical Education, 
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specialized in Physical Education. And when I came to São Paulo I stopped swimming and 
then I started again .I was going through a difficult personal process in my personal life. A 
process in my own life and trying to transform barriers in my personal life. and I decided to 
start swimming again to relax. But when I started the teachers kept pointing out things that 
I should improve so, when I was trying to swim nado de costas. I thought I was an expert in 
this area. Every time I tried the teacher stopped me and said Maristela you are not doing the 
right way. Come back and start all over again. And then this reflection, this reflective thing 
is in me. So while he was telling me what I was supposed to do I was reflecting about his 
attitude, about my attitude towards his attitude. I was completely confused. I couldn't swim. 
I was feeling like a student, a teacher and then the student feeling was stronger because this 
called my attention and I decided to talk to them. I was there swimming and it was the 
forth, the tenth, fifteenth time he was pointing at me. You have to count one, two, three 
when your hand comes here you go with the other one. I almost started crying. The only 
thing I thought I was able to do at that moment, at that point in my life because I was 
surrounded by other pressures, let's put it that way, I couldn't. 
So, you know, I act like a child. If you don't stop telling me every detail I am going to stop 
the course. 
A 14- Right. So I would say that it was in a way a negative thing. 
Maristela - It was in a way a negative may be a common student wouldn't do that. Dealing 
with all this reflective items I kind of cured myself and I even talked to Suzana. Suzana, the 
only thing I thought I could do. The only place I was having the chance to relax. What is 
going on? But she said: "Aren't you asking too much of yourself?" Then it was positive. 
A15 - So, let me see if I can understand. In the beginning it was negative because the teacher 
was always showing you your faults. You were confident about swimming and all of a 
sudden he was just showing you the negative things according to his view. But then after 
reflecting and talking to him for a while you were able to transform it into something 
positive, right? What we can see is that we have the teacher which was acting in a negative 
way and then her own action transformed it into something positive. I don't even know how 
to write it. You will help me in a minute. Let's keep Maristela's ah, ah experience and then 
we are going to put it on the board. OK. Who else would like to say something? Let me see 
the things that you were working with last class. Vamos lá, quem mais, mostrem aí. 
João - We have a experience. 
A 16- What? 
João - My experience. 
A17 - Why was it a bad experience? 
João- She was in Primary school because the skin. She was the only girl that skin in she's 
class. Only one. 
A 18-She was the only girl who got a dark skin in the class. Where did you study? Where 
was your school, in São Paulo? Yes? You are so Brazilian. This is our color. 
João- The teacher and another colleague not matter like a not good, this girl in that class. 
The teacher all moments tell…. She did the homework, the teacher bad homework and 
another girls is good. 
A19 - So, the teacher was always, the evaluation was always bad. Saying that it was not 
good as the others were, right. Ok. And.... 
João- This happen and affected her. 
A 20- Affected her. 
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A 21- OK. So, as we can see the thing was with the teacher, right? The teacher.....It's similar 
to your experience in a way. The thing was that she was a child and she could not reflect 
about it and talk about what she was feeling to the teacher, right? As you can see it was the 
teacher that was the key element on both experiences for you to feel bad at least in the 
beginning. What else? 
João - She was the mathematics teacher, so she doesn't like mathematics. 
A 22- She doesn't like mathematics. As you can see even nowadays she lives according to 
what she saw in relation to her teacher. What else, mais uma aí, vamos lá. 
Ana - We are good in teaching and we don't give anybody see our classes reflect about our 
classes We can see our class with us. 
A 23 - OK. 
Ana - We can see our difficulties, our lacks. 
A 24- OK. What you are saying is that it is important for us to look at our own actions, 
right? Tem uma experiência aí? 
Beth -Então, a nossa experiência foi a Miriam que preferiu fazer. Posso até dizer como ela 
nos contou mas ela ainda não chegou. Mas acho que ela me autorizaria, né contar a 
experiência dela. Foi assim. Ela já era professora do Estado. Ela prestou concurso na 
Prefeitura e passou em primeiro lugar no concurso. E foi muito feliz assumir as aulas. 
Quando ela chegou nessa nova escola no ano passado, ou retrasado, eu não me lembro 
direito, ela não conseguia trabalhar em três oitavas séries.Em uma delas as meninas só 
queriam sambar então durante a aula toda elas faziam batucada na carteira e sambavam. E 
ela não conseguia falar.Ela voltava para casa frustrada e chorava o tempo todo e contava 
para o noivo, para a mãe e para o pai.Eu sempre fui uma ótima professora sempre trabalhei 
em todas as escolas que eu fui muito bem.E agora após ter passado em primeiro lugar no 
concurso que eu me esforcei tanto. E eu não consigo trabalhar, o que será que acontece? E 
aí, o pai, a mãe e o noivo diziam para ela ficar tranqüila por que ela era uma ótima 
professora. Todos conheciam este lado dela.Mas ela precisava mostrar este lado não para 
eles que eles já sabiam, mas para aquela sala que estava intrigando demais.E aí o noivo dela 
disse assim para ela: Escuta, se a sala quer bagunçar, por que que você não bagunça junto? 
De uma maneira que você possa ensinar algo.E aí ela com aquela postura toda séria, toda de 
professora, padrão de professor antigo. Mas como é que eu vou fazer isto? A menina só 
quer sambar.Mas a menina, eram duas.Eram espécies de líderes na sala.Mas já que eles 
gostam de cantar e batucar eu vou dar poesias para eles na forma de samba.Cada um optou 
por uma determinada poesia e daí para frente, fizeram seminário e apresentaram e diz que 
foi um sucesso. E aí ela passou a dar as aulas desta forma de maneira que introduzisse um 
conteúdo dentro do que a menina gostava de fazer.Só que aos poucos aquilo foi se 
acomodando por que a menina foi passando a gostar de se apresentar, de se sentir útil na 
sala né. E hoje ela trabalha nesta escola sem nenhum problema consegue lidar bem com as 
questões, né e terminou o ano bem inclusive. Mas dessa maneira então ela dizia ela se 
sentia uma idiota no começo, todo mundo passando e pensando o que que acontece naquela 
sala? Mas ela disse que pegou os verbos, os tempos e foi trabalhando e conseguiu realmente 
êxito. Hoje ela já não tem esta frustração de chegar em casa chorando, achando....Então ela 
percebeu que ela precisava também negociar com os alunos para ela poder chegar onde ela 
gostaria de chegar que era passar o conteúdo e fazer com que a classe realmente se 
interessasse. 
A 25- Então, como que eu vou caracterizar isto? Foi uma good or bad learning experience? 
Por que a gente está pensando no ponto de vista da professora. Foi os dois. A princípio foi 
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conflituoso, foi difícil e depois foi bom.O que que causou,qual era o problema, o que 
tornava ruim a experiência dela como professor na Prefeitura e depois tornou bom? 
Milton - As alunas não permitiam que ela desse uma aula normal, aula padrão e ela teve 
que mudar para poder chamar a atenção dessas alunas não permitia que ela desse uma aula 
normal, padrão. Ela teve que modificar as atitudes dela. 
A 26 - Então não dá para dizer que eram os alunos, né? 
Beth- Os alunos considerados problema até então. 
A 27- Isto, quer dizer....Eram os alunos Acho que o problema maior é que as expectativas 
dela não batiam com a situação de sala de aula. Esse é um problema. O que você imagina 
não acontece. É a situação que é difícil. Daí ela pensou, refletiu e ela mudou. Mas então eu 
não posso dizer que seja o professor. A experiência foi boa ou foi ruim de acordo com a 
situação.A principio era ruim por que ela não conseguia dar conta daquilo, ela entrava com 
uma expectativa. Quando ela começou pensar nas necessidades das alunas, em coisas 
diferentes, ela conseguiu atingir. OK. Mais uma para a gente poder fechar. Quem mais quer 
contar uma experiência de aprendizagem?Vamos lá, Claudia. 
Claudia- Até agora não defini se foi uma má ou uma boa. Com relação a dirigir. Comecei a 
dirigir aos 18 anos, quando eu tinha 18 anos, e depois eu conheci o meu marido e eu tinha 
muito medo de dirigir porque ele era expert, é até hoje, nunca bateu, perfeito, é tudo 
certinho. Quando eu comecei a dirigir com meu marido Eu já tinha carta. Tinha tirado com 
18 e me casei aos 25. Então eu já dirigia. Eu tinha muito medo de dirigir, muito medo. 
Depois que a gente foi morar na Zona leste eu tinha o hábito de ir trabalhar de ônibus e ele 
ia me buscar á noite. Mas aí meu marido me disse: Você tem que começar a dirigir. Eu 
