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RESUMO 

Esta pesquisa, que integra o Projeto DIRECT e está inserida na linha de pesquisa 
Linguagem e Trabalho, teve como objetivo central analisar os processos materiais 
na representação da prática pedagógica, que permeia a experiência de ensinar-
aprender inglês na escola pública, presente no discurso de professores de inglês e 
alunos das redes municipal e estadual de ensino de um dos municípios da Região 
Metropolitana de São Paulo. Fundamenta a análise linguística deste estudo a 
perspectiva teórico-metodológica da Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 
2004 e HALLIDAY & MATHIESSEN, 2004), a partir da metafunção ideacional, e a 
Análise Crítica do Discurso (VAN LEEUWEN, 2008). Os tópicos identificados nas 
orações onde os processos materiais ocorreram e que compõem a representação da 
prática pedagógica no discurso dos professores e alunos são discutidos com base 
na teoria de Bernstein (1971, 1990, 2000), a respeito das práticas pedagógicas, na 
perspectiva do sociointeracionismo vigotskiano (VYGOTSKY, 1978; NEWMAN & 
HOLZMAN, 2002; HASAN, 2005; HOLZMAN, 2009) e na Pedagogia Pós-Metodo 
(KUMARAVADIVELU, 2008). Foram realizadas 25 entrevistas (10 com professores e 
15 com alunos) que foram gravadas em áudio e transcritas para análise. Os textos 
transcritos foram analisados a partir da lista de palavras por ordem de frequência e 
listas de concordância obtidas por meio do WordSmith Tools (SCOTT, 2010). A 
análise centrou-se nos processos materiais por serem eles os mais representativos 
das ações, isto é, do fazer, dos professores e alunos. Os resultados revelam que o 
uso de processos como fazer, trabalhar, dar, passar, entre outros, na representação 
no discurso dos professores e dos alunos, indicam uma prática pedagógica 
contendo procedimentos, conteúdos e avaliações, que se aproxima de uma 
pedagogia de transmissão (BERNSTEIN, 1990). Os professores apontam para as 
lacunas de sua formação inicial, de ausência de recursos no EF1, de um novo 
material didático no EF2 e EM e a dificuldade da nova realidade de ensinar crianças 
com deficiência e necessidades educacionais especiais. Os alunos apontam para as 
regras de conduta e indisciplina na aula e queixam-se de diferentes aspectos da 
prática pedagógica. Nota-se nos resultados das análises das representações a 
carência de espaços para as crianças do EF1 brincarem e ao brincar poderem 
desenvolver suas funções mentais superiores (VYGOTSKY, 1978) e construir o 
conhecimento de uma língua estrangeira. Em todas as fases escolares (EF1, EF2 e 
EM) parece não haver a oportunidade para que, de fato, os aprendizes possam 
construir produtos criativos como resultado do processo de ensino-aprendizagem. 
Os resultados, portanto, apontam para implicações de ordem socioeducacionais, 
que, no que diz respeito a aspectos educacionais, indicam a urgente necessidade de 
os formadores ouvirem professores e alunos e, junto com eles, buscarem promover 
as mudanças necessárias para que o ensino-aprendizagem de inglês nas escolas 
públicas e a escola pública como um todo sejam de fato um espaço para 
desenvolvimento e construção de conhecimento. 
 
Palavras-chave:  ensino de inglês, prática pedagógica, linguística sistêmico-funcional, representação 
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State Schools: Systemic Functional Linguistics and Pedagogic Practice 
Representation.  2012. 272 p. Doctoral Dissertation – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 
 
ABSTRACT 
 
This dissertation, part of the DIRECT Project, is aimed to investigate the use of 
material processes, i.e., the processes of doing, in the pedagogic practice 
representation underlying the discourse of teachers of English and students, from 
state schools located in the Metropolitan Region of São Paulo, regarding their 
English teaching and learning. This study has its linguistic analysis grounded on the 
principles of the Systemic-Functional Linguistics (HALLIDAY, 2004 e HALLIDAY & 
MATHIESSEN, 2004), more specifically the focus on the ideational metafunction, and 
Critical Discourse Analysis (VAN LEEUWEN, 2008). The topics which comprise the 
representation of such pedagogic practice are discussed based on Bernstein‟s theory 
(1971, 1990, 2000), the socio-interacionist perspective (VYGOTSKY, 1978; 
NEWMAN & HOLZMAN, 2002; HASAN, 2005; HOLZMAN, 2009) and the Post-
Method Pedagogy (KUMARAVADIVELU, 2008). Twenty five interviews were carried 
out (ten with teachers and fifteen with students), recorded and transcribed for 
analysis. The texts were, then, first analysed taking into account the Wordlists and 
Concordance Lists provided by the software WordSmith Tools (SCOTT, 2010). The 
material processes guided the analysis and results have shown that the use of 
material processes, such as do, work, give, pass, present in the representation 
underlying teachers‟ and students‟ discourse seem to suggest a pedagogic practice 
made of procedures, contents and means of assessment towards a pedagogy of 
transmission (BERNSTEIN, 1990). Teachers signal gaps in their initial education, the 
absence of resources in EF1, the use of a new material in EF2 and EM, and their 
difficulty in dealing with inclusive education, which has placed students with 
disabilities and special educational needs in regular classes.  Students, on the other 
hand, flag how rules and indiscipline take place in class as well as complain about 
copying and translating, procedures of the pedagogic practice.  Based on this 
representation, one can therefore infer that there is lack of opportunities for the 
students in their early years at school to play and by playing being able to develop 
their higher mental functions (VYGOTSKY, 1978), to learn the rules which underlie 
social interactions and to build knowledge by learning a foreign language. Observing 
the representation in the students‟ discourse, one can also observe that, throughout 
the school years, there seems to be lack of opportunities for students‟ to interact and 
come up with creative products in their learning processes in an effective way. 
Results, therefore, point out that there are socio-educational implications of such 
representations. Teacher educators urgently need to listen to teachers and students 
and, together, put forward actions to promote the necessary changes to make 
English teaching in state schools, as well as the whole school, an effect space for 
development ,and, as a result, deal with this educational implication. 
 
Keywords:  English teaching, pedagogic practice, systemic functional linguistics, representation  
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Introdução 1 

 

 

Introdução  

 

Esta pesquisa está inserida na linha de pesquisa Linguagem e Trabalho do 

Programa de Pós Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 

(LAEL) da PUCSP. Integra o Projeto DIRECT1, cujo enfoque é estudos sobre a 

linguagem e as profissões, começando pelo trabalho do professor e expande para 

todas as áreas. Este estudo tem como objetivo analisar a representação da prática 

pedagógica, que permeia a experiência de ensinar-aprender inglês na escola 

pública, presente no discurso de professores de inglês e alunos das redes municipal 

e estadual de ensino em um dos municípios da Região Metropolitana de São Paulo2, 

o qual localiza-se no entorno da cidade de São Paulo, também conhecida como 

Grande São Paulo.  Para atingir tal objetivo, a representação da prática pedagógica 

é investigada a partir dos processos materiais, ou seja, da representação do fazer 

que tais processos nos permitem acessar por meio das orações nas quais eles 

ocorreram. Portanto, este estudo foi desenvolvido sob a perspectiva teórico-

metodológica da Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 1994 e HALLIDAY & 

MATHIESSEN, 2004), mais especificamente a partir da metafunção ideacional, que 

permite investigarmos os processos, seus atores e as circunstâncias sob as quais os 

processos ocorrem em sociedade, e da Análise Crítica do Discurso (VAN 

LEEUWEN, 2008).  

Tendo sido desenvolvido na área de estudos intitulada Linguística Aplicada 

(LA), esta pesquisa busca ser responsiva à vida social (MOITA LOPES, 2006, p.97-

98) de modo a melhor compreender a complexidade das questões que envolvem tal 

representação e proporcionar discussões apontando para caminhos que possam 

gerar oportunidades que possibilitem transformar essa realidade. 

Neste estudo a noção de representação está fundamentada em Van Leeuwen 

(2008, p. 4) que se baseia na visão de antropólogos e sociólogos de que 

representação é, em última análise, baseada na prática, isto é, no que as pessoas 

fazem. Para complementar e explicitar minha visão sobre representação, baseio-me 

e compartilho a visão de representação apresentada pelo antropólogo Hall (1997, p. 

                                                           
1
 http://www2.lael.pucsp.br/direct/projeto.htm 

2
 A região metropolitana de São Paulo é constituída pela capital mais trinta e oito municípios 

(BRASIL, 1973)  
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15) que fundamenta estudos sobre representação na perspectiva da Análise Crítica 

do Discurso e não difere da teorização sobre oração como representação 

apresentada por Halliday. Hall diz que a representação conecta significado e 

linguagem para a cultura e acrescenta que representação constitui usar linguagem 

para dizer algo expressivo sobre, ou para representar, o mundo significativamente 

para o outro. O autor enfatiza que este é um processo longe de parecer simples ou 

direto e adiciona que representação é parte essencial do processo pelo qual o 

significado é construído e trocado, compartilhado, entre os membros de uma cultura. 

Hall enfatiza que esse processo de representação envolve o uso da língua, signos e 

imagens. 

Meu interesse e motivação para desenvolver este trabalho decorrem da 

minha vivência de 1999 a 2004, como participante da equipe de designers, docentes 

e pesquisadores do Programa de Aperfeiçoamento Teachers‟ Links, curso de 

educação continuada oferecido pela PUCSP-COGEAE3 para formação em serviço 

de professores de inglês, prioritariamente da rede pública do Estado de São Paulo. 

Naquela ocasião, por meio do trabalho desenvolvido com os professores de inglês 

da rede pública, do interior do Estado e da Grande São Paulo, que participaram 

dessa formação, pude ter contato com a difícil realidade do ensino-aprendizagem da 

língua inglesa na escola pública vivida por aqueles professores. A vivência com 

esses professores colocou-me em contato com suas experiências que indicavam as 

limitações, tanto linguísticas como metodológicas, de sua formação inicial e 

reafirmava a importância do programa de formação continuada. A motivação é 

intensificada com a minha vivência em 2004, 2007 e 2008, como docente do curso 

de Letras de duas instituições privadas de ensino superior, que me fez refletir sobre 

a complexidade que permeia a formação inicial de professores de inglês. 

Acrescente-se ao conjunto de motivações o fato de ter sido aluna da escola pública 

da Educação Infantil ao Ensino Médio e, em retrospectiva, identifico semelhanças 

entre a configuração da experiência vivida pelos alunos que participaram desta 

pesquisa e as experiências por mim vividas. 

Tendo atuado na formação inicial e continuada de professores de inglês da 

rede pública, senti a necessidade de investigar a representação da prática 

pedagógica da rede municipal e da rede estadual, em um contexto específico da 

                                                           
3
 Uma parceria entre o LAEL/PUCSP e Associação Cultura Inglesa São Paulo 
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Região Metropolitana de São Paulo, e discutir as implicações pedagógicas para o 

trabalho e formação do professor, bem como para a aprendizagem e 

desenvolvimento dos alunos.  

Recentemente, a UNESCO divulgou, por meio do Education for All Global 

Monitoring Report 2011, o Índice de Desenvolvimento Educacional4 (IDE) de 127 

países que forneceram seus dados estatísticos sobre educação, no qual o Brasil 

ocupa o 88º lugar. Infelizmente, esse índice não acompanha o ranking do Banco 

Mundial5 que reconheceu o Brasil como a sétima maior economia do mundo em 

2011. Afinal, como pode a sétima economia mundial, ocupar o 88º lugar em 

educação?  Seria no mínimo razoável que o capital econômico estivesse refletido no 

capital educacional. A Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio (PNAD 2008 

e 2009) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2010) sobre a 

Educação no Brasil indica que aproximadamente 85% dos estudantes do ensino 

fundamental e médio estão na escola pública. Com base nessa informação, vemos a 

abrangência que a rede pública tem. Justifico, assim, o meu interesse pessoal e 

social em abordar a representação da prática pedagógica que constitui a experiência 

de ensinar-aprender inglês dos participantes desta pesquisa no contexto menos 

favorecido das escolas públicas.  

Conforme Artigo 26, parágrafo 5º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB (BRASIL, 1996), torna-se obrigatório o ensino de pelo menos uma 

Língua Estrangeira Moderna (LEM) a partir da quinta série, ou seja, do Ensino 

Fundamental 2 até o ensino médio, e em 1998 são lançados os Parâmetros 

Curriculares Nacionais a fim de fornecer subsídios para o ensino de LEM (BRASIL, 

1998) para o Ensino Fundamental e em 2000 para o Ensino Médio (BRASIL, 2000).  

No âmbito de atuação do Estado de São Paulo, em 2008 é lançada a 

Proposta Curricular para o ensino de inglês (SÃO PAULO, 2008) que primeiramente 

é implementada por meio do Caderno do Professor. Em 2009 é implementado o 

Caderno do Aluno, material didático em uso nas escolas da rede estadual. Parte dos 

participantes desta pesquisa são professores e alunos desse contexto. 

No cenário municipal, vemos que alguns municípios da Grande São Paulo 

têm incluído uma língua estrangeira, inglês, no currículo do Ensino Fundamental 1, 

                                                           
4
 Fonte: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/gmr2011-efa-development-

index.pdf 
5
 Fonte: http://web.worldbank.org 
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de 1ª a 4ª série. Não havendo parâmetros curriculares nacionais para o ensino de 

LEM para essa fase escolar, cada município faz suas escolhas pedagógicas para o 

ensino desse idioma. A inclusão de uma LEM no currículo escolar pode contribuir 

para impulsionar, ainda nos anos iniciais da Educação Básica, a força libertadora da 

educação (FREIRE, [19686] 2005) preconizada nos PCN (BRASIL, 1998, p.39), de 

modo a oferecer à criança acesso a uma língua e cultura diferentes da sua e poder, 

assim, contribuir com oportunidades para o desenvolvimento de competências 

discursivas em língua estrangeira. No entanto, acredito que esse impulso em direção 

a uma educação libertadora pode alcançar melhores resultados com uma proposta 

curricular e pedagógica, delineada com foco no desenvolvimento de competências, 

alinhada aos parâmetros nacionais existentes para os ciclos seguintes. Um dos 

contextos em questão nesta pesquisa, escolas municipais de um município da 

Grande São Paulo, incluiu o inglês no currículo, mas não apresenta uma proposta 

curricular e pedagógica. Surge, portanto, meu interesse em melhor conhecer por 

meio de um grupo de professores e alunos a representação dessa experiência, na 

esfera municipal e estadual. 

Na esfera federal, percebemos a valorização do papel da LEM com a inclusão 

de inglês e espanhol no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2010. 

Porém, 57% dos inscritos em 2010 escolheram fazer a prova de espanhol7, 

disciplina que ainda não é amplamente oferecida na rede pública como o inglês, 

limitada ao Ensino Médio. Não há uma nota específica para a língua estrangeira, 

mas o resultado obtido nas questões de LEM compõe a nota geral para linguagens.  

A preocupação com ensino de inglês nas escolas públicas e as questões 

curriculares e pedagógicas envolvidas têm sido o interesse de Celani (2008), Moita-

Lopes (2003), Freire & Lessa (2003), entre tantos outros.  

No que diz respeito aos estudos no cenário internacional que têm enfoque 

sistêmico-funcional para investigar questões de trabalho e educação, destaco os 

trabalhos com os quais compartilho embasamento teórico, isto é, os estudos de 

Hasan (2005) fundamentados na categoria de códigos de Bernstein, na Linguística 

                                                           
6
 Data do manuscrito cujos 40 anos foram celebrados em 2008 (GADOTTI, 2008). 

(http://www.projetomemoria.art.br/PauloFreire/pensamento/02_pensamento_pedagogia_do_oprimido.html) 
 

7
 Fonte: http://www.blogeducacao.org.br  

http://www.blogeducacao.org.br/
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Sistêmico-Funcional8 de Halliday, e nos diferentes aspectos que envolvem a 

mediação segundo Vygotsky (1978), assim como os trabalhos de Christie (1999) e 

Rose (1996). 

Há outros trabalhos no âmbito internacional que investigaram o ensino-

aprendizagem de inglês em contextos menos favorecidos. Gándara et al. (2003) 

discutem a problemática dos aprendizes de inglês, crianças pobres, filhos de 

imigrantes, nas escolas públicas da Califórnia, com relação aos recursos desiguais 

disponíveis para essas crianças que acabam por gerar resultados desiguais e 

apontam para as implicações significativas para a nação.  

Com relação ao ensino de inglês para crianças de contextos menos 

privilegiados e que se aproximam do contexto municipal deste estudo, que oferece o 

ensino de inglês como língua estrangeira nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

destaco os apontamentos feitos por Nikolov & Djigunovic (2006) que discutem 

pesquisas realizadas sobre idade, aquisição de segunda língua, aprendizagem de 

língua estrangeira e as implicações para o desenvolvimento das crianças. Segundo 

as autoras (NIKOLOV & DJIGUNOVIC, 2006, p. 245-246) supõe-se que as crianças 

são mais iguais entre si, diferentemente dos adolescentes e adultos, e têm mais 

chances de sucesso sem dificuldade e poucas diferenças individuais são esperadas 

entre elas. No entanto, a posição socioeconômica das crianças e o apoio dos pais 

são raramente abordados explicitamente. Atitudes e motivação têm sido exploradas 

em alguns contextos porque um dos argumentos em favor do início precoce do 

ensino de língua estrangeira é o desenvolvimento de atitudes positivas das crianças. 

Supõe-se amplamente que o ensino de língua estrangeira precocemente irá, via de 

regra, contribuir para atitudes favoráveis das crianças. Nikolov & Djigunovic (2006, p. 

249-250) sinalizam que a ausência de continuidade de suporte e propriedade é 

também comum. Estudos de caso conduzidos por Nikolov mostram que o governo 

patrocina programas por um tempo, mas quando o elemento novidade e o papel dos 

especialistas e um treinamento especial em serviço se encerram, o apoio atende 

apenas o ensino, mas não apoia pesquisas adicionais ou formação em serviço. 

Assim, as expectativas são muitas vezes virtualmente irreais ou simplesmente 

inapropriadas. Portanto, os professores e sua formação emergem como os 

elementos mais importantes nos programas de ensino de língua estrangeira para as 

                                                           
8
 Doravante também referida como LSF. 
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idades iniciais. Apesar disso, pouca pesquisa tem sido feita nessa área. As autoras 

(NIKOLOV & DJIGUNOVIC, 2006, p. 251) apontam para a necessidade de se 

explorar a qualidade da experiência de aprender uma língua estrangeira e da prática 

em sala de aula.  

 Em um outro estudo, Tarone (2010) apresenta um estudo sobre a aquisição 

de segunda língua por aprendizes com baixo letramento, imigrantes nos Estados 

Unidos, e chama atenção para o desenvolvimento de mais pesquisas junto a essa 

população pouco estudada. Observa-se que com o passar do tempo a problemática 

do ensino de língua estrangeira em contextos menos privilegiados no âmbito 

internacional permanece e poucas são as condições criadas para transformação. 

No contexto brasileiro, entre as diversas pesquisas de doutorado voltadas 

para o ensino de inglês na escola pública, destaco a pesquisa conduzida por Santos 

(2009) com cinco professores de inglês que aborda a ausência de formação para o 

professor atuar nas séries iniciais do Ensino Fundamental (EF1) - 1ª a 4ª séries em 

um município do Mato Grosso. Essa pesquisa aponta que a atuação do professor 

passa a ter um caráter desafiador frente a possíveis lacunas na formação inicial no 

que diz respeito ao conhecimento linguístico e às práticas pedagógicas, sinalizando 

a necessidade de formação continuada.  

Em outro estudo de doutoramento em LA, Tognato (2009) reconstrói o 

trabalho do professor de inglês da rede pública do Paraná pela linguagem e aponta 

para a necessidade de se desenvolver mais estudos, investigações e pesquisas 

sobre o trabalho do professor. 

Outros estudos, na esfera da LA, sobre questões relativas ao ensino-

aprendizagem de inglês na escola pública são incontáveis, sem considerar os 

estudos sobre esse assunto desenvolvidos em outras áreas, em programas de pós-

graduação, como Educação, Letras e outras nomeações que os programas que 

estudam linguagem recebem. Há, portanto, uma série de trabalhos que abordam 

diferentes aspectos ligados ao ensino-aprendizagem de língua inglesa na escola 

pública em diversos contextos brasileiros. Entre os diferentes focos de pesquisa nos 

últimos cinco anos, encontramos estudos sobre as crenças de professores e alunos 

(MAITINO, 2007; ZOLNIER, 2007; ARAÚJO, 2008; BROSSI, 2008; COSTA, 2008, 

MELLO, 2008 e LYONS, 2009); o papel do professor (SILVA, 2006; MARTINS, 2008 

e PEREZ, 2008); a formação do professor (SOUSA, 2006; MALACRIDA, 2006; 

HON, 2009 e MARTINS, 2009); o ensino de inglês nos anos iniciais do ensino 
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fundamental (ROCHA, 2006 e SABADIN, 2006); o papel da língua estrangeira no 

contexto escolar público (DENARDIN, 2007 e SOUZA, 2008); a representação dos 

alunos sobre o processo de ensino-aprendizagem de inglês (RICCI, 2007, NUNES, 

2008, ANEAS, 2010 e OLIVEIRA, 2010); a representação de professores e alunos 

do EF1 sobre o processo de ensino-aprendizagem de inglês (ORNELLAS 2010); 

questões de identidade (SILVA, 2006); o ensino de gramática (SILVA, 2009 e 

SOUZA, 2010); a habilidade leitura (LAZAROTTO, 2006); a relação entre ensino-

aprendizagem de inglês e cidadania (ARRUDA, 2006); a relação entre o trabalho 

com material didático e a motivação dos alunos (CAMPOS-GONELLA, 2007 e 

TONETTI, 2007); as formas de abordar o humor nos quadrinhos presentes em livros 

didáticos de inglês (MOTA, 2010); o trabalho reflexivo (OLIVEIRA, 2007); a 

competência comunicativa (CUNHA, 2008); a resignificação do processo de ensino-

aprendizagem de inglês (PERONDI, 2008); o planejamento da disciplina inglês nas 

escolas públicas do Distrito Federal (FIDELES, 2009); a elaboração de uma unidade 

didática (LOPES, 2009); as contribuições da reconstrução de uma unidade didática 

de língua inglesa para o aprendizado de um grupo de alunos (NOGUEIRA, 2010); 

reflexões sobre saberes locais-globais de professoras de inglês (URVINIS, 2009);  o 

trabalho com o Caderno do Professor e do Aluno na rede pública estadual de São 

Paulo (LOPES, 2010; SOUZA, 2010); uma proposta de diretrizes teórico-práticas 

para orientar o ensino de língua inglesa nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

nas escolas públicas que não dispõem de parâmetros oficiais (ROCHA, 2010); e 

descrição e compreensão da prática pedagógica de um professor de língua inglesa 

com alunos surdos em uma escola na rede pública de ensino de Goiânia (VICTOR, 

2010). Dentre os trabalhos mencionados, metade deles foi produzida no LAEL da 

PUC-SP, primeiro Programa de Pós-Graduação stricto sensu em LA no Brasil. Essa 

enorme gama de aspectos investigados evidencia a complexidade do ensinar-

aprender inglês nos mais diferentes contextos públicos de nosso país e mostra o 

quão vasto é o campo para investigação e o quanto ainda se tem por fazer.  

Entre essas inúmeras dissertações de mestrado que tiveram o ensino da 

língua inglesa na escola pública como foco de investigação, ressalto os estudos de 

Oliveira (2009) e Rocha (2009), desenvolvidos sob a perspectiva da Linguística 

Sistêmico-Funcional, que analisaram a representação da experiência de professores 

de inglês no nordeste do Brasil.  
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As pesquisas de dois professores de inglês da rede pública, desenvolvidas no 

LAEL-PUCSP, apontam para futuros estudos sobre a prática docente com os 

Cadernos do Aluno. Lopes (2010) investigou sua prática com o Caderno do 

Professor na rede pública estadual de São Paulo, contexto abordado por este 

estudo, e sugere estudos que investiguem, na prática docente com os Cadernos do 

Aluno, a relação prescrito x realizado.  Souza (2010) interpretou sua vivência com o 

ensino de gramática antes e depois dos Cadernos e indica caminhos para novas 

considerações a respeito do ensino de gramática e programas de formação docente. 

 Esta pesquisa tem Bernstein (1971, 1990, 2000) como escolha teórica central 

para a discussão a respeito das práticas pedagógicas. Portanto, busquei trabalhos 

desenvolvidos sob sua perspectiva teórica e identifiquei dezenas de estudos 

desenvolvidos na esfera da Educação, abordando diferentes aspectos e disciplinas, 

e apenas a dissertação de mestrado de Mandelblatt (2005) teve como foco o ensino 

de inglês na escola pública por meio da análise de documentos oficiais e o discurso 

de equipes pedagógicas a respeito do ensino de inglês em escolas da rede pública e 

privada. No âmbito da Linguística Aplicada, temos a dissertação de Carvalho (2005) 

que analisa a interação entre uma professora de inglês e seus alunos de 2 e 3 anos 

e recorre à teoria de Bernstein para abordar o discurso pedagógico – os registros 

regulativo e instrucional. Temos também o estudo de Rodrigues (2008) que 

investigou os contextos discursivos da ciência em artigos da revista Super 

Interessante e em textos de livros didáticos de Biologia. Até o momento, foi 

identificada apenas a tese de doutorado de Victoriano (2010) que investigou a 

prática discursiva, prática pedagógica e estrutura de conhecimento em comunicação 

síncrona online em um curso a distância, oferecido para professores de inglês. Com 

base no levantamento apresentado, esta pesquisa visa ampliar a contribuição dos 

estudos de Bernstein para as investigações em Linguística Aplicada.  

 Visando preencher algumas lacunas apresentadas pelos trabalhos acima 

descritos, este estudo tem como objetivo ampliar a investigação sobre as 

representações da prática pedagógica que permeiam o ensinar-aprender inglês na 

escola pública nos contextos municipal e estadual do município em questão, de 

modo a melhor entendermos sua totalidade e os diversos aspectos que a compõe, 

bem como a representação da formação dos professores de língua inglesa. Ao 

estudar as representações no contexto municipal ampliamos a visão a respeito do 

ensino-aprendizagem de inglês nos anos iniciais do Ensino Fundamental na escola 
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pública, território ainda pouco explorado no meio acadêmico.  As representações no 

contexto estadual trazem preciosas contribuições para entendermos sua constituição 

e as práticas ali legitimadas. Esta pesquisa, além de ampliar a aplicabilidade da 

Linguística Sistêmico-Funcional para estudos de representação de experiências, traz 

a proposta de Van Leeuwen (2008) para o cenário das análises sobre 

representações de ações sociais, seus atores e a legitimação de ações no âmbito do 

ensino de línguas. Outra contribuição desta pesquisa para os estudos sobre ensino-

aprendizagem de línguas no contexto de nossas escolas públicas diz respeito à 

pertinência da teoria de Bernstein (1971, 1990, 2000) que tem embasado um 

número ainda reduzido de pesquisas em Linguística Aplicada no Brasil. 

As representações desses dois contextos são contempladas neste trabalho, 

porque entendo a Educação Básica como uma unidade indivisível, embora 

politicamente sua gestão seja dividida entre Estado e Município. Para tanto, conduzi 

vinte e cinco entrevistas, sendo dez com professores - cinco da rede municipal e 

cinco da estadual - e quinze com alunos - cinco alunos de cada fase escolar: Ensino 

Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio. Os professores e alunos entrevistados são de 

diferentes escolas, o que garante que não haja relação professor-aluno entre a 

maioria dos entrevistados. As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas 

para serem analisadas linguisticamente e interpretadas à luz de teorias a respeito 

das práticas pedagógicas. 

Esta pesquisa tem a Linguística Sistêmico Funcional como orientação teórico-

metodológica (EGGINS, 1994 e GOUVEIA, 2009) e utiliza a ferramenta 

computacional WordSmith Tools (SCOTT, 2010) que permitiu primeiramente 

manejar os dados por meio  de Lista de Palavras (Wordlist)  por ordem de frequência 

e alfabética de cada corpus. Entre as palavras mais frequentes reveladas pelas 

Listas de Palavras, optou-se pelo foco nos processos materiais por terem uma 

relação direta com a representação da prática pedagógica, isto é, do fazer, no 

discurso dos professores e dos alunos. Para detalhamento da análise, usou-se o 

Concondanciador (Concord) que permitiu o acesso aos colocados das palavras mais 

frequentes, isto é, à oração na qual o significado é construído. Com o acesso aos 

textos das entrevistas, por meio do concordanciador, a partir da lista de colocados, 

pude identificar os tópicos contidos nas orações e que compõem a representação da 

prática pedagógica, para então agrupá-los e analisá-los conforme procedimentos 

descritos no Capítulo 2. 
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A orientação teórica da Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 1994) 

permite investigarmos os significados e representações que construímos em 

sociedade a respeito do mundo ao nosso redor por meio de escolhas léxico-

gramaticais, como aponta Castro (2007) em seu estudo que investigou a 

representação do papel de professores e alunos de inglês como língua estrangeira 

em diferentes contextos. A escolha dessa teoria está ancorada na premissa de que 

a língua é interpretada como um sistema de significados acompanhado de formas 

pelas quais os significados são realizados (HALLIDAY, 1994 p.xiii-xiv). O foco da 

análise é a metafunção ideacional, cujo núcleo é o processo, que diz respeito à 

forma de representar as experiências por meio do sistema de transitividade que   

constrói o mundo da experiência em um conjunto gerenciável de tipos de processos, 

associados a participantes e circunstâncias (HALLIDAY, 1994 p.106,179).  

Por entender que a prática pedagógica é uma ação social e que ações são 

representadas por meio de processos materiais, a proposta central deste estudo é 

investigar a representação da prática pedagógica que permeia a experiência de 

ensinar-aprender inglês na escola pública municipal e estadual de um município da 

Grande São Paulo a partir dos processos materiais mais frequentes nos corpora 

deste estudo. Esse tipo de processo, que é o segundo mais frequente no corpus, 

tende a caracterizar a língua falada para distingui-la da língua escrita. A linguagem 

falada tem como foco os atores humanos e processos de ação (EGGINS, 1994, p. 

58) ao passo que a língua escrita tende a ter como foco as ideias. Assim, esta 

pesquisa é norteada pelas seguintes perguntas de pesquisa: 

 

1. O que os processos materiais presentes no discurso dos professores de inglês 

da rede municipal e estadual nos revelam a respeito da representação das 

práticas pedagógicas que permeiam suas experiências de ensinar inglês? 

1.1. Quais são os processos materiais mais recorrentes? 

1.2. Quais significados esses processos constroem? 

1.3. Quais são os atores sociais vinculados a esses processos? 

1.4. Quais tópicos emergem e compõem a prática pedagógica desses 

professores? 

 

2. Quais práticas pedagógicas percebemos legitimadas no discurso dos 

professores? 
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3. O que os processos materiais presentes no discurso dos alunos nos revelam a 

respeito da representação das práticas pedagógicas que permeiam suas 

experiências de aprender inglês? 

3.1. Quais são os processos materiais mais recorrentes? 

3.2. Quais significados esses processos constroem? 

3.3. Quais são os atores sociais vinculados a esses processos? 

3.4. Quais tópicos emergem e compõem a prática pedagógica vivenciada 

por esses alunos? 

4. Quais práticas pedagógicas percebemos legitimadas no discurso dos alunos? 

 

As sub-perguntas mais específicas das perguntas (1) e (3) orientam a 

organização das seções dos Capítulos 3 e 4 de modo a responder às perguntas 

gerais acima. 

Halliday (1994, p. xvi-xvii) afirma que uma análise do discurso que não é 

baseada na gramática não é uma análise, mas simplesmente um comentário sobre 

um texto.  Com base nessa afirmação, conduzo a análise linguística à luz da LSF 

sob a perspectiva da metafunção ideacional que é o ponto central da análise das 

orações como representação da prática pedagógica que permeia a experiência de 

ensino-aprendizagem de inglês na escola pública. A partir dessa análise, as ações 

sociais representadas no discurso e a legitimação de determinadas práticas 

pedagógicas são abordadas por meio da Análise Crítica do Discurso – ACD, 

segundo Van Leeuwen (2008).  Martin & Rose (2003, p.4-5) fundamentados na 

teoria hallidiana de que contextos sociais são representados por meio de textos 

realizados por sequências de orações, acrescentam que cada texto contém tópicos 

mais específicos sobre o conteúdo do discurso e que uma experiência pode ser 

representada por várias perspectivas. Dessa forma, embasados nos pressupostos 

teóricos hallidianos, Martin & Rose (2003, p.66) afirmam que por meio do significado 

ideacional interpretamos nossas experiências da realidade na forma de discurso e 

não traduzimos simplesmente em palavras uma realidade pré-existente. 

Inicio o Capítulo 1 apresentando os aspectos teóricos da Linguística 

Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 1994 e HALLIDAY & MATHIESSEN, 2004), que 

norteiam a análise linguística e a proposta de análise crítica do discurso de Van 

Leeuwen (2008) no que diz respeito à representação de ações sociais e as 

diferentes formas de legitimá-las.  Na sequência, apresento a teoria de Bernstein 

(1971, 1990, 2000), a respeito das práticas pedagógicas, a perspectiva interacionista 

sócio-histórico-cultural vigotskiana (VYGOTSKY, 1978; NEWMAN & HOLZMAN, 
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2002; HASAN, 2005; HOLZMAN, 2009; DAMIANOVIC, 2009; LIBERALI, 2009; 

MAGALHÃES, 2009) e a Pedagogia Pós-Método (KUMARAVADIVELU, 2003) as 

quais permeiam e dão suporte às discussões que acompanham as análises 

linguísticas. Embora não tenha dedicado uma seção deste capítulo para tratar da 

Pedagogia Freireana (FREIRE, [1968] 2005), ela subjaz a concepção pedagógica 

deste trabalho, além de ser mencionada por Bernstein e perpassar a proposta de 

Kumaravadivelu. 

No Capítulo 2, encontram-se descritos a orientação teórico-metodológica da 

pesquisa, o contexto de pesquisa, os participantes, os corpora, os instrumentos para 

coleta dos dados, organização do corpus, análise e interpretação dos dados.   