comecei. Peguei o carro. Só que assim. É um absurdo, o carro tá aí, você sai á pé. Quando 
eu comecei a dirigir com ele Como a Maristela contou da experiência dele. Quando eu 
estava sem ele, ia tudo bem. Quando ele entrava no carro e falava. 
A 28- Mas aí você não dava seta, deixava morrer na subida.... 
Claudia- Até hoje todo mundo fala que eu dirijo bem, que não sei o quê.Já uma pessoa que 
treina os motoristas falou "nossa você dirige bem".Depois eu fiquei sabendo, que aí ele 
falou sua mulher dirige bem. Eu arregalei o olha deste tamanho. Olha aí, tá vendo? Ele é 
instrutor e ele falou isso. E aí eu comecei a perceber que toda vez. Eu dirijo muito bem para 
qualquer pessoa, mas quando o Jorge entra no carro acontece sempre alguma coisa. Ou 
mesmo que não aconteça nada, ele diz assim: "Olha você está dirigindo bem , mas..." Ele 
tem um negócio de PNP - positivo, negativo, positivo. Eu vou te dar uma dica. E quando 
ele fala isto, pronto. Você dirige bem, não vai ficar encucada com isto. Até hoje eu não 
consegui superar este trauma direito de direção com o Ricardo. E aí eu já reparei que em 
outros casos, não sei se é um problema masculino, os homens que me perdoem, mas assim 
uma mulher dirigir melhor que um homem é um negócio muito complicado para alguém 
aceitar. Ás vezes eu passo voando por alguém não é por que eu estou rachando, mas eu 
tenho que chegar na escola no horário. Eu nem percebo que tem um carro do lado com um 
homem dentro. Ele mete o pé no acelerador, e passa igual um foguete. 
Até hoje eu não sei direito, se essa experiência ela tá sendo negativa ou positiva. Eu não sei 
se eu me cobro para tentar melhorar mas eu nunca vou atingir o padrão dele. 
A 29-Você falou umas coisas interessantes, só que eu coloquei aqui : "O outro". 
Claudia - Eu cobro de mim mesma. 
A 30- So, why did I decide to talk a little bit about learning experiences? Because we are 
starting a learning experience. We are going to have four weeks and a half together and I 
am assuming that this is going to be a good experience for you. And when we are dealing 
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with learning experiences we usually have to think in a triangle right and I have my own 
needs, my own expectations, my own concepts, my own representations...my own 
experiences. I am here, but I also have the others. Can be your husband, your mother. They 
also have expectations and the way they deal with us. Modifies either in a positive or in a 
negative way the learning experience. Modifies the situation. What is expected? Driving in 
São Paulo which is very difficult, right? You have the things, so everything that surrounds 
you. This triangle should be positive and I hope this is positive at the end. What is the 
connection with Repensando a Fonologia do Inglês? We are going to think again the 
experience of learning the pronunciation of a language, in this case English. Let's try to 
make it positive. Always conscious of the factors that can influence this. This is also very 
important and establishing a connection with what you had with Maria Lúcia on the 
previous module. This has to be significant for you as teachers and for you as students. So, 
we are going to experience we are going to walk in a road which is two-way. Right? So, in 
our road I want you to think that it is a two-way street., right? On one side you are the 
teacher and at the same time you're the student. So you're going to learn, you're going to 
reflect about how you are, learn how you are dealing with it and how you are going to deal 
with that with your students. 
A 31 - SAP. Eu quero que vocês, nessa nossa learning experience aqui da fonologia né, que 
tenham consciência das coisas que podem influenciar positivamente e negativamente. E 
lembrando eu quero que vocês encarem como se fosse uma rua de mão dupla. Por que eu 
estou fazendo a ligação com o módulo da Maria Lúcia. Ao mesmo tempo que a gente vai 
experienciar, a fonologia do inglês como aluno, praticar o inglês, a gente vai pensar 
também o que significa no contexto de vocês ser o professor aquele exercício. A reflexão o 
tempo todo. Não é um curso só de fonologia. é um curso que a gente tá usando a fonologia 
para pensar o nosso papel de professor e aluno dentro de uma experiência de aprendizagem. 
É esse que é o objetivo.Para que a gente tenha escolhas bem informadas. Is it clear? Yes? 
Ok. So. Did you have pronunciation classes at university? Did you have phonology? 
Alguém teve fonologia quando fez faculdade? Ninguém? Hoje ele não está muito a fim. 
Ah, agora sim. Right. Alguém teve fono? Aonde? Que que vocês tiveram? 
Adriana- Na faculdade. Você perguntou se a gente teve, por que aprendeu.... 
A 32- Olha a importância do nosso triângulo, olha a importância do triângulo. 
Adriana- Eu estudei na faculdade XXXXXXX. A gente fez aula com a Juliana. A gente 
teve aula com a Juliana, uma excelente professora por sinal. Não era ela. Essa Juliana foi 
minha professora no ginásio. Ela deu fonologia pra gente. 
Adriana - E ela deu aula de fonologia pra gente. Fazia a gente usar, pronunciar, mas olha, 
eu acho que sem objetivo você não aprende nada. É aquilo né, você fica, fica aquilo o que 
realmente interessa, aquilo que realmente será útil. Como pra mim, na época, não havia, 
não achava, encontrava utilidade naquilo, realmente ficou muito pouco para ser bem 
sincera. 
A 33- Adriana, você falou uma coisa super importante. O objetivo e a significância que 
aquilo poderia ter ou não para você. Então de novo voltando lá no o nosso triângulo vamos 
pensar qual a relevância desse curso, desse módulo pra você como aluno e como professor. 
Eu tenho certeza de que quando terminar o módulo vocês vai sair com gostinho de quero 
mais.Eu tenho absoluta certeza. Então vamos dar uma olhada , eu vou...do comecinho, tá? 
Alguém já ouviu falar do alfabeto fonético? Have you ever heard? Para que que serve? 
Andréa - Pra auxiliar na pronúncia. 
A 34- Vocês utilizam o alfabeto fonético? Alguém utiliza o alfabeto fonético? 
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Mário - O que eu faço quando eu não sei, quando eu tenho dúvida com a pronúncia eu vou 
ao dicionário. Para o aluno e para mim mesma, para tentar incorporar aquela pronúncia. 
Olho a tabelinha. 
Ricardo- Eu tenho um dicionário..... Mas nem sempre dá pra entender por que a pronúncia. 
A 35- Do you all know how to use the chart, the phonetic transcription? No? So, I want you 
to pay attention because this is a very important moment, ladies and gentlemen. I am going 
to introduce you to the chart. It is going to be something extremely extremely helpful and 
important I am going to introduce you to the chart. If we meet in twenty years' time you are 
going to say I remember that, I still use it. Right? So, that's it. Well, I've got here a copy, 
right? I am going to ask Leila to help me. And ..I want you to look at it ....first of all, and 
think. When you look at it, because this is the basis of what we are going to do now.  When 
you look at it what comes to your mind? Right? I am going to give you two minutes for you 
just to talk to the person who is next to, right you and think about your impressions and 
your feelings. You look at it, how do you feel about it? Two minutes for you to discuss 
briefly. How do you feel about it, what comes to your mind? What is it? Yes. 
A 36- Tá boa, Leila? É duro levantar cedo, não é? E você tem gente na sua casa, né? Ah, 
legal, onde vai ser? 
A 37- OK. Have you got a copy? No? They need some copies. So, what comes to your 
minds? Discuss it in two minutes. When you look at it.... 
Vários alunos ao mesmo tempo- Aramaico, Hebrew, Greek. 
Leila- Você não tem aquele com desenhinhos? 
A 38- Não, qual?Leila, sabe o que eu não peguei também, você mandou fazer os readings 
acho que seria bom a gente já dar. 
Leila - Eu deixei pra dar mais tarde pra não confundir. E este? Nós achamos que era muita 
informação. 
A 39- Se tiver lá você pega? 
Leila- Eu tenho na minha pasta. Na hora do intervalo... 
A 40- OK. Have you discussed a little bit? What comes to your mind? I heard someone say 
it looks like Greek. 
Andrea- Egyptian. 
A 41- A different language. We don’t know which language it is. Something exotic, right, 
completely different. 
Sônia-Alguns símbolos daqui parecem letras gregas, né? 
A 42 - They seem to be Greek. And do you think this is good or bad? Because, ok what 
else? What comes to your mind when you look at this? Sônia knows, Sôniais telling me that 
there's three parts in it.- So for her to make sense of it, it shows me that she knows it. What 
else, what comes to your mind? Vamos lá gente, qual é a sua impressão? 
Carla- Alfabeto. 
A 43- Como é que você sabe que são sons? Você acha que é uma coisa boa ou ruim quando 
você olha para ele? Por que que você acha que é bom? Que vai ajudar, vai esclarecer. 
Desde que aprenda a entender vai ajudar, vai esclarecer. 
Gisele - Memorizar, difícil de memorizar.  
Sueli- Tabela de nomes para cada símbolo. 
A 44 - O que você chama assim? Não só tem o schwa. O resto não tem. Qual é o schwa, 
alguém sabe qual é o schwa daqui? É essse bonitnho aqui. Isso. Isso. 
Aline - Caiu no concurso. 