No Capítulo 3, são apresentadas a análise do discurso dos professores à luz 

da LSF e da ACD, buscando responder às perguntas de pesquisa 1 e 2 descritas 

anteriormente, e as interpretações dos resultados acompanhadas das discussões 

embasadas pelo conjunto de teorias, acima mencionadas. 

No Capítulo 4, são apresentadas a análise do discurso dos alunos, também à 

luz da LSF e da ACD, buscando responder às perguntas de pesquisa 3 e 4 descritas 

anteriormente, e as interpretações dos resultados acompanhadas das discussões 

embasadas pelo mesmo conjunto de teorias, acima mencionadas.  

Nas Considerações Finais, retomo os objetivos e perguntas de pesquisa a 

respeito das representações da prática pedagógica que permeiam a experiência dos 

professores e alunos e apresento as possíveis contribuições desta pesquisa, suas 

limitações e os possíveis trabalhos futuros. 

Busco com este estudo da representação da prática pedagógica que permeia 

tanto discurso como a experiência dos professores e alunos não apenas aperfeiçoar 

minha prática como professora e formadora de professores de inglês, mas também 

estimular outros professores e formadores de professores a apreciarem as questões 

aqui levantadas. 
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Capítulo 1 – Fundamentação Teórica 

 

 

 

Neste capítulo, apresento primeiramente o aporte teórico-metodológico da 

Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 1994 e HALLIDAY & MATTHIESSEN, 

2004), centrado no detalhamento da metafunção ideacional, e da teoria sobre 

representação de atores e ações sociais e legitimação dessas ações sob a 

perspectiva da Análise Crítica do Discurso proposta por Van Leeuwen (2008). São 

estas duas propostas teóricas que embasam e norteiam as análises linguísticas. Em 

seguida, apresento um conjunto de teorias que compartilham premissas 

epistemológicas marxistas, portanto, de cunho social, alinhadas à proposta 

sistêmico-funcional hallidiana. Tais premissas irão fundamentar as interpretações e 

discussões que acompanham a análise dos dados no que diz respeito às questões 

que permeiam os tópicos que constituem a representação da prática pedagógica 

presente no discurso dos professores e alunos ao relatarem suas experiências de 

ensinar-aprender inglês na escola pública nos contextos das escolas das redes 

municipal e estadual do município da Grande São Paulo em questão.  

Após a apresentação dos pressupostos teóricos da LSF, descrevo os 

conceitos propostos por Bernstein (1971, 1990, 1996) a respeito de uma pedagogia 

fundamentada em sua teoria dos códigos restrito e elaborado e de práticas 

pedagógicas visíveis e invisíveis. Logo depois, os conceitos vigotskianos 

(VYGOTSKY, 1978; NEWMAN & HOLZMAN, 2002; HASAN, 2005; HOLZMAN, 

2009; DAMIANOVIC, 2009; LIBERALI, 2009; MAGALHÃES, 2009) e da Pedagogia 

Pós-Método proposta por Kumaravadivelu (2003) completam o escopo que compõe 

a fundamentação teórica para a discussão das análises linguísticas. Embora não 

tenha dedicado uma seção específica para a Pedagogia Freireana (FREIRE, [1968] 

2005), a proposta e os princípios pedagógicos do nosso maior educador são 

referência para Bernstein (1990) e fundamentam a proposta de Kumaravadivelu 

(2003). 
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1.1. A Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) 

 
 

“It is clear that language does – as we put it – construe human experience.” 
(HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004, p.29) 

 

 

Em entrevista concedida à Thompson & Colllins (2001 p.136-137), Halliday 

retoma as influências políticas que permearam seus estudos iniciais com um grupo 

de linguistas marxistas que procuravam desenvolver uma teoria Marxista de 

linguagem. Na ocasião ele explicitou que houve uma mudança da visão de 

linguagem como reflexo de estruturas sociais para a visão de linguagem como um 

produto da dialética entre processos materiais e processos semióticos. Portanto, o 

semiótico torna-se construtivo-constitutivo em sua visão de linguagem; em outras 

palavras, a linguagem não reflete simplesmente as estruturas sociais, mas as 

constroem. 

Assim sendo, a Linguística Sistêmico-Funcional tem como foco as escolhas 

léxico-gramaticais feitas em um determinado contexto e os significados construídos 

socialmente. Ela é funcional no sentido de ter sido desenhada para dar conta de 

para que e com que propósito a língua é usada, e sistêmica por entender a língua 

como um sistema semântico que opera socialmente, em um dado contexto de 

cultura e situação, para gerar significados a partir dos participantes de uma 

interação, do modo (falado ou escrito) como os participantes interagem e sobre o 

que falam ou escrevem. 

A abordagem proposta pela LSF baseia-se amplamente na teoria de Firth 

sobre a relação sistema-estrutura, que tem como conceito organizador a noção de 

sistema, usado no sentido proposto por Firth de um paradigma funcional, mas 

desenvolvido em construto formal de uma rede de sistemas (HALLIDAY, 1994, p. 

xxvi). Segundo Halliday, a rede de sistemas é uma teoria sobre linguagem como um 

recurso para gerar significados. Para o autor, cada sistema que compõe a rede 

representa uma escolha que não é uma decisão tomada conscientemente em tempo 

real, mas um conjunto de alternativas possíveis. Essas escolhas podem ser 

semânticas, léxico-gramaticais ou fonológicas. A fim de expandir e explicitar o 

conceito de sistemas, trago a definição de Tescarolo (2005, p. 54) que nos informa 
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que “as teorias dos sistemas abordam problemas da organização e das interações 

dinâmicas que se manifestam na diversidade da atividade das partes não redutíveis 

e não compreensíveis quando isolados da totalidade sistêmica.” 

Este estudo centra-se nas escolhas léxico-gramaticais e seu campo 

semântico, isto é, seu potencial para gerar significados e construir representações 

da prática pedagógica de ensinar-aprender inglês na escola pública. 

Halliday (1994, p.15) descreve uma língua como um sistema semiótico 

complexo composto por níveis múltiplos, ou estratos, sendo seu estrato central a 

léxico-gramática. Halliday & Matthiessen (2004, p.19-29) esclarecem que a 

característica da abordagem por eles adotada, de uma teoria sistêmica, é de que ela 

é completa e aborda o sistema da língua na sua totalidade. Para tanto, estabelecem 

dimensões, princípios e ordens em uma língua, conforme Quadro 1.1: 

 

Dimensão Princípio Ordens 

Estrutura (ordem 
sintagmática) 

Nível Oração ~ grupo de palavras ~  palavra ~ morfema 

Sistema (ordem 
paradigmática) 

Refinamento Lexicogramática 

Estratificação Realização Semântica ~ léxico-gramática ~ fonologia  ~ fonética 

Instanciação Instanciação Potencial ~ sub-potencial ou tipo de instância ~ instância 

Metafunção  Metafunção  Ideacional ~ interpessoal ~ textual 

Quadro 1.1 - As dimensões na língua e seus princípios ordenadores 

 

A estrutura é o aspecto da língua que se refere a sua constituição ou aos 

padrões ou regularidades do que vai com o que, o que é usado com o que, em uma 

ordem sintagmática. O sistema, por sua vez, é a ordenação no outro eixo: padrões 

do que poderia ser usado em vez daquilo que foi usado, permitindo, deste modo, 

que escolhas sejam feitas para gerar significado.  A estratificação é a forma pela 

qual a língua é modelada para ser explicada. O conceito de instanciação diz respeito 

à relação entre duas perspectivas que temos da língua: língua enquanto sistema e 

texto. Sistema e texto são relacionados por meio da instanciação, ou seja, a língua 

é um sistema instanciado na forma de texto e não existem separadamente 

(HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004, p.26-28). O sistema é o potencial que forma a 

base da língua, seu potencial como recurso para gerar significados. Da mesma 

forma clima e tempo não são dois fenômenos diferentes, mas o mesmo fenômeno 

visto de diferentes pontos de vista do observador. Com base nessa comparação, o 

clima está para a língua como sistema, assim como o tempo está para o texto. 
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As noções de contexto de cultura, proposta por Sapir e Worf, e de situação, 

proposta por Malinowski, foram incorporadas à teoria de Halliday (2007, p. 271-276) 

que ressalta que a situação na qual as palavras são produzidas não pode jamais 

passar despercebida, ou seja, o contexto é necessário para o adequado 

entendimento do texto. Assim, conforme nos é apresentado pela Figura 1.1 abaixo, é 

no âmbito do contexto de cultura que a língua é vista como um sistema cujo 

potencial para gerar significados é reconhecido social e culturalmente. Dependendo 

do tipo de situação, determinadas escolhas podem ser feitas dentro de um repertório 

de registros oferecido pela língua de acordo com o contexto de situação no qual 

textos são gerados e, desse modo, a língua em uso é vista como texto, como uma 

forma de ação, como a realização de relações e processos sociais. 

A figura 1.1 ilustra o contínuo da instanciação: 

 

  Contexto de Situação 

   

  instância 

 Instituição – tipo de situação  

   
  texto 

 Subpotencial  
– tipo de instância 

 

 Contexto de Cultura   
   

 Repertório de Registros - tipo de 
texto 

 

         potencial   

   

sistema da língua   

Figura 1.1 – O contínuo da Instanciação (HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004 p.28, tradução nossa) 

 

Com base na figura acima, este estudo parte de instâncias de elementos 

léxico-gramaticais mais frequentes instanciadas nos textos transcritos das 

entrevistas com professores e alunos, a fim de analisar e interpretar os significados 

que constroem a representação da prática pedagógica no discurso dos professores 

e alunos, levando-se em conta os contextos que envolvem e influenciam as escolhas 

feitas. 
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Halliday (1989, p. 12) apresenta os três conceitos que servem para 

interpretarmos o contexto social de um texto, o ambiente no qual significados estão 

sendo trocados: o campo, as relações e o modo. Esses conceitos, também 

chamados de variáveis de registro, em um dado contexto de situação no qual a 

língua em uso por meio de textos gera significados, são explicados como sendo 

- campo do discurso: refere-se a o que está acontecendo, à natureza da 

ação social que está acontecendo, com o que os participantes estão 

comprometidos, em outras palavras sobre o que se fala ou escreve; 

- relações do discurso: refere-se a quem está participando, à natureza dos 

participantes, o status e papéis que desempenham na interação, ao conjunto de 

relações socialmente significantes; e 

- modo do discurso: refere-se ao papel da linguagem em uso, à organização 

simbólica do texto, sua função no contexto, incluindo o canal (falado ou escrito ou 

uma combinação dos dois) e também o aspecto retórico, o que está sendo 

alcançado pelo texto em termos de categorias como persuasivo, expositivo, didático, 

e outros.   

A partir de uma abordagem sistêmico-funcional, podemos analisar a grande 

função da linguagem, que é gerar significados, por meio de três metafunções 

(HALLIDAY, 1994, p. 35) que dizem respeito ao significado por elas gerado: 

ideacional (experiencial + lógico), interpessoal e textual. O Quadro 1.2 traz as 

metafunções e como elas estão refletidas na gramática: 

 

Metafunção 
(termo técnico) 

Definição  
(tipo de significado) 

Status na Oração  Tipo de Estrutura 
Favorecida 

Experiencial Constrói um modelo de 
experiência 

Oração como 
representação 

Segmental (baseada na 
constituição da oração) 

Interpessoal Representa as relações 
sociais 

Oração como troca Prosódica 

Textual Cria relevância ao contexto Oração como 
mensagem 

Culminativa (proeminência 
localizada nos inícios ou 
finais das orações)  

Lógica Constrói relações lógicas 
entre as orações 

- Iterativa 

Quadro 1.2 – Metafunções e Seus Reflexos na Gramática 
                    (Traduzido de Halliday,1994, p.36) 

 

Sob a perspectiva da Metafunção Experiencial, a oração tem significado de 

uma representação, uma interpretação de algum processo da experiência humana 

em andamento. O Ator é o participante ativo nesse processo, o elemento da 
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representação retratado pelo falante como aquele que faz a ação. Há, contudo, 

outros possíveis participantes (meta, escopo, beneficiário) que são detalhados no 

item 1.1.1. 

Ao analisarmos uma oração com base nos construtos que compõem a 

Metafunção Interpessoal, a oração tem significado de troca de informação ou bens e 

serviços, uma transação entre o falante/escritor e o ouvinte/leitor, na qual o sujeito é 

a garantia da troca e o elemento a quem o falante confere a responsabilidade pela 

validade do que ele, sujeito está dizendo. 

No que diz respeito à perspectiva da Metafunção Textual, a oração tem 

significado como mensagem, um conjunto de informação. O Tema é o ponto de 

partida da mensagem e o elemento que o falante seleciona para fundamentar o que 

vai dizer e o Rema a parte da oração na qual o tema, o início da mensagem, é 

desenvolvido.  

Em suma, por meio de uma análise com o foco na metafunção ideacional 

podemos definir o campo (field), isto é, o assunto do texto ou experiência que está 

sendo representada e as relações lógicas entre as orações. Ao abordarmos a 

metafunção interpessoal, estamos tratando das relações mantidas entre os 

participantes da interação (tenor) no texto. Por sua vez, a metafunção textual diz 

respeito à organização textual, ao fluxo discursivo, à coesão e continuidade no texto, 

por meio da qual a organização da mensagem, seu início (tema) e desenvolvimento 

(rema), é analisada. 

Nesta pesquisa, analiso as ocorrências dos processos materiais no discurso 

dos professores e alunos por meio da metafunção ideacional a fim de investigar a 

representação da prática pedagógica que permeia a experiência de ensinar-

aprender inglês na escola pública. Alguns aspectos do Sistema de Modalidade, que 

integra a metafunção interpessoal, têm relevância para aspectos bastante 

específicos da análise e fazem interface com a análise ideacional quando alguns 

adjuntos modais são utilizados juntamente com processos materiais. Esse aspecto 

interpessoal é apresentado e discutido diretamente no Capítulo 3. Por essa razão, 

apenas a metafunção ideacional é descrita em detalhes no item 1.1.1 e, sendo 

assim, as demais metafunções não são detalhadas neste capítulo. 
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1.1.1. A Metafunção Ideacional (Experiencial + Lógica) 

 

A metafunção ideacional diz respeito à representação que fazemos de nossas 

experiências e ações no mundo. Por meio da língua, construímos uma imagem 

mental da realidade e damos sentido, significado, ao que acontece dentro de nós e 

ao nosso redor (HALLIDAY,1994 p.106).  

Segundo Halliday (1994 p.106-107), o princípio geral que rege a representação 

da experiência é o de que a realidade é constituída de processos. Sob a 

perspectiva da metafunção experiencial, um processo construído na estrutura de 

uma oração contém três componentes: (i) o processo em si; (ii) os participantes 

envolvidos no processo; e (iii) circunstâncias associadas ao processo. Este sistema 

gramatical existente na oração é alcançado por meio da transitividade que constrói 

o mundo das experiências em um conjunto gerenciável de tipos de processos, seus 

respectivos participantes e circunstâncias.  

A oração a seguir, extraída de um dos corpora da pesquisa, ilustra essa 

configuração. 

a gente trabalha basicamente VOCABULÁRIO, né? 

Participante Processo Circunstância Participante               

 

Os conceitos de processo, participante e circunstância são categorias 

semânticas as quais explicam de forma geral como fenômenos do mundo real são 

representados como estruturas linguísticas (HALLIDAY, 1994, p. 109). Esses 

elementos da transitividade são assim realizados: 

Tipo de Elemento Tipicamente realizado por  

(i) Processo grupo verbal 

(ii) Participante grupo nominal 

(iii) Circunstância grupo adverbial  

Quadro 1.3 – Realização Gramatical dos Elementos da Transitividade 

 

Na sequência, cada um dos componentes acima passa a ser detalhado. 

 

1.1.1.1. Os Processos e seus Participantes 

 

Nossa experiência externa é representada prototipicamente por ações e 

eventos por meio de processos materiais, ao passo que a experiência interna diz 

respeito aos processos da consciência, aquilo que acontece dentro de nós, e realiza-
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se por meio dos processos mentais.  Há um terceiro grupo de processos que 

relacionam um fragmento da experiência a outro, aos quais chamamos de processos 

relacionais (HALLIDAY, 1994, p. 106-107). 

Além dos três principais tipos de processos acima, há também aqueles 

processos que se encontram no limite entre duas das três categorias acima 

mencionadas. Os processos comportamentais encontram-se entre o material e o 

mental; os verbais entre o mental e o relacional; e o existencial entre o relacional e 

o material.  

 

(a) Processos Materiais: Processos do Fazer 

 

Segundo Halliday (1994, p. 110-111), os processos materiais são processos 

do fazer e expressam a noção de que alguma entidade faz algo, que pode ser feito 

para alguma outra entidade, e prevê obrigatoriamente um Ator e uma Meta, 

obrigatória em orações transitivas, a qual é afetada pelo processo. Halliday & 

Matthiessen (2004, p. 184-189) apresentam dois sub-tipos de orações materiais: (i) 

orações criativas nas quais o Ator ou Meta são interpretados como sendo trazidos à 

existência; e (ii) orações transformativas, nas quais um Ator ou Meta pré-existente 

são interpretados como sendo transformados, enquanto o processo se manifesta.  

Nas orações materiais criativas, o resultado é o vir a existência do Ator 

(intransitiva) ou Meta (transitiva), as quais são realizadas por meio de verbos como: 

formar, emergir, criar, produzir, construir, escrever, compor, desenhar, pintar, assar. 

Nas orações materiais transformativas,o resultado é a mudança de algum aspecto 

de um Ator (intransitiva) ou Meta (transitiva) já existente. 

Além do Ator e da Meta, há outros participantes que podem estar envolvidos 

no processo de uma oração material. Eles são: Escopo, Beneficiário e Atributo 

(HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004, p. 190-195).  

O Escopo é um participante que não é de forma alguma afetado pelo 

desempenho do processo, ocorre tipicamente em orações intransitivas e pode ser 

interpretado como uma entidade que existe independentemente do processo, mas 

que indica o domínio sobre o qual o processo acontece. 

Halliday & Matthiessen (2004, p. 194) admitem que em determinadas orações 

nem sempre é fácil distinguir um Escopo de uma Meta. Com base nessa afirmação, 
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levo em conta a natureza transitiva ou intransitiva do verbo para definir o que venha 

ser uma Meta ou Escopo. 

Assim como a Meta, o Beneficiário, afetado pelo processo, é realizado por 

meio de um grupo nominal indicando um ser humano ou pronome pessoal e pode 

ser um identificado como Recebedor de um bem material, representado por uma 

Meta em orações materiais transformativas,ou Cliente de um serviço, que também 

pode ser interpretado como a Meta.   

Halliday & Matthiessen (2004, p.190, 194-195) apresentam o Atributo como 

sendo um participante mais marginal. Embora pertencendo à esfera das orações 

relacionais, que serão apresentadas no item “c” abaixo, o atributo entra nas orações 

materiais de uma forma restrita. Ele é usado para construir o estado qualitativo 

resultante do Ator ou Meta depois que o processo tenha sido concluído e não 

acompanha um Escopo. 

Vejamos alguns exemplos: 

Eu desenho os animaizinhos 

Ator Pr: material Escopo 

 

(você) tem que dar uma maior atenção pra aquela criança 

Ator Pr: material Meta Beneficiário:Cliente 

 

Portanto, certos tipos de orações materiais podem, então, ser configuradas 

com participantes adicionais. 

 

(b) Processos Mentais: Processos do Sentir 

 

Enquanto orações materiais tratam de nossa experiência do mundo material, 

as orações mentais tratam da experiência do mundo da nossa consciência, e são 

portanto, orações perceptivas, cognitivas, desiderativas e emotivas. Nesse tipo de 

oração, há sempre um participante que é humano a que chamamos de 

Experienciador, sendo o outro elemento chamado de Fenômeno que é sentido, 

pensado, desejado ou percebido. O Fenômeno não está restrito a uma categoria 

gramatical ou semântica específica, sendo, na verdade, bastante amplo (HALLIDAY 

& MATTHIESSEN (2004, p. 203). Ele pode ser realizado por meio de um grupo 

nominal para designar uma pessoa ou coisa, por meio de orações Macrofenomenais 

nas quais o fenômeno é um ato ou orações Metafenomenais nas quais o fenômeno 
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é um fato. Assim, as orações mentais podem projetar outras orações, 

Macrofenomenais, tipicamente restritas a orações contendo processos mentais 

perceptivos, ou Metafenomenais cujo ambiente mais comum são as orações 

emotivas nas quais o Fenômeno é construído como imposto à consciência do 

Experienciador.  

Os exemplos abaixo ilustram a realização desse tipo de oração: 

“A gente  sente, assim, uma falta de reconhecimento do inglês.” 

Experienciador Pr: Mental Perceptivo Fenômeno 

 

passar o livro pro aluno pra ele ficar copiando, não gosto 

Fenômeno 
Pr: Mental – emotivo 

Experienciador elíptico (eu) 

 

formação de frase,  eu acho que  ainda é complicado pra eles. 

Fenômeno Experienciador Pr: Mental Cognitivo Fenônemo: Oração Projetada 
Metafenomenal (Fato) 

 

Como todos os outros sistemas experienciais, o sistema do sentir pode 

representar a experiência como indeterminada quando tipos de sentir podem 

sobrepor-se uns aos outros no que diz respeito ao significado que constroem. 

 

(c) Processos Relacionais: Processos do Ser e Possuir 

 

As orações relacionais servem para caracterizar e identificar. Halliday & 

Matthiessen (2004, p. 215-247) apresentam os três tipos de relação que operam na 

língua inglesa e que são semelhantes na língua portuguesa: intensiva, possessiva e 

circunstancial. Cada um deles sendo de dois modos distintos de ser: atributivo e 

identificador.  

As orações atributivas são um recurso para caracterizar entidades que 

servem como Portadores de Atributos, como vemos no exemplo abaixo: 

 

Ela  é  capaz de cantar. 

Portador Pr: Relacional Intensivo Atributivo Atributo 

 

Nas orações identificadoras, algo tem uma identidade, em outras palavras, 

uma entidade está sendo usada para identificar outra: “x é identificado por y”. Desse 

modo, os participantes são o Identificado e o Identificador, como mostra o 

exemplo a seguir: 
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o único problema  é  essa falta de apoio que a gente tem da Secretaria da 
Educação. 

Identificado Pr: Relacional Intensivo 
Identificador 

Identificador 

 

 Nas orações do tipo circunstancial, a relação é de tempo, lugar, modo, causa, 

acompanhamento, papel, razão e ângulo, como ilustra o próximo exemplo: 

muitos deles  estão  na quarta série 

Identificado Pr: Relacional Circunstancial Identificador: circ: Localização: 
Tempo 

 

 O tipo de oração relacional possessiva traz a relação de posse na qual uma 

entidade possui outra, incluindo um sentido mais amplo e geral de posse. Os 

participantes desse tipo de processo são Possuidor e Possuído. Vejamos um 

exemplo: 

Eu  tenho  salas bem numerosas, 36, 40. 

Possuidor Pr: Relacional Possessivo Possuído 

 

Tanto as orações relacionais circunstanciais como as possessivas podem ser 

do tipo atributivo ou identificador. Neste estudo, deixo de detalhar esses aspectos 

uma vez que esses processos não fazem parte do foco central das análises 

realizadas. 

 

(d) Processos Comportamentais: Processos do Comportar-se 

 

Esses são processos do comportamento fisiológico e psicológico humano, 

como respirar, tossir, sorrir, sonhar e olhar. Eles distinguem-se dos demais tipos de 

processos por não terem claramente características definidas próprias. Ao contrário, 

eles são parcialmente materiais, mentais ou verbais. O Comportante é tipicamente 

um ser consciente, como o Experienciador, e o processo é gramaticalmente 

semelhante a um processo do fazer material (HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004, p. 

248-252). O padrão mais comum é de uma oração contendo Comportante e 

Processo apenas, acompanhado ou não de circunstâncias como ilustra o exemplo: 

 

“Ela fica gritando porque ela quer atenção.” 

Comportante Pr: Comportamental  
[próximo ao verbal] 

Circ: razão 
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Uma variação comum desse tipo de oração é aquela em que o 

Comportamento apresenta-se como um participante, assemelhando-se ao Escopo 

das orações materiais: 

Eu canto música pra tudo 

Comportante Pr: Comportamental  
[próximo ao material] 

Comportamento 

 

O tipo de estrutura acima é típica da língua falada. 

 

(e) Processos Verbais: Processos do Dizer 

 

Como bem descrevem Halliday & Matthiessen (2004, p. 252-256), os 

processos verbais estão relacionados ao dizer. Orações verbais são importantes 

recursos em diversos tipos de discurso9 e contribuem para a criação de narrativa 

possibilitando estabelecer passagens dialógicas semelhantes às construídas em 

conversas. Em artigos jornalísticos, elas permitem que o jornalista atribua fontes à 

informação, incluindo especialistas e testemunhas por exemplo. Há evidentemente 

muitos outros usos discursivos de processos verbais como no discurso acadêmico, 

possibilitando citar e relatar tendo outros autores como fonte teórica por meio de 

verbos como destacar e sugerir.  

Os participantes desse tipo de processo são o Dizente, o Receptor, o Alvo e a 

Verbiagem. O Dizente é responsável pelo o que é dito, isto é, pela Verbiagem. O 

Receptor é a quem é dirigida a fala. A Verbiagem pode ser o conteúdo do que é 

dito, o nome do dizer ou uma língua. O Alvo constitui apenas um sub-tipo de oração 

verbal na qual há uma entidade que é o alvo do processo, como acusar, insultar, 

criticar, elogiar, culpar. 

Os processos verbais, assim como os processos mentais, podem projetar 

outras orações por meio de citações ou relatos. O exemplo abaixo ilustra uma 

oração verbal que projeta uma citação: 

 

“... eu  falo assim: „Gente, eu vou ensinar vocês agora ...‟” 

Dizente Pr: Verbal Citação 

 

                                                           
9
 Os processos verbais têm sido objeto de estudo do Projeto SAL (Systemic Across Languages) liderado 

internacionalmente pelo Professor Christian Matthiessen e no Brasil pela Professora Leila Barbara. Têm-se 
investigado o uso desses processos em artigos acadêmicos e jornalísticos.  
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Os relatos são geralmente introduzidos pela conjunção que e se, como vemos 

a seguir: 

 

Não  vou dizer que  ela produz como as outras 

Polaridade Negativa Pr: Verbal Relato 

 Dizente Eliptíco: Eu  

 

 

(f) Processos Existenciais: Processos do Existir 

 

Esse tipo de oração representa algo que existe ou acontece. Se por um lado 

orações existenciais não são, em geral, muito comuns no discurso, por outro lado 

elas trazem uma contribuição importante para vários tipos de textos como para as 

narrativas, nas quais elas servem para situar os participantes centrais no espaço, no 

início da história. A entidade ou evento que existe é chamada de Existente. Em 

princípio, qualquer tipo de fenômeno pode existir e pode ser construído como algo: 

pessoa, objeto, instituição, abstração, mas também qualquer ação ou evento. Os 

verbos mais comuns são: haver, existir e ter no português falado ou não-padrão. 

Vejamos alguns exemplos: 

 

Tem  criança que não sabe ler e escrever ainda,  na quarta-série 

Pr: Existencial Existente Circ: Localização: Tempo 

 
 

tem  muitas crianças que são inclusão e oficialmente não estão na 
inclusão. 

Pr: Existencial Existente 

 
 

... depois de tudo isso aí tem os problemas sociais.” 

Circ: Contingência Pr: Existencial Existente 

 

No Quadro 1.4 elaborado por Fuzer e Cabral (2010, p. 103), devidamente 

fundamentadas em Halliday (1994, p. 143) e Halliday & Matthiessen (2004), 

encontra-se uma síntese dos tipos de processos, dos significados que eles 

constroem, dos participantes a eles relacionados e exemplos de verbos a eles 

associados: 
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Tipos de Processo Categoria de 
Significado 

Participantes Exemplos de verbos prototípicos 

 
Material 
- Transformativo 
- Criativo 

 
fazer 
acontecer 

Ator 
Meta 
Escopo 
Beneficiário 
Atributo 

 
comprar, vender, mexer, pintar, cortar, 
quebrar, riscar, limpar, sujar, bater, 
matar 

Mental 
- perceptivo 
- cognitivo 
- emotivo 
- desiderativo 

 
perceber 
pensar 
sentir 
desejar 

 
Experienciador 
Fenômeno 

 
perceber, ver, ouvir,  
lembrar, esquecer, pensar, saber, 
gostar, odiar, amar,  
querer 

Relacional 
- intensivo 
 
- circunstancial 
- possessivo 

 
Caracterizar 
 
Identificar 

 
Portador 
Atributo 
Identificado 
Identificador 

 
ser (otimista) 
ser (o presidente) 
estar (em paz) 
ter, possuir (livros) 

Comportamental comportar-se Comportante 
Comportamento 

rir, chorar, dormir, cantar, dançar, 
bocejar 

Verbal dizer Dizente 
Verbiagem 
Receptor 
Alvo 
Citação 
Relato 

 
dizer, perguntar, responder, contar, 
relatar, explicar 

Existencial existir Existente haver, existir, ter 

Quadro 1.4 – Processos e Seus Participantes (Fuzer & Cabral, 2010, p.103) 

 

 Este estudo concentra-se na análise dos processos materiais, processos do 

fazer, presentes no discurso dos professores e alunos para representar a prática 

pedagógica e os tópicos que a acompanham na experiência de ensinar-aprender 

inglês. 

 Na seção a seguir, as circunstâncias são detalhadas. 

 

1.1.1.2. As Circunstâncias 

 

As circunstâncias compõem o terceiro componente da transitividade e podem 

ser de diferentes tipos. Halliday & Matthiessen (2004, p. 260) sugerem que a noção 

de circunstância seja vista a partir de três perspectivas: 

(a) no que diz respeito ao significado, usamos circunstâncias associadas a ou 

dependentes dos processos, referindo-se à localização de um evento no 

tempo e espaço, seu modo, sua causa, e as noções de quando, onde, 

como e por que as coisas acontecem fornecem a explicação tradicional, 



Fundamentação Teórica 27 

 

ligando circunstâncias às quatro formas de pergunta que são 

gramaticamente advérbios; 

 

(b) elas não têm o potencial de tornarem-se Sujeitos, de assumir a 

responsabilidade pela oração como troca; e 

 

(c) não são expressas por meio de grupos nominais, mas por grupos 

adverbiais ou expressões preposicionadas. 

 

Ao detalharem os tipos de circunstâncias, Halliday & Matthiessen (2004, p. 

263-277) descrevem as circunstâncias de Extensão e Localização como aquelas 

que constroem o desenvolvimento do processo no espaço e no tempo. O elemento 

circunstancial de Modo constrói a forma pelo qual o processo é posto em prática e 

compreende as sub-categorias: meio, qualidade, comparação e grau. Por sua vez, o 

elemento circunstancial de Causa constrói a razão pela qual o processo é realizado. 

Circunstâncias de Contingência especificam um elemento do qual a realização do 

processo depende, os quais são: condição, falta e concessão. O Acompanhamento 

é a forma de participação conjunta no processo e representa os significados “e”, 

“ou”, “não” como circunstanciais, correspondendo às perguntas E quem/O que mais? 

Ele é representado por expressões preposicionadas iniciadas por com, sem, além 

de, em vez de. A categoria de circunstâncias denominada Papel constrói os 

significados de “ser” e “tornar-se”, o papel corresponde ao Atributo ou Valor de uma 

oração relacional intensiva. O Assunto está relacionado aos processos verbais e é 

o equivalente circunstancial da Verbiagem. Finalizando, o Ângulo está ligado ao 

Dizente dos processos verbais ou ao Experienciador nas orações mentais. 

O Quadro 1.5, a seguir, organiza os diferentes tipos de circunstâncias, suas 

sub-categorias e a pergunta, conjunção ou expressão que permite identificar na 

oração cada sub-categoria: 
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C i r c u n s t â n c i a s 

 
Extensão 

Distância A que distância? 

Duração Há quanto tempo? 

Frequência Quantas Vezes 

Localização Lugar Onde? 

Tempo Quando? 

 
Modo 

Meio Como? Com o que? 

Qualidade Como? 

Comparação Como é? 

Grau Quanto? 

 
Causa 

Razão / motivo Por que? 

Propósito Para que? 

Interesse/Representação Para quem? 

 
Contingência 

Condição Por que?  

Falta  Na falta de ... / Sem ... 

Concessão Apesar de ... 

Acompanhamento Comitativo Com quem? 

Aditivo Quem/O que mais? 

Papel Estilo / Aparência  Como, no papel de ... 

Produto O que? Em que? 

Assunto  Sobre o que? 

Ângulo Fonte De acordo com ... 

Ponto de vista Na opinião de ... 

Quadro 1.5 – Circunstâncias 
(Adaptado da tradução de Lima-Lopes & Ventura, 2008 p.14 

e Fuzer e Cabral, 2010, p.44-45)) 

 

Tendo em vista que metafunção ideacional engloba dois aspectos: o 

experiencial e seus componentes (Processos, Participantes e Circunstâncias), 

descritos acima, e o lógico (HALLIDAY,1994 p.179, 216-273), acrescento uma breve 

descrição desse segundo componente cuja função é estabelecer a relação lógica 

entre as orações. O aspecto lógico define unidades complexas, como grupos 

nominais, grupos verbais e orações complexas que contêm uma relação de 

interdependência hipotática ou paratática, ou uma relação lógico-semântica.  

A relação hipotática entre orações prevê uma oração dominante, ou principal, 

e outra dependente, ao passo que a relação paratática prevê uma relação de status 

semelhante para as orações, uma iniciando e a outra continuando.  

Diferentes marcadores e grupos de conjunções podem estabelecer relações 

tanto de ordem hipotática como paratática como podemos verificar no Quadro 1.6, 

baseado em Halliday (1994 p. 221-237): 
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Relação 
Lógico-
Semântica 

Principais 
marcadores / 
conjunções 

 
Paratática 

 
Hipotática 

 
Expansão: 
elaboração 

Exposição Em outras palavras  

Exemplificação Por exemplo  

Explicação Na verdade  

 
 
Expansão: 
Extensão 

Adição E, não apenas ... mas Enquanto, assim como, além 
disso, sem 

Variação Mas não, mas, exceto  Exceto, em vez de, com 
exceção de  

Alternância Ou Se ... então ... 

 
 
 
 
 
 
Expansão: 
Realce 

Temporal E enquanto isso 
E então 
E depois 
E/mas + depois disso 

Quando, enquanto, assim 
que, toda vez, depois, antes, 
desde, até 

Espacial E lá Até, onde, em todo lugar 

Modo E dessa forma Como,  

Meio E assim por meio de 

Comparação E da mesma forma Como se 

Causa: razão E então Porque, uma vez que, caso, 
considerando, 
consequentemente, por 
causa de, no caso de 

Causa: propósito Porque, por causa Para, de modo que, como 
objetivo de, com medo de 

Condição: positiva Então, e neste caso Se, contanto que, caso 

Condição: negativa Caso contrário A menos que, exceto se 

Condição: 
concessiva 

Mas, e ainda Mesmo se, embora, apesar 
de,  

Quadro 1.6 – Principais marcadores nas Relações Lógico-Semânticas 

 

Há uma série de relações lógico-semânticas possíveis, mas que podem ser 

agrupadas em dois tipos de relação de (i) expansão e (ii) projeção.  Na expansão, a 

oração secundária expande a principal com a finalidade de elaboração, extensão ou 

realce. Na projeção, a oração secundária é projetada pela oração principal por meio 

de locuções, relatos, ideias ou fatos que carregam proposições (informações) ou 

propostas (ações). De um modo geral, processos verbais e mentais têm relação 

lógico-semântica de projeção com outra oração. Este é um dos aspectos 

considerados na análise de orações materiais que são projetadas por orações 

verbais ou mentais neste estudo. 

Na próxima seção, a teoria sobre representação e legitimação de atores e 

ações sociais é apresentada sob a perspectiva da Análise Crítica do Discurso 

proposta por Van Leeuwen (2008) que compartilha premissas epistemológicas e 

linguísticas da LSF de Halliday para gerar os construtos teóricos que a propõem. 
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1.2. A Representação e Legitimação de Ações Sociais segundo Van Leeuwen 

 

Além da análise linguística, fundamentada na visão sistêmico-funcional da 

linguagem, este estudo propõe também complementar as análises do discurso dos 

professores de inglês e alunos da rede pública, participantes desta pesquisa, sob a 

perspectiva da análise crítica do discurso proposta por Van Leeuwen (2008). A 

escolha do viés proposto por Van Leeuwen justifica-se pelo fato de sua teoria tratar 

das escolhas lexicogramaticais que compõem uma dada representação de modo a 

investigar sua função no âmbito social, estando, portanto, alinhada à visão da LSF. 

Assim, este estudo compartilha a afirmação de Halliday (1994, p. xvi-xvii) de que 

uma análise do discurso que não é embasada na gramática não é uma análise, mas 

um simples comentário sobre o texto. Halliday acrescenta que, embora o texto seja 

uma unidade semântica e não gramatical, significados são realizados por meio de 

escolhas léxico-gramaticais e sem uma teoria que as explique, não há como se fazer 

explícita uma interpretação do significado contido no texto. Quero explicitar que tomo 

essa posição por esta pesquisa estar inserida no âmbito da Linguística Aplicada, 

sendo que qualquer outra área do conhecimento que tenha textos orais ou escritos 

como objeto de estudo, seguramente, faz uso de outras teorias para embasar as 

análises que conduzem, possivelmente dispensando uma teoria linguística.  

Pelo acima exposto, faço uso da proposta de Van Leeuwen que viabiliza o 

encaminhamento de uma análise crítica do discurso no que diz respeito à 

representação das ações sociais e à legitimação dessas ações. Seus estudos são 

compartilhados por outros analistas do discurso como Kress (1991), Rojo & Van Dijk 

(1997) e Fairclough (2003) que de alguma forma direta ou indireta também recorrem 

à teoria hallidiana. 

Van Leeuwen (2008, p. 4-6) apresenta-nos a visão de antropólogos e 

sociólogos de que a representação que fazemos do mundo e de nossas 

experiências é baseada na prática social, isto é, no que as pessoas fazem, e 

enfatiza a importância de se distinguir práticas sociais de representações de práticas 

sociais. O autor insiste na diferença entre „fazer algo‟ e „falar sobre algo‟ e nas 

muitas formas possíveis de se representar uma prática social. 

Fundamentada na visão de Van Leeuwen, tenho convicção de que discursos 

são cognições sociais, formas específicas de se conhecer as práticas sociais, e 

podem ser e são usadas como recursos para a representação de práticas sociais em 
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um texto (VAN LEEUWEN, 2008, p.6). Acrescento à noção de discurso de Van 

Leeuwen o conceito de discurso apresentado por Kress (1985, p. 6-7), 

fundamentado em Foucault, o qual também compartilho, que define discurso como 

modos sistematicamente organizados da fala ou conjuntos de declarações 

sistematicamente organizadas que dão expressão aos significados e valores de uma 

instituição. Dessa forma, um discurso fornece um conjunto de declarações sobre 

uma dada área e organiza a maneira pela qual um determinado tópico, objeto, 

processo é abordado, e fornece também descrições, regras, permissões e 

proibições de ações sociais e individuais. 

Reconheço a prática pedagógica de ensinar-aprender inglês na escola pública 

como um fazer, uma ação social representada no discurso dos professores e alunos 

que participaram desta pesquisa. Assim sendo, professores e alunos são 

considerados neste estudo atores sociais centrais desse processo. As análises dos 

discursos que apresento nos Capítulos 3 e 4 trazem a representação da prática 

social desses professores e alunos construída por meio da linguagem verbal oral. 

Van Leeuwen (2008, p. 6-12) pressupõe que todas as práticas sociais incluem 

uma série de elementos, dentre eles estão participantes, ações, modos de 

realização, tempo, local, embora nem todos sejam sempre representados 

discursivamente.  

Tais elementos nos remetem diretamente aos componentes da transitividade  

(participantes + processos + circunstâncias), descritos no item 1.1.1 que aborda a 

Metafunção Ideacional, e dizem respeito ao foco central deste estudo que é 

investigar a representação da prática pedagógica de ensinar-aprender inglês na 

escola pública por meio dos processos materiais, isto é, os processos do fazer, das 

ações materiais dos participantes desta pesquisa.  

Dentre os aspectos que a teoria proposta por Van Leeuwen (2008) aborda, 

interessam para esta pesquisa as noções de representação de atores sociais, de 

ações e reações sociais e da legitimação dessas ações, as quais são explicitadas a 

seguir. 
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1.2.1. Representação de Atores Sociais 

 

Para analisar a representação dos atores sociais, Van Leeuwen (2008, p.23) 

elaborou um extenso inventário de formas sociossemânticas (Anexo I), por meio das 

quais atores sociais podem ser representados e estabelece sua relevância crítica e 

sociológica. O autor decide por formas sociossemânticas por duas razões. A 

primeira deriva da ausência de bi-singularidade da língua e a segunda envolve 

aspectos culturais, isto é, significados pertencem à cultura e não à língua e não 

podem estar vinculados a semióticas específicas. 

Com base no inventário sociossemântico para representação de atores 

sociais, idealizado a partir da análise de um texto (“Our Race Odyssey”),  Van 

Leeuwen (2008, p. 28), mostra que representações incluem ou excluem atores 

sociais de modo a adequar-se a interesses e propósitos em relação ao 

leitor/interlocutor. No que diz respeito à discussão sobre os padrões de inclusão e 

exclusão no texto, o autor (VAN LEEUWEN, 2008, p. 31) aponta para a necessidade 

de elencar, sob um mesmo denominador comum, as várias formas pelas quais cada 

categoria de ator social pode ser representada. Esses denominadores comuns não 

configuram uma forma mais transparente ou congruente de se referir a eles, mas 

servem como uma âncora para a análise, um tipo de calibração. 

A realização da exclusão por supressão ocorre por meio de (i) apagamento 

do agente da passiva; (ii) orações não-finitas que funcionam como um participante 

gramatical; (iii) nominalizações ; ou (iv) processos realizados como adjetivos. 

É geralmente difícil saber se atores sociais que foram suprimidos são ou não 

possíveis de serem recuperados no texto. Em algumas situações é esperado que o 

leitor/interlocutor saiba sobre quem se escreve/fala. A exclusão que não dá destaque 

ao ator social, colocando-o no pano de fundo, pode ocorrer simplesmente por elipse 

em orações não-finitas, em orações infinitivas, e em orações paratáticas. Esse tipo 

de exclusão pode também ser realizada da mesma forma que a supressão, mas o 

ator social estará incluído em algum outro lugar do texto.  

Esta pesquisa não se propõe a fazer uma análise minuciosa da 

representação de atores sociais, mas algumas categorias de inclusão de atores 

sociais elencadas por Van Leeuwen (2008, p. 33-54) são do nosso interesse, pelo 

fato delas estarem materializadas no discurso dos professores e alunos e 

acompanharem nossas análises linguísticas e discussões.  
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A primeira delas é a Ativação em contraste com a Passivação.  A Ativação 

ocorre quando atores sociais são representados como forças dinâmicas e ativas em 

uma atividade, uma ação, e podem ser realizados por meio de estruturas de 

transitividade nas quais atores sociais são ativados e codificados como atores em 

processos materiais, comportantes em processos comportamentais, 

experienciadores em processos mentais e dizentes em processos verbais. A 

Ativação também pode ser realizada por meio da categoria Participação, que está 

diretamente relacionada ao papel ativo do ator social em questão. A Passivação 

acontece quando atores sociais são representados como “submetendo-se” à 

atividade ou sendo o Recebedor dessa ação. 

Outra categoria que nos interessa é a Personalização em detrimento da 

Impersonalização. Na Personalização o ator social é representado como ser 

humano, cuja representação realiza-se por meio de pronomes pessoais e/ou 

possessivos, nomes próprios, ou nomes cujo significado inclui uma característica 

humana  como, por exemplo, cuidado materno. Derivada da Personalização, a 

Determinação é uma sub-categoria, presente em nossa análise, por meio da qual a 

identidade do ator social é especificada, em contraposição à Indeterminação, 

tipicamente realizada por meio de pronomes indefinidos.  Da Determinação deriva a  

Categorização, a qual representa atores sociais em termos de identidades e 

funções que eles compartilham com outros  e que tem a Funcionalização como 

sub-categoria de análise para representar algo que o ator social faz, como sua 

profissão ou papel que desempenha. 

Outro conjunto de categorias que opera paralelamente a outras categorias é a 

Generalização e Especificação e suas sub-categorias Individualização -  

Assimilação, esta última subdivide-se em Coletivização e Agregação. A 

Generalização, que particularmente nos interessa, pode ocorrer pelo uso de plural 

(professores, alunos), substantivos que expressam um grupo não específico (as 

pessoas) ou setores da sociedade (a classe média). Atores sociais podem ser 

representados como indivíduos identificáveis (Individualização) ou grupos 

(Assimilação). A primeira pessoa do plural, nós, assim como o uso de a gente e 

termos como Brasil, esta nação, esta comunidade, criançada que expressam 

coletividade são formas de representação de atores sociais por meio de 

Coletivização. A Agregação quantifica grupos de participantes tratando-os como 
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estatísticas por meio do uso de quantificadores que podem fazer parte de grupos 

nominais.  

Van Leeuwen (p. 53) ressalta que tais categorias não precisam ser sempre 

rigidamente seguidas uma vez que os limites podem não estar muito claros, ou 

definidos, deliberadamente com o propósito de atingir efeitos representacionais 

específicos. Portanto, atores sociais podem, por exemplo, ser ao mesmo tempo 

representados por meio de uma escolha lexical que pode ser interpretada como 

Individualização e Funcionalização. De todo modo, as categorias permanecem 

distintas de modo a tornar explícito como os atores sociais podem ser 

representados. 

 

1.2.2. Representação de Ações e Reações Sociais 

 

“Quais são as formas pelas quais ações sociais podem ser representadas?” É 

com uma pergunta semelhante a essa que Van Leeuwen (2008, p.55) nos apresenta 

seu inventário sociossemântico das formas pelas quais ações sociais podem ser 

apresentadas e, baseado na análise que fez do texto “Our Race Odyssey”, 

acrescenta que além das ações, um texto pode conter reações sociais. 

Uma ação social pode ser interpretada como material ou semiótica, como 

“fazer” ou como “significar”, em outras palavras, como ação que potencialmente tem 

um efeito ou propósito material ou não (VAN LEEUWEN, 2008, p.59). 

Os exemplos a seguir, traduzidos de van Leeuwen (2008, p. 59), ajudam-nos 

a entender o que significa uma ação material e uma ação semiótica: 

 

Darren resistiu às tentativas do professor de acalmá-lo. (material) 

“Nós não queremos sentar,” disse Magnus. “ Nós queremos sair”. (semiótico) 

 

Van Leeuwen (2008, p. 60) diz que não se trata de um exemplo ser literal e o 

outro metafórico, mas que uma mesma ação é representada de duas formas 

diferentes, cada uma expressando uma atitude clara em relação à ação e sua 

interpretação. A distinção entre ação material e semiótica pode estar relacionada a 

realizações gramaticais específicas. 
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Para Van Leeuwen (2008, p.60-61), as ações que ele chama de materiais 

podem ser realizadas por meio de processos materiais, verbais e comportamentais, 

podem ser interativas ou instrumentais com dois participantes (Ator – Meta, Dizente 

– Receptor). Quando são interativas são representadas por um verbo que só pode 

ter como meta um ser humano, como o verbo „abraçar‟ por exemplo. Quando 

instrumentais, a meta pode tanto ser humana como não-humana, o que equivale 

dizer que pessoas são representadas como intercambiáveis com objetos, por meio 

de verbos como usar, transportar, destruir, carregar, etc. Na existência de apenas 

um participante, apenas o Comportante, a ação material é descrita como não-

interativa. 

Uma ação semiótica pode envolver uma dimensão adicional que a faz 

semiótica: ela pode expressar significados, portanto, tendo formas diversas e 

podendo também ser interativa ou não-interativa. Quando uma ação semiótica é 

comportamentalizada esta dimensão não é representada e passa a ser tratada como 

as outras formas de ação. Quando esta não é comportamentalizada, os significados 

expressos pela ação semiótica estão também representados, resultando em 

representação encaixada que pode ocorrer de diversas formas, por exemplo, por 

meio de citações (VAN LEEUWEN, 2008, p.61). 

Como distinguir gramaticalmente reações de ações? Van Leeuwen (2008, 

p.67) apresenta a resposta à esta pergunta baseando-se na Transitividade de 

Halliday que nos fornece critérios claros para distingui-las. Processos mentais 

cognitivos, perceptivos e afetivos refletem nossas reações e, portanto, são diferentes 

dos processos que realizam ações (materiais, comportamentais, verbais). Porém, 

tais critérios não são sempre suficientes para a identificação de ações e reações nos 

textos, pois reações podem ser realizadas em outros níveis linguísticos como um 

grupo nominal que contenha um adjetivo. Os processos mentais não cobrem 

totalmente a categoria sociossemântica “reação”, e outras formas de realização, 

consideradas metafóricas, passam também a compor essa categoria. Com base no 

exposto e no Quadro 1.7 abaixo, é minha interpretação que as orações relacionais 

contendo atributos (ideacionais) ou epítetos (interpessoais) podem também 

representar reações,  

Os exemplos a seguir, traduzidos do inglês, visam explicitar essa questão: 

Eu tenho medo de você. (realização literal de um processo mental) 

Eu estou com medo de você. (realização metafórica) 
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AÇÕES SOCIAIS REAÇÕES SOCIAIS 

Materiais Processos Mentais cognitivos, 
perceptivos e afetivos 

 Realizadas por epítetos ou atributos  

Semióticas Realização metafórica 

 Especificada ou Não-especificada 

Quadro 1.7 – Processos e a Realização de Ações e Reações Sociais 

 

No caso das orações existenciais, uma ação ou reação é representada como 

algo que simplesmente existe. 

Finalizando, ações e reações podem ser representadas de diferentes formas. 

Podem ser ativadas, representadas dinamicamente, ou desativadas, representadas 

estaticamente como se fossem entidades ou qualidades em vez de processos 

dinâmicos. Ações e reações objetivadas são realizadas por meio de nominalizações 

que funcionam como sujeito ou objeto da oração, ao passo que as descritivas 

podem ser representadas como qualidades mais ou menos permanentes dos atores 

sociais por meios de atributos. Elas também podem ser agenciadas, isto é, 

realizadas por um agente humano, ou desagenciadas, realizadas por agências não 

humanas como forças da natureza.  As ações e reações também podem ser 

representadas de forma abstrata ou concreta. 

 Neste estudo, como vemos nos Capítulos 3 e 4, temos o foco central na 

representação das ações sociais materiais, para a qual fazemos uso do sistema de 

transitividade que integra a Metafunção Ideacional já apresentada anteriormente, por 

meio do qual os atores sociais são ativados e representados em geral por meio de 

Coletivização, Individualização e Funcionalização. 

 

1.2.3. A Construção Discursiva de Legitimação de Ações Sociais 

 

Inicio esta sub-seção com uma citação de Van Leeuwen (2008, p.105) que 

traduz minha posição em relação à legitimação de ações sociais “ „Todo sistema de 

autoridade tenta estabelecer e cultivar a crença em sua legitimidade‟, escreveu Max 

Weber, há quase cem anos (...). A língua é sem dúvida o mais importante veículo 

para tais tentativas.”10 

                                                           
10 “ ‘Every system of authority attempts to establish and to cultivate the belief in its 

legitimacy‟, Max Weber wrote, almost 100 years ago (…). Language is without doubt the 
most important vehicle for these attempts.” 
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Busquei duas definições de legitimidade para explicitar esse conceito. A 

primeira diz que a legitimidade ou legitimação tem o caráter de reconhecer uma 

prática como autêntica. Outra definição, mais especificamente no âmbito político, 

apresenta “a legitimidade como um acordo tácito e subentendido entre o Poder e os 

seus súbditos, sobre certos princípios e certas regras que fixam a atribuição e os 

limites do poder.”11  

Partindo dessas definições, percebemos que a construção da legitimidade no 

discurso está relacionada à forma como representamos as ações sociais, a quem 

reconhecemos com atores de tais práticas e, portanto, está diretamente ligada à 

metafunção ideacional (HALLIDAY, 1994 e HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004) que 

trata da oração como representação de nossas experiências. 

Portanto, em sociedade, a linguagem falada ou escrita é o meio pelo qual se 

estabelece e se cultiva a crença na legitimidade de todo sistema de autoridade. O 

autor nos apresenta quatro formas (VAN LEEUWEN, 2008 p.105-119) que nos 

ajudam a analisar a construção da legitimação no discurso e a refletir sobre este 

problema nos dias de hoje, as quais são: Autorização ou Autoridade, Avaliação 

Moral, Racionalização e Contar Histórias (Mythopoesis).  A pergunta que subjaz a 

questão da legitimação para explicar o porquê da existência de certas práticas 

sociais é: „Por que as ações tomam a forma que têm?‟ Tais formas de legitimação 

podem ocorrer separadamente ou em combinação. 

A Autorização está ligada à legitimação que diz respeito à autoridade obtida 

por tradição, pelo costume, pela lei, e/ou pessoas com autoridade institucional de 

algum tipo. A pergunta que se faz é: quem exerce essa autoridade e como? 

(a) Autoridade Pessoal é legitimada e atribuída a pessoas por causa de seu 

status/sua posição ou papel em uma determinada instituição e não precisa 

invocar qualquer justificativa para o que eles querem que outros façam: “É 

porque estou mandando.” Este tipo de legitimação ocorre na forma de 

processos verbais. 

                                                                                                                                                                                     
 

11
 Definição do historiador Guglielmo Ferrero 

   http://farolpolitico.blogspot.com/2007/10/legitimidade_12.html 
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(b) No caso da Autoridade de um Especialista, a legitimação ocorre por meio 

de conhecimento especializado (expertise), por meio do qual um especialista 

diz, mencionando-se a fonte. A realização desta legitimação realiza-se por 

meio de processos verbais e mentais.  

(c) A Autoridade de um Modelo a ser seguido (Role Model) é legitimada pela 

referência a modelos a serem seguidos que podem ser membros de um 

mesmo grupo, celebridades, líderes. O simples fato de esses modelos 

adotarem certo tipo de comportamento, ou acreditarem em determinadas 

coisas, é suficiente para legitimar a ação de seus seguidores. 

(d) Autoridade Impessoal é legitimada pela lei, regras e procedimentos. 

Autoridades impessoais podem ser os dizentes de processos verbais, mas o 

elemento indispensável nesse tipo de legitimação é a presença de 

substantivos tais como política, procedimentos, regras, lei, etc., ou adjetivos e 

advérbios cujo significado é de obrigatoriedade imposta por uma autoridade 

impessoal: obrigatório, obrigatoriamente. 

(e) Embora a Autoridade obtida por Tradição encontre-se em declínio em 

diversos âmbitos, ela ainda pode ser invocada por meio de certos itens 

lexicais tais como: tradição, prática, costume, hábito. E por que esse tipo de 

autoridade é legitimada? “Porque sempre fizemos assim.”  

(f) A legitimação da Autoridade por Conformidade pode ser interpretada da 

seguinte forma: “Todo mundo está fazendo isso, então eu devo fazer 

também”. A legitimação por conformidade pode ser realizada por meio de 

comparação com a ação de outra(s) pessoa(s) e mais frequentemente por 

meio de modalidade alta. 

 

A legitimação por meio de Avaliação Moral é baseada em valores, em vez de 

imposição de algum tipo de autoridade sem justificativa, e está ligada a discursos de 

valor moral que nem sempre são explícitos e, portanto, discutíveis. A Avaliação 

Moral é inferida por meio de adjetivos (bom, ruim, etc.) que podemos apenas 

identificar como tal com base no nosso conhecimento cultural compartilhado. Este 

tipo de legitimação pode ser realizado por meio de: 

(a) Avaliação: uso de adjetivos avaliativos que dizem respeito a qualidades 

concretas de ações e coisas;  
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(b) Abstração: referência a práticas de forma abstrata que os “moraliza” e 

revelam qualidades legitimadas e desejadas; 

(c) Analogias: comparações cuja função é legitimar ou deslegitimar uma ação. 

 

O autor (VAN LEEUWEN, 2008, p.113) nos diz que nos discursos 

contemporâneos, a Moralização e a Racionalização estão distantes uma da outra. 

A Avaliação Moral coloca a racionalidade em segundo plano e no caso da 

Racionalização, a moralidade é indireta e submersa. 

(a) Racionalização Instrumental: legitima uma prática fazendo referência a seus 

objetivos, usos e efeitos/resultados. 

(b) Racionalização Teórica: legitima uma prática fazendo referência à ordem 

natural das coisas, se ela está fundamentada em algum tipo de verdade e, 

portanto, relacionada à categoria de naturalização. Porém, enquanto a 

naturalização simplesmente afirma que uma prática ou ação é natural, a 

legitimação teórica fornece representações explícitas a respeito da „forma 

como as coisas são‟. Este tipo de legitimação ocorre tipicamente de três 

formas: definição, explicação e previsão, que podem ser de ordem científica 

ou experiencial. 

Na Mithopoesis, a legitimação é alcançada por meio do contar histórias. Nos 

Contos de Moral, os protagonistas são recompensados por engajarem-se em 

práticas sociais legitimadas ou por restaurarem a ordem legitimada. Os Relatos ou 

Contos de Advertência, por outro lado, transmitem a mensagem sobre o que irá 

acontecer se você não agir em conformidade com as normas das práticas sociais. 

Em síntese, temos o Quadro 1.8: 

Autorização Avaliação 
 Moral 

Racionalização  Histórias 

Costume 
(conformidade ou 
tradição) 

Avaliação Instrumental: 
Orientação de meta, 
meio e efeito 

Histórias com Moral  

Autoridade 
(pessoal ou 
impessoal) 

Abstração Teórica: 

 Experimental  x 
Científica 

 Definição, 
explicação, 
previsão 

Relatos de 
Advertência 

Recomendação 
(expert ou modelo) 

Analogia / 
Comparação 
(positiva ou negativa) 

 

Quadro 1.8 – Formas de Legitimação 
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Nas análises e interpretações conduzidas nesta pesquisa, identifiquei  

legitimação e deslegitimação por meio dos quatro tipos acima descritos, conforme 

apresentamos nos Capítulos 3 e 4. 

Na seção seguinte apresento um conjunto de teorias para fundamentar as 

interpretações e discussões que versam sobre as questões pedagógicas presentes 

nos resultados decorrentes das análises linguísticas. Tais teorias compartilham 

bases epistemológicas com a proposta hallidiana que têm como premissa o aspecto 

social da linguagem falada ou escrita e contribuem para a discussão acerca (i) da 

representação das práticas pedagógicas (BERNSTEIN, 1971, 1990, 2000; 

KUMARAVADIVELU, 2008), (ii) do papel do professor nessa representação e (iii) 

dos instrumentos mediadores do desenvolvimento sociointeracional da criança e de 

qualquer outro indivíduo contido nos princípios vigotskianos (VYGOSTSKY, 1978; 

KUMARAVADIVELU, 2008). 

 

1.3. Bernstein, Vygotsky, Kumaravadivelu e as Questões/Implicações 

Pedagógicas do Ensinar-Aprender Uma Língua Estrangeira 

 

A fim de embasar as interpretações e discussões advindas das análises 

linguísticas, busco subsídio nos estudos que compartilham bases epistemológicas 

que embasam as premissas da LSF pautadas no pensamento marxista, no papel 

social da linguagem e seu papel no processo de ensino-aprendizagem e na 

construção do conhecimento.  

Para esta pesquisa, é de grande relevância os estudos de Bernstein (1971, 

1990, 2000) tendo em vista as relações estabelecidas por Foley (1991) e Hasan 

(2005 p.130-156) entre Vygostsky, na psicologia, Bernstein, na sociologia e 

educação, e Halliday, nos estudos linguísticos (apresentados anteriormente na 

seção 1.1). Os três teóricos (Bernstein, Vygotsky e Halliday) abordados por Foley e 

Hasan, apoiam-se fortemente no caráter social da construção do conhecimento e no 

papel do uso da linguagem nesse processo, cada um deles oferecendo um maior 

destaque ao seu enfoque de estudo. Na seção 1.3.1, descrevo a proposta de 

Bernstein (1971) que, tendo em mente os estudos de Vygotsky a respeito do papel 

da língua como um sistema orientador e regulador do desenvolvimento humano, 

expande essa discussão para o aspecto pedagógico e social do processo de 

aquisição de competências em uma língua. Sua proposta compartilha aspectos 
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contidos na visão pedagógica freireana  (FREIRE, (1968], 2005) que propõe uma 

Pedagogia Libertadora. As contribuições vigotskianas para esta pesquisa centram-

se nas origens sociais do desenvolvimento dos processos psicológicos superiores e 

os conceitos que o permeiam, cujo detalhamento apresento na seção 1.3.2. Na 

seção 1.3.3, a visão Pós-Método de Kumaravadivelu (2008), por compartilhar com 

os demais teóricos premissas de base social, é de fundamental importância para as 

discussões conduzidas neste trabalho acerca da prática e formação do professor. 

Portanto, a possível relação de complementaridade entre Bernstein, Vygotsky 

e Halliday é o elemento motivador da discussão dos resultados obtidos a partir da 

análise e interpretação dos textos transcritos das entrevistas, que versam sobre a 

prática pedagógica presente na experiência de ensinar-aprender uma língua 

estrangeira - a língua inglesa - na escola pública. As implicações pedagógicas para 

o trabalho do professor de inglês que atua nesse contexto e para os formadores 

desses profissionais são os focos de discussão à luz dessa relação.  

 

1.3.1. As Práticas Pedagógicas segundo Bernstein 

 

Segundo Daniels (2001, p.102), os estudos de Bernstein oferecem muitas 

relações e sugerem que quando buscamos entender porque as pessoas agem de 

determinada forma, devemos estudar o pensamento, os sentimentos e a 

comunicação no contexto de formas específicas de organização e prática 

institucional. Ainda segundo Daniels, a ênfase nas instituições, na qual o trabalho de 

Bernstein é pautado, é praticamente ausente em Vygotsky. As contribuições 

vigostikianas a respeito do desenvolvimento das funções mentais superiores e 

aprendizagem são inegáveis, porém a visão de um sujeito sócio-histórico pode ser 

amplificada com o componente social presente nos estudos de Bernstein. Tais 

estudos são essenciais para melhor entendermos porque os atores sociais agem da 

forma que agem nos contextos em questão: a instituição escola pública no âmbito 

municipal e estadual de um município da Grande São Paulo. 

 Em meio à proliferação de estudos linguísticos, puros e aplicados, na década 

de setenta, Marcuschi (1975, p.9) expressava sua estranheza em relação à ausência 

de citações no Brasil dos estudos de Bernstein, educador, psicólogo, sociólogo e 

linguísta. Hoje, talvez não haja tanto estranhamento, visto haver dezenas de 
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dissertações de mestrado e teses de doutorado no Banco de Teses da CAPES, 

produzidas anualmente de 1997 a 2010, que fazem referência a Bernstein em seus 

estudos. A maioria dessas pesquisas foi desenvolvida na área de Educação, no 

âmbito da formação do professor e de propostas curriculares para os mais diversos 

níveis da educação e áreas do conhecimento. Contudo, tenho o mesmo 

estranhamento de Marcuschi quando encontro duas dissertações de mestrado 

tratando especificamente do ensino de inglês.  Até o presente momento, encontrei 

apenas as dissertações de Soares (2008) e Rodrigues (2008) e a tese de doutorado 

de Victoriano (2010) que fazem referência à teoria de Bernstein na LA. Diante da 

relevância dos estudos de Bernstein e a reduzida incidência de trabalhos em 

Linguística Aplicada que contemplem sua teoria, busco resgatar as relações 

estabelecidas por Foley e Hasan, mencionadas acima, e trazer a valiosa 

contribuição desse teórico para as investigações em Linguística Aplicada. 

 

1.3.1.1. Classes Sociais, Códigos e Controle 

 

 

Para melhor entendermos a proposta pedagógica sociologicamente orientada 

de Bernstein, é preciso entender os conceitos de classes sociais, códigos e controle 

subjacentes à sua teoria. É importante explicitar que Bernstein (1971, p.171-172) faz 

uso de duas correntes de pensamento para desenvolver seus conceitos: os 

pensamentos de Durkheim, considerado pai da sociologia moderna, e de Marx, os 

quais passo a descrever brevemente.  

A noção de classes sociais é influenciada inicialmente pelo pensamento de 

Durkheim que diz respeito às relações entre ordens simbólicas, relações sociais e 

estruturação de experiência, mas que segundo Bernstein (1971, p.172) não dá conta 

de como essas relações são moldadas e de como podem ser modificadas.  Por 

outro lado, a teoria marxista do desenvolvimento das estruturas simbólicas e da 

mudança nessas estruturas configura-se como outra corrente de pensamento que 

influencia os conceitos apresentados por Bernstein. Conforme Bernstein (1971), 

embora Marx estivesse menos preocupado com a estrutura interna e o processo de 

transmissão de sistemas simbólicos, ele, certamente, nos dá a resposta para sua 

institucionalização e mudança. A resposta é dada em termos da relevância social do 
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sistema produtivo da sociedade e das relações de poder contidas na estrutura de 

classes. Não é apenas o capital econômico que está sujeito à apropriação, 

manipulação e exploração, mas também o capital cultural na forma de sistemas 

simbólicos por meio dos quais um indivíduo pode expandir e mudar os limites de sua 

experiência. 

Neste trabalho, à luz dos estudos desenvolvidos por Bernstein, tendo o 

legado marxista como pano de fundo, proponho compartilhar seu pensamento em 

minhas discussões e sua relação com o contexto social estudado, de modo a 

entendermos até que ponto as estruturas simbólicas presentes nestes contextos 

permitem que professores e alunos possam, de fato, expandir e mudar os limites de 

suas experiências. 

Com relação à noção de códigos, Bernstein (1971, p. 76), sugere que as 

formas de linguagem falada no processo de aprendizagem de uma criança iniciam, 

generalizam e reforçam tipos específicos de relação com o meio e, por conseguinte, 

criam para ela dimensões particulares de significado. Assim, segundo Bernstein, 

uma teoria social sobre aprendizagem deveria apontar o que em um determinado 

ambiente está disponível para ser aprendido e quais são as condições e limitações 

de aprendizagem. A partir deste ponto de vista, a estrutura social transforma a 

possibilidade linguística em um código específico que permite apreender, generalizar 

e reforçar as relações necessárias para sua continuidade.  

Bernstein (199012, p.28) acrescenta que: 

A resposta ampla dada por esta tese é que as relações de classe geram, 
distribuem, reproduzem e legitimam formas distintivas de comunicação, as 
quais transmitem códigos dominantes e dominados, e que, no processo de 
adquirir esses códigos, os sujeitos são por eles diferentemente 
posicionados. 

Para Bernstein (1990, p.29), a tese geral para a teoria de códigos é de que 

eles configuram-se como um princípio regulativo, implicitamente adquirido, que 

seleciona e integra: (a) significados relevantes; (b) formas de realização; e (c) 

contextos implícitos. Portanto, o conceito de código implica conceitos de 

comunicação legítima e ilegítima e pressupõe que haja uma hierarquia nas formas 

de comunicação.  

                                                           
12

 Usei a maior parte do tempo como referência a tradução de 1996. Por ter adquirido a edição original em 
inglês mais recentemente, consultei o original (BERNSTEIN, 1990), edição de 2003, para verificação e ajuste da 
tradução de determinados trechos de relevância para esta investigação.   
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Para apresentar a noção de controle, Bernstein (1990, p.188-190) 

inicialmente faz uma apreciação da análise menos sistemática que Marx faz do 

campo cultural, comparada à sua análise do campo econômico, e de seu papel na 

moldagem da consciência. Sua apreciação estende-se à análise que Foucault faz do 

poder, do saber e do discurso para mostrar o posicionamento do sujeito, mas que 

não apresenta uma análise substancial dos complexos de agências, agentes e 

relações sociais por meio das quais o poder, o saber e o discurso são apresentados 

como elementos reguladores. Bernstein quer deixar claro que seu trabalho não tem 

a intenção de preencher a lacuna no pensamento de Foucault que parece ignorar a 

educação e suas formas de transmissão como denominador comum de todos os 

discursos, mas de apresentar nada mais do que uma possibilidade de se entender 

os mecanismos de controle. 