 99



A 45- Depois a gente vai falar deste schwa.  Por que que esse schwa é importante, depois a 
gente vai pensar um pouco na importância dele. Que mais? 
Valéria- Por que dicionário? 
A 46- Tem uma coisa lá que você não sabe bem o que é. 
Valéria - O próprio dicionário ensina. 
A 47- O próprio dicionário ensina, com usar. Dá umas dicas, isso. Lá no começo. Mais 
algumas coisas que vocês queiram dizer aqui? Yes, you've decided that you are going to 
learn. Yes, I hope you are all successful in doing this. That's the purpose. Ok. Let's get what 
she said. There are three parts. I can recognize three parts here. Can you recognize three 
parts here? Yes? Where are they? 
Mário - There are some parts that have two points. 
A 48- You are saying that there are some symbols which have got two points, two dots. 
What you are saying is that there is a line dividing this. Right. And I would say that there is 
something else, there are some other parts. Well, before going into details, before trying to 
make sense of this. Let's think about the purpose of this chart, this chart is ah..just a 
representation, it is a symbol. And it's a symbol not for writing. It is a symbol for writing 
sounds, which is completely different. Right? This is writing something that has its own 
status, its own rules. Something that has its own status, its own rules. From now on we have 
to forget this. Here we talk about letters. These are letters, right? We are not going to talk 
about letters anymore, we are going to talk about phonemes. Right? We are going to talk 
about phonemes. And phonemes are used to record speech. Right? Phonemes are 
abstractions, they are representations of sounds. Ok? In Portuguese. A gente vai procurar 
agora desassociar letras de fonemas. O que a gente tá lidando aqui são símbolos e como 
todo símbolo é uma criação, né ele é uma abstração de sons. Isto aqui é para representar 
sons, não tem mais nada a ver com letras. Como todo símbolo é uma abstração. Não tem 
mais nada a ver com letras. De agora em diante nós não vamos mais falar de sons. Então 
para representar como eu falo, eu preciso de outros símbolos que são estes aqui. Tá? Isto 
aqui, voltando naquela diferença entre fonética e de fonologia. Isto aqui são os sons que a 
gente tem no inglês, mas não é de qualquer tipo de inglês, é do inglês britânico que a gente 
fala que é o R.P. Esses símbolos são adequados para representar o RP.- Porque que eu tô 
falando isto? Por que a gente não fala todo mundo da mesma maneira. Mesmo em 
português. O português que que eu falo aqui é diferente do que minha amiga lá de Minas 
fala, uma amiga minha do Ceará fala. Cada lugar fala diferente. Do que se fala em Portugal. 
Este aqui é adequado pra representar um certo tipo de inglês que é o RP. Será que isso quer 
dizer que é o inglês mais certo, que é o melhor? Não tem julgamento de valor. Língua 
pertence a comunidades, né e as comunidades todas elas têm o mesmo tipo de valor. 
Apenas isso aqui é mais adequado a um tipo de comunidade de falante de inglês.- Esse 
aqui, agora só um pouquinho de história era o inglês utilizado pelas pessoas que tinham 
educação superior. Então ele era um inglês de classe social. Hoje já não existe mais isso. As 
pessoas procuram quebrar com este tipo de coisa. Por que se você resolvesse entrar em uma 
universidade de nome daí você mudava seu accent só para ficar de acordo com os padrões. 
Você era classificado de acordo com o seu accent. É melhor descrito ele tem o mesmo valor 
que os demais. We are going to deal with one - The pronunciation they in Perth in 
Australia. The pronunciation they’ve got in Canadá, I don’t know where. And, as I was 
saying they represent phonemes. When you look at a map if there is a cross on it what are 
you going to think? If you look at a map, São Paulo’s map?  Either a church or a cemetery. 
This is a symbol. It represents something. It represents something to a community. From 
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now on, the community of English teachers. Não pode mais olhar assim e falar nossa, tô 
com ódio disso aqui, ficar lá no dicionário. Como dizem os meus filhos é um “aperreio”. 
Vai ser uma ajuda para vocês, mas para ser uma ajuda eu preciso entender -Is it clear? 
Aren’t you thrilled with the idea of studying it now? Não estão super entusiasmados? 
Voltando no que a Sueli falou tem mesmo uma divisão. Tem aqui, aqui, aqui e esta parte de 
abaixo. Vou começar com a parte de baixo e depois vocês me falam porque eu comecei 
com a parte de abaixo. What have we got here, look? Lembram alguma coisa para vocês? É 
parecido com alguma coisa? We’ve got here the consonants. They are very similar to what 
we know. There’s something else that I am going to give. It was brought by Leila. Leila, 
would you give them one? This is going to help you memorize and to associate the symbols 
with the sounds. Right, so the first one: /p/. The first one you can associate it with parrot, 
Peter. Please, potential. This is /p/. I am not talking about the letters anymore. I am talking 
about sounds. If I talk about sounds, I produce the sounds. A gente já não ta mais falando 
sobre letras. Eu vou procurar fazer o som e não a letra. OK. Give me examples with /b/. 
Vários alunos ao mesmo tempo- Bird, bad. 
A 49- And this? How do I pronounce it? 
Vários alunos ao mesmo tempo - Tea. To drink some tea. Tie. 
A 50- Think? Pensar? Ah, coisa. Será que é? Ah, essa é uma boa. Vamos chegar lá. Tell. 
Vários alunos ao mesmo tempo - Different. Different.  
A 51- And this one? 
Vários alunos ao mesmo tempo - Watch.  
A 52- What else? 
Vários alunos ao mesmo tempo - Chair, beach, teacher. 
A 53- And then? 
Vários alunos ao mesmo tempo - Juice.. orange juice. Jealous. Janet. 
A 54- This one? /k/ 
Vários alunos ao mesmo tempo - Work. Call. Colour. Cat. And? This one? What is it? /g/ 
Vários alunos ao mesmo tempo - Gap. Get. To get.  
Luciana- Girl. 
José Luis - Glass. Garfield. 
A 55- Right. And then? 
Vários alunos ao mesmo tempo - Father, fault, flower, future. 
A 56- And then? /v/ 
Vários alunos ao mesmo tempo - Vowel, very, vegetables. Veterinary doctor. 
A 57- And then, this one? 
Vários alunos ao mesmo tempo - Think.  
A 58- What else? Through. Three. And this? What this? This. What? 
Luciana – Pencil.  
A- 59 No. Desculpe, foi misleading. Levei vocês pro lado errado. Right. Bathe. To bathe 
the baby. Student, Smyth, snake. Zebra. Xerox. Shirt. Shoes. Ocean. Television. Shower. 
And here? /m/, yes like Mother. Mom. Olha cada nome bonito, né? Comfortable. Que foi 
Patricia? Whenever you’re lost, stop me. Sometimes I get to o involved and I go on. Nature, 
can, none, name. And this? What about this?  Sing. Let’s sing a song. Right? 
Márcia- Yeah, Carpenters. 
A- 60 And then this one? 
Vários alunos ao mesmo tempo - House, hot, home, happy and... 
Márcia- World. Licence. Lipstick. 