Isso posto,  

... o controle simbólico é o meio pelo qual a consciência recebe uma forma 
especializada e é distribuída através de formas de comunicação, as quais 
conduzem, transportam, uma determinada distribuição de poder e 
categorias culturais dominantes. O controle simbólico faz com que as 
relações de poder sejam expressas em termos de discurso e o discurso em 
termos de relações de poder. [BERNSTEIN, 1990 p.189-190] 

 

Para melhor entendermos como esse controle se realiza, é preciso considerar 

o campo de controle simbólico definido por meio de um conjunto de agências e 

agentes que regulam os meios, os contextos e as possibilidades dos recursos 

discursivos.  

Aprofundando a explanação sobre as agências e os agentes reguladores dos 

códigos, apresento os diferentes grupos de agentes e agências (BERNSTEIN, 1990, 

p.195-202): 

(a) Reguladores: têm a função de definir, monitorar e manter os limites de 

pessoas e atividades e incluem o sistema legal e as agências religiosas; 

(b) Reparadores: têm como função diagnosticar, prevenir, reparar, isolar tudo o 

que se considera perturbações nas relações corporais, mentais e sociais e 

podem também atuar como reguladores ou estar em conflito com estes, tais 

como os serviços médicos, psiquiátricos e sociais; 

(c) Reprodutores: na esfera da educação, o sistema escolar representado pelos 

professores; 

(d) Difusores: os meios de comunicação de massa e as artes (teatro, música, 

dança, galerias de arte, museus); 
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(e) Modeladores:  aqueles que geram desenvolvimento ou mudança nas formas 

simbólicas nas artes e ciências, tais como, universidades, centros e 

conselhos de pesquisa, fundações; 

(f) Executores: têm função administrativa pública, isto é, os governos central e 

local, e podem também estar em outras esferas. 

Esses agentes e agências podem ou não sofrer controle do Estado, por isso é 

importante considerar seu grau de autonomia ou de dependência em relação a ele. 

Todos, em um maior ou menor grau, têm a preocupação de manter ou modificar a 

ordem por meio do discurso e aspectos normativos. Sendo assim, não podemos 

ignorar o caráter ideológico da atuação desses agentes e agências. 

A ação controladora desses agentes e agências se dá por meio do uso da 

linguagem nas relações sociais e, desse modo, reafirmo que a estrutura social 

transforma a linguagem em um código específico que  permite apreender, 

generalizar e reforçar as relações necessárias para sua manutenção (BERNSTEIN, 

1971, p.76). É a partir dessa questão que Bernstein nos apresenta os conceitos de 

código elaborado (anteriormente nomeada pelo autor de uso formal da língua) e 

código restrito (pelo autor referido como uso público da língua nas décadas de 50 e 

60) os quais passo a descrever. 

 

1.3.1.2. O Código Restrito 

 

Para Bernstein (1971, p.79) as estruturas de um código restrito podem ser 

apreendidas informal e prontamente. A agência reguladora inicial desse código é a 

família, independentemente da classe social. Apresento uma breve descrição de 

suas características baseada em Bernstein (1971, p. 42-43): 

(a) Orações curtas e gramaticamente simples, geralmente não terminadas; 

(b) Uso simples e repetitivo de conjunções; 

(c) Frequente uso de comandos e perguntas curtas; 

(d) Uso limitado de adjetivos e advérbios; 

(e) Não é frequente o uso de pronomes impessoais na posição de sujeito; 

(f) Afirmações feitas na forma de perguntas implícitas que estabelecem uma 

circularidade solidária (Ex.: Né?); 

(g) Um fato é usado com frequência tanto como um motivo e uma conclusão; 



Fundamentação Teórica 46 

 

(h) Escolhas individuais de expressões idiomáticas são frequentemente 

encontradas; 

(i) Simbolismo é de baixa ordem de generalidade; 

(j) A qualificação individual está implícita na estrutura da oração, portanto trata-

se de uma linguagem de significado implícito. 

Foley (1991, p.22-23) sintetiza este conceito dizendo que, para Bernstein, a 

classe trabalhadora está tipicamente confinada ao código restrito e, por essa razão, 

cabe à escola, agência reguladora, o papel de manter ou modificar essa situação, 

propiciando ou não a possibilidade de se ter acesso também ao código elaborado e 

poder transitar entre os dois. Tal constatação pode ser claramente percebida na 

realidade brasileira, na qual a escola pública, por meio dos agentes reguladores e 

reprodutores, tem o papel social de proporcionar aos aprendizes das classes sociais 

menos privilegiadas o trânsito por esses dois códigos e, assim, de modo que 

possam expandir e mudar os limites de sua experiência. 

 

1.3.1.3. Os Códigos Elaborados 

 

Os códigos elaborados dizem respeito a uma gama maior de possibilidades 

combinatórias (BERNSTEIN, 1971, p.135). Indivíduos pertencentes à classes mais 

privilegiadas estão, em tese, mais capacitados para manipular tanto códigos 

elaborados como códigos restritos (FOLEY, 1991, p.22), em função dos contextos 

em que convivem: família, acesso à cultura e escola de mais qualidade.  

Contrapondo as características do código elaborado às do código restrito 

apresentadas por Bernstein (1971, p.42-43), Marcuschi (1975, p.34-35), resume as 

principais características do código elaborado: 

(a) vocabulário mais amplo; 

(b) associações paradigmáticas; 

(c) maiores e mais pausas ao falar; 

(d) maior riqueza na construção sintática; 

(e) maior diversidade e troca no emprego de palavras na construção frasal; 

(f) baixa frequência de conjunções simples; 

(g) maior utilização de voz passiva; 

(h) menos pronomes pessoais; 

(i) mais pronomes indefinidos; 
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(j) maior emprego de “eu” 

(k)  mais preposições que apresentam relações lógicas 

(l)  mais frases relativas; 

(m) mais períodos subordinados e coordenados; 

(n)  emprego raro de ordens curtas ou perguntas breves; 

(o)  maior grau de simbolismo. 

Segundo Bernstein (1971, p.128-130), a gama de possibilidades oferecidas 

pelo código elaborado para um planejamento verbal promove um nível mais elevado 

de organização sintática e escolhas lexicais, havendo assim baixa previsibilidade 

sintática. 

O autor sintetiza seu ponto de vista a respeito dos códigos restrito e 

elaborado, reafirmando que os códigos são induzidos pela relação social, expressam 

e regulam essa relação social, e destaca que a habilidade de transitar pelos códigos 

controla a habilidade de mudar de papéis em sociedade. 

 

1.3.1.4. Práticas Pedagógicas Visíveis e Invisíveis 

 

Permeiam as discussões nos Capítulos 3 e 4 deste estudo os conceitos de 

Práticas Pedagógicas Visíveis e Invisíveis. Para Bernstein (1990, p. 94-103), 

qualquer prática pedagógica pode ser entendida como um condutor cultural que 

levará a uma reprodução ou produção de cultura. Ao referir-se ao aprendiz, ao 

aluno, Bernstein usa o termo adquirente (acquirer), ao professor o termo transmissor 

(transmitter) e aquisição (acquisition) ao referir-se ao processo de aquisição de 

competências linguísticas. É meu entendimento que tais termos podem carregar a 

conotação de que a aprendizagem é um produto, “algo” que se transmite e se 

adquire, e, portanto, distanciam-se da visão da aprendizagem como processo. 

Sendo assim, tanto nesta seção como ao trazer para a discussão a visão de 

Bernstein sobre as práticas pedagógicas, nos Capítulos 3 e 4, faço uso dos termos 

aprendiz, aluno e criança para referir-me ao que o autor chama de adquirente; 

professor para referir-me ao que ele nomeia transmissor; e de contexto e processo 

de aprendizagem para referir-me ao que por ele é nomeado contexto de aquisição e 

aquisição, respectivamente.  
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Bernstein faz uma distinção entre o que é conduzido, ou seja, os conteúdos, 

e o como os conteúdos são conduzidos nas práticas pedagógicas e propõe três 

regras que regem tais práticas: a hierarquia, o sequenciamento, e os critérios. Tais 

regras podem ser tanto explícitas como implícitas, visíveis ou invisíveis, em uma 

prática pedagógica, como veremos a seguir, e tendem a expressar uma ideologia 

dominante de grupos dominantes. 

 

(a) As Regras Hierárquicas 

 

Em qualquer relação pedagógica o professor tem que aprender a ser um 

professor e o aprendiz tem que aprender a ser um aprendiz (BERNSTEIN, 1990, p. 

96). O processo de aprender a ser um professor implica na aprendizagem de regras 

de ordem social, de caráter e modo, as quais se tornam condição fundamental 

(BERNSTEIN, 1990, p. 97, grifo nosso) para a conduta apropriada na relação 

pedagógica. Essas regras constituem o pré-requisito de qualquer relação 

pedagógica duradoura e podem permitir, em diferentes graus, espaço para 

negociação. Portanto, as regras hierárquicas são de ordem regulativa e dizem 

respeito às regras de conduta que irão estabelecer as condições para ordem, caráter 

e os modos de comportamento e estão diretamente relacionadas às relações de 

poder presentes em uma prática pedagógica e podem ser tanto explícitas como 

implícitas. Quando explícitas, as relações de poder são claras. Quando implícitas, o 

poder está escondido por dispositivos de comunicação. Quanto mais implícita for a 

hierarquia, mais difícil será distinguir quem ocupa o papel de “professor”. Nesse 

caso, embora o professor atue diretamente sobre o contexto de aprendizagem de 

uma língua, este age indiretamente sobre o aprendiz (BERNSTEIN, 1990, p.96,98-

99).  

A seguir, descrevo as regras de sequenciamento e as regras criteriais, que se 

encontram no âmbito das regras descritas por Bernstein (1990, p. 97) como 

instrucionais ou discursivas que consistem no plano de seleção, sequência e 

andamento do conteúdo, bem como nos critérios de avaliação processo de 

aprendizagem. 

 

 

 



Fundamentação Teórica 49 

 

(b) As Regras de Sequenciamento 

 

As regras de sequenciamento, pertencente ao conjunto de regras 

instrucionais ou discursivas, referem-se à progressão, ao sequenciamento do o quê 

e do como este conteúdo está sendo abordado. Tais regras pressupõem um 

compassamento, ou seja, um tempo esperado para se desenvolver determinado 

conteúdo ou habilidade. Quando explícitas, regulam o desenvolvimento da criança e 

estabelecem expectativas de aprendizagem geralmente associadas à idade. Essas 

regras podem estar pré-estabelecidas por documentos oficiais, o professor tem 

conhecimento delas e o aluno pode ter algum conhecimento da proposta temporal 

para a aprendizagem. Porém, quando implícitas, apenas o professor tem esse 

conhecimento e a criança “vive apenas o presente” (BERNSTEIN, 1990 p. 97,99-

100). 

 

(c) As Regras Criteriais 

 

Também pertencentes ao escopo das regras instrucionais ou discursivas, 

Bernstein (1990, p.97-98) apresenta as regras criteriais que estabelecem os 

critérios esperados para que os aprendizes assumam o controle e os apliquem às 

suas práticas e às dos outros. Tais critérios possibilitam que o aprendiz compreenda 

o que se considera uma comunicação, uma relação social ou uma posição legítima 

ou ilegítima. Essas regras irão avaliar a competência e o desempenho do aprendiz, 

isto é, se o que foi estabelecido por meio das regras hierárquicas e de 

sequenciamento foi alcançado. Em qualquer relação de ensino, a essência da 

relação é avaliar a competência do aprendiz. O que se avalia é se os critérios 

apresentados aos alunos foram alcançados ou não, sejam eles critérios regulativos 

relacionados à conduta, ao caráter e ao modo de agir, ou critérios instrucionais 

discursivos, como, por exemplo, resolver determinado problema, ou produzir um 

texto escrito ou oral apropriado e, portanto, aceitável. Os critérios podem ser 

explícitos e específicos, por meio dos quais o aprendiz é informado sobre o que está 

faltando no produto. Por outro lado, se os critérios são implícitos, múltiplos e difusos, 

o aprendiz conhece apenas de modo bem geral os critérios que tem que atender e 

atua num ambiente que viabiliza um processo que o estimula a produzir 

espontaneamente. 
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A Figura 1.2, por mim elaborada, sintetiza as regras que compõem uma prática 

pedagógica: 

 

Figura 1.2 – Regras que Regem uma Prática Pedagógica 

 

 Em suma, as regras hierárquicas regem a conduta, o comportamento e as 

relações de poder; as regras de sequenciamento dizem respeito à seleção do 

conteúdo (o que) e sua progressão (quando, como e por quanto tempo); e, 

finalizando, as regras criteriais avaliam o desempenho e as competências dos 

aprendizes. 

O conjunto de regras acima descrito quando explícitos ou implícitos irão 

determinar o caráter visível ou invisível, respectivamente, de uma prática 

pedagógica, também chamada por Bernstein de Pedagogias Visíveis e Invisíveis, as 

quais passo a descrever.  

Pedagogias Visíveis são definidas como práticas pedagógicas que apresentem 

em suas regras de ordem regulativa e instrucional discursiva, critérios explícitos de 

hierarquia, sequência e compassamento. Sendo assim, 

Uma pedagogia visível (e existem muitas modalidades) sempre colocará a 
ênfase no desempenho da criança, no texto que a criança está criando e no 
grau no qual aquele texto está satisfazendo os critérios. Assim, os 
adquirentes serão avaliados conforme o grau no qual eles satisfazem os 
critérios. Uma pedagogia visível coloca a ênfase no produto externo da 
criança. [BERNSTEIN, 1990, p.103] 

 

Por outro lado, quando práticas pedagógicas apresentam regras de ordem 

regulativa e instrucional discursiva implícitas, chamamos de Pedagogias Invisíveis 

que  

... estão menos preocupadas em produzir diferenças estratificadoras explícitas entre os 
adquirentes  porque elas estão aparentemente menos interessadas em comparar o texto 
do adquirente  com um padrão externo comum. Seu foco não está num desempenho 
“avaliável” do adquirente, mas em procedimentos internos do adquirente (cognitivos, 
lingüísticos, afetivos, motivacionais) em conseqüência dos quais um texto é criado e 
vivido.    [BERNSTEIN, 1990:104] 
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O esquema abaixo (Figura 1.3) ilustra as direções para onde cada um dos 

tipos de práticas pedagógicas caminha, sendo que algumas podem caminhar mais 

em direção a um eixo conservador em direção a uma pedagogia de transmissão, 

enquanto outras podem ir em direção a propostas progressistas ou mesmo radicais. 

 

Mudança 
Intraindividual 

 
  Pedagogia invisível    
 
 
 
                   Progressista 

 
              Pedagogia visível 
 
              Behaviorismo  

 
          Conservadora 

 

 Pespectiva Freireana 

 Perspectiva Vigotskiana 
 
                      Radical 
 

 
 
 
 
          Radical 

Intergrupal 

 

Figura 1.3 – Pedagogia Vísivel e Invisível (adaptada de BERNSTEIN, [1990]1996, p.106, 299) 

 

Bernstein (1990, p.107) cita Paulo Freire (FREIRE, [1968] 2005) para 

exemplificar o que vem a ser uma Pedagogia Invisível. Contudo não discorre sobre a 

pedagogia freireana. Entendo ser oportuno discorrer nesta seção, mesmo que 

brevemente, sobre a perspectiva freireana de modo que meus leitores possam 

melhor entender o papel da Pedagogia do Oprimido como exemplo de pedagogia 

invisível que busca desenvolver competências que possam ser libertadoras para o 

aprendiz na sociedade. Como Freire ([1968] 2005, p. 34), acredito na educação 

como força propulsora de mudança e liberdade forjada com o oprimido e não para 

ele, o que explica o caráter intergrupal de sua pedagogia que nos leva ao 

desenvolvimento de competências para agir socialmente. Embora Freire tenha 

produzido suas reflexões sobre a pedagogia do oprimido em um momento 

historicamente marcado por um regime que tolhia a liberdade, ainda hoje, em um 

regime político diferente daquele de 1968, nos deparamos com situações escolares 

de opressão. Situações que oprimem de diferentes formas o futuro professor em 

formação, o professor em serviço, a comunidade escolar e o aluno. A educação 

bancária, tão combatida por Freire ([1968] 2005, p.65-83), conservadora, com 

características de transmissão, ainda parece fazer parte do paradigma vigente de 

Processo de 
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educação em muitas escolas, no qual o educador é aquele que detém o saber e os 

educandos são as contas nas quais os depósitos são feitos. Esse modelo tende a 

inibir a criticidade, a criatividade, a transformação no saber, o desenvolvimento de 

consciência crítica que, se estimulados, resultariam na inserção do educando no 

mundo, como agentes transformadores. 

Há que se atentar para a questão apontada por Freire ([1968] 2005, p.70) de 

que “há um sem-número de educadores de boa vontade, que apenas não se sabem 

a serviço da desumanização ao praticarem o “bancarismo”, e aponta para a 

possibilidade desse bancarismo despertar nos educandos  um confronto com a 

realidade. O autor chama atenção para a marca necrófila da concepção bancária 

(FREIRE, [1968] 2005, p.75), fundamentada em um conceito mecânico e estático da 

consciência que faz dos educandos recipientes, quase coisas, para receber o que 

lhes é transmitido. 

Com base no exposto acima, apreendo que muitos professores não têm 

consciência de sua prática permeada pela concepção bancária e, portanto, não 

podem ser penalizados se o que reproduzem é reflexo daquilo que lhes também foi 

depositado durante sua formação, pelo sistema educacional ou mesmo pelas 

condições socioculturais do seu contexto de atuação, sem lhes oferecer alternativas 

de atuação em função dos parâmetros de particularidade, praticidade e possibilidade 

(detalhados no item 1.3.3, deste capítulo) que permeiam seu contexto de trabalho. 

A meu ver, além da perspectiva freireana, a perspectiva vigotskiana, descrita 

na seção 1.3.2 deste capítulo, configura-se também uma proposta de Pedagogia 

Invisível de cunho progressista e radical e, portanto, incluo-a no respectivo 

quadrante. 

De acordo com Bernstein (1990, p. 104-105), as diferenças de ênfase entre 

as pedagogias visíveis e invisíveis evidentemente trazem implicações para a 

organização do conteúdo e de como esse conteúdo será abordado, tendo em vista 

que uma pedagogia visível tem como foco o produto final externo, ao passo que uma 

pedagogia invisível está focada no processo, nos procedimentos ou competências 

que todos os aprendizes trazem e desenvolvem no contexto pedagógico. A 

discussão a respeito dessa divisão das pedagogias baseia-se basicamente no grau 

de explicitação das regras, procedimentos (como) e conteúdos (o que) e o controle 

exercido sobre tais elementos. Contudo, Bernstein (1990, p.121) esclarece que “as 

pedagogias visíveis não são necessariamente “autoritárias”, mas elas são 
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claramente posicionais. O controle opera para clarificar, manter e reparar as 

fronteiras.” Ambas podem promover mudanças individuais, mas apenas a prática 

pedagógica radical, o quadrante inferior esquerdo, poderá produzir mudanças 

sociais, entre grupos sociais, sendo a Pedagogia proposta por Paulo Freire um 

exemplo que atua nesse quadrante (Bernstein, 1990, p.106-107). Faço um paralelo 

com o que nos diz Hasan (2005) a respeito de mediação visível e invisível (seção 

1.3.2 deste capítulo), tenho como certo que uma pedagogia invisível não é 

totalmente independente de uma pedagogia visível, isto é, os dois tipos de 

pedagogia estabelecem uma relação dialógica e dialética entre si, por meio da qual 

o aprendiz só transforma os grupos sociais em que atua no momento em que ele 

tenha abraçado sua transformação individual motivada pela interação social. 

O paralelo traçado por Foley (1991) entre Vygotsky, Bernstein e Halliday tem 

como foco a criança aprendendo a língua materna e/ou uma segunda língua e o que 

isso significa em um processo de socialização, Foley (1991, p. 23, tradução nossa) 

afirma que “socialização significa construir, por meio do discurso, uma realidade 

social que em si é discursiva: não no sentido de que ela é feita de discurso, mas no 

sentido de que o discurso é o que transforma nossa experiência em conhecimento 

(grifo nosso)”13. 

Bernstein (2000, p. 44-50) apresenta um modelo (Quadro 1.9) no qual o 

conhecimento é recontextualizado, isto é, é posto em uso por meio do código 

apropriado (restrito ou elaborado) em função do contexto no qual textos orais ou 

escritos são produzidos, com base em modelos voltados para o desenvolvimento de 

competências (pedagogias invisíveis) e modelos voltados para o desempenho 

(pedagogias visíveis). 

 

 Modelos de Competência Modelos de Desempenho 

1. Categorias:  
espaço, tempo e discurso 

 
Pouco classificados 

 
Fortemente classificados 

2. Orientação de Avaliação Presenças Ausências 

3. Controle Implícito Explícito 

4. Texto Pedagógico Aprendiz Desempenho 

5. Autonomia Alta Baixa/Alta 

6. Economia Alto custo Baixo custo 

Quadro 1.9 – Conhecimento Recontextualizado (BERNSTEIN, 2000, p.45, tradução nossa) 

                                                           
13

 So socialisation means constructing, through discourse, a social reality that is itself discursive: not in 

the sense that it is made of discourse but in the sense that discourse is what turns our experience 
into knowledge.              
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Nos modelos com foco na competência, ou modelos de pedagogias invisíveis, 

o aprendiz aparentemente tem um grande controle sobre a seleção, a sequência e 

andamento do conteúdo discursivo e consequentemente do espaço e do tempo. A 

avaliação da produção do aluno tem ênfase no que está presente e os critérios de 

avaliação tendem a ser implícitos e difusos, mas com critérios de discurso regulativo 

(regras hierárquicas) que tendem a ser mais explícitas. O texto produzido pelo aluno 

revela o seu desenvolvimento de competências. No modelo proposto, professor e 

aluno têm ampla autonomia para fazer suas escolhas, mas o custo financeiro pode 

ser alto. 

Por outro lado, temos o inverso do apresentado acima para modelos de 

desempenho, modelos de pedagogias visíveis. Espaço, tempo e discurso são 

explicitamente regulados e controlados. A avaliação tem ênfase no que falta na 

produção do aluno, cujos critérios são também explícitos, e não no seu processo de 

desenvolvimento. Nesse modelo, o foco na produção de texto está no desempenho. 

Professores e alunos têm pouca autonomia e o custo econômico é, teoricamente, 

baixo. 

Esses modelos são discutíveis para as práticas pedagógicas representadas 

no discurso dos professores e alunos participantes para o contexto das escolas 

públicas desta pesquisa e podem suscitar questionamentos quando ao suposto 

baixo custo de um modelo focado no desempenho. Os efeitos sociais podem custar 

muito caro para a sociedade como um todo, ao passo que o alto custo de um 

modelo de competências pode significar alto custo para a educação, mas redução 

de custos em outras áreas sociais como: os diversos auxílios financeiros por meio 

das diversas bolsas sociais, saúde e segurança. 

Tão importante quanto o custo de qualquer que seja o modelo pedagógico, é 

que este apresente ao aprendiz a possibilidade de ter acesso aos códigos restrito e 

elaborado de uma língua estrangeira, no contexto das escolas públicas brasileiras, e 

poder transitar por eles com competência, seja por meio de regras explícitas e/ou 

implícitas. 

A esta pesquisa também interessa a discussão trazida por Foley (1991, p.32-

37) sobre o fato de que ao embarcar na aprendizagem de uma língua estrangeira, é 

possível que os aprendizes repliquem sua experiência de aprendizagem da língua 

materna (L1), contudo não em sua totalidade, uma vez que as crianças já estão 
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socializadas no conhecimento esquemático da língua associado à L1. Sendo assim, 

idealmente falando, Foley (1991, p.33) argumenta que as estratégias comunicativas 

usadas pelas crianças durante a aprendizagem da L1 servem de modelo para as 

estratégias apresentadas pelos aprendizes de uma língua estrangeira, mas com 

duas possíveis vantagens: (a) maturidade conceitual cognitiva e (b) acesso a um 

sistema léxico-gramatical bem elaborado em outra língua. Tendo em vista a 

configuração complexa da formação de professores no Brasil e dos contextos das 

escolas públicas brasileiras, é difícil afirmar que tais vantagens sejam 

satisfatoriamente exploradas de modo a desenvolver nos alunos competências 

discursivas em língua inglesa, mesmo porque é difícil generalizar e afirmar que os 

alunos tenham o conhecimento esquemático da L1 satisfatoriamente consolidado 

para lidar com as propostas curriculares idealizadas, em termos de conteúdo e 

tempo, para o processo de aprendizagem de uma língua estrangeira. 

É com base nos conceitos de códigos, regras de uma prática pedagógica e 

seu caráter visível ou invisível aqui apresentados que uma prática pedagógica é 

produzida, reproduzida e talvez modificada. Nos Capítulos 3 e 4 que tratam da 

Análise, Interpretação e Discussão dos Resultados, veremos como as regras que 

compõem uma prática pedagógica, e quão visível ou invisível elas são, emergem no 

discurso dos professores e alunos, participantes desta pesquisa. 

Na próxima seção, tendo em vista que Bernstein apresenta as regras que 

compõem uma prática pedagógica, mas não dá conta de descrever o como, ou seja, 

os procedimentos, de uma prática que permita desenvolver competências, 

complemento o quadro teórico deste estudo com a proposta vigostskiana que nos 

oferece meios de viabilizar uma prática pedagógica que proporcione condições para 

o desenvolvimento de competências linguísticas que permitam aos aprendizes agir e 

transformar suas realidades. 

1.3.2. A Perspectiva Sociointeracionista para o Desenvolvimento de Competências 

Linguísticas  

 

Nessa seção, apresento os conceitos vigotskianos que embasam minha 

discussão acerca dos Procedimentos e Conteúdos que compõem a representação 

da prática pedagógica presente no discurso dos professores e alunos participantes 

desta pesquisa. Enquanto Bernstein (1990, 2000) aborda a dimensão política e 

social do como e do o que é ensinado em seu quadro teórico sobre as práticas 
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pedagógicas, Vygotsky fornece um conjunto conceitual orientador do como, isto é, 

dos procedimentos que podem promover a relação linguagem e desenvolvimento. 

É notória a emergência dos estudos vigotskianos nas últimas décadas com a 

finalidade de encaminhar diversas questões pedagógicas tais como formação do 

professor, elaboração de material didático e práticas pedagógicas na sala aula. 

Apresento, portanto, nesta seção, os construtos teóricos propostos por Vygotsky 

(1978) e revisitados por seus seguidores no mundo e no Brasil, que fundamentam 

parte das discussões nos Capítulos 3 e 4. Tais conceitos fazem parte da discussão 

dos resultados das análises linguísticas da representação dos tópicos que compõem 

a representação da prática pedagógica da experiência de ensinar-aprender inglês, 

que permeia o discurso dos participantes deste estudo, ora pela sua presença, ora 

pela sua ausência. 

Antes que os construtos sejam apresentados, é importante retomar as bases 

marxistas da teoria vigotskiana. Inicialmente, destaco o conceito básico do 

materialismo dialético, difundido por Marx, apresentado por Davydov (1986/2000, 

p.19) como o ponto de vista para o estudo do desenvolvimento da mente da criança.  

A dialética, naturalmente manifesta no comportamento de todo ser humano, é 

inerente à atividade social por meio da unidade e intercambiabilidade das formas 

básicas da atividade: prática e pensamento (DAVYDOV, 2000, p.19). 

Davydov (2000, p.29), chama a atenção para o fato de que a atividade 

humana é social e que, segundo Marx, a atividade social humana existe tanto na 

forma coletiva como na forma individual. O autor complementa que a universalidade 

das relações sociais reais pode ser representada na consciência (pensamento) por 

meio da natureza ideal da consciência, ou seja, por meio da imagem da atividade 

que não é a atividade, mas o mundo da cultura espiritual que as pessoas criam 

coletivamente (DAVYDOV, 2000, p.31). Ao citar Marx, Davydov (2000, p.29) enfatiza 

que embora o homem possa ser um indivíduo particular, e é sua particularidade que 

o faz um indivíduo, ele também é a totalidade – a totalidade ideal - a existência 

subjetiva da sociedade vivida e pensada. Sendo assim, o ideal como a base da 

consciência emerge por meio da comunicação humana que está relacionada a 

significados linguísticos baseados em formas de agir construídas socialmente 

(DAVYDOV, 2000, p.30). Referência à Marx é feita para explicitar o papel da 



Fundamentação Teórica 57 

 

linguagem no processo dialético: “A linguagem é a consciência real e prática que 

existe para os outros também e, portanto, também existe para mim”14. 

Segundo Davydov (2000, p.24), o conceito de atividade não pode ser 

estudado sem considerar o conceito de consciência que emerge na atividade e 

subsequentemente faz a mediação dessa atividade, e acrescenta que a atividade 

consciente de um indivíduo é mediada pelo coletivo (DAVYDOV, 2000, p.31), isto é, 

ao realizar uma atividade, o indivíduo leva em consideração as posições dos outros 

membros da coletividade.  

O sujeito da atividade está sempre ligado a um determinado querer. Uma 

característica fundamental da atividade é sua plasticidade e adaptabilidade ao objeto 

a partir do querê-lo, que resulta do necessitar (DAVYDOV, 2000, p. 21-22). 

Como os conceitos processo dialético e totalidade apresentados estão 

relacionados à discussão deste estudo? Tenho consciência de que os participantes 

desta pesquisa vivenciam o processo dialético do aprender-ensinar inglês na escola 

pública com seus conflitos e, mesmo abordando sua experiência como indivíduos, 

podem representar a totalidade dessa experiência. Por meio das escolhas 

linguísticas por eles feitas, podemos acessar os significados construídos em seu 

discurso para representar a prática pedagógica da experiência vivida para ensinar-

aprender inglês.  

Conceitos-chave da abordagem sociocultural-interacionista de Vygotsky 

passam a ser descritos em função da relevância que têm como suporte teórico para 

a discussão de tópicos que compõem a representação da prática pedagógica 

presente no discurso dos professores e alunos. Tendo em vista a interligação e 

interdependência de todos os conceitos, tais como interação, mediação, zona de 

desenvolvimento proximal (ZPD), internalização, aprendizagem e desenvolvimento, 

brincar, processo e produto criativo, e o conceito de Perejivanie15 (vivência cognitivo-

afetiva), busco apresentá-los de modo a refletir essa interligação. Quando conceitos 

são agrupados e o grupo é apresentado separadamente, faço-o apenas para fins 

didáticos, e estabeleço sua ligação com os demais conceitos vigotskianos.  

 
                                                           
14

  “Language is practical, real consciousness that exists for other men as well, and only therefore does it also 
exist for me ...” 

15
 Transliteração (transposição das letras de um alfabeto para outro) da palavra em russo: переживание 

(DELARI JUNIOR, A. & PASSOS, I. V. B., 2009) 
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1.3.2.1. Interação, Mediação, Colaboração e ZPD 

 

Segundo Vygotsky (1978, p.124-126), um dos pontos críticos em qualquer 

teoria de desenvolvimento é a relação entre as bases biológicas do comportamento 

e as condições sociais nas e pelas quais a atividade humana acontece. Assim, um 

conceito-chave para representar essa importante interação é o sistema funcional da 

aprendizagem. O foco sobre aprendizagem desenvolvida socialmente no trabalho de 

Vygotsky emerge mais claramente em seus estudos sobre memória mediada. Ao 

longo da interação entre crianças e adultos, jovens aprendizes identificam meios 

efetivos para lembrar – meios que se colocaram acessíveis por meio de pares mais 

desenvolvidos. Além desse estudo sobre memória, Vygotsky explorou também o 

papel de experiências sociais e culturais ao observar o brincar das crianças.  Para 

Vygotsky, o conceito de mediação baseia-se no conceito de Engels a respeito do 

trabalho humano e o uso de instrumentos, que implicam numa atividade humana 

específica, como meio pelo qual o homem muda a natureza e, dessa forma, 

transforma a si mesmo. Vygotsky (1978, p.7; 54-55) expande esse conceito de 

interação entre homem-meio ambiente para o uso de signos, bem como de 

instrumentos. Assim como os sistemas de instrumentos, os sistemas de signos 

(sistemas de linguagem, escrita e números) são criados pelas sociedades ao longo 

da história humana e mudam com o tipo de sociedade e o nível de seu 

desenvolvimento cultural.  

Inicialmente partimos dos três tipos de mediadores traçados por Vygotsky: (a) 

signos e símbolos; (b) atividades individuais; e (c) relações interpessoais.  

Hasan (2005, p.195), devidamente fundamentada em Vygotsky, refere-se à 

mediação como um processo inerentemente transitivo que requer pelo menos dois 

participantes – algo/alguém mediando algo e introduz o termo mediação semiótica 

como sendo: mediação de algo por alguém para um outro alguém por meio da 

linguagem, assumindo que mediação semiótica é uma característica permanente da 

vida social humana. Assim sendo, a condição natural da linguagem em uso, em um 

contexto de atividade cultural, é mediar. A questão, portanto, não é se a linguagem 

faz a mediação, mas o que é que ela medeia.  

Ainda segundo Hasan, na visão vigotskiana sempre é invocada a agência 

deste processo com referência específica à formação de conceitos e/ou algum tipo 

de resolução de problema (problem-solving) que pertencem tipicamente às 
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atividades educacionais especializadas dos espaços educacionais oficialmente 

reconhecidos. Hasan (2005, p.196) ressalta que é preciso lembrar que a mediação 

semiótica ocorre onde o discurso ocorre e é o que a língua naturalmente faz por 

meio do discurso. Permitir que os sujeitos falantes internalizem o mundo que 

experienciam no viver suas vidas é o papel mais importante que a língua pode 

desempenhar.  

Há dois tipos de manifestação da mediação semiótica que Hasan (2005, 

p.197) apresenta: mediação visível e invisível. A mediação visível é definida e 

relativamente mais claramente focada em algum conceito ou problema específico: 

os participantes podem “ver” o que estão fazendo e pelo menos um dos 

participantes tem consciência de que está ensinando ou explicando algo específico a 

alguém. Portanto, um requisito essencial para o sucesso da aprendizagem é 

atenção voluntária e participação ativa da parte do aprendiz. Neste sentido, os 

participantes têm uma ideia razoável do objetivo a ser atingido e não vêm o que está 

sendo mediado, mas o que vêm é algum processo do dia-a-dia. A mediação invisível 

é primária pois começa muito cedo na infância (HASAN, 2005, p. 197-198) por ser 

instrumental na criação de hábitos da mente e, porque tais hábitos são cruciais para 

as formas pelas quais o sujeito se engaja na mediação semiótica visível, é razoável 

sugerir que a mediação visível não é totalmente independente da mediação invisível.  

Fica, assim, evidente que a mediação pode ser exercida de forma visível ou 

invisível por diferentes indivíduos por meio de interação na sala de aula (professor-

alunos, aluno-aluno, aluno-alunos) e fora dela, bem como por meio de diversos 

instrumentos, ou recursos, internos e externos à sala de aula (livro didático, material 

áudio-visual de apoio como canções e filmes, jogos - incluindo videogames, uso da 

internet, leituras diversas [artigos, contos, romances]). Há uma série de recursos 

externos à sala de aula e, muitas vezes, professores e alunos podem não estar 

plenamente conscientes do papel mediador visível e/ou invisível que eles podem 

exercer no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira, em particular a 

língua inglesa. 

O “espaço” para que a aprendizagem e o desenvolvimento ocorram por meio 

da interação e da mediação é definido por Vygostsky (1978, p. 86) pelo conceito de 

Zona Proximal de Desenvolvimento (ZPD) descrito como a distância entre o nível 

real de desenvolvimento e o nível de desenvolvimento potencial. O nível real de 

desenvolvimento é determinado pelo nível de desenvolvimento das funções mentais 
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da criança, que tem sido estabelecida como o resultado de ciclos de 

desenvolvimento já concluídos. Vygotsky (1978, p.85) discute estudos que 

geralmente pressupõem que o desenvolvimento mental das crianças está 

relacionado ao que as crianças conseguem fazer sozinhas, indicando habilidades 

mentais, e desconsideram o que elas conseguem fazer em colaboração com o 

professor ou outras crianças como um indicativo de desenvolvimento mental. Por 

outro lado, o nível de desenovlvimento potential é determinado por meio de solução 

de problemas sob a condução de um adulto ou em colaboração com pares mais 

desenvolvidos. Assim, para Vygotsky, pode-se ingenuamente definir a zona de 

desenvolvimento real como o que a solução de problemas de forma mais 

independente nos revela sobre o desenvolvimento da criança e  ZPD pode ser 

definida como aquelas funções que ainda não foram amadurecidas, mas estão em 

processo de amadurecimento.  O autor sugere, então, que o nível de 

desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental retrospectivamente, ao 

passo que a ZPD caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente e fornece 

a psicólogos e educadores uma ferramenta por meio da qual o curso interno de 

desenvolvimento pode ser entendido. 

 

Expandindo a discussão sobre a ZPD, Damianovic (2009, p. 111-114) faz um 

apanhado das diversas definições da ZPD, desde a definição dada pelo próprio 

Vygotsky (1978), passando por Newman & Holzman (1993) Magalhães (2007a, 

2007b) e Szundy (2008). Essa discussão faz-nos refletir sobre as definições que 

venham ao encontro dos contextos nos quais os participantes desta pesquisa  estão 

inseridos e das discussões encaminhadas neste trabalho, com o intuito de revisitar a 

conhecida definição de Vygotsky  

the distance between the actual developmental level as determined by 
independent problem solving  and the level of potential development as 
determined through problem solving under adult guidance or in collaboration 
with por capable peers. (VYGOTSKY,1978 p.86) 

 

Compartilho a visão de Magalhães (2009, p. 62) que nos apresenta a ZPD 

como “espaço dialético de formação coletiva, de tensão, de contradições que geram 

conflitos, de ações colaborativas, com um movimento constante de questionamento 

e compartilhamento de novas criações.” Magalhães acrescenta que esta 

compreensão da ZPD pressupõe transformação na cultura de formação contínua e 
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na cultura escolar de modo a construir “ZPDs que propiciem colaboração e 

criticidade na relação dialética entre teoria-prática ao questionar sentidos-

significados antigos para a produção criativa e compartilhada do novo.”  

Uma outra definição elaborada por Zsundy (2008), citada por Damianovic, é 

de grande relevância para esta pesquisa e nos diz que a ZPD  é 

Zona de conflito em que o conhecimento é construído em espiral, o que 
implica a criação de práticas e situações em sala de aula que permitam o 
engajamento dos alunos em atividades colaborativas que levem em conta 
os processos interativos existentes nos mais variados contextos sociais. 
[SZUNDY, 2008] 

 

Portanto, o papel da colaboração na ZPD não é o de um simples “fazer junto”, 

mas uma forma de mediação do desenvolvimento e da aprendizagem que leva em 

conta as contradições e os conflitos, inerentes ao processo dialético da atividade de 

ensinar-aprender. 

 

1.3.2.2. A Internalização, Aprendizagem, Desenvolvimento e o Brincar 

 

Tendo observado no discurso das professoras de EF1, da rede municipal, a 

quase inexistente referência ao brincar com as crianças nos anos iniciais nas 

escolas, entendi como pertinente trazer a teorização sobre o brincar segundo 

Vygotsky para o processo de internalização e aprendizagem.  

Davydov (2000, p.24) apresenta a consciência como a forma superior da 

psique e propriedade essencial que distingue os seres humanos dos animais. Para 

Vygotsky (1978, p.56-57), a internalização é a reconstrução interna de uma 

operação externa e consiste de uma série de transformações: 

(i) a operação que inicialmente representa uma atividade externa é reconstruída 

e começa a ocorrer internamente;  

(ii) um processo interpessoal é transformado em um processo intrapessoal; e 

(iii) a transformação de um processo interpessoal em um processo intrapessoal é 

o resultado de uma série de eventos de desenvolvimento que se dá de forma 

espiralada, passando pelo mesmo ponto a cada nova revolução, enquanto 

avança para um nível mais elevado. 

Resumindo, o processo de internalização individual é precedida de um 

processo interpessoal que ocorre no meio social. Segundo Vygotsky (1978, p. 57), a 
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internalização de atividades historicamente desenvolvidas e socialmente enraizadas 

é a característica distinta da psicologia humana, a base do salto qualitativo da 

psicologia animal para a psicologia humana.  

Vygotsky (1978, p.79-84) apresenta três posições teóricas a respeito da 

relação entre aprendizagem e desenvolvimento: 

 os processos de desenvolvimento da criança são independentes da 

aprendizagem, considerada um processo meramente externo que não está 

envolvido ativamente no desenvolvimento; 

 a aprendizagem é desenvolvimento, e reduz o processo de aprendizagem em 

formação de hábito e identifica o processo de aprendizagem com 

desenvolvimento; e 

 uma combinação das duas anteriores buscando superar seus extremos. 

 

As duas primeiras são visões piagetianas e a terceira é explorada por 

Vygotsky (1978, p. 81) embasado na teoria de Koffka, segundo a qual o 

desenvolvimento é embasado em dois processos que se relacionam, mas são 

inerentemente diferentes. Por um lado está a maturação, que depende diretamente 

do desenvolvimento do sistema nervoso; e do outro está a aprendizagem , que em si 

é também um processo de desenvolvimento. O fato de esses processos poderem 

ser combinados indica que não são opostos, mas dependentes e interativos, isto é, o 

processo de maturação prepara e torna possível um processo específico de 

aprendizagem que, por sua vez, estimula e impulsiona o processo de maturação. 

Vygotsky (1978, p.83) sugere que, esquematicamente, a relação entre os dois 

processos poderia ser representada por dois círculos concêntricos como vemos na 

Figura 1.4, por mim elaborada, o menor simbolizando o processo de aprendizagem e 

o maior o processo de desenvolvimento evocado pela aprendizagem.  
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Figura 1.4 – Relação entre Aprendizagem e Desenvolvimento 

 

Holzman (2009 p. 48-49) afirma que as escolas funcionam com um modelo de 

aprendizagem que organiza o ensinar em torno da produção, em vez de um modelo 

de aprendizagem que leve ao desenvolvimento – aprendendo como aprender, 

aprendendo que somos aprendizes e que aprender é algo que seres humanos 

fazem.  A autora conclui que se o que ela afirma é correto, então as pessoas nas 

escolas precisam de muita ajuda e propõe algumas ações para as escolas que não 

promovem o desenvolvimento. A longo prazo, ela propõe desmantelar as escolas, 

isto é, que as estruturas atuais sejam desfeitas e dêm lugar a uma nova estrutura 

que promova o desenvolvimento. A curto prazo há três sugestões: (i) criar formas de 

trazer o desenvolvimento, mesmo que pouco, para as escolas; (ii) simultaneamente 

criar espaços para que a aprendizagem voltada para o desenvolvimento floresça 

fora das escolas; e (iii) levar à tona as duas primeiras na reeducação contínua do 

público, dos políticos e de quem faz políticas públicas. 

Para Holzman (2009, p. 17-19), a teoria vigotskiana não é uma teoria da 

mente, mas uma teoria do tornar-se. Para ela desenvolvimento é entendido como a 

atividade de criar quem você é, interpretando um papel de quem você não é, mas 

pode vir a sê-lo. Exemplos que podem ilustrar seu pensamento são as diferentes 

oportunidades que nós, professores de inglês, procuramos criar para o uso da língua 

alvo em interações orais ou escritas. Um aluno ao escrever uma crítica sobre um 

filme, por exemplo, não é um crítico de cinema e talvez não o venha a ser, mas cria-

Z  P  D

Processo de 
Desenvolvimento

Processo de 
Aprendizagem
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se na sala de aula a oportunidade de que venha a ser um escritor crítico na 

sociedade em que vive. 

Outro aspecto apresentado por Vygotsky de grande relevância para este 

estudo, quando a representação da prática pedagógica dos professores do EF1 é 

abordada, é o brincar que tem papel primordial nos processos de aprendizagem e 

desenvolvimento. Vygotsky afirma que o critério para se distinguir o brincar de uma 

criança de outros tipos de atividades é que, ao brincar a criança cria uma situação 

imaginária que contém regras de comportamento, embora não seja um jogo com 

regras que foram previamente formuladas (VYGOTSKY, 1978, p. 93-96). Por outro 

lado, um jogo que tenha regras previamente formuladas contém uma situação 

imaginária. Portanto, é errôneo pensar que uma criança pode brincar sem regras.  

Se uma criança está brincando de mamãe, então ela tem as regras do 

comportamento de uma mãe para guiar a brincadeira, pois, geralmente, ela conhece 

tais regras. Por outro lado, há aquilo que passa despercebido pela criança na vida 

real, e torna-se uma regra de comportamento no brincar. Vygotsky (1978, p.102) cita 

Koffka que dá uma série de exemplos para mostrar como a criança transfere uma 

situação do brincar para a vida real. 

O brincar de mamãe, por exemplo, cria uma ZPD na qual a criança age além 

da sua idade, além do seu comportamento do dia-a-dia. O brincar contém todas as 

tendências de desenvolvimento de uma forma condensada e é em si a principal 

fonte de desenvolvimento. 

Newman & Holzman (2002, p.111) apontam para a crença comum na maioria 

das sociedades industriais de que a brincadeira é o principal aspecto da infância 

cuja importância recebe pouca atenção com relação ao seu papel no 

desenvolvimento ou na aprendizagem e “não fosse por isso, seguramente haveria 

muito mais brincadeiras acontecendo nas escolas primárias (para não falar das 

secundárias).”  

Holzman (2009, p. 49-53) inicia sua discussão sobre o papel do brincar 

mencionando a ironia de que crianças brinquem de escola mesmo antes de irem pra 

escola, mas não lhes é permito brincar na escola. A autora acrescenta que 

felizmente coisas acontecem apesar do e fora do domínio oficial. Brincar, na infância 

e durante toda a vida e em relação à aprendizagem e desenvolvimento, está 

recebendo atenção crescente.  
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Fundamentada em leituras de Vygotsky, Holzman apresenta três tipos de 

brincar para uma aprendizagem para a vida baseada em desenvolvimento: a 

brincadeira livre, o jogo e peça teatral ou performance. Segundo Vygotsky (1978, p. 

93-96), duas características do brincar são identificadas: uma situação imaginária e 

regras que mudam de acordo com o desenvolvimento dos diferentes tipos de 

brincar. 

As maiores realizações de uma criação são possíveis por meio da brincadeira 

livre do início da infância, cuja característica exclusiva é a criação de uma situação 

imaginária na qual o significado domina a ação. Sempre que há uma situação 

imaginária no brincar, há regras. Porém, não são regras pré-estabelecidas que 

mudam durante o jogo, mas regras que derivam da situação imaginária. Nos jogos, 

as regras são declaradas e pré-estabelecidas. Portanto, quanto mais complexo for o 

jogo, mais as regras dominam a situação imaginária (VYGOTSKY, 1978, p. 95). 

Para Holzman, a peça teatral ou performance compartilha semelhanças com a  

brincadeira livre, especialmente quando do tipo de improvisação sem um script. 

Tanto na peça teatral como na improvisação, os atores são produtores de sua 

atividade e responsáveis por gerar e coordenar os elementos emocionais, cognitivos 

e perceptivos da peça. Para muitos psicólogos e educadores o valor do brincar é 

que este facilita a aprendizagem de regras socioculturais. 

Na próxima seção, apresento os conceitos de processo e produto criativo e 

de perejivanie. Processo e produto criativo são os resultados esperados da 

interação, mediada por pessoas e instrumentos e perejivanie seria o que o conjunto 

dos conceitos apresentados podem proporcionar ao aluno. 

 

1.3.2.3. Processo e Produto Criativo e o Conceito de Perejivanie: Experiência ou 

Vivência Cognitivo-Afetiva16 

 

Moran & John-Steiner (2003 p.72-78) fazem referência à perspectiva dialética 

de desenvolvimeto de Vygotsky que considerava a criatividade não como um traço 

nem uma propriedade geneticamente determinada e limitada a pessoas especiais, 

mas como uma capacidade de todo indivíduo.   

                                                           
16

 Interpretação do conceito perejivanie apresentado pela Profa. Dra. Fernanda Liberali durante a disciplina 
Leituras de Vygostsky: bases e novas perspectivas, por ela ministrada no PPG em LAEL-PUCSP em 2010. 
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Para as autoras, ao engajarem-se em atividades criativas, as pessoas tecem 

juntas as transformações do conhecido e do novo em formas sociais. As autoras 

acrescentam que o que se destaca nessa atividade é a troca de emoções e o poder 

transformativo de produzir significado negociado em conjunto por meio de uma 

atividade colaborativa. A atividade criativa e o desenvolvimento de uma 

personalidade criativa estão diretamente ligadas à perejivanie, à experiência 

cognitivo-afetiva, entendida pelas autoras como uma parte importante dos 

mecanismos transformativos da internalização (desenvolvimento) e externalização 

(criatividade). Portanto, o processo criativo parte da externalização de emoções, 

imaginação, conceitos e da variedade de significados e sentidos das palavras que 

são combinados e transformados em produtos criativos (MORAN & JOHN-STEINER, 

2003, p. 75). 

Em estudos recentes, atividade é entendida como a forma especificamente 

humana de comportamentos produzidos histórica e socialmente que são motivados 

por necessidades e objetivos, mediados por instrumentos, como a língua e outros 

recursos, e por meio dos quais cultura é produzida e reproduzida (HOLZMAN, 2009, 

p.16-17). Holzman (2009 p.20) conclui que os “produtos” de uma atividade não são 

resultados, mas parte de uma unidade que é processo-produto e instrumento-

resultado. 

Segundo Fakhrutdinova (2010, p. 32), Vygotsky foi a primeira pessoa na 

Rússia a abordar a categoria de perejivanie e a propôs como sendo uma unidade 

dinâmica da consciência. Vygotsky via o desenvolvimento que ocorre durante o 

curso de nossa vida como a história da perejivanie que molda nossa personalidade 

(FAKHRUTDINOVA, 2010, p.33). Daí a importância de se analisar a experiência das 

crianças e estudar o ambiente que é criado para proporcionar a elas 

desenvolvimento.  

Delari Junior & Passos (2009) no amplo estudo que desenvolveram sobre o 

sentido da palavra „perejivanie‟, apresentam os diversos significados dessa palavra 

polissêmica na língua russa que em português pode ser traduzida por vivência, 

emoção, impressão, aflição, preocupação. Esses significados denotam algo positivo 

ou negativo, prazeroso ou doloroso e subjaz o conceito vigotskiano de perejivanie 

como unidade cognitivo-afetiva. 

A pergunta que acompanha a discussão da representação da experiência de 

ensinar-aprender inglês no discurso dos professores e alunos é: Que vivência 
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cognitivo-afetiva a prática pedagógica, representada e legitimada pelos professores 

e alunos, propicia? 

A Figura 1.5, por mim elaborada, ilustra a relação de interdependência dos 

conceitos de ZPD, atividade, brincar, interação e mediação que influenciam uma 

vivência cognitivo-afetiva dos alunos, e os resultados idealmente esperados desse 

processo - produto criativo e aprendizagem que levam ao desenvolvimento. Desse 

modo, professor e alunos vivenciam o ser na escola que os levam a tornarem-se um 

agente transformador de suas vidas e do mundo ao seu redor. 

 

 

 

 

 
 

             Figura 1.5 – Esquema da Relação dos Conceitos Vigotskianos 

 

 

Na próxima seção, apresento a perspectiva da Pedagogia Pós-Método que 

embasa a discussão à respeito das particularidades, praticidades e possibilidades 

presentes na representação da prática pedagógica no discurso dos professores e 

alunos participantes desta pesquisa. 
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1.3.3. A Pedagogia Pós-Método 

 

Antes de tratar dos conceitos que compõe a pedagogia pós-método, 

Kumaravadivelu (2003, p.5-22) conceitualiza o que ele denomina de atos de ensinar 

(teaching acts) e o papel do professor. 

Fundamentado em Hansen (1995), Kumaravadivelu apresenta os termos que 

caracterizam o ensinar: um emprego, uma vocação, um trabalho, uma carreira, uma 

ocupação, uma profissão. O autor traz as seguintes definições: 

 emprego é uma atividade que proporciona sustento e sobrevivência e envolve 

tarefas repetitivas; 

 vocação vai além do sustento e sobrevivência e garante autonomia e 

significado pessoal; 

 trabalho pode garantir autonomia e pode alegar significado pessoal genuíno, 

mas diferentemente da vocação não implica necessariamente em prestar 

serviço aos outros; 

 carreira descreve um envolvimento de longo prazo com uma atividade, mas 

difere de vocação da mesma forma que emprego e trabalho, isto é, não 

precisa propiciar realização pessoal ou serviço público; 

 ocupação é um esforço embutido no sistema político, social e econômico de 

uma sociedade e não implicam em um chamado como a vocação; 

 profissão amplia a ideia de uma ocupação enfatizando a especialidade e a 

contribuição social para a sociedade, mas difere de vocação no sentido que 

pode ser desenvolvida profissionalmente sem ser um chamado e 

reconhecimento público e recompensas normalmente associadas a profissões 

são contrários às dimensões pessoais e morais das vocações. 

O autor sugere que a definição de vocação seria a que mais se aproxima do 

que muitos professores fazem e porque o fazem. O fazer do ensinar, isto é, o 

objetivo de ensinar, parece óbvio: criar condições ideais para a aprendizagem 

desejada acontecer no tempo mais curto possível. Uma simples definição esconde 

uma correlação problemática: a relação de causa-efeito entre ensinar e aprender. 

Porém, sabemos por experiência que essa relação não acontece automaticamente, 

principalmente pelo fato do processo total de educação envolver muitos 

participantes: gestores da educação, os que fazem as políticas públicas, os que 
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planejam o currículo, os formadores de professores, os autores dos livros didáticos e 

muitos outros. Porém, os participantes diretos na calibragem e reformulação do 

resultado da aprendizagem desejada são os professores.  

Kumaravadivelu discute que o sucesso da atuação do professor não é 

diferente do sucesso ou fracasso de uma produção teatral que depende amplamente 

do talento dos atores que de fato aparecem no palco. O autor também afirma que é 

bem verdade que muitos têm trabalhado nos bastidores para tornar a produção 

possível, mas se os atores não desempenharem seus papéis bem em cena e não 

estiverem aptos a estabelecer contato com a plateia, por consequência, todas as 

atividades de bastidores de nada valerão. Contudo, o trabalho do professor tem 

muito mais consequências para um indivíduo ou para uma nação e não há um 

consenso a respeito do papel esperado que o professor desempenhe. 

Perceba-se o grande peso atribuído ao trabalho do professor. Tal condição 

não é diferente das condições sob as quais trabalhamos seja qual for o contexto: 

público ou privado. Neste aspecto, meu posicionamento pessoal difere do autor e 

propõe que se gestores da educação, os que fazem as políticas públicas, os que 

planejam o currículo, os formadores de professores, os autores dos livros didáticos e 

tantos outros não estabelecerem uma conexão direta com a realidade vivida por 

professores e alunos, principalmente nos contextos das escolas públicas, o fracasso 

escolar é um fato e não uma possibilidade. 

No que diz respeito ao papel do professor, Kumaravadivelu apresenta três 

concepções: o professor como técnico passivo, como profissional reflexivo e como 

intelectual transformativo.  

Ver o professor como técnico passivo traz a ideia de uma abordagem 

tecnicista ou de transmissão, na qual o professor é visto como um conduíte e o 

ensinar e a formação do professor são caracterizados por uma relação rígida entre 

teóricos e professores: teóricos concebem e constroem conhecimento e professores 

entendem e implementam tal conhecimento. 

Segundo Kumaravadivelu (2003, p. 9-10), a ideia do professor como 

profissional reflexivo não é nova, e faz referência à proposta originalmente 

apresentada por Dewey (1933) no início do século vinte. Nessa perspectiva, os 

professores são vistos não como transmissores passivos de conhecimento recebido, 

mas como aqueles que solucionam problemas com a habilidade de olhar 

criticamente e imaginativamente em retrospectiva para elaborar um pensamento de 
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causa-efeito e gerar princípios explanatórios, analisar tarefas, olhar adiante e 

planejar com antecedência. Assim, o ensino reflexivo é uma abordagem holística 

que enfatiza criatividade, arte e sensibilidade ao contexto. Kumaravalidvelu, 

acrescenta que, décadas depois, Schön (1983) expande os conceitos de Dewey e 

mostra como professores, por meio de envolvimento com princípios, práticas e 

procedimentos de sala de aula informados, podem trazer novas e produtivas 

perspectivas para as complexidades de ensinar que não podem ser alcançadas por 

especialistas que estão longe das realidades de sala de aula. Schön faz distinção 

entre reflexão sobre a ação e reflexão na ação. A primeira ocorre antes e depois da 

aula e a segunda durante a ação de ensinar enquanto o professor monitora o 

desempenho em progresso, buscando localizar problemas inesperados e ajusta o 

ensinar instantaneamente. O professor reflexivo busca constantemente maximizar 

seu potencial e dos seus alunos para aprender por meio de pesquisa-ação orientada 

para a sala de aula e atividades de solução de problemas. Kumaravadivelu (2003, p. 

12-13) apresenta três deficiências que o processo reflexivo tende a apresentar, 

apesar dos avanços proporcionados comparando-se à visão do professor como 

técnico passivo: (a) trata a reflexão como um processo individual, introspectivo, e 

não como um processo interativo envolvendo o professor e seus alunos, colegas, 

formadores e gestores; (b) o processo reflexivo tem como foco o que o professor faz 

em sala de aula e não se tem prestado atenção adequada aos fatores sociopolíticos 

que moldam e redefinem a prática reflexiva do professor; e (c) não tem agradado o 

fato da dependência excessiva do professor da sabedoria profissional estabelecida, 

mas o processo reflexivo pouco contribui para mudar essa condição. 

A terceira concepção do professor como intelectual transformativo é 

profundamente influenciada pelo pensamento de Paulo Freire que influenciou os 

estudos de diversos pedagogos críticos como Henry Giroux e profissionais do ensino 

de línguas como Alastair Pennycook. Nessa perspectiva freireana, a realidade da 

sala de aula é vista como socialmente construída e historicamente determinada e 

para desafiar as forças históricas e sociais, se faz necessária uma pedagogia que 

empodere professores e alunos. Tal pedagogia leva a sério as experiências vividas 

que professores e alunos trazem para o cenário educacional. Kumaravadivelu (2003, 

p. 13-14) apoia-se na visão de pedagogos críticos (Giroux & McLaren, 1989) para 

traçar o perfil do professor como intelectual transformativo: 
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Profissionais que são capazes e querem refletir sobre princípios ideológicos 
que informam suas práticas, que relacionam teoria e prática pedagógica a 
questões sociais mais amplas e que trabalham juntos para compartilhar 
ideias, exercitam poder sobre as condições de trabalho e incorporam ao seu 
ensinar a visão de uma vida melhor e mais humana. (tradução nossa) 

 

Com base em Kincheloe (1993), Kumaravadivelu apresenta as principais 

características da prática de um professor intelectual transformativo: voltada para a 

investigação; socialmente contextualizada; fundamentada e comprometida com 

construção do conhecimento por meio da interação; dedicada a uma arte de 

improvisação; dedicada ao cultivo de participação situada no mundo, preocupações 

e experiência dos alunos; expandida por uma preocupação com auto-reflexão e 

reflexão conjunta crítica; moldada por um compromisso com uma educação 

democrática auto-dirigida; mergulhada em uma sensibilidade pelo pluralismo; 

comprometida com a ação; e preocupada com a dimensão afetiva dos seres 

humanos. 

A partir dessa visão sobre o papel do professor, Kumaravadivelu (2003, p. 23) 

inicia a discussão sobre sua proposta de uma pedagogia pós-método citando 

Mackey (1965, p.139) que em seu livro sobre métodos lamentou o fato da palavra 

método significar tão pouco e tanto ao mesmo tempo, por três razões: (i) o estado e 

organização do nosso conhecimento de língua e ensino de línguas; (ii) ignorância do 

que foi feito, dito e pensado no passado; e (iii) no significado de método. Diante 

dessas razões, compartilho da opinião de Kumaravadivelu de que o que Mackey 

disse há mais de quatro décadas continua sendo uma verdade para os dias de hoje. 

Compartilho a visão de Kumaravadivelu de que o termo métodos, como usado 

na literatura sobre ensino de língua estrangeira e de segunda língua, não se refere a 

o que os professores, em seus contextos mais variados e suas especificidades, de 

fato fazem em aula. O termo refere-se aos métodos estabelecidos, conceitualizados, 

construídos e idealizados por especialistas na área (KUMARAVADIVELU, 2003, 

p.24). Esses métodos mencionados pelo autor são em ordem alfabética: 

Audiolingual Method, Communicative Methods, Community Language Learning, 

Direct Method, Grammar-Translation Method, Natural Approach, Oral Approach, 

Silent Way, Situational Language Teaching, Suggestopedia e Total Physical 

Response, cujas descrições podem ser encontrados em Larsen-Freeman (1986).  

Para Kumaravadivelu (2003, p.24-25) seria errôneo assumir que esses onze 

métodos oferecem onze diferentes caminhos para o ensino de línguas e, portanto, 
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sugere que sejam agrupados em termos de certas características comuns neles 

identificáveis, propondo o seguinte agrupamento: (a) métodos centrados na língua; 

(b) métodos centrados no aluno; e (c) métodos centrados na aprendizagem. 

Os métodos centrados na língua são aqueles que estão principalmente 

preocupados com as formas linguísticas ou estruturas gramaticais, como por 

exemplo o Método Audiolingual, os quais tratam a aprendizagem da língua como um 

processo linear e defendem introdução explícita, análise e explicação de sistemas 

linguísticos (KUMARAVADIVELU, 2003, p.25-26). 

Aqueles centrados no aluno estão preocupados com o uso da língua e com as 

necessidades dos alunos e têm como objetivo a correção gramatical e a fluência 

comunicativa do aluno. Exemplos desses métodos são algumas versões de métodos 

comunicativos (KUMARAVADIVELU, 2003, p.26). 

Os métodos centrados na aprendizagem (Natural Approach, por exemplo) 

concentram-se nos processos de aprendizagem e construção de significado por 

meio de interações, atividades comunicativas e tarefas de solução de problemas em 

aula (KUMARAVADIVELU, 2003, p.26-27). Esses métodos concebem o 

desenvolvimento linguístico como sendo um processo não-linear e, portanto, não 

requer input linguístico sistemático, pré-sequenciado e pré-selecionado, mas requer 

condições para que os alunos possam se engajar em atividades significativas em 

aula. 

Tendo definido os grupos de métodos, Kumaravadivelu (2003, p.28) sinaliza 

que a primeira e principal limitação do conceito de método está relacionada ao fato 

de que métodos são baseados em conceitos idealizados orientados a contextos 

idealizados e não podem prever as inúmeras variáveis que os professores enfrentam 

em suas práticas. Assim sendo, o autor apresenta a condição pós-método 

constituída de três atributos relacionados a:  

(i) uma busca por uma alternativa ao método em vez de um método 

alternativo, uma vez que métodos alternativos são produtos de processos 

de cima para baixo e alternativas ao método são principalmente produtos 

de processos de baixo para cima;  

(ii) autonomia do professor, prevista na condição pós-método que reconhece 

o potencial do professor para saber não apenas como ensinar, mas como 

agir de modo autônomo dentro das limitações administrativas e 

acadêmicas impostas por instituições, currículos e livros didáticos; e  
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(iii) pragmatismo informado cujo foco é como a aprendizagem em sala de 

aula pode ser moldada e remoldada por professores a partir da auto-

observação, auto-análise e auto-avaliação.  

Esses atributos fornecem sólida base na qual os parâmetros de uma 

pedagogia pós-método pode ser concebida e construída (KUMARAVADIVELU, 

2003, p.32-34). 

O uso de termo pedagogia, segundo Kumaravadivelu (2003, p.34), em linhas 

gerais, inclui não apenas aspectos relacionados a estratégias de sala de aula, 

materiais didáticos, objetivos curriculares e medidas de avaliação, mas também uma 

ampla variedade de experiências socioculturais e histórico-políticas que direta ou 

indiretamente influenciam o ensino de uma segunda língua. Deste modo, uma 

pedagogia pós-método consiste de parâmetros pedagógicos de particularidade, 

praticidade e possibilidade. Tais parâmetros estão ancorados no que Prabhu (1990) 

denomina “a sense of plausability” que vem a ser o entendimento subjetivo que o 

professor tem do ensino que ele pratica (KUMARAVADIVELU, 33). 

O parâmetro da Particularidade requer que uma pedagogia seja relevante, 

deva ser sensível a um determinado grupo de professores ensinando um 

determinado grupo de alunos buscando um determinado conjunto de objetivos em 

um dado contexto institucional parte de um determinado meio sociocultural. O 

parâmetro da Praticidade está relacionado a um amplo assunto que tem impacto 

direto na prática de sala de aula que é a relação entre teoria e prática. Esse 

parâmetro está vinculado à teoria gerada pelo professor por meio da prática. O 

parâmetro da Possibilidade deriva dos trabalhos de pedagogos freireanos cuja 

posição é de que qualquer pedagogia tem implicações com relações de poder e 

dominação e é implementada para criar e manter desigualdades sociais. Esse 

parâmetro está preocupado com as questões de identidade. Inevitavelmente, os 

limites entre o particular, o prático e o possível não são definidos e podem se 

sobrepor (Kumaravadivelu, 2003, p. 34-37). 

Segundo o autor, se acreditamos que os parâmetros acima têm o potencial de 

fundamentar uma pedagogia pós-método, com a qual simpatizo, precisamos de um 

quadro coerente que possa nos guiar para conduzirmos tal pedagogia no contexto 

da sala de aula. Portanto, Kumaravadivelu (2003, 38-40) propõe um conjunto de 

macro-estratégias a serem consideradas: 
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 maximizar oportunidades de aprendizagem; 

 minimizar desencontros de percepções entre professor, alunos e 

formador; 

 facilitar interações negociadas; 

 promover autonomia do aluno; 

 promover consciência linguística; 

 ativar internalização intuitiva; 

 contextualizar o input linguístico; 

 integrar habilidades linguísticas tradicionalmente separadas (leitura, 

escrita, compreensão oral, expressão oral); 

 garantir relevância social; e 

 promover consciência cultural. 

A pedagogia pós-método permite que a representação das práticas 

pedagógicas presentes no discurso dos professores e dos alunos seja discutida 

tendo também como aporte teórico os parâmetros descritos, de modo a não julgá-la, 

mas sim entender quais são as particularidades, as praticidades e as possibilidades 

que os contextos em questão propiciam. 

Para finalizar este capítulo teórico, apresento a Figura 1.6, de minha autoria, 

que estabelece a relação entre os pressupostos teóricos descritos. Em suma, 

partindo da análise linguística centrada na representação da prática pedagógica por 

meio dos processos materiais, a representação dessa ação social, seus atores e sua 

legitimação. 

 

Figura 1.6 – Relação entre os Pressupostos Teóricos 
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Tendo apresentado o arcabouço teórico norteador deste estudo, passo a 

apresentar no Capítulo 2 as orientações e procedimentos metodológicos que 

conduziram esta pesquisa.  
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Capítulo 2 – Metodologia da Pesquisa 

 

 

Neste capítulo apresento as orientações e procedimentos metodológicos que 

viabilizaram a coleta, organização, análise e interpretação dos textos transcritos das 

entrevistas realizadas com os participantes desta pesquisa. Primeiramente, são 

descritos os contextos da pesquisa. Na sequência, são apresentados os 

participantes, os instrumentos de coleta dos dados, a descrição dos corpora e os 

procedimentos de análise e interpretação dos textos.  

Os procedimentos metodológicos deste estudo são norteados pelo quadro 

teórico-metodológico da Linguística Sistêmico Funcional que, segundo Eggins (1994, 

p. 23), oferece um modelo sistêmico para estudarmos a língua em uso, como ela 

funciona e sua relação com o contexto. Esse modelo também fornece um conjunto 

de técnicas para analisarmos diferentes aspectos do sistema de uma língua. 