 101



A- 61  Rabbit, racket, red. And then? 
Vários alunos ao mesmo tempo - Window, water, wonderful, watermelon. 
A 62- Young. Right. Year. This year. What did you say? Você não entendeu este aqui? 
Yellow, por exemplo. Year, ano. Bom, antes da gente dar uma repetidinha nelas vamos 
olhar de novo para esta parte aqui e tentar dar mais sentido. Quanto mais sentido a gente 
der mais fácil vai ser para a gente poder lidar com isto aqui. Essas duas primeiras linhas 
aqui são diferentes The first two lines are different from this one in one aspect? Do you 
have any idea? What could it be? There is a difference. Here I’ve got the nasal. But it’s not 
the whole thing. O que será que ta nessas linhas diferente desta outra aqui. 
Beth- The position of the tongue. 
A 63- Esta aqui é bilabial. Sabe o que tem, uma coisa aqui que é legal, que é importante. A 
gente vai fazer alguns exercícios que vai precisar entender. O contraste do que é surdo e o 
que é sonoro.Que que é isso? Surdo é surdo e sonoro é sonoro. Uma coisa é uma coisa, 
outra coisa é outra coisa. Surdo não tem a vibração das cordas vocais e sonoro tem vibração 
das cordas vocais. Voiced = vibration of the vocal chords. Voiced tem vibração das cordas 
vocais, ela é a sonora. Por que isto vai ter implicações mais pra frente. Vocês vão precisar 
saber. O objetivo é a gente chegar no connected speech, é a fala como pratica social. A 
gente ta pegando no micro para chegar no macro. Algumas coisas que são próprias da fala 
concatenada. Voiced e voiceless. Voiced tem vibração das cordas vocais. Voiceless = 
surda, não tem vibração das cordas vocais. Só para situar o que é produção de voz. A gente 
faz a voz, o ar vem dos pulmões, ele passa aqui nas cordas vocais, se for um som sonoro as 
cordas vibram. Quando a gente ta resfriado, tá com dor de garganta as cordas ficam 
inchadas e a gente só consegue falar sussurrando. Então, vamos olhar, olha que bonitinho. 
Se eu não fizer nenhum som..olhem só para minha boca. Eu tô falando /p/ ou /b/? Dá para 
saber? A única diferença entre elas é a vibração das cordas vocais ou não. A formação é a 
mesma. Bilabial. Fecha os lábios. O som vem do mesmo jeito, ele é articulado da mesma 
maneira. Sente vibrar? Agora faz assim. Sente? Você sente o ar passar mas não vibrar. Isso 
aí é muito importante a gente perceber. Então aqui em cima todas elas vêm em parzinho. 
Vou falar uma delas. OK? A articulação é a mesma. Todo mundo tá comigo? Tem algumas 
pessoas que tão com uma carinha de “Ai meu Deus!”. A gente volta. Bom, então fala, 
Sabrina. 
Sabrina- Você estava apontando para quais sons? 
A 64- Aqui não vibra olha. Nos homens é onde tem o Pomo de Adão, onde as cordas vocais 
se encontram na frente. Tudo bem gente? So far so good? Posso ir pra frente? There is 
another pair here. This is voiced and this is voiceless. Change. Vamos pensar, awareness 
um pouco.Change. Quando aparece a vogal que começa a vibrar um pouco. Agora vamos 
ver o Judge. Isso. Judge. Você vê que logo do comecinho já está vibrando. Esse aqui? Ah, 
choice, choice. Veja que quando eu faço ... não tem vibração, este é voiceless. Quando eu 
coloco o ditongo aí tem vibração. Jealous. And then, this one is.....Oh, surdinho. Cat, Kate. 
Colour. Veja só quando aparece a vogal que você tem vibração. Então este aqui é o 
voiceless. Girl. Goat. And then? Voiceless. Fake. Flower. Mas veja esse aqui ó. Vein. 
Vague. Vehicle. Right? Então esse aqui é o voiceless e esse aqui é o voiced. Think. É 
voiceless. Through. Bath. Ele é surdo. Em compensação veja quando eu transformo no 
verbo: bathe. O primeiro é surdo e o segundo é sonoro. Silent. Superior. This one is zero, 
zoo..olha como tem vibração . Zebra. Xerox. Aqui: ele é voiceless, ele é surdinho. Shower, 
shave. And this one is the voiced one. Measure, pleasure, television. Então como é que eu 
dividi esse aqui? Em voiced e voiceless. Eles são produzidos do mesmo jeitinho. Eles vem 
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em parzinho. A diferença entre eles é se tem ou não vibração das cordas vocais. Aqui é 
diferente. Ponham a mão. Me digam se vocês acham que é voiced ou voiceless. E esse 
aqui? /h/ Tem vibração? E esse aqui? Tem? /l/- E esse aqui /r/? E este /w/? E o /y/? Qual a 
conclusão que a gente chegou aqui nessa última linha? Com exceção do /  / Esse não tem 
parzinhos. Ele é voiceless. Hot, home. O único que não tem é o /h/. Bom, there are other 
ways of classifying them but we are not going to go into details. Right? If you want I can 
give you, well you have in the bibliography. I am going to come back and talk a little bit 
about it later on. Now, as students, how did you feel about learning about the chart, the 
consonants? Como vocês se sentiram? Como foi a aprendizagem? Ta fazendo sentido? O 
importante é fazer sentido. Ring the Bell. Fazer sentido. Você vai precisar retomar isso. 
Preciso estudar mais….As learners and teachers do you think the consonants are difficult 
for us and for our students? Some of them? Some are difficult and some are not. I think I 
agree with you. Some are difficult and some are not. Which ones are difficult? Because we 
speak Portuguese. Vamos pensar. Você falou desse aqui, o /t/. Porque a gente ta 
enfatizando, a gente ta produzindo só os sons. A gente forca mesmo. Isto é um esforço 
muito grande para as cordas vocais. The important thing is to make a connection with our 
mother tongue we are Portuguese speakers. So, as Portuguese speakers there are some 
sounds which are more difficult for us. We have to concentrate which are more difficult. 
Acho que não tem problema. Aí é diferença de alofone. A gente não vai entrar aqui. Não 
muda o sentido da palavra Pequena diferença, mas isso não dá uma palavra diferente. A 
gente vai se concentrar só no nível de fonema. Fonema é a menor unidade significativa do 
sistema sonoro da língua. Alofone que são variações do mesmo fonema, nós não vamos 
entrar. Talvez vocês possam fazer o curso da COGEAE, o curso de pronuncia para entrar 
nestas coisas. Por que senão é mais difícil. Qual é a tendência da gente? Dos alunos, pela 
experiência de vocês? Porque Se não eles falam sink, tink, dis. Vamos refletir um 
pouquinho, porque será que isso acontece? Português não tem. Sabe o que a gente faz? 
Tudo que a gente escuta a gente quer dar sentido. Prática social. Um determinado contexto. 
A coisa básica é dar significado, é significação. Com base naquele repertório que eu tenho, 
no meu conhecimento de mundo. Quando ela fala, o mais próximo que eu acho... O mais 
parecido que eu acho na minha língua. E daí quando você corrige o aluno nem percebe, ele 
fala que ele está falando certo porque ele está dando significado. Tudo tem que ter 
significado. Até o que você não fala tem significado. Tudo tem significado. Dentro desta 
concepção de linguagem. Vamos lá. Quando a gente tá dentro de uma aula. O nosso 
conhecimento da língua materna. Então a gente usa o que a gente tem na nossa língua.  
Bom agora vamos passar para os ditongos, vamos ver se a gente dá sentido neles. Dúvida 
aqui, que me ajuda? Diferença entre /   / e /   / . 
Vários alunos ao mesmo tempo - Dão exemplos: June, jail, judge, chair, change. 
A 65- Quando eu for falar de plosivas a gente volta aqui de certa forma. Vamos lá gente. 
Diferença de /l/ e dark /l/. Esse dark /l/ a gente não tem em português. Por isso que quando 
a gente vai falar milk, a gente fala miuk.- A tendência de quem fala português é falar fiuldi. 
Põe uma vogal de apoio , um “izinho” no final. Vamos ver os diphthongs. Dá para a gente 
agrupa-los de alguma maneira?  Eu vejo três família? Que tal a gente pensar na família que 
termina em /   / , a família que termina em  /  /  e a família que termina em /   / ? Poor, there, 
pear. Poor, tour. Não são difíceis, eles são iguais em português: Rua, Andréa, Tia. Vamos 
na outra família aqui ó. Ei, to pay, to pay the bills. Oi, boy. Like portuguese. Ei, você 
aí!Boy como em dói. Au, like cow. How Now Brown Cow, todo mundo conhece este 
livro? Au como em mau.- Será que tem problemas? Acho que não porque ele é muito 
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parecido com o português. Sabe porque vocês estão ficando confusos. O que você quer 
dizer por som mais forte? Eu sei o que você quer dizer. Let me try to explain. The vowels 
are pure sounds. Usually in the diphthong the first phoneme is stronger than the second one. 
Besides that, there is another thing. In weak syllables. What I am saying is ….. Vocês estão 
percebendo? O primeiro do par sempre é mais forte que o segundo. Os fonemas que 
aparecem em segundo lugar são associados. Em termos de freqüência. I don’t think our 
students will have difficulty in learning them. Now let’s go.- What is the meaning of these 
things? Why are they here? These arrows here have got to do with intonation. From now on 
I am going to speak in the same level. Aquelas palestras que a pessoa lê. Este aqui é para 
mostrar. These are devices. What’s your name? Are you happy? A yes or no question. What 
do you do? Se eu mudar a intonation.Se eu mudar a intonation o falante nativo vai pensar, o 
que será que ela quer dizer? As “yes/no questions” que são sempre subindo. Are you 
Brazilian? Isso tem a ver com a intenção do falante. É uma suprasegmental feature Em 
português nossas perguntas são sempre feitas na base da entonação. E esses dois pontinhos? 
É o stress que pode ser na sílaba tônica ou na sentença. Isso aqui? É a sílaba tônica. Então 
agora a gente vai passar pra cá. A gente vai trabalhar na semana que vem com dicionário. 
Why do you think I left for the end the vowels? How many vowels have we got in 
Português? We have got five letters. But vowels, the sounds. Vamos pensar? Em português 
a nasal se une.- Então, vamos pensar um pouco agora no inglês. Quantas vogais nós temos? 
Dá para a gente comparar? Como é que a gente vai classificar as vogais? Como é que eu 
diferencio? Tudo que tem two dots tem a duração de um ditongo. O tempo, ele é longo. 
Cheese = queijo. Agora podem fechar os olhos, vamos fazer um pouquinho de 
conscientização também. O que vocês percebem na boca? Que lugar da boca? Elas são 
produzidas no mesmo lugar? 
 
Ângela faz um desenho na lousa. 
 
A 66 - Contraste /i:/ e /u:/. Exemplos com palavras com vogais longas. World, bird, car, 
far. OK. So far so good, Then we have the short ones. Bit, /i/. Será que é difícil para 
brasileiro? Dificílimo por que a gente não tem. Nem lá nem cá. Daí, esse aqui ó. Hook, put. 
/u/. Where’s my book? Foot. Right, and then this one is /   / like hen. Man, men. Pan, pen. 
Bad, bed. This distinction is important because it is very very meaninful. Here we have the 
famous schwa. And you can only find it in weak syllables. This is weak, example: ago. 
 
 

FIM DA 1 ª FITA DA 1ª AULA 
 
 