Portanto, a LSF oferece um modelo de análise textual de orientação social 

(GOUVEIA, 2009, p. 18-19) que  

elege o texto como unidade fundamental, a partir da constatação facilmente 
verificável, de que este é a unidade de comunicação em qualquer evento 
discursivo. Ou seja, encarado, na sua dimensão comunicativa, como 
linguagem que é funcional, o texto é o resultado de toda e qualquer situação 
de interacção, isto é, é ele próprio a forma linguística de interacção social, 
uma unidade de uso linguístico. De extensão variável, falado ou escrito, 
individual ou colectivo, composto de apenas uma frase ou de várias (a 
extensão não é relevante), o texto é o que produzimos quando 
comunicamos. É ainda uma colecção harmoniosa de significados 
apropriados ao seu contexto, com um objectivo comunicativo. 

 
O tratamento dado ao texto segue sob a perspectiva sistêmico-funcional que 

oferece um quadro analítico para abordar as escolhas léxico-gramaticais e os 

significados que constroem no texto. Para tanto, o uso da ferramenta computacional 

WordSmith Tools (SCOTT, 2010) viabiliza o manusear das ocorrências no texto. 

Dessa forma, faz-se uso de elementos quantitativos fornecidos por essa ferramenta 

que juntamente com a análise qualitativa da construção dos significados e das 

representações presentes no texto conduzem metodologicamente esse trabalho. 

Nunan (1992, p.10) destaca que a distinção entre pesquisa quantitativa e 

qualitativa se faz ao observar que as duas abordagens representam diferentes 

formas de pensar e de entender o mundo à nossa volta. Em suma, para aqueles que 

fazem tal distinção, a pesquisa quantitativa é controlada, objetiva, possível de 
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generalização e assume a existência de „fatos‟ que de alguma forma são 

independentes e externos ao observador ou pesquisador. Ao passo que a pesquisa 

qualitativa pressupõe que todo conhecimento é relativo, que há um elemento 

subjetivo e que estudos holísticos e não-generalizáveis são justificáveis (NUNAN, 

1992, p.3). Neste sentido, ressalto que este estudo tem primeiramente orientação 

qualitativa, porém não abre mão de informações quantitativas que dão suporte às 

análises e interpretações apresentadas. 

 

2.1. Descrição dos Contextos da Pesquisa 

 

 Para a perspectiva sistêmico-funcional, a descrição do contexto de 

pesquisa se dá a partir da noção de contexto de situação e de cultura que 

precisamos ter em mente quando investigamos a língua em uso. Gouveia (2009, p. 

21) apresenta a origem desses conceitos incorporados por Halliday à sua 

abordagem funcional da linguagem 

Ambas as vertentes, a antropológica e a linguística, são devedoras de uma 
origem comum na Europa Oriental, onde o formalismo russo foi sempre 
mais concreto e mais sociologicamente motivado para questões contextuais 
do que os movimentos que de alguma forma lhe corresponderam na Europa 
Ocidental, e onde o Círculo Linguístico de Praga teve um papel fundamental 
na complementação de uma abordagem estrutural do fenómeno linguístico 
(e literário) com uma abordagem funcional. Aluno de Firth, em Londres, e 
conhecedor dos trabalhos do Círculo Linguístico de Praga, Halliday 
desenvolve posteriormente muitos aspectos tratados por aquele seu 
professor.   

 

Halliday (2007, p. 271-276) faz uso da noção de contexto proposta por 

Malinowski de que a situação na qual as palavras são produzidas não podem jamais 

passar despercebidas. Malinowski foi um antropólogo que se tornou linguista e seu 

colega Firth, linguista, viu a possibilidade de integrar essa noção de situação como 

um tipo de contexto na teoria geral dos níveis de linguagem. Assim, o contexto de 

situação é tido como o contexto no qual a língua em uso é vista como texto, como 

uma forma de ação, como a realização de relações e processos sociais. A noção de 

contexto de cultura como um contexto para a língua como um sistema, articulado por 

Sapir e Whorf, foi incorporado à teoria sistêmico-funcional de Halliday. A partir 

dessas duas fontes juntas, temos podido obter as fundamentações de uma 
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semântica funcional, uma teoria do significado que é relevante para os interesses 

linguísticos aplicados (HALLIDAY, 2007, p. 273).  

A Figura 2.1 ilustra a relação entre os contextos de cultura e situação e a 

relação texto e contexto de modo a explicitar que não são unidades distintas ou 

isoladas, mas que um contém o outro: 

 

Figura 2.1 – Contexto de Cultura e Situação  
(elaborada com base em Halliday & Mathiessen, 2004, p. 28) 

 

É no contexto de situação que um texto, falado ou escrito, é produzido e onde 

escolhas léxico-gramaticais são feitas em função desse contexto. Por não ser uma 

unidade isolada, o contexto de situação está ligado ao contexto de cultura que 

coloca à disposição o sistema da língua para uso e para que escolhas sejam feitas 

em uma determinada situação. 

Portanto, os contextos de situação desta pesquisa são escolas públicas da 

rede municipal e estadual de um município da Região Metropolitana de São Paulo, 

também conhecida como Grande São Paulo. Por que a escola pública? Como 

apresentado na introdução, esse é o contexto de onde vem minha educação básica 

e pelo qual me interesso e estive engajada na formação continuada de professores 

de inglês. Busco por meio deste trabalho de doutorado, ter acesso às 

representações que o grupo de informantes desta pesquisa constrói a respeito da 

prática pedagógica que permeia suas experiências de ensinar-aprender inglês na 

escola pública e, dessa forma, contribuir com discussões acerca das implicações 

socioeducacionais dessas representações para o ensino de inglês e para a 

formação de professores de inglês. Coletei, por meio de entrevistas, experiências de 

professores e alunos do Ensino Fundamental 1 de escolas municipais e 

Fundamental 2 e Médio de escolas estaduais que vivenciam suas experiências em 

Contexto de Cultura

= sistema da língua =

Contexto de 
Situação

= texto =
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diferentes escolas de um município localizado no entorno da cidade de São Paulo, 

portanto, na Região Metropolitana de São Paulo, também conhecida como Grande 

São Paulo. 

A seguir, cada contexto é descrito separadamente, tendo em vista as 

particularidades que cada um contém. 

 

2.1.1. O Contexto das Escolas Municipais 

 

O município em questão oferece inglês no ciclo 2 -  3ª e 4ª séries - do Ensino 

Fundamental 1. A língua inglesa foi introduzida nas escolas municipais inicialmente 

como um projeto, isto é, não era um componente curricular. Em 2003 foi realizado 

um concurso público para seleção de professores de inglês e a partir de 2004 a 

língua inglesa passou a integrar oficialmente o currículo escolar. No âmbito das 

Redes Municipais de ensino, vemos que alguns municípios da Grande São Paulo 

têm incluído essa língua estrangeira no currículo do Ensino Fundamental 1, de 1ª a 

4ª série. Não havendo parâmetros curriculares nacionais para o ensino de Língua 

Estrangeira Moderna (LEM) para essa fase escolar, ou mesmo uma proposta 

pedagógica para o ensino de LEM, cada município faz suas escolhas pedagógicas e 

curriculares para o ensino do idioma.  

A inserção de uma língua estrangeira no currículo nessa fase escolar pode 

contribuir para impulsionar mais cedo a força libertadora da educação (FREIRE, 

2005) preconizada nos PCN (BRASIL, 1998 p.39), tanto em termos culturais como 

profissionais. Porém, acredito que esse impulso em direção a uma educação 

libertadora só poderá acontecer se houver uma proposta coerente e alinhada aos 

parâmetros e orientações existentes para os ciclos seguintes. No entanto, o contexto 

não apresenta uma proposta curricular e pedagógica, o que pode comprometer o 

desenvolvimento e a aprendizagem das crianças e seu desempenho nos ciclos 

seguintes. Surge, daí, meu interesse em conhecer por meio do discurso dos 

professores e alunos a representação da prática pedagógica presente na 

experiência de ensinar-aprender inglês na esfera do Ensino Fundamental 1 sob 

responsabilidade do governo municipal. 

 

 



Metodologia da Pesquisa 80 

 

 

2.1.2. O Contexto das Escolas Estaduais 

 

No âmbito de atuação do Estado de São Paulo, em sintonia com a legislação 

federal para o ensino de LEM, em 2008 é lançada a Proposta Curricular para o 

ensino de inglês (SÃO PAULO, 2008) que se materializa primeiramente no Caderno 

do Professor em 2008 e no Caderno do Aluno, material didático em uso na rede 

estadual, a partir de 2009. Antes de 2008, a atuação do professor era 

presumidamente orientada exclusivamente pelos PCN, por programas de formação 

continuada oferecidas pelo estado, pela própria vivência do professor como aprendiz 

e sua experiência em outros contextos, como escolas de idioma e escolas da rede 

particular de ensino. 

A Proposta Curricular apresenta sua orientação com ênfase no letramento 

(SÃO PAULO, 2008, p. 43) cujos princípios são: 

 fazer e refletir sobre o fazer com as ferramentas do pensar; 

 relações entre forma e uso; 

 Ampliação do repertório de práticas de leitura com base nas relações entre 

oralidade e escrita; e 

 Padrões de adequação com base no conhecimento das convenções de 

diferentes modalidades e gêneros textuais (orais e escritos). 

 

A proposta explicita que  

Ao se optar por essa nova orientação, consegue-se estabelecer relativa 
continuidade entre o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, nem sempre 
presente na organização dos conteúdos oferecidos ao longo de cada uma 
dessas etapas. (SÃO PAULO, 2008, p. 43) 

 

Para cada bimestre de cada ano do Ensino Fundamental (EF) e Médio (EM), 

o Caderno do Aluno traz um assunto, as estratégias a serem desenvolvidas, os itens 

lexicais e gramaticais a serem abordados, gêneros para leitura e escrita e uma 

proposta de produção escrita. Para o EF os bimestres são organizados de modo a 

oferecer aos alunos, por meio dos conteúdos, aquisição e ampliação de repertório 

lexical e reconhecimento de estruturas gramaticais, bem como conhecimento 

gramatical e lexical em uso. Para o EM, os cadernos oferecem a cada ano, por 
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intermédio dos conteúdos, reflexão crítica sobre: informação no mundo globalizado, 

intertextualidade e cinema e o mundo do trabalho (SÃO PAULO, 2008, p.45-56). 

 

2.2. Os Participantes  

 

Esta pesquisa contou com vinte e cinco participantes que a partir de um 

convite se dispuseram a participar deste estudo por meio de entrevista gravada em 

áudio, que constituem os corpora de pesquisa conforme detalhamento em 2.3. 

A pesquisa iniciou-se com uma lista de dez professores de inglês da rede 

municipal de ensino que, convidados durante um encontro de formação continuada, 

colocaram-se à disposição para as entrevistas. Porém, apenas cinco entrevistas 

foram de fato concretizadas. Foram feitas outras tentativas de se ter um maior 

número de professores informantes da rede municipal, mas a insistência mostrou-se 

improdutiva. Por essa razão, tomei o número cinco como referência para replicar a 

mesma quantidade de entrevistas com os professores de inglês da rede estadual e 

para os alunos das diferentes fases de ensino: Fundamental 1 (EF1), 2 (EF2) e 

Ensino Médio (EM). 

Os professores e alunos entrevistados são de diferentes escolas, o que 

garante que não haja relação professor-aluno entre a maioria dos entrevistados. Há 

apenas um caso em que pude identificar a relação entre uma aluna da rede 

municipal e uma das professoras entrevistadas.  

 

2.2.1. Os Professores 

 

 Os professores compartilham semelhanças no que diz respeito à formação 

inicial e tempo de trabalho como professor na rede pública. Oito dos dez professores 

foram alunos da rede pública durante a educação básica, aspecto que considero 

importante no perfil desses professores e que nos mostra que a maioria conhecia o 

contexto socioeducacional onde atuavam, por meio da experiência que tiveram 

como aluno.  

No que tange à formação inicial dos professores, todos fizeram curso de 

Letras que os habilitou para o ensino de língua portuguesa e inglesa. Observou-se 
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que seis deles estudaram em uma Instituição de Ensino Superior (IES) particular 

situada no município em questão, cujo curso de Letras tem duração de três anos e 

meio (sete semestres), tempo este que difere do tempo de formação inicial dos 

outros professores que estudaram em IES particulares de prestígio e pública no 

município de São Paulo e no interior de São Paulo, onde programas mais extensos 

são, geralmente, oferecidos.  

As professoras da rede municipal que atuam no EF1, quando entrevistadas, 

haviam iniciado um programa de formação continuada voltado à Educação Inclusiva, 

em outubro de 2009 e continuado em 2010, oferecido pelo Centro de Formação dos 

Professores do Município. Uma das professoras da rede municipal concluiu sua pós-

graduação em Psicopedagogia em Instituição de Ensino Superior (IES) local. Na 

rede estadual, todos os professores que atuam no EF2 e EM participaram de 

diferentes programas de formação continuada para os professores de inglês 

oferecidos pela CENP e um dos professores também é formado em Pedagogia. 

Como parte de sua formação linguística, todos os professores estudaram 

inglês em escolas de línguas. Uma delas fez curso no exterior e outra, até o 

momento da entrevista, fazia curso de inglês em uma universidade privada de 

prestígio no município de São Paulo. 

Todos os professores são concursados e efetivos em suas funções. Todas as 

professoras da rede municipal desempenham seu trabalho há seis anos, desde que 

houve o primeiro concurso para professores de inglês para o EF1. O tempo de 

atuação dos professores da rede estadual varia. Há professores com seis, doze, 

vinte (dois professores) e vinte e dois anos de trabalho. 

 Vários professores trabalharam em empresas privadas sem ligação com o 

ensino de línguas (bancos, escritórios), desempenhando outras funções antes de se 

tornarem professores. Três professores trabalharam em escolas particulares 

anteriormente e paralelamente à sua atuação na rede pública. Dois professores 

atuam paralelamente em escolas de idiomas, outros dois atuam também na rede 

particular de ensino. 

 É importante delinear o perfil desses professores para, então, melhor 

entendermos a relação de alguns traços desse perfil na representação das práticas 

pedagógicas e da formação desses professores. 
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2.2.2. Os Alunos 

 

 A maioria dos alunos sempre estudou em escola pública, desde a educação 

infantil inclusive, e os quinze alunos vivenciaram a experiência de aprender inglês na 

rede municipal, incluindo, portanto, os alunos do EF2 e EM da rede estadual. As 

exceções são: (a) apenas duas crianças do EF1 tiveram educação infantil na rede 

particular; (b) apenas uma criança do EF1 fez o primeiro ciclo (1º e 2º anos) na rede 

particular; e (c) apenas um aluno do EF2 estuda em escola livre de idiomas. 

 A faixa etária (Quadro 2.1) dos alunos, em geral, corresponde ao período 

escolar, sendo que um aluno do EF1 estava refazendo a quarta-série quando 

entrevistado: 

Faixa Etária 

Alunos da Rede Municipal    EF1 8 - 10 

Alunos da Rede Estadual   EF2 12 - 14 

 EM 14 – 17 

Quadro 2.1 – Faixa Etária dos Alunos 

 

Embora não tenha coletado formalmente tais informações, é do meu 

conhecimento que as crianças e adolescentes vêm de famílias da classe 

trabalhadora cujas mães são donas de casa, professoras de matemática e educação 

básica na rede pública, trabalhadoras de áreas administrativas e cabeleireira. Os 

pais são trabalhadores do ramo metalúrgico ou da construção civil, de áreas 

administrativas, taxistas, funcionário público da área da saúde, professor de 

matemática da rede pública; e um é falecido. Uma das crianças vive sob a guarda da 

avó. A maioria dos pais e mães também estudou na escola pública e, exceto os que 

são professores, poucos têm formação superior. 

Foi coletado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de cada 

participante.  No caso das crianças e adolescentes menores de idade, o TCLE foi 

devidamente assinado por seu responsável legal, obedecendo às exigências do 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da PUCSP e da Resolução 196 de 10 de 

outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde. Todos os documentos e 

procedimentos exigidos são do nosso conhecimento e o Protocolo de Pesquisa 

093/2010, aprovado pelo CEP da PUCSP, encontra-se no Anexo II. 
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2.3. Coleta e Organização dos Corpora 

 

Nesta seção descrevo os procedimentos de coleta, organização e descrição 

dos corpora deste estudo. 

 

2.3.1. Coleta: Período, Local, Duração e Forma de Coleta 

 

A coleta dos dados foi realizada entre agosto de 2008 e agosto de 2010 e no 

local (escola, residência, centro de formação) mais conveniente para os 

participantes conforme mostra o Quadro 2.2, a seguir: 

Grupo Período Entrevistados Local Duração aprox. 
em minutos 

Professores 

 
agosto/2008 a 
abril/2010 

5 professoras da rede 
municipal - EF1 

 
Residência, 
escola ou centro 
de formação  

 
 
290‟ 5 professoras da rede 

estadual – EF2 / EM 

Alunos 
agosto/2008 a 
agosto 2010 

5 alunos da rede 

municipal – EF1 
Residência 

63‟ 

10 alunos da rede 
estadual – EF2 / EM 

248‟ 

Total 25  601‟ 

Quadro 2.2 – Coleta de Dados: Período, Local e Duração 

  

Três entrevistas realizadas em 2008 com alunos da rede estadual foram 

complementadas em novembro de 2010 tendo em vista que naquela ocasião os 

alunos ainda não tinham tido acesso ao Caderno do Aluno. Por essa razão, o 

complemento trouxe informações a respeito da implementação desse material 

didático entre outros tópicos. 

Foram coletadas entrevistas semi-estruturadas, conduzidas de forma 

dialogada, na maioria das vezes de forma individualizada, ou seja, com apenas um 

aluno, e gravadas em áudio. Duas entrevistas com alunos foram feitas em pares, 

colegas da mesma série, mas de salas diferentes, que pediram para serem 

entrevistadas juntas e dois irmãos de séries diferentes. Nas entrevistas conduzidas 

em pares não percebi a influência do discurso de um participante no discurso do 

outro; embora tenham sido entrevistados juntos, cada um manteve sua visão e 

posicionamento.  Porém, esse formato de entrevista mostrou-se pouco prático para 

transcrição e separação dos textos de cada participante para processamento por 
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meio do WordSmith Tools (SCOTT, 2009). Três entrevistas com alunos do Ensino 

Médio foram complementadas para se obter mais informações a respeito da 

implementação da Proposta Curricular do estado por meio dos Cadernos do Aluno. 

Como parte da entrevista, foi aplicado um questionário de forma dialogada 

por intermédio de uma conversa informal a fim de traçar o perfil dos participantes e, 

posteriormente, o perfil do grupo de participantes, conforme roteiros anexos (Anexo 

III e IV), que gerou as informações que encontramos nos itens 2.2.1 e 2.2.2. 

 

2.3.2. Organização dos Corpora 

 

Os dois corpora de pesquisa são divididos em quatro: (a) cinco entrevistas 

com professores da rede municipal; (b) cinco entrevistas com professores da rede 

estadual; (c) cinco entrevistas com alunos da rede municipal - EF1; (d) dez 

entrevistas com alunos da rede estadual – EF2 e EM. O tamanho de cada corpus 

está descrito na Tabela 2.1 abaixo: 

 

 
 
Corpora 

 
 
Sub-Corpora 

Número 
de entrevistas 
transcritas 

Tamanho do 
Corpus 
(nº de 
palavras) 

Nº de 
Palavras 
Diferentes  

 
Professores 

Da Rede Municipal 5 11.840 1.730 

Da Rede Estadual  5 16.673 2.159 

 
Alunos 

Da Rede Municipal 5 6.972 790 

Da Rede Estadual 10 24.772 1.276 

Total  25 60.257  

Tabela 2.1 – Tamanho do Corpus 

 

Para o processamento dos textos no WordSmith Tools (SCOTT, 2010), foram 

mantidas as falas da pesquisadora nos textos transcritos das entrevistas com os 

alunos para que o contexto imediato da ocorrência pudesse ser resgatado. Portanto, 

o discurso dos alunos é menos denso quantitativamente, como podemos observar 

na coluna que indica o número de palavras diferentes que foram usadas, em relação 

ao discurso dos professores. 

As entrevistas foram transcritas e armazenadas eletronicamente no formato 

.txt para posterior processamento com o auxílio da ferramenta computacional 

WordSmith Tools (Scott, 2010). Foram mantidas a espontaneidade e a informalidade 

da conversa, tendo como referência os procedimentos para transcrição utilizados por 
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Eggins & Slade (1997, p.1-5) que analisaram conversas informais. Os símbolos 

foram usados de modo a permitir acesso fácil ao leitor não familiarizado com teorias 

sobre análise da conversação. O Quadro 2.3 traz os símbolos utilizados: 

 

Símbolo Significado 

. (ponto final) Certeza de finalização 

Sem pontuação Sem finalização 

, (vírgula) Fala parcelada, pausa para respirar 

? Pergunta, demonstração de incerteza 

! Entonação de surpresa, choque ou encantamento 

PALAVRAS EM MAÍSCULAS Ênfase ou aumento do tom voz 

“    “ Citação ou repetição da fala de outra pessoa 

(   ) Fala que não foi possível transcrever 

(palavras entre parênteses) Explicita o que está implícito, ou provável palavra dita 
sem certeza absoluta 

== (antes da fala) Sobreposição de fala, simultaneidade 

... Breve hesitação na fala 

Travessão – fala Falso início / recomeço 

Quadro 2.3 – Símbolos de transcrição e seus significados 
                                                    adaptado de Eggins & Slade (1997, p.5) 

 

A fim de representar a espontaneidade e a informalidade da fala, além dos 

símbolos acima, foram mantidas todas as repetições e marcadores discursivos como 

né e é. 

Cada arquivo .txt, corresponde a uma entrevista e recebeu uma codificação 

de modo a identificar o participante. A fim de proteger a identidade dos professores e 

alunos, como prescrevem os documentos que integram as instruções do Comitê de 

Ética, nos excertos utilizados para análise, os nomes dos professores e alunos da 

rede municipal foram substituídos por nomes fictícios iniciando com a letra M e os 

nomes dos professores e alunos da rede estadual por nomes iniciados com a letra 

E, a saber: 

Professores Alunos 

Da Rede Municipal Da Rede Estadual Da Rede Municipal Da Rede Estadual 

Maitê Eduarda Meire Eva 

Melissa Estefânia Marco Elena 

Mariana Erika Mateus Elisa 

Miriam Estela Miguel Eloísa 

Monica Evandro Murilo Edgar 

   Enrico 

   Enzo 

   Eric 

   Élcio 

   Eron  

Quadro 2.4 – Nomes Fictícios dos Professores e Alunos 
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Os excertos usados para exemplificar as ocorrências e ilustrar os tópicos que 

compõem a prática pedagógica identificada nos relatos da experiência de ensinar-

aprender inglês no Capítulo 3 – Análise, Interpretação e Discussão dos Resultados, 

estão acompanhados desses nomes. 

  

2.4. O Instrumento de Análise 

 

O WordSmith Tools (SCOTT, 2010) é utilizado tanto para a descrição dos 

corpora como para a obtenção de informações estatísticas de frequência sobre o 

uso da língua nos textos que viabilizam suas análises e interpretações. Dois 

recursos do programa em questão são utilizados em diferentes etapas e com 

propósitos específicos:  o Wordlist e o Concord. 

 

2.4.1. WordList 

 

O WordList gera listas de palavras baseadas em um ou mais arquivos de 

texto (.txt).  Listas de Palavras são exibidas em ordem alfabética e ordem de 

frequência e podem ser salvas para que sejam editadas, copiadas ou impressas 

(SCOTT, 2010, p. 6). Usando a lista de palavras em ordem alfabética, podemos 

lematizar um item lexical, o que significa dizer que podemos agrupar palavras de um 

mesmo radical para obtermos a quantificação real do uso. Um exemplo de 

lematização é o agrupamento das diversas formas em que o verbo ser (é, são, era, 

ser) ocorre para que o programa considere todas essas ocorrências na quantificação 

e definição da ordem de frequência. A Figura 2.2 ilustra como uma lista de palavras 

é visualizada no programa: 

 

 

Figura 2.2 – WordList (SCOTT, 2009, p.18) 
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Com esse recurso obtive listas de palavras em ordem de frequência a partir 

do grupo de textos transcritos de cada corpus, depois de proceder à lematização de 

itens léxico-gramaticais, cujos resultados são descritos no item 2.5. 

 

2.4.2. Concord 

 

O Concordanciador, Concord, nos oferece a oportunidade de ver qualquer 

palavra ou grupo de palavras em contexto (SCOTT, 2010, p.2, 5) de modo que 

pode-se verificar quais outras palavras a acompanham na oração. 

Para usá-lo, devemos especificar a palavra de busca, a qual o Concord 

procura em todos os arquivos de texto que tenhamos especificado e exibe uma lista 

de concordâncias que nos dá acesso às orações em que podemos analisar aos 

colocados de tal palavra. A Figura 2.2 ilustra a janela chamada Settings onde é 

especificado o conjunto de textos para busca, clicando em “Choose Texts Now”:  

 

Figura 2.3 – Settings – Escolha dos textos (SCOTT, 2010, p. 17) 

 

A Figura 2.4 ilustra a janela do Concord para definirmos a palavra de busca 

na janela “Search Word”, depois da escolha dos textos. 
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Figura 2.4 – Concord – Palavra de Busca (SCOTT, 2010, p. 13) 

 

Em outras palavras, o Concord permite visualizar todas as ocorrências de 

uma determinada palavra e seus colocados em seu contexto imediato no texto, ou 

seja, parte do texto ao seu redor. Dois recursos do concordanciador são muito 

importantes para as análises dos dados: 

(a) duplo clique na linha de ocorrência que nos permite o acesso ao texto 

inteiro; e 

(b) Visualização dos colocados mais frequentes. 

 

Esses dois recursos possibilitaram o manejo dos textos de modo eficaz e 

confiável proporcionando o que Nunan (1992, p.14-15) conceitua como 

confiabilidade e validade interna da pesquisa no que diz respeito à consistência da 

coleta, análise e interpretação dos dados. 

 

2.5. Procedimentos de Análise e Interpretação dos Textos 

 

Os termos análise e interpretação são utilizados nesta pesquisa para 

referirem-se às formas de abordagem ao texto. Ao abordar o texto à luz da LSF, 

conduzo uma análise linguística objetiva com base na metafunção ideacional 

sustentada pelas escolhas léxico-gramaticais e pela ferramenta computacional 

WordSmith Tools (SCOTT, 2010). Ao abordar os significados construídos pelos 

processos e ao identificar os tópicos que compõem a experiência de ensinar-
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aprender inglês, ainda que embasada na léxico-gramática e no contexto de situação, 

a interpretação nesse processo tende a ter um componente subjetivo. 

 

2.5.1. A Análise de Lista de Palavras em Ordem de Frequência 

 

Depois de processadas as listas de palavra por ordem de frequência de todos 

os corpora, selecionei as 200 primeiras palavras de cada lista pra estudo. A escolha 

das 200 primeiras palavras justifica-se pelo fato de as ocorrências a partir desse 

número serem esparsas e não permitirem um agrupamento funcional ou semântico.  

A premissa para definir os processos materiais como objeto central da análise 

está no princípio de que a realidade é construída de processos (HALLIDAY, 1994, 

p.106) e constituem o centro de gravidade para a análise ideacional. Além dos 

processos, representados por verbos, foram analisadas outras palavras sob a ótica 

dos elementos que constituem uma análise ideacional: participantes e 

circunstâncias. 

Foram assim identificados quatro grupos de palavras que constroem a 

representação da experiência dos professores e alunos de aprender-ensinar inglês 

na escola pública: 

(i) pronomes e substantivos que se referem às representações dos 

participantes;   

(ii) verbos que representam as ações docente e discente manifestas por 

meio de processos;   

(iii) escolhas lexicais relacionadas a outros participantes (beneficiário, 

escopo ou meta) e a circunstâncias em orações materiais, construindo 

a representação dos conteúdos,  dos recursos, da formação do 

professor e dos alunos de inclusão; e 

(iv) adjetivos e intensificadores que representam atributos em orações 

relacionais. 

 

O significado que os itens léxico-gramaticais apresentados acima constroem 

são considerados a partir da análise norteada pela metafunção ideacional que tem 

os processos como centro de gravidade, neste estudo os processos materiais em 

particular, e dos significados por eles construídos na representação da prática 
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pedagógica que permeia a experiência de ensinar-aprender inglês na escola pública 

nos contextos municipal e estadual. Como aponta Gouveia (2009, p. 30) 

as funções da linguagem, ou metafunções, dão lugar a componentes 
gramaticais, sendo que tais componentes conjugam redes de sistemas de 
escolhas de caracterização semântica. Ora, estes sistemas de escolhas que 
se conjugam em cada uma dessas componentes, sendo de natureza 
lexicogramatical, podem ser descritos per se e o modo como podem ser 
descritos depende do grau de refinamento da análise ou da descrição que 
se estiver a efectuar.  

 

Em uma análise inicial das ocorrências de verbos nos corpora, foram 

agrupadas as ocorrências por tipo de processo que permitiu identificar e inventariar 

entre as 200 palavras mais frequentes os tipos de processos e suas frequências 

conforme nos mostra a Tabela 2.2: 

 

Quantificação por Tipo de Processo 

 Total de Ocorrências no 
Contexto Municipal (EF1) 

Total de Ocorrências no 
Contexto Estadual (EF2 e 
EM) 

Tipos de 
Processos 

Professoras Alunos Professores  Alunos 

 Freq % Freq % Freq % Freq % 

Relacional 472 35,7 234 27,2 934 47,5 1002 30,7 

Material 362 27,3 245 28,6 410 20,9 875 26,8 

Mental 280 21,2 202 23,5 354 18,0 748 23,0 

Verbal 116 8,8 96 11,2 141 7,2 310 9,5 

Existencial 92 7,0 81 9,5 126 6,4 328 10,0 

Total 
Geral: 

1322 100 858 100 1965 100 3263 100 

Tabela 2.2 – Quantificação por Tipo de Processo 

 

Definiu-se ter o foco nos processos materiais por eles estarem diretamente 

relacionados à oração como representação de nossas experiências externas, isto é, 

do nosso fazer, e por, segundo Eggins (1994, p. 58), serem característicos da língua 

falada que tende a ter o foco nos atores humanos e processos de ação.  

Embora os processos relacionais sejam os mais frequentes, eles não fazem 

parte do escopo central de estudo pelo seu caráter descritivo de atributos, de posse, 

de circunstâncias e de identificação. Tais características dos processos relacionais 

não estão propriamente ligadas à representação de ações em sociedade em um 

determinado contexto de situação, ou seja, das práticas pedagógicas, foco de 

investigação deste estudo: o fazer do professor no discurso dos professores e 

alunos.  
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Ao tratar de determinados tópicos que compõem a representação da prática 

pedagógica que permeia a experiência de ensinar-aprender inglês na escola pública, 

outros tipos de processos são considerados para compor a representação, como é o 

caso do processo relacional ser que em seu caráter atributivo compõe, por exemplo, 

a representação do Caderno do Aluno, sub-tópico do tópico Recursos no discurso 

dos professores e alunos da rede estadual, e do processo mental cognitivo aprender 

que compõe a representação do tópico Conteúdos na representação dos alunos da 

rede municipal.  

 

2.5.2. A Análise das Listas de Concordância e Interpretação Tópicos que 

Compõem a Prática Pedagógica da Experiência de Ensinar-Aprender Inglês 

 

As listas de concordância dos processos materiais focais permitiram conduzir 

quatro níveis de análise: 

(i) dos significados que determinados processos materiais (fazer, 

trabalhar, dar e passar) constroem tendo em vista que seu significado 

geral é abrangente; 

(ii) dos atores sociais a eles associados; 

(iii) de identificação/interpretação dos tópicos contidos nas orações em que 

tais processos ocorrem; e 

(iv) de identificação/interpretação dos sub-tópicos que compõem os 

tópicos. 

 

A Figura 2.5 ilustra a lista de concordância das ocorrências do processo fazer 

no discurso dos alunos da rede municipal e a identificação dos atores sociais a elas 

associados por meio de uma letra: Professor = P e Aluno = A. Para identificar outros 

atores sociais foi usada a letra O: 
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Figura 2.5 – Lista de Concordância – Exemplo de Codificação dos Atores 

 

  Foi usada a coluna Set para a codificação, essa coluna aceita apenas uma 

letra. Ao clicar sobre a barra na coluna Set, o programa agrupa as ocorrências por 

código e as coloca em ordem alfabética. 

Ao acessarmos as listas de ocorrências por meio do concordanciador, 

podemos classificar, codificar, cada ocorrência e agrupá-las de acordo com o tópico 

presente na oração ou excerto. A noção de tópico, embasada em Brown & Yule 

(1983, p.68), está relacionada às representações do conteúdo do discurso. Os 

autores consideram como tópico no discurso a informação que o falante compartilha 

(BROWN & YULE, 1983, p.68). 

Martin & Rose (2003, p.66) em seus estudos sobre ideação, que tem o foco 

no conteúdo do discurso e como nossa experiência da realidade, material e 

simbólica, é construída no discurso, identificaram nos textos que estudaram que 

cada texto contém tópicos mais específicos dentro de um campo mais amplo.  

Diante do exposto, o campo mais amplo dos textos deste estudo é a 

experiência de ensinar-aprender inglês na escola pública que é constituído de 

tópicos mais específicos, os quais neste estudo nos Capítulos 3 e 4, chamamos de 

tópicos. 

A Figura 2.6 ilustra a mesma lista de concordância onde as ocorrências foram 

codificadas de modo que os tópicos que compõem o campo do discurso, isto é, 

sobre o que se fala, fossem mapeados.  Assim, usando a coluna Set, codifiquei cada 

um dos tópicos associado a cada ocorrência que compõe a representação da prática 

pedagógica, presente tanto no discurso dos professores como no discurso dos 
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alunos por meio de uma letra, a saber: Procedimentos = P; Conteúdo = C; Avaliação 

= A;  Recursos = R; e Outros = O.  

No discurso dos professores há outros dois tópicos compondo a 

representação os quais também foram codificados com uma letra: Formação do 

Professor = F e Alunos com Deficiência e Necessidades Educacionais Especiais 

(doravante NEE17) = I, comumente chamados de Alunos de Inclusão. O tópico 

Formação fez parte do roteiro da entrevista e, muitas vezes, emergiu naturalmente 

durante a entrevista, sem que eu precisasse fazer uso da pergunta do roteiro. Por 

outro lado, o tópico Alunos com Deficiência e NEE emergiu nas primeiras entrevistas 

e, dada sua relevância, passei a perguntar sobre ele quando o mesmo não emergiu 

naturalmente no decorrer da conversa.  

No discurso dos alunos, além dos tópicos também identificados no discurso 

dos professores, dois tópicos menos frequentes, mas de igual relevância para este 

estudo foram Regras de Conduta = H e (In)disciplina = D. 

Para tratar dos sub-tópicos que compõem os tópicos, copiei e colei todas as 

ocorrências codificadas com cada tópico em planilhas Excel para que todas as 

ocorrências, por exemplo, de Procedimentos identificadas nas listas de 

concordâncias dos processos materiais focais pudessem ser visualizadas e 

analisadas juntas. 

 

                                                           
17

 Conceito adotado e redefinido a partir da Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) 

(http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf ) para abranger todas as crianças e jovens 
cujas necessidades envolvam deficiências ou dificuldades de aprendizagem. 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf


Metodologia da Pesquisa 95 

 

 

Figura 2.6 – Lista de Concordância – Exemplo de Codificação dos Tópicos 

 

O mesmo procedimento acima foi utilizado para codificar os significados dos 

processos que expressavam um sentido mais amplo como, por exemplo, o processo 

material fazer. Todos os processos receberam o mesmo tratamento e geraram as 

tabelas presentes nos Capítulos 3 e 4. 

Tendo apresentado a orientação metodológica, bem como os procedimentos 

adotados para análise e interpretação dos dados, nos Capítulos 3 e 4, a seguir, 

apresento a análise, interpretação e discussão dos dados. 
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Capítulo 3 – O Discurso dos Professores  
 

“O radical, comprometido, com a libertação dos homens, não se deixa 
prender em “círculos de segurança”, nos quais aprisione também a 
realidade. Tão mais radical, quanto mais se inscreve nesta realidade para, 
conhecendo-a melhor, melhor poder transformá-la. 
Não teme enfrentar, não teme ouvir, não teme o desvelamento do mundo. 
Não teme o encontro com o povo. Não teme o diálogo com ele, de que 
resulta o crescente saber de ambos. Não se sente dono do tempo, nem 
dono dos homens, nem libertador dos oprimidos. “Com eles se compromete, 
dentro do tempo, para com eles lutar.” (FREIRE, [1968] 2005, p. 28) 

 

Neste capítulo, apresento as análises, interpretações e discussões da relação 

entre o uso de processos materiais no discurso dos professores e a representação 

da prática pedagógica que permeia a experiência de ensinar inglês na escola pública 

nos contextos municipal e estadual de um município da Grande São Paulo. Tendo 

ouvido os professores nos encontros propiciados pelas entrevistas em busca de 

melhor conhecer suas realidades, as análises do discurso dos professores 

permitiram identificar, de acordo com os procedimentos descritos no Capítulo 2, os 

tópicos que compõem a representação da prática pedagógica, os quais são: 

Procedimentos, Conteúdos, Avaliação e Regras. Outros dois tópicos também 

foram investigados, os quais exercem influência significativa sobre essa prática: 

Formação do Professor e Alunos com Deficiência e NEE. O tópico Formação do 

Professor fez parte do roteiro da entrevista, mas muitas vezes emergiu naturalmente 

durante a conversa e o tópico Alunos com Deficiência e NEE emergiu durante os 

relatos das experiências. O ponto central da análise baseia-se no princípio de que a 

realidade é constituída de processos (HALLIDAY, 1994, p.106) que configuram o 

centro de gravidade da análise ideacional. Os processos materiais mais frequentes 

que constroem a representação de nossas experiências externas são o ponto central 

das análises. 

Deste modo, a primeira pergunta geral de pesquisa, suas sub-perguntas 

específicas e a segunda pergunta de pesquisa são respondidas em cada seção 

deste capítulo. A saber: 

 

1. O que os processos materiais presentes no discurso dos professores de 

inglês da rede municipal e estadual nos revelam a respeito da representação 

das práticas pedagógicas que permeiam suas experiências de ensinar inglês? 

1.1. Quais são os processos materiais mais recorrentes? 
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1.2. Quais significados esses processos constroem? 

1.3. Quais são os atores sociais vinculados a esses processos? 

1.4. Quais tópicos emergem e compõem a prática pedagógica desses 

professores? 

 

2. Quais práticas pedagógicas percebemos legitimadas no discurso dos 

professores? 

 

A discussão a respeito da relação entre os tópicos presentes nas 

representações da experiência de ensinar-aprender inglês no discurso dos 

professores e dos alunos e suas implicações para o trabalho do professor, bem 

como para a formação inicial e continuada de professores de inglês acompanham as 

análises linguísticas à luz de Bernstein (1971, [1990] 1996, [1996] 2000) e seus 

seguidores, Vygotsky (1978, 2003) e seus seguidores e Kumaravadivelu (2003).  

Embora tenha elegido os processos materiais como ponto central das 

análises, outros processos materiais não elencados entre os mais frequentes e 

outros tipos de processos (mentais, verbais e relacionais) presentes no entorno das 

ocorrências dos processos materiais focais tecem a representação e a construção 

dos significados da experiência de ensinar-aprender inglês nos contextos em 

questão. A segunda pergunta geral de pesquisa, cujo foco é a (des)legitimação de 

práticas representadas no discurso dos professores, é abordada ao longo das 

sessões onde os tópicos são tratados. 

 

3.1. Os Processos Materiais Mais Frequentes 

 

 A fim de responder à primeira sub-pergunta da primeira pergunta geral de 

pesquisa, observamos que ao analisar a lista de palavras, por ordem de frequência, 

dos textos das entrevistas conduzidas com os professores, foi identificado um 

conjunto de processos materiais que ocorrem com mais frequência no discurso 

desses atores sociais e que constituem foco para a análise da representação da 

prática pedagógica isto é, do fazer, da ação social dos professores da rede 

municipal e estadual. Na Tabela 3.1, nota-se que a representação do fazer dos 

professores tanto da rede municipal como estadual, gira em torno dos processos 
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fazer, trabalhar, dar, passar, ver e ensinar. Há outros processos materiais que não 

são tão frequentes ou comuns aos dois grupos de professores, mas que, na análise 

dos excertos, podem ser identificados no entorno das ocorrências das escolhas dos 

processos materiais mais frequentes e, portanto, tecem esse fazer. 

Apresento, primeiramente, a análise comparativa dos dois grupos de 

professores e, em seguida, apresento análises individualizadas para o contexto 

municipal e estadual, uma vez que cada contexto apresenta algumas 

particularidades. Observa-se que os processos fazer, trabalhar, dar, ensinar, passar 

e ver correspondem a mais de 70% da representação nos dois contextos, municipal 

e estadual. 

 

PROCESSOS MATERIAIS  

 
 
 

Processos 

No discurso das 
professoras da Rede 

Municipal  
(EF1) 

No discurso dos 
professores da 
Rede Estadual 

(EF2/EM) 

Freq.  % N
o. 

Txt 
Freq.  % N

o. 

Txt 

fazer 87 24,0 5 117 28,5 5 

trabalhar 78 21,5 5 107 26,1 5 

dar 40 11,0 5 45 11,0 5 

ensinar 24 6,6 5 15 3,7 3 

passar 20 5,5 5 30 7,3 5 

ver 6 1,7 5 8 2,0 4 

% Parcial 70,3  78,6  
 cantar 27 7,5 4 - - - 

escrever 22 6,0 4 - - - 

usar 15 4,2 4 - - - 

colocar 7 2,0 3 - - - 

pegar - - - 40 9,7 5 

sair - - - 15 3,7 4 

       

Outros 36 10,0 4 33 8,0 4 

Total: 362 100  410 100  

Tabela 3.1 –  Processos Materiais no Discurso dos Professores 

 

Os processos mais frequentes fazer e trabalhar , assim como os processos 

dar e passar, podem carregar diferentes significados nos contextos em questão ao 

construir a representação da experiência de ensinar inglês dos professores. A fim de 

melhor compreender os significados por eles construídos, viu-se a necessidade de 

analisar as ocorrências desses processos.  

Constatou-se também a necessidade de verificar as perguntas que foram 

feitas durante a entrevista e os processos usados em meu discurso, de modo a 
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investigar até que ponto os processos que utilizei teriam interferido e influenciado o 

discurso dos professores na construção dos significados. As minhas perguntas 

iniciais continham os processos verbais contar e falar, como se pode verificar nos 

exemplos abaixo: 

Bom, eu queria que você me contasse também um pouquinho da sua experiência na prefeitura, 
dando aulas pra essas crianças desde 2004 quando você começou, né? 

Agora eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência como professor de inglês na 
rede pública, tá. 

Então me fala um pouquinho da sua experiência aí como professor, ensinando inglês na escola 

pública. 

Agora, pensando aqui na sua experiência com fundamental I, me conta um pouquinho como que é. 

Tá. Me fala então um pouquinho da sua experiência com o médio. 

As perguntas feitas após a pergunta inicial, isto é, feitas para explorar um 

determinado tópico mencionado pelo professor, contêm os processos materiais 

trabalhar, fazer e ensinar com mais frequência, como ilustro a seguir:  

Bom, com o material que você tem à disposição o que você percebe, assim, o que você percebe que 
você consegue ensinar e que os alunos conseguem aprender? 

Como é pra você nas aulas de inglês trabalhar com essas crianças (Alunos com Deficiência e NEE)? 

Você faz alguma coisa diferenciada da quarta? 

Como é ensinar? O que você trabalha com essas crianças? 

 

Esses processos foram muitas vezes usados pelo professor anteriormente em 

sua fala. Porém, o fato desses processos estarem presentes no meu discurso não 

significa necessariamente que eles tenham influenciado o discurso do professor 

como ilustra o exemplo:   

Pesquisadora:   E como que é trabalhado esse texto assim? Os alunos fazem cópias? 
           Estela:  Um texto, um textinho pequeno eu passo na lousa, um texto maior eu tenho as 

minhas cópias empresto e eles copiam no caderno as minhas cópias de xérox. 

 

Identifiquei apenas um exemplo no qual a professora usa várias vezes o 

processo trabalhar usado na minha pergunta que pode ter influenciado sua fala: 

Pesquisadora:  Como é ensinar? O que você trabalha com essas crianças? E o que você trabalha? 

             Maitê: Então, a gente acaba trabalhando muita coisa porque você acaba não só 
trabalhando com o inglês, você tem que trabalhar também um pouquinho de 
português, tem que trabalhar um pouquinho de educação mesmo deles, né, formar o 
cidadão. Então, a gente trabalha muita coisa, não só o idioma, a organização, senão 
eles não são capazes de aprender. 
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O exposto acima indica que, mesmo que os processos mais frequentes no 

discurso dos professores estejam presentes nas minhas perguntas de 

esclarecimento e exploração de um tópico, seus usos foram influenciados pela fala 

anterior do professor e, quando não o foram, não exerceram influência significativa 

na resposta dada pelo professor. 

 

Por meio das listas de concordância pôde-se ter acesso às orações e seu 

entorno onde tais processos ocorreram para, assim, interpretar e mapear seus 

significados em seu contexto de uso, os quais passam a ser apresentados. 

 

3.2. Os Significados Construídos Pelos Processos Materiais Mais Frequentes 

 

 Pela análise das linhas de concordância, verifiquei que o significado mais 

recorrente dos processos fazer, trabalhar, dar e passar é o de ensinar, tanto no 

contexto municipal (M) como no estadual (E), conforme Tabela 3.2: 

  

 
Significado 

fazer trabalhar dar passar  
Total 

 
% M E M E M E M E 

Ensinar  25 30 52 68 32 39 8 5 259 49,5 

Escrever 6 - - - - - - 8 14 2,8 

Estudar 8 21 - - - - - - 29 5,5 

Fornecer - - - - 4 3 - 1 8 1,5 

Incentivar 5 8 - - - - - - 13 2,5 

Realizar tarefa 6 8 - - - - - - 14 2,7 

Usar (recurso) - 1 13 31 3 - 3 4 55 10,5 

Outros 37 50 13 8 1 3 9 10 131 25,0 

Sub-totais: 87 118 78 107 40 45 20 28 523 100 

Totais: 205 185 85 48 523  

Tabela 3.2 - Significados Construídos pelos Processos Fazer, Trabalhar, Dar e Passar 
       no Discurso dos Professores 

 

 

Os exemplos a seguir são prototípicos do uso desses processos: 

 

Porque ... cada escola tem um professor que ... faz à sua maneira. É um GRANDE problema da rede. 
Maitê 

Cada escola tem um professor que faz à sua maneira 

Ator Pr: 
Material 

Circ: Modo - 
qualidade 

Possuidor Pr: relacional Possessivo  Possuído 

 

Legenda: 
M = Rede Municipal (EF1) 
E = Rede Estadual (EF2/EM) 
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“Então a gente trabalha basicamente VOCABULÁRIO, né? Então as palavrinhas BÁSICAS...” Maitê 

 a gente trabalha basicamente  VOCABULÁRIO, né? 

Ator Pr: Material Transformativo Circ: Modo -Qualidade Escopo 

 
 
 
 
 “... e a gente trabalha - eu pelo menos trabalho muito com antônimo, sinônimo.” Estela  

a gente trabalha muito com antônimo, sinônimo. 

eu pelo menos trabalho 

Ator Pr: Material Transformativo Circ: Modo - Grau Escopo 

 
“Então, por exemplo, eu dou meio de transporte, ...” Melissa 

eu dou meio de transporte 

Ator Pr: Material Transformativo Escopo 

 

“ ... se você não tiver a didática, se você não tiver um domínio da sala, você não vai conseguir passar 
aquilo que você sabe”. Erika 

Se você não tiver a didática, se 

você não tiver um domínio da 

sala, 

você não vai conseguir passar aquilo que você sabe 

Circ: Contingência – condição Ator Pr: material transformativo Escopo 

 

 

Os exemplos acima mostram que o significado presente em todas essas 

orações tende a ser o de ensinar, ou seja, para representar sua ação social de 

ensinar inglês, os professores fazem uso de diferentes processos fazer, trabalhar, 

dar e passar. No momento em que assumo o ensinar como um processo social não 

dissociado do aprender e, portanto, configura-se o processo ensinar-aprender, o fato 

de esses processos carregarem esse significado não garante que determinado 

conteúdo ou alguma competência seja necessariamente aprendida. 

Nos próximos excertos, vemos o fazer dos professores sendo representado 

por meio de um uso metafórico do processo dar, em dá pra você fazer, que pode ser 

interpretado como você pode fazer, isto é, há a possibilidade de que algumas coisas 

possam ser feitas. Embora não sejam orações materiais, elas tratam da 

representação do fazer dos professores: 

 

“... depende da inclusão, o DI, por exemplo, dá pra você fazer algumas outras coisas.” Mariana 

Dá pra você fazer algumas outras coisas. 

Você  pode fazer 

Ator Pr: Material Meta 

 

Legenda: 
Pr = Processo 
Circ = Circunstância 
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 “Muito bom! É ... dá para os alunos criarem diálogos, dá para os alunos criarem roteiros. Dá pra 
fazer uma infinidade de coisas. SÓ QUE eles não pensaram que numa escola estadual, você tem 
uma problemática ENORME com relação aos alunos,...” Estefânia 

Dá pra fazer uma infinidade de coisas. 

Você Pode fazer 

Ator Pr: Material Meta 

 
 

A professora Mariana, da rede municipal, descreve que o professor pode 

ensinar algumas coisas aos alunos com deficiência e NEE, e a professora Estefânia, 

da rede estadual, faz referência ao Caderno do Aluno e o que o professor pode 

fazer, ou seja, que é possível ensinar com o material didático em questão, porém 

apresenta as limitações contextuais para o efetivo uso desse material. 

O processo fazer constrói outros três significados: o de estudar/participar para 

representar a formação do professor; incentivar o aluno a aprender; e descreve a 

realização de tarefas, apresentados no Quadro 3.1: 

 

Outros Significados do Processo Fazer no discurso dos Professores 

Significado Exemplos 

Estudar / Participar 
= fazer um curso 

“E eu fui fazer Letras porque eu já dava aula de inglês.” Mariana 
“Fiz assim cursos online, né, pela Secretaria de Educação...” Erika 

Incentivar o aluno “E assim, a gente - porque assim, eu busco fazer a criança participar de 
alguma forma”. Maitê 
“O meu objetivo é fazer eles começarem a gostar do inglês.” Evandro 

Realizar tarefas “E as crianças participam também. Se eu faço máscaras, aquela criança 
que sabe mais ajuda a inclusão” Melissa 
“A sexta série, o assunto é voltado pra atividades de lazer, 
entretenimento. Então nós fizemos um folder no começo do ano. “Ó 
vocês vão criar uma atividade de lazer ...” Erika 

Quadro 3.1 – Outros Significados do Processo Fazer no Discurso dos Professores 

 

Conforme descrito no Capítulo 1, os processos materiais podem ser 

transformativos ou criativos (Halliday & Mathiessen, 2004, p.184-185). Sendo assim, 

o fazer com o significado de estudar e incentivar o aluno configura-se um processo 

material transformativo, cujo resultado é a mudança de algum aspecto de um ator ou 

meta; ao passo que o fazer como realizar tarefas é entendido como um processo 

material criativo que traz à existência uma meta: máscaras e um folder. 

Observe-se que esse fazer, do ponto de vista da ação social dos professores, 

pode trazer implícita uma ordem prescrita recebida, fazendo parte das regras 

hierárquicas, a serem seguidas, ou um fazer voltado para procedimentos que podem 

não implicar em desenvolver um instrumental para habilitar os alunos a 

desenvolverem competências linguísticas. Em contrapartida, não foram identificados 

processos que sugerissem ações que pudessem proporcionar oportunidades de 
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desenvolvimento cognitivo como ajudar, auxiliar, propor, ou sugerir que indicam uma 

ação que pode acompanhar uma proposta de desenvolvimento de competências. 

O processo trabalhar tem também o significado de usar um recurso e o 

processo dar de fornecer um recurso, como podemos identificar a seguir: 

 

“Eu trabalho musiquinha com eles, coisa de criança, fácil, ...” Mariana 
 

Eu trabalho musiquinha  com eles 

Ator Pr: Material Meta Circ: acompanhamento 

 
“E essa apostila é desse jeito, nós vamos ter de trabalhar com ela, e tão cobrando da gente, tá?”  
Evandro 
 

nós vamos ter de trabalhar com ela 

Ator Pr: Material Circ: acompanhamento 

 
 
 “Mas assim, a maioria das xerox a prefeitura não dá, você tem que tirar do seu bolso.” Mônica 
 

a maioria das Xerox a prefeitura não dá 

Escopo Ator Pr: Material 

 

O processo passar, além do significado de ensinar, constrói o significado de 

escrever na lousa nos dois contextos, municipal e estadual, ilustrado no seguinte 

exemplo: 

 

“Porque ... passar o livro pro aluno pra ele ficar copiando, não gosto” Mariana 

passar o livro pro aluno pra ele ficar copiando, não gosto 

Fenômeno 
Pr: Mental – emotivo 

Experienciador elíptico (eu) 

 

No exemplo acima, a representação da ação de passar o livro configura-se o 

Fenômeno em uma oração mental, enquanto que nos próximos exemplos o passar é 

o processo de uma oração material, isto é, o professor escreve o texto na lousa para 

o aluno copiar:  

 

“Então, o que que eu fiz? Eu passava o texto, né, e, é, estimulava - primeiro eu comecei a estimulá-
los a procurar palavras ...”  Eduarda 
 

Eu  passava o texto 

Ator Pr: material Escopo 

 
 
  
“... porque pro aluno nunca mandou. Então, o quê que a gente fazia? Pegava aqueles livros, passava 
o texto na lousa, procurava ler com eles, a maioria se escondia porque não queria falar ...” Estefânia 
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[Eu] passava o texto  na lousa 

Ator Eliptíco Pr: Material Escopo Circ: Localização - Lugar 

 

Neste estudo o processo cantar integra o grupo dos processos materiais, 

tendo em vista que Halliday & Mathiessen (2004, p.251) o incluem no grupo por eles 

denominado de próximo ao material, “near material”, isto é, um processo 

comportamental cujo participante pode ser interpretado como a meta das orações 

materiais quando se trata de posturas corporais e atividades de lazer, como vemos 

no exemplo a seguir: 

 

“E eu canto música pra tudo, tudo tem uma música.” Miriam 

Eu canto música  pra tudo 

Ator Pr: material meta Circ: Causa - Propósito 

Comportante Pr: Comportamental 

 

No contexto estadual, o cantar aparece no discurso de apenas um professor: 

 

“A gente canta a musiquinha dos cumprimentos.” Evandro 

A gente canta a musiquinha dos cumprimentos 

Ator Pr. Material Meta 

 

O cantar trata-se, assim, de um meio adotado pelos os professores para que 

a aprendizagem seja mais prazerosa aos alunos. Porém, no contexto estadual essa 

prática parece não poder ser suficientemente explorada, como veremos no discurso 

dos professores do estado quando da apresentação e discussão dos tópicos 

Procedimentos e Recursos, ou seja, como a prática pedagógica se desenvolve e 

com quais recursos. 

O processo escrever está relacionado ao ato de escrever propriamente dito 

como ilustra o exemplo abaixo: 

“Eu desenho os animaizinhos, né, (...) escrevo o nome deles em inglês, ...”  Mariana 

Eu desenho os animaizinhos escrevo o nome deles em inglês 

Ator Pr: material Escopo Pr: material escopo 

 

O processo desenhar, embora não esteja relacionado no conjunto de 

processos materiais de destaque, ocorre no entorno da ocorrência do processo 

escrever e, assim, tece a construção do significado no contexto junto com o 

processo fazer que, no contexto das escolas de EF1, na rede municipal, compõem a 

representação do desenhar por meio da escola fazer um desenho. 
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No contexto estadual, o processo escrever não se encontra entre as 200 

palavras mais frequentes da lista de palavras das entrevistas dos professores, mas 

tem um significado mais cognitivo de produzir um texto que resuma o conteúdo de 

um texto lido e, portanto, pode ser interpretado como processo mental cognitivo: 

 
Tem uma turma que ficou super feliz quando eu falei assim: “Agora vocês vão escrever pra mim o 
que vocês entenderam do texto.” Eles conseguiram escrever praticamente tudo. “Professora eu 
consegui sem usar dicionário!” Então pra eles, aquilo foi o máximo. Erika 

Eles conseguiram escrever praticamente tudo. 

Atores Pr: Mental cognitivo Circ: Modo Escopo 

 
“... por exemplo, lá nós temos alunos que não conseguem ler, não conseguem escrever, não 
conseguem aprender, e estão inseridos no meio dos demais por conta da inclusão.” Evandro 

Alunos que não conseguem escrever 

Atores Pr: Mental cognitivo 

 
 

Os professores de EF1, na rede municipal, usam o processo usar para 

descrever o que usam e não usam. A maioria diz não usar ou usar muito pouco o 

livro fornecido pela prefeitura e, portanto, buscam outros recursos, como ilustram os 

exemplos a seguir: 

 

“Então, tentar usar os brinquedos que as crianças TRAZEM, né, figurinhas ...”  Maitê 
 

tentar usar os brinquedos que as crianças TRAZEM 

Pr: Material Escopo 

 
“Eu não uso esse livro. Eu uso esse livro pra pegar alguns temas ...”  Mônica 
 

Eu não uso esse livro  

Eu uso esse livro pra pegar alguns temas 

Ator Pr: Material Escopo Circ: Causa - Propósito 

 

 

 O processo usar é outro processo que não figura entre as 200 palavras mais 

frequentes nos textos das entrevistas com os professores do estado, mas é 

encontrado no entorno das ocorrências dos processos materiais focais. A título de 

ilustração, vemos abaixo dois dos sete exemplos encontrados: 

 

“Antes disso eu era muito metódica, eu ficava mais com a gramática, né? Não usava muito texto. 
Primeiro que eu não tinha material, então era tudo, às vezes eu queria passar um texto, tinha que 
encher a lousa. Era uma aula só pra copiar.” Erika 
 

Não usava muito texto. 

Pr: Material Escopo. 

Ator: Eu => elíptico   
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No exemplo acima a professora fala do material que não costumava usar 

antes da vinda do Caderno do Aluno. No próximo exemplo, o professor faz 

referência ao uso desse material, mas aponta para os problemas de logística que 

podem ocorrem na entrega do material: 

 

 
“Como, por exemplo, as sexta séries, eu tô usando o livrinho de... do aluno, livro de aluno, só que 
tem algumas sextas que ficaram sem, não veio. Entendeu?” Evandro 

 
Eu tô usando o livrinho de .. do aluno, ... 

Ator Pr: material Escopo 

 

Tanto no discurso dos professores da prefeitura como dos professores do 

estado, o uso de colocar constrói o significado de usar e/ou escrever, ressaltando 

que esse também é um processo cuja frequência não se destaca na lista de 

palavras das entrevistas com os professores da rede estadual: 

 
“Então dá os números, coloca os números pra somar, pra diminuir, escreve o nome do número.” 
Maitê 

coloca os números pra somar, pra diminuir 

Pr: material Escopo Circ: Causa - Propósito 

 
 
E ... eu tenho essa dificuldade, eu tinha até o ano passado, que não tinha - a gente não tinha livro, 
então era  lousa, explicação, aquilo que eu achava importante eu colocava, né? Erika 
 

aquilo que eu achava importante eu colocava 

Escopo Ator Pr: material 

 

As ocorrências acima me remetem à concepção bancária de Freire 

([1968], 2005), segundo a qual o aluno é um receptáculo, em tese, passivo à ação 

de quem deposita. Essa discussão é mais explorada quando da análise e discussão 

dos tópicos que compõem a representação da prática pedagógica dos professores 

do EF1. 

No que se refere ao uso do processo ver, a maior parte das ocorrências é do 

tipo mental, mas foram identificadas ocorrências do tipo material (vide Tabela 3.1) 

por enquadrarem-se no modelo Ator + Processo + Meta. Halliday & Mathiessen 

(2004, p. 199) recomendam aplicar esse modelo para interpretar um processo 

quando há dúvidas quanto à sua natureza, isto é, se seria material ou mental. 

Podendo ser identificada uma meta, o processo, então, é interpretado como 
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material. No exemplo abaixo, a professora descreve seu procedimento para verificar 

se as crianças realizaram as tarefas: 

“E é isso que eu faço. Eu vejo um por um, eles falam pra mim o que a gente aprendeu.” Miriam 
 

Eu vejo um por um 

Ator Pr: material Meta 

 

No próximo excerto, a professora exemplifica um assunto que foi visto, que foi 

abordado, em um dos textos que serviram de recurso para o seu trabalho em aula, 

escolhido a fim de aproximar texto e realidade vivida, ou seja, o trabalho com aquele 

texto e os Jogos Olímpicos que se vivia por meio dos meios de comunicação 

naquele momento: 

  
“... eu sempre parto de um tópico e de um texto, um texto sobre aquele tópico. Por exemplo, agora 
esse mês de agosto nós vimos os Jogos Olímpicos.” Estela 
 

agora esse mês de 

agosto 

nós vimos os Jogos Olímpicos 

Circ: tempo Ator Pr: material Meta 

 

O uso do processo ver com o significado de estudar, trabalhar, denota a ideia 

de  que o que é visto pode não ser necessariamente aprendido ou internalizado. 

No contexto estadual, destaca-se o uso do processo pegar por meio do qual 

os professores referem-se a assumir turmas, a usar um material ou a escolher um 

conteúdo a ser trabalhado. Vejamos os excertos a seguir que ilustram esses 

significados: 

 

“Então eu pego o que tem. Eu começo pegando o colegial primeiros, segundos e terceiros, aí se 

faltou classe eu pego oitava, se faltou, se tem sétima lá, aí eu pego sétima. Cê entendeu?” Estela 

Eu pego O que tem 

Ator Pr: Material Escopo 

 

“Eu, no caso do professor de inglês, pego e consigo entender rapidamente, mas as crianças da 

sétima série pega (sic) esse livro, abre ali, eles não entendem nada.” Evandro 

as crianças da sétima série pega esse livro 

Ator Pr: material Escopo 

 

“Então, ... eu geralmente trabalho ou com desenho, ou eu pego uma palavra, peço pra eles procurar 

no dicionário. Eu não posso trabalhar exatamente igual como eu trabalho com os outros.” Erika 

eu pego uma palavra 

Ator Pr: material Escopo 
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 A professora Erika apresenta recursos e procedimentos que utiliza para poder 

lidar com o perfil dos alunos com deficiência e NEE de forma diferenciada, visto não 

ser possível propor-lhes as mesmas tarefas apresentadas para o grupo. 

Foram identificadas apenas duas ocorrências do processo pegar com o 

significado mental de entender ou aprender no discurso de um professor apenas, 

como podemos verificar a seguir: 

 

“A inclusão não. Eles tentam participar, tal, mas eles não conseguem assimilar. Mas os outros 
pegam. Mesmo os que não gostam muito de inglês, mesmo os que não gostam muito de estudar. (...) 
As crianças da escola pública começam na quinta-série, ainda que venha da escola municipal,  o 
inglês, tal, mas eles pegam o inglês, ali, de verdade, na quinta-série.” Evandro 
 

eles pegam o inlgês ali, de verdade na quinta-série 

Experienciador Pr: Mental Fenômeno Circ: Modo – qualidade Circ: Tempo 

  

Ao dizer que “eles pegam o inglês”, o professor parece conceber a ação como 

algo que está fora do aluno, disponibilizado a ele por alguém ou por algum meio, ou 

seja, resgatamos aqui a concepção de transmissão apresentada por Bernstein 

([1990] 1996, p.107) a qual tem interface com a concepção de uma educação 

bancária freireana. Por outro lado, ao dizer “aprender o inglês” o professor parece 

conceber a ação como algo que envolve o aluno e, ao mesmo tempo, o próprio 

professor e os demais alunos, pois para aprender é preciso que alguém, por meio de 

procedimentos e recursos, interaja com o aluno para que o ensinar-aprender 

aconteça. Assim, o que se percebe ausente na representação por meio do processo 

pegar é a proposta de desenvolvimento e construção do conhecimento por meio de 

uma interação efetiva que venha proporcionar a internalização (VYGOTSKY, 1978, 

p.57) do que foi ensinado e que, ao longo do processo, possa se identificar produtos 

criativos (MORAN & JOHN-STEINER, 2003, p.75) que de fato promovam a inserção 

do aprendiz no mundo, de forma libertadora, por meio da língua inglesa. 

Outro processo que se destaca nos textos dos professores do estado é o sair 

que tem o significado material de terminar uma etapa ou de se movimentar em um 

lugar. Os exemplos abaixo ilustram tais significados: 

 

“O começo não foi fácil, porque as turmas eram bem rebeldes. E ... é assim, quando você sai da 

faculdade, você sai com diversos ideais, né? E daí, você chega numa sala de aula que assim, é, 

não é só a falta de estímulo das pessoas, mas a rebeldia, a falta de respeito, tudo isso. Então, é, o 

que você idealizou acaba, é, caindo por terra literalmente, né? E você dá o conteúdo que você acha 

que, que você analisando o perfil, dá, né?” Eduarda 
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quando você sai da faculdade, Você sai com diversos ideais 

Circ: tempo Ator Pr: material Meta 

 

“Eu entro na sala, eu já falo: „Pessoal nós temos só duas aulinhas de inglês por semana, então, 

durante as aulas de inglês nós não vamos sair pra banheiro, não vamos sair pra beber água. 

Essa é a linha, tá?‟ Eles já acostumaram com isso, nem pedem mais.” Evandro 

durante as aulas de inglês nós não vamos sair  pra banheiro 

não vamos sair pra beber água 

Circ: tempo Ator Pr: material Circ: Propósito 

 

 No exemplo acima, vemos que o professor explicita as regras hierárquicas. 

Apresentando o motivo para tal regra, o professor faz uso de sua autoridade e deixa 

claro que não será permitido sair durante a aula, o que configura uma regra 

hierárquica (BERNSTEIN, [1990] 1996, p.96, 98-99), a qual estabelece quem detém 

o poder e faz essa tomada de decisão. Essa discussão é expandida quando da 

análise do tópico Regras. 

Tendo respondido à sub-pergunta 1.2, cujo foco é o significado que os 

processos materiais focais constroem no discurso, apresento na seção a seguir os 

atores sociais vinculados a esses processos materiais mais frequentes. Ressalto 

que as discussões sinalizadas e iniciadas nesta seção são exploradas e 

aprofundadas na seção 3.4.  

 

3.3. Os Processos Materiais e os Atores Sociais 

 

Respondendo à sub-pergunta 1.3, na Tabela 3.3 podemos verificar os 

processos materiais mais frequentes e os atores sociais a eles vinculados na 

representação dos professores de EF1 da rede municipal (M) e EF2 e EM da rede 

estadual (E). Ao analisarmos as listas de concordâncias dos processos materiais 

comuns aos professores dos dois contextos, observa-se o professor como ator 

social representado em cerca de 80% das ocorrências desses processos, ao passo 

que ao aluno cabe cerca de 12% dessa representação. Esse resultado pode ser 

considerado como esperado, uma vez que o professor discorre sobre sua 

experiência de ensinar inglês. Contudo, embora se saiba que o aluno é participante 

desse processo, parece-me curioso notar a baixa representação do aluno no 

discurso dos professores; e sugere que a representação do processo de ensinar 
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esteja centralizada no professor como transmissor, isto é, o professor faz, trabalha, 

dá, passa. 