Transcrição fita 2 
 
A 67- /f            / ou /f           / , tá? Então, aonde que eu tô com o schwa? Aqui porque, 
porque está aqui é a sílaba fraca, tá? Quando eu ponho /f          /, fotografia olha o que 
acontece, o schwa virou /o/.- Isto aqui virou schwazinho. Isto aqui virou schwazinho. E eu 
acrescentei um "izinho". Diga. Não, você não precisa. Não é pra vocês. Vocês não precisam 
saber isto. Isto aqui é um exemplo para mostrar para vocês a ocorrência do schwa. O schwa 
aparece na sílaba fraca. Se é uma palavra, a palavra você pode às vezes derivar várias 
coisas de uma palavra, de uma raiz,né? Então, conforme você vai mudando o stress na 
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palavra você vai mudando a qualidade das vogais também. E aí vocês vão ver que o que 
normalmente ocorre, o que aparece é o schwa. O que importa para vocês now is this, right? 
So, schwa is the weakest. Sueli was asking me what difference between the /   / from bird 
and the schwa. Ah, tem uma coisinha sim, tem uma coisinha. Um é fraco, outro é forte 
porque a qualidade né, ela é muito parecida. O que vocês acham? O problema, o problema 
não, a diferença entre eles é que o /    / do bird , ele é longo, o outro é curtinho. E o bird 
normalmente aparece em sílaba forte e o schwa sempre aparece em sílaba fraca. Então não 
dá pra tá no mesmo lugar. Sol e lua. 
Sueli- Mas o som é igual? 
A 68 - Em termos de articulação ele é. Um é mais longo. Olha onde ele tá, bird. Olha o que 
eu tô fazendo, é igual. Ago, bird. 
Sueli - E o chapeuzinho? 
A 69- Cut- Então, tudo bem por enquanto? Aqui então vamos... Cut, love, London. But, se 
for stressed, se for em connected speech, ele é schwa. Oh, que legal, é um bom exemplo. 
Oh, Eu tô falando com vocês. You've learned everything, you've understood everything, 
this class but you have to study at home. Olha o meu but, né? So, you've understood, 
you've participated, I think it's OK. You've reflected about it, but you've got to go home and 
study a little bit. I was talking to my friend but he told me that I was wrong. Ó, daí o que 
que eu fiz. Ele tá, ele não tem tanta importância, né? O mais importante era que ele me 
disse que eu estava errada. Então esse but saiu com schwazinho. I was talking to him but he 
told me I was completely wrong. Então, vamos lá. Vamos pegar este parzinho aqui, aqui /  / 
, /   /  Hot, hot, hot. Hot dog, hot dog, hot dog, hot dog.  And then port, o porto, port, port. 
Sueli- A diferença desse pro hot é que um que é curto e o outro é longo? 
A 70- Esse aqui é curto, e é mais pra trás, esse aqui é mais pro meio e é mais aberto. Olha 
vamos sentir a diferença.- Bem aberto e no meio. Percebe que eu fechei um pouquinho e fui 
pra trás /   / /   / Tem mais lip rounding. É mais longo. É mais fechado também. Ball. Bowl. 
Bowl = tigela. OK? So we were trying to, then, to show you right, to make sense of the 
vowels with the mouth, right? Showing you the distinction has to do with the opening, with 
the quality, right? If it's open, if it's in the front, if it's in the back, right? If there's lip 
rounding, if it's long, if it's short. So this is the way of looking at this. And this is usually 
the key element, right? That is the most difficult part for us who speak Portuguese and 
therefore this is the thing we are going to concentrate. 
 
Angela conta o "caso" do turista brasileiro: shit X sheet. 
 
A 71- We're going to have some repetition when we come back after the break. Let's 
continue. We were trying to make sense of the chart, but just making…….but we also need 
to work a little bit with it. And to work with it, let’s play. On the following page we have 
here.-What do you think we are going to do with it? What do you think we are going to do 
now? We are going to find some words so that we can associate the symbols with the 
sounds. Instead of saying this one is /    /. This is very difficult. In order to make it 
meaningful we are going to associate. This is a way of memorizing. What are we going to 
do? We have only one syllable words. How do we pronounce it? Diphthong on the 
following page. No, the other one. What is the key word that you have there? In fact we 
have a trithong. We are not going to talk about trithong. Don’t say anything, just look at the 
word and write it down. Don’t say the word, just write it. It would be in pencil so that you 
can erase it if it is not in the right place. 
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Angela shows one-syllable words written in cards and students have to write them down. 
 
A 72- Do it in groups, right? So, let’s correct. So this one… Rain like say. Moon like blue. 
And this one: cock like hot. Have you seen what we are trying to do?-Perceberam o que eu 
estou fazendo? Pego a palavra. I am going to give you a few minutes. Let’s negotiate. Let’s 
try again together. Yes. Later on we are going to have the repetition. I have the chart you 
gave me, I should have brought it. 
 
Angela mostra mais palavras de uma sílaba para serem “classificadas”. 
 
A 73- .Já tá aí, né? OK. What is it? Yeah? Let me correct now. Lake like say. And then milk 
like bit. Blue like…Coat like know. There’s a problem here, there’s a doubt. It’s not cut. 
And then bear like pear. And then we have here boot like foot. /u:/. What I am saying is 
that, a bota e o sapato são com o /u:/ , mas põe no pé que é com /u/ foot. Foot like book, os 
dois são com /u/. Lamp like jack. .And then, how do I say this one? Ring like bit. /i/ Let’s 
do it now together. Pipe like buy. And then duck like cut.-And hand like jack-And hair 
like there. If you isolate the sound it is easier. Você tá dizendo que não está gostando, é 
isto? Wall like sport. Game like say.-Head like bed. Bed de cama, tá? And then fork like 
sport. And then think like bit. Flag like jack. Bell like bet.  Boat like know. Ou o final do 
ago. Bom, this is road like boat, no. Is everybody with me? Wing like bit. /i/-Fish like bit 
/i/.  Pay like say. Pear like bear. Star like car. Ball like hot. Door like sport. Nose like 
no, know. Tree like bee. /I:/ the first one. A primeira. What is the question? Any doubts? 
Mask like car or like bat. British English or American English. Bike like buy. Bull like 
book or like blue?  And then, this one? Tail like say. And then, ship like bit. Nest like bet.  
Girl lik bird.  Shoe like   Rose like nose. Cage like say. Que que é cage? Yes, gaiola. And 
then, lion like buy. And then let’s go back to.  Bull like book. Let me check. Well, it is not 
here. We are checking this one. We are checking this one. Leila is checking for us. OK. 
What was the purpose of this exercise? What was…So, ball like sport. Long sound. 
Thanks, Leila. Have a look at this chart. It’s very colorful. Leila brought it to us today.-
Well, What was the objective of such an exercise? 
Vanda- learning to pronounce. 
A 74 -yes, we had to do….it was a technique for you to memorize. Did it make any kind of 
meaning? Should we do something like this with our students? It’s very difficult, why? Eles 
não ficam quietos. They don’t give any importance, they don’t see any meaning. It’s not 
meaningful. There are too many students to work with. They don’t pay attention. What 
else? We are not natives either, right? I am trying to compare. Is there any difference? You 
told me it was important. You told me it was meaningful. Have you ever heard about 
simetria invertida? Simetria invertida is when we think as teachers and as students.  Here 
you are in the role students, when you go out you are going to be in the role of teachers. Do 
you think it is important for our students? Would you do this kind of exercise? What did 
you say? As you can see we have two different points of view. Some of you think we 
should give them something like we have just done and some we shouldn't. Some think. 
That’s something different isn’t it, Claudia?  
Cláudia- If students ask something that you don't know the answer how to answer. It's a big 
problem. It has to be meaningful, in a meaningful situation. We as teachers are always 
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trying to know things, trying to make researches; otherwise they won’t see a point for 
learning  
A 75 – So, I am just going to, you know, provoke you. 
Cláudia- A good opportunity to kind of introduce or call their attention and then if they 
continue English, if they are interested in it. 
A- 76 So what do you think about…meaningful sometimes. 
Sueli - I don't think it's very easy to teach pronunciation in a meaningful way. Sometimes 
when giving examples of common situations like the ones you told then it makes sense, it's 
funny, they'll remember, maybe they'll never forget. Some phonemes, it's difficult to teach 
them in a meaningful way. However, I think we should emphasize that. Many words they 
pronounce in a wrong way and they don’t know that. So, maybe talk to them about beer and 
bear. The problem is they have already memorizes many words in a wrong way. Because 
we use, even in Portuguese, we use many words in English but we don't pronounce 
correctly, and they memorize it. 
 
A-77 - Right. So, the big question is. What is the role of pronunciation in your context? If 
we go back to Fernanda’s module when needs, wants. What does it say? When we were 
discussing about…. What does it say? How can you connect that with pronunciation? But 
everything regarding pronunciation for instance. 
Sueli – How people communicate even with the wrong pronunciation. It's not the point. if 
you don't have a good pronunciation and you cannot communicate. If you want to speak 
correctly and not be misunderstood sometimes. Because sometimes you can be involved in 
many embarrassing situations because of pronunciation. 
A- 78. Right. So, what I think you should think is what you think about language, what you 
think about your students and therefore what’s the aim of our classes. Your students from 
the Public school….. We are not teaching them to be English teachers. Some details that 
would be useful for you, right when dealing with these things, but it’s not for you to teach 
them. Going back to the first module, you have to have clear in mind the objective of your 
class. If there’s any problem pronunciation, of course you have to answer. You cannot 
avoid answering questions. You are not going to be Phonology teachers, right? You always 
have to be critical about things. You always have to go back. Another thing. How am I 
going to do? What is my view about what learning is. There are many ways of working 
with pronunciation in the classroom. As Maria Lúcia said, it has to be a meaningful 
experience. So, I think this is interesting. Sometimes But what do you think, do you think 
you should teach them this chart? No. Of course, this is not a recipe. I am not saying that 
this is completely forbidden. Some basic students. They don’t say. I say it could be like 
this. Should be like this. I have to pronounce. And what you’re saying is….You’re 
producing something that is different. Because in Portuguese you don’t have it. Make a 
connection with their mother tongue. It doesn’t make any sense. The objective to study to 
go on, to use dictionaries….doesn’t mean you to your students.-Now let me give you 
another exercise and let’s see what you think. You can do it in pairs if you want.-OK. Now 
we are going to work with the vowels. It is like this. You have here names of rock groups 
or singers. So, what I want you to do is to read them and just write down the vowels or the 
key word if you want. Like fish, what is the vowel here? So this is what I want you to do, 
briefly. While you do that I am going to call the roll and see who needs what so that I can 
find Xerox for everybody. 
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Angela calls the roll. 
 
A 79 - Who needs what? Quem precisa de algum material, que ficou sem? Da aula passada 
são cinco. E dessa aula está tudo em ordem. OK? Have you finished? So those of you who 
were not here last class, I have the reflection sheets and a copy of the programme. 
 
Angela conversa com Sueli. 
 
A 80- Right. OK. May I interrupt you? 
Célia - Essse aqui o ring, eu confundi com esse /g/. 
 
A 81- Excuse me ladies and gentlemen, let me interrupt you. Can we correct? Let’s try to do 
at least six. So, the first one, how do we pronounce this? Pearl Jam? Yes. Pearl necklace. 
Jack like bat. And then the next one, number two. /I:/. The Beatles. And what about the 
next one? Earth like bird. Wind, /i/, bit. Fire like buy, like cry. Earth Wind and Fire. The 
next one. Rolling Stones. Roll like no, stones like know. 
Célia – Igual? 
A 82- And then number five? Guns and Roses.  Guns like cut and roses like know.  And the 
last one for today? The Police. /I:/. Like bee. OK the other ones you can do at home, we are 
going to correct. 
 
A 83- For next class bring dictionaries. I am assuming it’s an English-English dictionary. Or 
if it’s not. at least…Sorry. Sorry. I haven’t finished yet. So, I want you to bring the 
dictionary you use it everyday preferably English-English. Bring also the material, the word 
file, because we are going to continue working with it. Before finishing….. What have we 
done today? If someone asks you on the corridor, what have you learned? What have you 
done? 
Alguns alunos- The phonemes. 
A 84- What are the phonemes? 
Janete- Symbols for sounds.  
A 85-. Right. And, if the person asks you what are you going to do with phonemes? We’re 
going to improve our pronunciation, we are going to learn how to use the dictionary, we are 
going to think about our learning, do things in a different way. See you next week. Bye bye. 
 

FIM DA AULA 1 – 2a PARTE 
 
 

Transcrição fita 3 - início da aula 2 
 

Data: 30/03/2004 
 

 
A 86- Phonemes, right. We were working with phonemes.  What exactly did we do with the 
phonemes? What are the phonemes?  And ah....What was the reason for doing that?  Sorry? 
Eliana-Vowels. Consonants. 
A 87- Ok. Within the phonemes we saw vowels and we saw consonants. Right. What are 
phonemes? 
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Ana - Sounds. 
A 88- Sounds. Right. They are...and we were talking about phonemes. So, sounds of the 
English language. The smallest meaning sounds of the English language. Right. And why 
were we dealing with phonemes? Why? What was the reason for studying phonemes? 
Célia - To improve our pronunciation. 
A 89- To improve our pronunciation. Could be, yes. What else? Why were we dealing with 
phonemes? Well, let's go back. What is the reason right, for this module "Repensando a 
Fonologia"? We are always going to do this. We are always going back, right, to Reflexão 
sobre a Ação, "Repensando a Fonologia". Right. Let's try to establish the links between the 
things. So, what is the reason? You told me that last class we were talking about the 
phonemes. How can we connect the phonemes to the other things? Come on. You can even 
use Portuguese if you want. Vamos lá. 
Angélica- In order to understand our pronunciation, to understand, to communicate with 
other people in English. 
A 90- All right. OK. Right, so this is the teacher, right. So everything you are telling me has 
the focus on the teacher. You as teachers. So, you are improving your pronunciation, you 
are thinking about what you are doing, right, what else? What did I say about the 
dictionary? You are going to learn right, how to use the dictionary. What did we do with 
the chart?  Remember the chart? Yes. What was the reason for dealing with this? 
Bernardo- Voiced, voiceless. 
A 91- Right, so we were dealing with the phonemic, ah, with the chart. Right. So that we 
could make sense of the dictionary. Right We talked about vowels, consonants. Right. So, 
everything as you are telling me has the focus on the teacher, right but what else? Is this the 
only reason, for studying, for talking about the phonemes? No. 
Ana- No. As a teacher we have to think about our students because they listen to us. 
A 92- OK. So, Ok you are going, you are moving now from the teacher to the students, the 
relationship between teacher and students. Right. So you are going to be a model. So you 
want to be confident because you are going to be a model. What else? What else do I want 
to do when I talked about the phonemes? What is the idea? 
Vanda - Become more confident, more secure. 
A 93- OK. To be confident. This is what we were talking about. Yes, you have difficulties 
so you don't feel confident to act with your students. But what else? Do you remember that 
we were talking about simetria invertida? What was it? O que que é simetria invertida? 
Lembra que eu falei pra vocês. A gente tem, a gente experiencia dois papeis: de aluno e de 
professor e vocês estavam me falando o tempo todo do foco em vocês como professor, mas 
tem também o foco em vocês como alunos né e depois essa relação vai ser mudada com 
relação ao aluno de vocês. Então, vamos ligar com a Reflexão sobre a Ação, vamos ligar 
com os demais módulos. Como é que fica isso? 
Solange - Por que é assim, se a gente sabe como nós aprendemos então é muito mais fácil 
você ensinar. Se você sabe como aprender você já vivenciou. Então é muito mais fácil essa 
relação com o aluno. É importante que a gente vivencie para poder trabalhar com o nosso 
aluno. 
 
Mário - .Para nós ficarmos no lugar do aluno.Para nossa dificuldade de aprendizagem de 
determinados pontos. Na medida, na proporção tem que se colocar no lugar do nosso aluno 
também.  
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A 94- Isso. Por que você lembra.... Porque a gente precisa pensar por que a gente está nesse 
curso. Esse curso não é um curso só de fonologia, né? Tem cursos de Fonologia aqui na 
COGEAE mesmo tem. Mas este tem uma característica diferente. Então é pensar como é 
que eu vou lidar com o meu aluno? Lembrando o módulo da Maria Lúcia. 
Como é que eu aprendo de maneira significativa Quais foram as minhas dificuldades? O 
que que isso representa pro meu aluno? Quem é o meu aluno? Como é...Que aluno que eu 
vou formar com este tipo de informação que eu tô tendo aqui? Então quem me faz a relação 
com tudo? Com todos os módulos, inclusive com o da Maria Lúcia. Com o objetivo de 
fazer o que? Que a gente, quando eu for fazer uma escolha de material.....Quando você 
olhar pra isto você vai pensar o que? Escolhas bem informadas, lembram né? É isso. 
Analisar, olhar criticamente e pensar qual o papel disso na minha sala de aula? Isso. Como 
é que isso aqui contribui para alguma coisa? Então that's why we decided to, we were 
talking about the phonemes, to think about what we do, to think about how we are going to 
deal with our students and the relevance, the importance of that thing for our students. 
Right? Very good. What else did we do, do you remember? We finished the class doing 
something. What was it? 
Ana- Linking words? 
A 95- Ah, was it linking words? 
Fabiana - Rock groups. 
A 96- Rock groups. Yes. What were we doing with rock groups? Yes, what were we doing 
with rock groups? What was the reason for that? Why? Why did we start talking about 
the....? What was the objective of the exercise?  
Márcia -To practice the phonemes, the sounds of English language.  
A 96-OK. To practice a little bit, to have, to fix the connection between the symbols and the 
sounds. Morning. Hello! Sure. Right. And ah, do you think that would be an interesting 
thing for you to do with your students? Yes, no or maybe? Yes? Why? I agree with you I 
just want to know why. 
Cristina - Por que, por exemplo, professora aquele que nós fizemos para a gente relacionar 
os sons com os nomes de bandas. Então, bandas, música, é o que eles gostam. Então é uma 
maneira mais fácil deles gravarem a pronúncia correta. Se ela for ensinada da maneira que 
eles gostam. 
A 97- Isso. E acho que isso é importante para eles terem um pouco de awareness né da 
diferença dos sistemas de sons das duas línguas. Desculpa, fala. 
Denise - Sem contar que está nos ajudando fazendo com que nós possamos ajudar os 
nossos alunos. Por que às vezes a gente fala, ah o aluno tem dificuldade. Mas nós também 
temos. Foi uma oportunidade de esclarecer melhor, fixar mais. No meu caso eu tinha 
fonemas que eu tinha muita dúvida. Foi uma oportunidade de esclarecer. 
A 98- Além do mais isso nos leva a pensar que a gente está sempre num processo contínuo. 
Se vocês pensarem na aula passada mesmo a gente teve algumas palavras que a gente foi 
checar no dicionário, tal e que isso é uma coisa perfeitamente normal que aconteça né e que 
a gente precisa ter a disposição e a boa vontade e ter a segurança necessária pra poder falar 
não sei, vou lá, vou perceber, vou checar e construir, por que a gente tá pensando de 
construir alguma coisa com o aluno. Né? Lógico que você vai preparar sua aula antes. Mas 
se tiver alguma coisa você pode usar o dicionário. Porque eu já ouvi muito professor 
falando assim que na hora eu invento qualquer coisa por que se não depois eles ficam 
dando risada, dizendo que eu não sei. E não. É mostrar pro aluno que você tá num processo 
de construção de conhecimento junto com eles.Bom, então, vamos só terminar rapidinho 
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dos grupos e depois a gente vai fazer outras coisas. Right? Onde a gente parou? What was 
the number? Six? The Police. What was the tonic syllable here? The Police. And then, the 
number 7?How do you say it? Village. Village. What is the stressed syllable? Vi. So /i/ like 
bit. And? People. People. What is the stressed syllable? /i: / like bee. And number 8? Cure. 
Cure. So, what is it then? Because it is like this, right This is the diphthong. Ua like poor. 
And then we have ....number 9? U two. Blue, both. And then? U, blue. Number ten?- Dire   
Fire  And? Straits. Say . /ei/, say. And then? Talking … sport. Heads like bet. Bet. Very 
good. The Doors.... Like sport. good. That's it. Good. 
A 97- Morning. Hello. Right. So, let's have another one. Right. I do not know if I gave you 
this one. Have I given you this one? No? I'll get it. Well, have I given you the animals? No? 
Please then, the animals. This one. And then the dictionary practice. The dictionary Right 
What is it This one. Thank you, Leila. Right So, we are going now to do this exercise here. 
Right? What do you think you are going to do with it? I am going to give you this. What do 
you think you are going to do with this? O que você acham que a gente vai fazer com isso 
aqui, com o que a Leila foi buscar? Sorry? 
Rogério - Symbols, phonemes. 
A 99- Right, Rogério. So, we are going to continue doing the same thing. We are going to 
try to establish the connection between the words and also the key words. Right. So, we are 
going to do this But you are going to see that there are some words which we have more 
than one syllable like this one for instance. Which animal is this? 
Vários alunos ao mesmo tempo -Elephant. 
A 100- Elephant. 
Vários alunos ao mesmo tempo - Elephant. 
A101 - How many syllables have we got? 
Vários alunos ao mesmo tempo - Three. 
A 102- Three. I am going to give the key words for which vowel? /e/. We are always going 
to do it with the tonic syllable, with / e /, elephant. There are some words here which would 
have more than one syllable. But we are going to give the key word only for the Tonic 
syllable. So there are two pages. Here. I am going to give you some minutes discuss with 
the person that is next to you and we are going to do it. I don't want you to use the 
dictionary now. There is another exercise in which we are going to use the dictionary, but 
later on. First of all this is just for you to try to do with the things you've got. While we wait 
for Leila, there's something else here. You remember I told you we have many materials in 
the Lab, in CEAL which you can use. Right .I am going to put this in the xerox. Right I am 
going to get a folder and I am going to put it there. And you can see for instance, in this 
one. When you come to this part which is pronunciation. Right? You have here, for 
instance, For the long /i:/ right like in beat. You have a list of all the materials in which you 
can find exercises for the /i:/. Here we have the code: PSI 43, PSI 46, PSI 75. PSI é sempre 
de pronúncia, de prática de pronúncia. And then you have in PSI 43, you have unit 34 they 
deal with /i:/. You have a look here. You have problems with let me see.... Problems of 
voicing, so you come here and you see what you have for ..... Problems with /  / Here you 
have all the materials in which you can deal with /  /  For the /t/, /d/, /id/. For the /s/, /z/, /iz/. 
Weak forms, linking, intonation, everything. I am going to leave these two copies 
downstairs in the xerox. If you want you can get a copy. If you want you can go to CEAL 
to use it. Leila, for your students too, they can get a copy from the pronunciation part. So, 
let's start with this. No? Yes? In the break, yeah. Right. OK. So, as I said I want you to find 
the key words for the animals that you've got. You can discuss briefly with the person that 
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is next to you. Hi, Claudia. Morning. OK? Vamos lá pessoal, vocês entenderam 
então.....Pra fazer vocês podem dar uma discutidazinha com a pessoa do lado. Fazer 
junto..... Lembrando que é só da tônica.- Tudo bom, Leila? Tá cansadinha? 
Leila- Semana passada foi a semana de formatura de minha filha. 
A-103 Você falou, tava todo mundo aí. Nossa senhora. Você já pensou? Fez álbum de 
fotografia? Eu queria ver depois. A sua filha é parecida com você? Demorou muito? Então 
não. 
Leila- A gente vai fazer. Ela é uma Heloisa meio morena. Tem um pouco do Fernando. 
Meu filho 
A 104- E o seu é escuro, ou não? 
Leila- O meu é claro. 
A-105 Então, vamos lá. Ótimo. Não entenderam. Então, quem é que me ajuda. O que que é 
pra fazer? Se você tem no primeiro, bat, só tem uma sílaba Então daí você vai fazer o que 
com essa? Você vai procurar qual é a key word que combina com bat. Qual é cat do sound 
file Desta aqui ó. Ah, desculpa. Então é o Jack Então você vai escrever aqui jack.  O 
problema é que por exemplo no elephant, tem várias sílabas Então você vai pegar todas as 
vogais? Não, só da tônica. Ainda bem que vocês falaram. Não, põe a palavra jack. Se você 
quiser põe o simbolozinho em cima. É pra ir fixando. O objetivo disso é fixar mesmo. Pear? 
Bear? Se você fala beer você está pedindo uma cerveja, também é muito bom,mas não 
agora, not now. E aí meninas? 
 
Duas alunas - Estamos aqui no nosso.....No domingo à noite, depois que eu terminei de 
escrever eu passei a limpo de novo. Eu enxuguei tirei um pouco, eu tô falando demais dela. 
Tinha coisas lá que não tinha Enxuguei tirei um pouco, aqui eu tô falando demais dela. 
A-106 Não, mas pode por o que você quiser. Eu prefiro quanto mais.....Mais é mais. Você 
sabe o que é para fazer né? E vocês aqui meninas? 
Um grupo de três alunas - Estamos fazendo. 
A- 107 E hoje você está melhor? Desculpa. Diga, desculpa. 
Joana - Eu perdi as duas primeiras aulas da semana passada. Eu tinha uma noção porque 
mesmo antes de fazer as aulas de fonética eu sempre olhei no dicionário. Algumas coisas 
por dedução. 
A- 108 O que que você quer saber? 
Joana - Acho que seria os sons mesmo. Eu comecei a fazer anotações. Eu peguei as 
anotações das colegas, mas não é a mesma coisa né? 
A- 109 Não, então. Talvez você pudesse ir no laboratório, você tem tempo de ir lá no 
CEAL? 
Joana - Tenho. Dependendo do dia tenho. 
A- 110 Para escutar. No CEAL. É lá no prédio novo da PUC. Você leva sua carteirinha da 
COGEAE. 
Joana - Esperei o semestre passado e bem no dia eu não pude vir. 
A- 111 Que pena. As outras turmas estão uma aula na nossa frente. 
 
Alunos trabalham em grupo e falam ao mesmo tempo.A professora circula pela sala dando 
assistência aos grupos. 
 
A- 112 É uma questão de ter que praticar mesmo, viu Joana? 
Joana -Agora um animal, não estou conseguindo fazer essa relação. 
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A- 113 OK. Ask me later because everybody is going to have the same doubt. OK. Have you 
finished? 
Vários alunos ao mesmo tempo- No.  
A- 114 No. We got many things to do. OK. Excuse me. Excuse me. Many people are asking 
me why there are two animals like cat for instance there is one thin and the other one is fat. 
It may be pronounced in a different way. Yes, do you think so? Why not? British and 
American English? What could it be? What could it be? Is there any difference? Ok. Right. 
But or but. But what kind of word is this? Que tipo de palavra é but? 
Jorge- Monoissílabo? 
A- 115 Bom, essa aqui também é monossílaba. Qual a importância de um but na sentença? 
É, ele vai opor alguma coisa, ele está conectando duas partes da sentença mas conectando 
por oposição. Será que ele tem tanta importância como uma palavra como cat? 
Vários alunos ao mesmo tempo- - Não. 
A- 116 A gente vai voltar a isso, pois isso é super importante pra quando a gente for falar da 
fala concatenada. Qual será a diferença de uma palavra assim para uma palavra assim? Por 
que que eu vou dizer que essa aqui é mais importante que essa aqui. Não é por aí. Só pra 
dizer que essa não é a resposta. A resposta é uma coisa...idiota. É que esse material....Para 
que que vocês acham que é esse material? Pra que será que é esse material?- Para 
identificar a figura. Ó, Olhem na segunda página. Animals. Pictures for teachers to copy. 
Sabe que que é isso aqui? É um material que é pra ensinar o professor a desenhar. 
Entendeu? Por isso que tem vários modelos de gatos, de animais..... Qual a conclusão que a 
gente tira disso? Qual a conclusão que a gente tira disso? Que a gente usa o que? Isso. Ou 
um pouquinho mais que isso, pensando em preparação de aula, em preparação de material, 
que que a gente pode pensar. 
Marieta - Se usar figuras, o material fica mais atrativo e o aluno pode aprender mais. 
A- 117 Pode ser também, eu não tinha pensado nisso. É isso é um recurso né? Por que .... 
Ana - Eu não tô conseguindo me expressar. 
A- 118 Não é bem interdisciplinaridade. Mas é assim você tá usando diversos recursos ....O 
que a gente tá querendo mostrar Você para dar aula você pode usar qualquer coisa desde 
que você faça as suas adaptações, que você veja qual é o propósito. Isso volta lá no módulo 
da Fernanda, isso vai ter implicações na sua sala de aula, no módulo que vocês vão fazer 
depois no PUC 3 - Preparação de material. Então você pode usar, o material em si não é 
nada, você que vai dar o uso pra o material que seja coerente com os seus propósitos tá 
usando, adaptando. Aí era um material para o professor aprender a desenhar. Bem que a 
gente achou que era engraçadinho, que criança gosta e que a gente achou que vocês iam 
poderiam gostar também. E tá usando, adaptando. Everything to say that we have to adapt 
everything. We never have a material that is good in itself. That's the best. Right That's not 
possible. You have to think about everything to the needs that you have, to your purposes. I 
am sorry you were going to say something and I interrupted you. 
Ana- Na Cultura nós tivemos um teste final com um desenhinho deste com explicações, 
usando formas geométricas, linhas, retas e curvas para fazer uma galinha. Era um teste 
final. Para você colocar quantas retas tinha, quantas curvas. O desenho da galinha, foi 
chatinho pra caramba. 
A- 119 Então, mas ali tinha um outro propósito era a identificação. Mas, aqui o nosso 
propósito é pronúncia.- A gente já usou rock groups, a gente tá usando desenhos de 
animais. A gente pode usar qualquer coisa para atingir nossos objetivos. Quantos estão 
faltando? So, let's finish, right? Five minutes. Mas acaba..num.... E você tem o do 
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dictionary practice? O meu tá todo escrito. Eu tenho "limpo" na minha casa. Vamos ver se 
tem na apostila a gente arranca daqui. Este.esse aqui temos né?- Este aqui temos, né? 
Around the world. Ah, tá aqui. Qual? Quer levar o meu pra tirar? Não sei o que está 
acontecendo.... 
Leila- Quantas cópias eu tiro, mais umas cinco? 
A- 120 É, mas acho que umas cinco. Acho que foi isso que a gente viu, né? Do you have 
doubts about what you're supposed to do? Sessão beleza? Sessão beleza? OK. E aí 
meninas? 
A- 121 Hedhehog 
Vários alunos ao mesmo tempo-- Hedhehog 
A- 122 Hedhehog, /e/. Isso. hedgehog. Foi tirar mais...Yes. Eu não consigo chegar aí. fala. 
Camel. Camel. Yes.Oi. Desculpe. Não escuto. Pro camel? like car, jack. camel. Jack, /  /, 
camel. Olha minha boca. 
Sueli- O que que vocês estão fazendo os exercícios da aula passada? 
A- 123 A gente já terminou e agora a gente tá fazendo key words com estes animais. A Leila 
foi tirar. 
Cibele- Desculpe do horário. É que é difícil levar as crianças na escola. 
A- 124 Can we correct the first page? Yes? Great! A minha folha já era. Essa aqui era 
minha? Eu perdi a minha. Então já te dou outra. Ok. OK. Let's corect the first page? What 
is the first animal? Cat, like jack. Bear like….Right And then? Tree. And then? Bird, girl. 
Bird, girl. Yes? Se perdeu? And this one? Butterfly. Butterfly. What is the tonic syllable? 
Butterfly. This is something very important in English. Gente, uma coisa super importante 
em inglês é onde você coloca o stress na palavra. Então não pode ser butterfly. O fly tem a 
segunda...Você tem a sensação que o fly é uma sílaba forte por que é uma vogal longa, é 
um ditongo. Mas ele é butterfly, não é butterfly Então é importante não transferir o stress 
que a gente usa no português pro inglês. This one is..camel like jack camel like jack. Cat 
jack. And then? Cat, the same thing. Hot. Hot. And then? Cow, now. And then? Crab , 
jack. Which is the stressed syllable? Crocodile. Crocodile Crocodile Again, dile has got 
the secondary stress and its longer. Crocodile Crocodile. Hot. And then? Dear, hear. Dog 
hot. I'm sorry. What did you say? Right And then elephant. as in /e/ bet. /i/ bit. Hot frog. 
Just two seconds for you to have a look. It's very easy. Yes, she can help you she's a good 
student. You got many. There's Leila here. Elephant. Elephant. Nossa que carinha assim de 
Meus Deus, o que é isso? Tudo bem meninas, tudo bom com vocês? 
Silvia- Esse símbolo aqui tá certo né, esse símbolo aqui é o mesmo que esse aqui? 
A- 125 Tem dicionário que faz assim, e tem dicionário que faz assim. 
Silvia- Não tem dicionário que tem esse /  / sozinho? 
A- 126 Você trouxe o seu dicionário? A gente vai comparar. Vou pegar óculos. Qual que 
você quer? Aquele ali? A gente vai ver já. Esse aqui, ó? Ele vai tirar às nove horas. Mas 
esse aqui, tá vendo ele não usa este /  /Por isso que é importante a gente usar o dicionário, 
trazer o dicionário. Tá vendo? 
 
Alunas fazem exercícios e falam ao mesmo tempo. 
Angela conversa com Leila. 
 
A- 127 Como que ficou, a gente vai fazer na última ou na próxima? E ela entregou as 
perguntas pra eles antes de ler? Tá, então daí a gente dá a discussão na próxima aula do 
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primeiro texto. E.eu ia perguntar mais uma coisa pra você. Eles não vão entregar nada por 
escrito? 
Leila- Eles vão entregar por escrito. 
A- 128 Esse aqui do primeiro texto a gente discute, mas eles entregam. Se a gente já discutir, 
não precisa entregar. Se discutir, já tá discutido. 
Leila- Eu pedi pra eles trazerem alguma coisa por escrito. 
A- 129 Talvez pedir outra coisa, pois se isso aqui a gente já discute. Talvez um deles, o que 
for mais relevante a gente faz uma discussão. Não, não li não. 
Leila -Um da Zaina. 
A- 130 Faz muito tempo que eu li. Eu vou dar uma olhada e daí a gente se fala. Ok. Shall we 
correct the exercises? Giraffe. Is it giraffe or giraffe? Ok. What about the next one? Goat 
like..... Giraffe or giraffe. /a:/ like car or /  / like cat. 
A- 131 Goat, know. 
A- 132 The next one is..Goose, goose like blue. Hedgehog. bet. Hedgehog. Listen. Listen to 
me. Excuse me. Hedgehog. Hedgehog. The next one is.... Chick like bit. And then? What is 
the stressed syllable? What do you think about this? Kangaroo. Kangaroo. Blue. And then? 
Lion. Lion like- Monkey. Monkey. Cut. Monkey. Monkey. LA LI. LA LI. You are going to 
see the LA LI in a minute. Mouse.Bit. Rabbit. /a/, jack. And then? Shark. /a:/. The second 
one is...pig, bitch.  And then? She, bee. And then snake, say. swan , hot. swan , hot. swan, 
hot. swan, hot. And then? Tiger, fire. I, my, my book. And then? There are two words here. 
The first word is tortoise. Turtle. Very, very good. Oh, yes. Tiger, I, my. Ok. All right. 
What was the objective of the exercise that we have just corrected? Qual foi o objetivo 
desse exercício que a gente acabou de fazer, gente? Now we are going to do something 
else. It's called pronunciation sound. Look. There are two ways of dealing with it. You look 
ate the first pair. You could identify the key words. We like bee. wit like /i/ , bit. Vocês 
entenderam o que eu fiz? A gente chama de minial pairs. São palavras que tem só um 
fonemazinho que é diferente. Então vamos no Li Lá Li. Romantic. Develop. Important. 
OK Let's go to the other page. Li Li LA. Li Li LA. Como em disappear. Disappear. 
Disappear. United é diferente. United. Ok. I'm going to give you some time. You have a 
list here. Wonderful. Wonderful. É três ó não pode. Excuse me. I'm on the second column. 
Desperate. Handkerchief. Três. Environment. Tem que começar com LA Li Li. 
Comfortable. Comfortable. Vegetable.- Vegetable. Que tal assim, hospitable. Hospitable. 
Hospitable. Hospitable.  Increasingly. Não porque a segunda que é a forte. What about the 
other one? Intelligent. Environment. O tritongo eu posso contar como duas. Tem duas 
maneiras de você contar o tritongo. Vocês se lembram? Quando a gente deu o alfabeto a 
gente não deu o tritongo a gente só deu o ditongo. Librarian.- Librarian. A mesma coisa. 
OK. Gente. Um minutinho só. Vamos falar um pouquinho sobre este caso aqui. Quando a 
gente tem alguns casos que alguns autores que estudam fonologia, fonética. O Gimson se 
não me engano. Aí você divide. Isso não tem nada de importância assim Este 
exemplo...Vamos pensar no objetivo. É perceber onde tá a silaba tônica....Então a gente não 
precisa entrar na discussão teórica. Depende de como você olha para aquela unidadezinha. 
A classificação tem que ter. É uma técnica para reconhecer a silaba tônica e a silaba fraca.- 
Legislation. Indispensible. Competition. Independence. Não sei te dizer, qual foi o 
primeiro exemplo desse? Ok Right. OK. Legislation. Indispensible- Congratulations. Olha 
não são todos os stress patterns que tão aí. A Camilla colocou alguns. Pela transcrição 
fonética do dicionário a gente pode separar silabas. Ah, não. Eu não sei fazer isso não. 
Ninguém separa. You're too talkative. I am getting a headache. There was a question - We 
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don’t need to do it- Even the natives. We're thinking in terms of pronunciation. Divide the 
syllables. I never do. I never do. Don't separate (syalbles). 
Joana - It's better. 
A- 133 What was the purpose of this last exercise? 
Márcia - Stress syllable. 
A- 134 We're talking about syllables. Bigger units. Do you think this is important to discuss 
with your students? No. Why? Yes. Why? Again it's for you. If they change the stress they 
may get something different. We also gave you. I want you to read it at home. We're going 
to…. I am just going to give you today so that. Bring it next class. Gente, o que sobrar por 
favor passa para frente porque a outra turma ainda não recebeu. O que vocês vão levar da 
aula de hoje? Vou perguntar para vocês o que vocês fizeram hoje. O que vocês estão 
levando para casa de bagagem? 
Alguns alunos- Como separar silabas. 
A- 135 Reconhecer silabas tônica. Isso. 
Alguns alunos - uso do dicionário 
A- 136 Isso. Fazer sempre a relação entre o que você esta aprendendo e o que você vai 
ensinar para o seu aluno. Adaptações sejam feitas. Bom gente, I hope you have a very nice 
weekend. 
 

FIM DA SEGUNDA AULA GRAVADA 
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