 

Processos 
Materiais Professor Aluno 

Professor 
+ Alunos 

Outros  
 
Total 

 M E M  E M E M E  

Fazer 47 84 24 17 4 2 12 14 204 

Trabalhar 75 99 - 2 - 2 3 4 185 

Dar 39 39 - - - 1 4 5 88 

Passar 17 18 3 2 - - - 8 48 

Ensinar 23 15 - - - - 2 - 40 

Ver 3 1 1 2 2 5 - - 14 

Sub-Totais 204 256 28 23 6 10 21 31  
579 Totais 460 51 16 52 

% 79,4 8,8 2,8 9,0 100 

Tabela 3.3 – Os Atores Sociais e Processos Materiais no Discurso dos Professores  

 

 

Observou-se a alta frequência com que os professores se referem a si 

mesmos por meio do uso do pronome eu (801 ocorrências), ator das ações, de 

forma ativa, isto é, por meio de Ativação (VAN LEEUWEN, 2008, p.33) e 

individualização (VAN LEEUWEN, 2004, p. 37). A segunda escolha mais frequente é 

o uso do pronome você (457 ocorrências) como representação da própria 

professora e sua ação, sugerindo uma generalização e ao mesmo tempo 

indeterminação (VAN LEEUWEN, 2008, p. 35,39), por meio da qual o pronome você 

pode representar qualquer professor realizando determinada ação. Vejamos os 

exemplos a seguir: 

 

 “Então você trabalha muito com as questões temáticas: frutas, meios de transporte, a casa, escola, 
tudo dentro desses temas que você vai trabalhar e desenvolver as atividades.” Monica 
 
 “E também, ali você dá, vamos supor, eu traduzo o texto e depois eu dou as frases em inglês pra 
eles, tirado do texto. Estefânia 

 

O professor também faz referência à sua ação sugerindo que ela aconteça de 

forma coletiva pela escolha da expressão a gente (162 ocorrências) e nós (54 

ocorrências, apenas no discurso dos professores da rede estadual – EF2 e EM), 

portanto, apontando para uma representação menos frequente de um ator social que 

age coletivamente (VAN LEEUWEN, 2008, p.38). Essas são as três escolhas para 

Legenda: 
M = Rede Municipal (EF1) 
E = Rede Estadual (EF2/EM) 
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representar o professor mais frequentes, totalizando 1.351 ocorrências de 1.563 

apuradas. 

A partir da informação acima, tornou-se pertinente verificar como os alunos 

são sistemicamente representados no discurso dos professores. Os dados a 

respeito da representação desses atores sociais encontram-se compilados na 

Tabela 3.4. As duas formas mais frequentes de representação sistêmica dos alunos 

no discurso das professoras da rede municipal são como atores ou circunstância, 

em geral de acompanhamento. 

 Fazer Trabalhar Dar passar ensinar ver Total 

M E M E M E M E M E M E 

Ator 24 17 - 2 - - 3 2 - - 1 2 51 

Circunstância: 
Acompanhamento 

3 8 16 13 1 - - - 1 - - - 44 

Beneficiário - - - - 4 4 3 3 2 1 - - 16 

Meta 1 5 1 - - - 1 -  - - - 7 

Tabela 3.4 – A Representação dos alunos no Discurso dos Professores 

 

 

Aos alunos são representados como atores de processos materiais como 

vemos no excerto a seguir: 

“E assim, tem muita CRIANÇA que elas TEM problema de comportamento com a professora da sala, 
que elas não fazem absolutamente NADA e comigo elas FAZEM!” Maitê 

comigo elas FAZEM 

Circ: acompanhamento Ator Pr:material 

 
“Esse menino ele chegou num ponto que ele queria as lições, então eu tinha que xerocar, ele não 
escrevia, mas ele pegava e pintava, fazia os desenhinhos. Cantava, você via, assim, a felicidade no 
rosto dele.” 

“Por que o aluno ele faz o SARESP e você TEM - o SARESP desse ano, nessa semana, foi o 
caderno.” Eduarda 

O aluno - ele faz O SARESP 

Ator Pr: material Meta 

 

Percebe-se que os alunos na maioria das vezes estão representados na 

circunstância de acompanhamento (44 ocorrências), como ilustram os exemplos a 

abaixo, e menos como atores: 

“Tanto é que um dia eu fiz uma pesquisa com eles das revistas (...) palavras em inglês” Miriam 

Legenda: 
M = Rede Municipal (EF1) 
E = Rede Estadual (EF2/EM) 
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“... se ele tem síndrome de down, mas como que eu vou trabalhar com esse aluno com síndrome 
de down?” Mônica  

“Então, e eu comecei a trabalhar com eles muito o inglês instrumental, né?” Estefânia 

 Em seguida, observou-se o aluno como beneficiário. Apesar da oração 

material abaixo ter a função de circunstância de contingência – condição - na oração 

mental, nela pode-se verificar a criança como beneficiária da oportunidade criada 

pelo professor, representado pelo pronome você: 

“Então, você percebe que a criança, quando você DÁ oportunidade pra ela, você ... RECEBE o 
retorno,...” Mariana 

você  DÁ oportunidade pra ela 

Ator Pr: material Meta Beneficiário 

  

No exemplo a seguir foi identificado o ensino médio representando os alunos 

dessa fase escolar, presente em uma oração material integrante de uma 

circunstância de tempo: 

“E... outra coisa também veio, quando eu dei aula para o ensino médio, filmes.” Estefânia 

E... outra coisa 

também  

veio Quando eu dei aula para o ensino médio filmes 

Eu dei aula para o ensino 

médio 

Ator Pr: 

material 

beneficiário  

Escopo Pr: material Circ: Tempo Escopo 

 

 No próximo exemplo o professor problematiza a atenção que os alunos com 

deficiência e NEE, beneficiárias dessa atenção, necessitam em uma sala de aula 

numerosa: 

“... fica mais difícil ainda, porque você tem que voltar sua atenção pra uma criança ... ali, tem que dar 
uma atenção maior pra aquela criança, enquanto 40 crianças vão bagunçar, ...” Evandro 

(você) tem que dar uma maior atenção pra aquela criança 

Ator  Pr: material Meta Beneficiário 

 

Vemos também no próximo excerto mais um exemplo de como o aluno foi 

representado como beneficiário. A professora faz referência à formação continuada 

que está participando e que tem como foco central os alunos com deficiência e NEE. 

Então eu pergunto: “O que eles falam dos alunos de inclusão nessa formação?” e a 

resposta é: 



O Discurso dos Professores                  113 

 

“Como você conseguir primeiro se comunicar com esse aluno de inclusão e depois, qual as 
estratégias que você pode trabalhar pra esse aluno de inclusão.” Mônica 

Qual as estratégias que você pode trabalhar  pra esse aluno de inclusão 

Meta Ator Pr: material Beneficiário 

 

Observe-se que na minha pergunto uso o processo verbal falar. Portanto, o 

excerto acima é a verbiagem – conteúdo – desse processo uma vez que o falante e 

o processo, “Eles falam sobre ...”,  estão elípticos. Assim, notamos que faz parte 

dessa formação continuada abordar as estratégias que o professor pode 

desenvolver tendo os alunos com deficiência e NEE como sua meta. 

Tendo apresentado os processos materiais mais frequentes presentes no 

discurso dos professores, os significados que os processos acima constroem na 

representação da experiência de ensinar inglês, e os atores sociais que realizam tais 

processos, na próxima seção apresento a relação entre os processos materiais e o 

campo do discurso, ou seja, os tópicos que compõem a representação da prática 

pedagógica da experiência de ensinar inglês. 

 

3.4. Os Processos Materiais e os Tópicos que Compõem a Representação da 

Prática Pedagógica da Experiência de Ensinar Inglês 

 

Por meio das listas de concordância que nos fornecem as orações nas quais 

os processos materiais em questão ocorreram, foi possível analisar o campo do 

discurso, ou seja, sobre o que se fala, e identificar os tópicos recorrentes que 

emergem no discurso dos professores e que constroem a representação da prática 

pedagógica que permeia suas experiências de ensinar inglês. Assim, nesta seção a 

sub-pergunta 1.4 é respondida e os tópicos encontram-se elencados na Tabela 3.5, 

os quais são analisados linguisticamente para serem discutidos.  

Verificou-se que tópicos comuns aos dois contextos, municipal (EF1) e 

estadual (EF2 e EM), compõem a representação da Prática Pedagógica (Bernstein, 

1990, 1996) e da Formação dos Professores. Na representação das professoras 

do EF1, no contexto municipal, destaca-se o tópico Alunos com Deficiência e NEE 

e na representação dos professores de EF2 e EM da rede estadual, outro tópico de 

destaque são os Recursos, particularmente o Caderno do Aluno, material didático 

em uso no EF2 e EM das escolas estaduais, durante a coleta de dados.  
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No que diz respeito à representação da Prática Pedagógica, todas as orações 

por meio das quais os professores descreveram como se deu ou se dá o processo 

de ensinar inglês em sua prática foram agrupadas sob o sub-tópico Procedimentos. 

As orações nas quais o que se ensina foi identificado foram agrupadas sob o tópico 

Conteúdo, seja esse conteúdo focado em um tema, em uma habilidade ou um 

aspecto léxico-gramatical. O sub-tópico Avaliação encampa as orações que 

apresentaram as formas pelas quais os resultados são de alguma forma avaliados. 

Esses três sub-tópicos compõem o tópico Prática Pedagógica, pois são 

interpretados e discutidos à luz do quadro teórico proposto por Bernstein (1990). 

O processo de interpretação e identificação dos tópicos Formação do 

Professor, Recursos e Alunos com Deficiência e NEE, igualmente realizado por 

meio da léxico-gramática, me levou ao campo relacionado a esses tópicos, que 

integram o conjunto dos principais tópicos que compõem a experiência dos 

professores. Eles foram tratados separadamente, e não sob o tópico Prática 

Pedagógica, por serem componentes que com ela interagem e nela interferem. 

A Tabela 3.5 compila a informação acima mencionada, apresentando os 

tópicos, sub-tópicos, o número de ocorrências por processo no discurso dos 

professores de cada contexto (redes municipal e estadual)  

 

A Experiência de Ensinar Inglês e os Tópicos que a constituem por meio dos Processos 
Materiais Comuns aos dois Contextos 

    Processos                                                               
Materiais 

  
Tópico   

 
Fazer 

 
Trabalhar 

 
Dar 

 
Ensinar 

 
Passar 

 
ver 

T
o

ta
l 

M E M E M E M E M E M E 

Prática 
Pedagógica 

Procedimentos 
(Como) 

20 46 10 12 3 5 4 4 5 4 - 1 
114 

Conteúdo  
(O que) 

2 9 30 16 4 5 8 4 3 6 1 6 94 

Avaliação - 6 - - - - - - - - 2 - 8 

Formação do Professor 24 22 14 6 16 4 2 - - - 1 1 90 

Recursos  3 8 13 36 7 3 4 2 4 8 2 - 90 

Alunos de Inclusão 16 1 8 6 - 1 1 - 2 1 - - 36 

Outros 22 26 3 31 10 27 5 5 6 9 - - 144 

Total 87 118 78 107 40 45 24 15 20 28 6 8 576 

Tabela 3.5 - A Experiência de Ensinar Inglês e Seus Tópicos 

 

 

 

 A Tabela 3.6 traz os tópicos que emergem no discurso dos professores por 

meio de processos específicos mais frequentes em cada um dos contextos 

separadamente. No discurso das professoras da rede municipal (EF1) verificou-se 

Legenda: 
M = Rede Municipal (EF1) 
E = Rede Estadual (EF2/EM) 
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que os processos cantar, escrever, usar e colocar complementam a representação, 

e no discurso dos professores da rede estadual (EF2 e EM) os processos pegar e 

sair.  

 

                                      
                                     Processos 
                                     Materiais  
 
 
Tópicos       

Da Rede Municipal Da Rede Estadual 

C
a

n
ta

r 

E
s
c
re

v
e

r 

U
s
a

r 

C
o

lo
c
a

r 

P
e

g
a

r 

S
a

ir
 

T
o

ta
l 

 
Prática 
Pedagógica 

Procedimentos (Como) 5 5 2 - 4 1 17 

Conteúdo (O que) - - 4 2 3 - 9 

Avaliação - -  2 2 - 4 

Recursos  7 1 8 1 10 - 27 

Alunos com Deficiência e NEE 5 5 1 - 1 2 14 

Formação do Professor - 1 - 1 2 4 8 

Outros 10 10 - 1 18 8 47 

Total 27 22 15 7 40 15 126 

Tabela 3.6 – Outros Processos Materiais e os Tópicos da Experiência de Ensinar Inglês no 
    Discurso dos Professores 

 

  

Ao observar as informações que as Tabelas 3.5 e 3.6 reúnem, nota-se que os 

tópicos mais recorrentes dizem respeito à Prática Pedagógica, Procedimentos e 

Conteúdos, à Formação do Professor, seja ela inicial, adquirida na prática, ou 

continuada, e aos Recursos. O tópico que trata dos Alunos com Deficiência e NEE é 

de grande relevância para o momento atual das escolas públicas que, com base na 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2007), passaram a receber alunos com deficiência e necessidades 

especiais em suas salas regulares. Embora bem menos frequente, o tópico 

Avaliação é discutido tendo em vista sua importância e pertinência para a Prática 

Pedagógica e, portanto, para o processo de ensino-aprendizagem. 

O Gráfico 3.1 compila a quantificação do total das ocorrências de cada um 

dos tópicos apresentados nas Tabelas 3.5 e 3.6 no discurso dos professores. 

Legenda: 
M = Rede Municipal (EF1) 
E = Rede Estadual (EF2/EM) 
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Ainda que as tabelas contemplem os processos materiais mais frequentes, 

volto a ressaltar que processos materiais menos frequentes, elencados na 

Tabela 3.1 sob „outros‟ e mesmo outros processos materiais menos frequentes, 

juntamente com outros tipos de processos tecem o fazer do professor de inglês, a 

sua experiência de ensinar inglês, e puderam ser identificados no entorno das 

orações durante o processo de análise e interpretação dos tópicos que emergem do 

discurso dos professores.  

Embora entendamos que o conjunto de tópicos, que compõe a representação 

da prática pedagógica do professor ao ensinar inglês na escola pública, tenha uma 

relação complexa, multidimensional, de parte-todo (MORIN, 2005), isto é, de partes 

que compõe o todo e são o todo ao mesmo tempo, apresento, a seguir, 

separadamente para fins didáticos, a análise e discussão dos tópicos acima 

elencados. Busca-se, assim, por meio da discussão aqui proposta, identificar as 

implicações socioeducacionais da representação da prática pedagógica identificada 

no discurso dos professores. 

 

 

3.4.1. Os Procedimentos 

 

 Faço uso do termo procedimento e não método ou metodologia uma vez que 

esses dois últimos evocam a necessidade de se nomear e identificar a filiação 
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metodológica de determinado procedimento a um determinado conjunto de modos 

de pensar o ensinar-aprender, na maioria das vezes, conceitualizados por experts e 

que nem sempre refletem o que de fato acontece em sala de aula. Minha discussão 

está pautada no tripé da particularidade, praticidade e possibilidade proposto por 

Kumaravadivelu (2003, p.34-37) por entender que uma abordagem sob a 

perspectiva pós-método (KUMARAVADIVELU, 2003, p.24) e o senso de 

plausibilidade18, apresentado por Prabhu (1990, p.172) há mais de vinte anos, 

aplicam-se às realidades aqui analisadas e interpretadas e a tantas outras 

realidades vividas nas escolas públicas. Quero destacar que esta pesquisa também 

se encontra ancorada em uma visão sociointeracionista de ensino-aprendizagem 

para tecer considerações a respeito de tais particularidades, praticidades e 

possibilidades que os contextos em questão oferecem para que tais procedimentos 

encontrem-se assim representados.  

 

3.4.1.1. No Discurso dos Professores de Inglês do EF1 na Rede Municipal 

 

O professor do EF1 desempenha seu trabalho fazendo escolhas de 

procedimentos, de modos de agir, mesmo com a ausência de orientações 

pedagógicas e de uma proposta curricular, como podemos verificar no discurso de 

duas professoras: 

 “Não, a Prefeitura só deu pra gente assim: „Façam eles gostarem o resto é com vocês.‟ (...) Não. 
Não há NADA previsto! Se você conversar com outro professor da rede, ele faz o trabalho 
TOTALMENTE diferente! (...) tem um coordenador, mas não há uma checagem pra saber o que a 
gente tá trabalhando, o que a gente está fazendo com aquelas crianças.” Maitê 
 
 “... mas é cada um por si. Vai da consciência do professor, trabalhar certo ou não. (...) Porque a 
gente não tem uma organização aqui na prefeitura. (...) eles não têm ... muitos vêm pra comer no 
colégio. Eu não estava acostumada com isso. Eles não tomam banho. Como que você vai ensinar 
inglês para uma criança que vem para a escola para comer? O inglês é a última coisa na lista dela, 
de interesse. .” Miriam 

 

No excerto acima a professora aponta para o aspecto socioeconômico que 

leva a criança à escola para comer e questiona-se sobre como ensinar inglês para 

uma criança que talvez não tenha o inglês em sua lista de prioridades. Isso posto, 

torna-se inicialmente relevante entendermos que a classe social a que a criança 

pertence não pode ser encarada como fator determinante do procedimento a ser 

adotado para ensinar e da capacidade do aluno de aprender ou não. Sendo assim, a 
                                                           
18

 Sense of plausibility 
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escola e seus agentes (BERNSTEIN, 1990, p.195-202) não podem fazer a 

manutenção dessa relação classe social e aprendizagem. Passo a apresentar os 

procedimentos identificados no discurso das professoras da rede municipal (EF1) 

por meio dos quais elas parecem buscar, conscientes ou não, a não manutenção do 

pensamento que crianças de classes menos privilegiadas não aprendem ou têm 

mais dificuldade para aprender inglês. 

 Há um conjunto de procedimentos por mim nomeados de 

Generalizações por não descreverem um procedimento específico e evidenciarem a 

ausência de orientações pedagógicas. Outras ocorrências trazem procedimentos 

mais específicos que incluem copiar, cantar, associação texto-imagem, contar 

histórias, foco nas habilidades, a interação, colaborar, contextualizar e o brincar, 

como vemos quantificado no Quadro 3.2. 

 

Procedimentos  Nº 
Ocorrência
s   

% Processos materiais que 
compõem a representação 

Generalização  24 50 fazer, trabalhar, ensinar, passar 

Copiar 6  
 
 
 
 
50 

escrever, fazer, passar 

Cantar 5 trabalhar, fazer, cantar 

Associar  
texto - Imagem 

4 fazer, trabalhar, dar 

Contar Histórias 3 fazer, trabalhar 

Focar em habilidades 2 trabalhar, fazer, ensinar 

Interagir 2 fazer 

Colaborar 1 fazer 

Contextualizar 1 trabalhar 

Brincar 1 brincar 

 49 100  
Quadro 3.2 – Procedimentos no Discurso das Professoras do EF1 

 

A partir das informações contidas no quadro acima, cada um dos 

procedimentos é discutido tendo em vista o que cada um deles pode ou não 

proporcionar em termos de desenvolvimento da criança e suas implicações para o 

trabalho e formação inicial e/ou continuada do professores inglês. Dito de outra 

forma, as discussões aqui encaminhadas, visam abordar as implicações 

socioeducacionais da representação da prática pedagógica presente no discurso 

dos professores. 
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(a) Generalizações dos Procedimentos 

 

As generalizações, que correspondem a 50% das ocorrências, não 

explicitam o procedimento adotado e, portanto, podem ser um reflexo da ausência 

de uma proposta que delineie uma abordagem de ensino que direcione os 

procedimentos a serem seguidos em aula, como indicam os excertos a seguir: 

 

“Então, assim, como que você vai preparar um aluno que vai para o ensino fundamental? Então essa 

é a questão. Não é só trabalhar o lúdico, o tempo inteiro. É importante, mas você tem que focar 

também em outras questões.” Mônica 

“Então, é um projeto bacana, o único problema é essa falta de apoio que a gente tem da secretaria da 
educação. A gente não tem nenhum. É mais ou menos isso. Só o que você souber fazer, se vira nos 
trinta! E ... se der certo deu, se não der certo, paciência! Então, a escola que dá sorte, de ter um 
professor que se empenha que == se dedica, os alunos são beneficiados.” Maitê 

 

(b) O Copiar 

 

O copiar é um dos procedimentos descritos por meio do processo escrever 

que, sendo originalmente um processo mental cognitivo, não se trata 

necessariamente de um processo material criativo, mas de cópia. A professora 

escreve, ou copia, na lousa e os alunos copiam em seus cadernos: 

 

“Então é animais? Eu desenho os animaizinhos, né, (...) escrevo o nome deles em inglês” Mariana 

“Porque aí você já não se preocupa TANTO em eles escreverem a palavra porque eles fazem uma 
vez, eles já lembram” Maitê 

  

Dada a ausência de uma variedade de recursos materiais para mediar o 

processo de aprendizagem nas escolas municipais, o ato de copiar configura-se 

como um procedimento mediador dessa prática pedagógica que se propõe a ensinar 

inglês. Tal procedimento não parece ser o mais adequado tendo em vista o ciclo 

escolar em que os alunos se encontram, isto é, ainda desenvolvendo sua habilidade 

motora por meio da escrita em língua materna. Embora o ensino de inglês possa 

envolver algum trabalho motor, penso ser mais adequado desenvolver a habilidade 

oral dessas crianças em detrimento de um trabalho com a escrita em língua 

estrangeira nesse momento. 
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(c) O Cantar 

 

Mesmo sem orientações pedagógicas, os professores buscam aproximar-se 

do universo da criança para ensinar inglês e procurar diverti-los. Para isso, o cantar 

é um procedimento utilizado para apresentar, trabalhar e brincar com o conteúdo 

que é basicamente centrado em vocabulário: 

 

 “Eu trabalho musiquinha com eles, coisa de criança, fácil, que eu mesma já faço a letra e já canto 
com eles, né? Mariana 
 
“E ... o vocabulário, bastante vocabulário, essas coisas, musiquinha, muita musiquinha, essas 
musiquinhas pedagógicas, né? [risos] Que eles CANTAM! O trabalho é esse: diversão! 
Principalmente isso. É eles se divertirem e APRENDEM!” Maitê 
 
”Eu passei uma música... O ano passado eu dei  aquela do Queen A Kind of Magic, aí começamos a 
cantar, porque íamos cantar na formatura.” Melissa 

 

 O cantar pode configurar-se um brincar por criar oportunidades para que os 

alunos vivenciem a língua estrangeira por meio de canções que fazem parte da vida 

da criança (NEWMAN & HOLZMAN, 2002 p.111). Levando-se em consideração a 

proposta do método TPR – Total Physical Response (Larsen-Freeman, 1986), o 

cantar acompanhado do uso da expressão corporal da criança, com o foco na 

oralidade, pode proporcionar esse brincar com a língua alvo e o corpo que ajudam 

as crianças a lidarem com regras (VYGOTSKY, 1978, p.95) para realizarem a 

atividade de cantar. Embora o uso de gestos e linguagem corporal para cantar não 

estejam representados no discurso dos professores, não significa que não sejam 

usados. É importante que tal prática esteja devidamente informada para que ela 

possa proporcionar às crianças real oportunidade de aprendizagem e 

desenvolvimento e desse modo cumprir seu papel socioeducacional. 

 

(d) A Associação Texto-Imagem 

 

 A associação texto-imagem por meio do desenhar sugere um procedimento 

mediador que pode promover um desenvolvimento cognitivo de modo a ajudar a 

criança a lidar com o vocabulário em inglês, como ilustram os próximos excertos: 

 

“E assim, você canta, e aí você começa a falar ... ou eu faço um desenho perto de uma determinada 
palavra, é ... ou a gente faz um sinal que representa aquele, aquilo que ele tá cantando.” Melissa 
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“Eu trabalho a lição na lousa e eu associo a imagem, o visual, que eu dou muito desenho, e o oral. 
Que é o básico, porque eu não vou ensinar a escrever primeiro, a criança precisa se habituar, é igual 
na língua materna. E é isso que eu faço.” Miriam 
 
“Então eu vou fazendo associação com alguma coisa que eles já têm conhecimento ...” Melissa 

Note-se nos excertos acima o uso do desenho para mediar o 

desenvolvimento da oralidade primeiramente, antes da escrita. Neles as professoras 

Melissa e Miriam descrevem procedimentos sem um foco de destaque na escrita, e 

parecem alinhadas à prática de sua colega Maitê que compartilha a mesma visão 

sobre a escrita. Compartilho nesse momento a discussão de Foley (1991) que, 

embasado em Vygotsky, ressalta o papel da língua para o desenvolvimento 

intelectual e do pensamento e a importância da palavra escrita, tanto para leitura 

como para a escrita, como signo que permite que as crianças se conscientizem da 

representação da oralidade na escrita. Contudo, a meu ver, é necessário que a 

leitura e a escrita tenham um propósito para a criança, ou seja, que seja relevante 

para sua vida e para seu processo de socialização e que não sejam simplesmente o 

copiar de vocabulário ou uma canção para repetição cujo conteúdo não seja 

reconhecido pela criança para sua interação em sociedade. 

 

(e) Contar e Criar Histórias 

 

Outro procedimento identificado no trabalho de duas professoras foi o contar 

e criar histórias, que faz parte do universo imaginário da criança. Os dois excertos 

abaixo descrevem como esse procedimento é desenvolvido pelas professoras: 

 

 “É. Que nem do Halloween, eu explico o significado, como que veio, a história dos pagãos, as 
assombrações. Aí eu conto história, pego uma abóbora e uma moranga, eu faço o desenho, eu tiro 
fotografia. Aí eu conto a história do Jack.”  Melissa 
 
 “E assim, aí eles criam historinhas, na quarta-série. Então eles fazem história mista, né? Meio 
português, meio inglês. Então eles contam toda a historinha em português, mas aquela palavrinha 
que eles aprenderam em inglês, então eles colocam em inglês. Então: “Fui a uma festa com um 
vestidinho yellow!” Então pra eles aprenderem a usar as palavras que eles ... da mesma forma que 
eles usam o português naturalmente! Então, assim que a gente trabalha.” Maitê 

 

Esses excertos indicam que a língua materna tem seu papel semiótico 

mediador que viabiliza o procedimento e permite que professor e aluno possam 

realizar a atividade proposta. Porém, parece não garantir que seja desenvolvida a 

competência de contar e criar histórias de um modo efetivo na língua estrangeira 

alvo, mas parece garantir que a criança possa usar o vocabulário apresentado com 
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o auxílio da língua materna e, de modo interdisciplinar poder contribuir para o 

desenvolvimento do contar histórias em língua materna. 

O contar histórias (SHIMOURA, 2005) ou storytelling é um procedimento 

recomendado para o ensino uma língua estrangeira para crianças por acreditar-se 

que tal procedimento faz parte do universo da criança. Pois bem, faz parte do 

universo da criança que ouve histórias em casa, mas talvez não seja essa a 

realidade da vida de muitas crianças da escola pública que, em geral, pertencem às 

classes sociais menos privilegiadas. Por essa razão, talvez o livro ou o contar 

histórias infantis não façam parte de suas realidades. Portanto, tendo em vista tal 

realidade e o fato de que apenas duas das cinco professoras mencionaram o contar 

histórias, percebe-se a grande oportunidade que a escola pode proporcionar de o 

aluno ter acesso a livros e, ao ouvir e contar histórias por meio do ensino da língua 

estrangeira, aumentar, dessa forma, seu repertório a cerca do uso da língua 

estrangeira e dos modos de agir em sociedade por meio do ouvir e contar histórias. 

 

(f) Desenvolver Habilidades 

 

No exemplo a seguir, por não haver uma proposta curricular, a professora faz 

um teste e divide o conteúdo por habilidades: oral, escrita e compreensão oral, ou 

seja, ela vai testando o que pode funcionar com as crianças: 

 

“Esse bimestre eu fiz um teste, então um bimestre eu trabalhei só oralidade, outro bimestre eu 
trabalhei a questão da escrita, outro bimestre eu trabalhei a questão do listening.” Mônica 

 

O fragmentar em habilidades sugere que a professora tenha uma concepção 

de ensino-aprendizagem com foco no desempenho dos alunos em atingir o 

esperado para as habilidades mencionadas. Tal concepção tende a se enquadrar no 

conjunto de métodos centrados na língua, como nos apresenta Kumaravadivelu 

(2003, p.24-25) e não no aluno e na sua aprendizagem. 

O excerto a seguir mostra também a preocupação da professora em 

desenvolver a habilidade escrita além da oralidade, sendo esta última o que as 

crianças gostam, segundo a professora:   

“Então eu trabalho NÃO SÓ a fala, aprender a FALAR, porque elas gostam, né? Chegar pro pai - 
falar pro pai que aprendeu a falar. Então, você trabalha BEM com elas a parte ESCRITA, né?” Maitê 
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É interessante notar a preocupação da professora Maitê com a escrita que 

neste contexto, conforme vimos anteriormente, pode não configurar um processo 

mental cognitivo, mas um simples processo material de cópia. 

 

(g) Outros Procedimentos 

 

Ainda que presente no discurso de apenas uma das professoras, observa-se 

a contextualização como procedimento para que o conteúdo faça sentido e tenha 

significado para a criança: 

 

“Então, na quarta-série a gente trabalha MAIS com a contextualização do assunto.” Maitê 

 

Parece haver um entendimento equivocado de que contextualizar um 

determinado conteúdo é apresentá-lo simplesmente em um texto. Pode não ser o 

caso do excerto acima, mas contextualização em situações de ensino-aprendizagem 

de uma língua estrangeira é, neste estudo, entendida como seu real contexto de uso 

que se encontra além do texto. Em outras palavras, um contexto de situação de uso 

da língua, com um determinado propósito definido, prevê como vimos no Capítulo 1, 

três variáveis que determinam as escolhas linguísticas: sobre o que se fala/escreve, 

participantes dessa interação e o modo (falado ou escrito). Assim, contextualizar é ir 

além do texto. 

A interação e a colaboração como parte dos procedimentos puderam ser 

identificadas no discurso de duas professoras respectivamente, sendo a colaboração 

destacada em função da existência de alunos com deficiência e NEE no grupo: 

 

“E assim, a gente - porque assim, eu busco fazer a criança participar de alguma forma.” Maitê 

 

“Se eu faço máscaras, aquela criança que sabe mais ajuda a inclusão, faz máscara para a inclusão. 

Então todos participam, e as que não são inclusões, ajudam as inclusões.” Melissa 

 

Chamo de colaboração tendo em mente que esse processo colaborativo não 

deve configurar em simples ajuda, mas incluir todo o conflito inerente a qualquer 

interação, principalmente se tratando de interação na escola pública, que pode ativar 

a ZPD tanto da criança que colabora, como da aluna com NEE, como do próprio 
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professor que aprende ao ensinar essas crianças, buscando proporcionar condições 

para que todos atinjam algum grau de desenvolvimento. Talvez o desenvolvimento 

possa não ser fundamentalmente de competências linguísticas em língua inglesa, 

mas dos modos de interagir em sociedade em sua língua materna. 

Apenas uma professora traz em seu discurso o jogar e brincar como 

procedimentos de sala de aula, o que não significa que o brincar não esteja presente 

na prática das demais e que, por outro lado, o brincar proposto esteja 

necessariamente contribuindo para o desenvolvimento de competências da criança 

em língua inglesa: 

 
 “Quando você sai desse mundinho pequenininho que é o deles, que é o do primeiro contato, que a 
gente joga, brinca, faz ginástica na sala de aula, pula, sabe, se diverte; ...” Melissa 

 

O jogar, brincar e fazer ginástica, mencionados pela professora Melissa, 

sugerem procedimentos por meio dos quais ela se propõe a estabelecer uma 

interação com as crianças e, assim, viabilizar o ensino de inglês em suas aulas. 

Dentre os conceitos vigotskianos, o brincar tem uma influência enorme no 

desenvolvimento da criança (VYGOTSKY, 1978, p.96-104), pelo fato de levar a 

criança a enfrentar um conflito entre as regras do jogo, ou do brincar, e o que ela 

faria se pudesse agir espontaneamente.  Para Vygotsky (1978, p. 99) o atributo 

essencial do brincar é a regra que se transforma num desejo para a criança. Em 

outras palavras, para realizar o desejo de brincar, a criança irá seguir regras que 

podem levá-la ao desenvolvimento. Embora a relação brincar-desenvolvimento 

possa ser comparada à relação instrução-desenvolvimento, o brincar proporciona 

um pano de fundo mais amplo para mudanças nas necessidades e conscientização 

(VYGOTSKY, 1978, p.102-104). Sendo assim, até que ponto o brincar aqui 

representado e praticado nas escolas públicas está de fato sendo potencializado 

para proporcionar o desenvolvimento que é possível por meio dele?  

Os parâmetros propostos por Kumaravadivelu (2003, p. 34-37) para uma 

pedagogia pós-método pode ajudar-nos a entender o que acontece no contexto 

desse município da Grande São Paulo. Para tanto, o parâmetro da particularidade é 

o primeiro a ser considerado, isto é, sensível à realidade de seus alunos e às 

particularidades do contexto, esses professores fazem escolhas de determinados 

procedimentos para que possam alcançar o objetivo geral de que as crianças 

gostem de inglês. A cópia, o desenho e a língua materna estão ligados aos 
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parâmetros da praticidade, ou viabilidade, e da possibilidade que tais procedimentos 

oferecem para permitir o acesso dessas crianças a uma língua estrangeira. Poderia 

ser diferente? Talvez, mas não nos cabe atribuir juízo de valor ao que é ou seria 

mais ou menos adequado nessa prática, uma vez que nesse contexto esses 

professores, muitas vezes só podem contar com sua habilidade intuitiva e o 

conhecimento adquirido na prática acerca dessa realidade. Precisamos, na verdade, 

questionar o sistema escolar e suas políticas públicas para inserção da uma língua 

estrangeira nesse ciclo escolar, a formação inicial desses professores e o não 

comprometimento do município em promover formação continuada que atenda às 

necessidades desse contexto e desses professores. 

 

3.4.1.2. No Discurso dos Professores de Inglês do EF2 e EM na Rede Estadual 

 

Os professores de EF2 e EM na rede estadual também relatam 

generalizações de procedimentos, bastante abrangentes, que não explicitam o que é 

feito e como é feito, e informam procedimentos mais específicos utilizados ao longo 

de sua trajetória profissional. Alguns deles se referem a procedimentos adotados 

antes de terem feito cursos de formação continuada, outros que passaram a ser 

adotados em função da aprendizagem proporcionada pela formação continuada e 

outros em função da implementação do Caderno do Aluno. O Quadro 3.3 sintetiza 

os procedimentos, o número de ocorrências, a representação dessas ocorrências 

em porcentagem e os processos materiais identificados na representação desses 

procedimentos. 

 Procedimentos 
N

o
 

Ocorrências 
% Processos  materiais que 

compõem a representação 

Generalizações 27 35 fazer , trabalhar, ensinar, passar 

Desenvolver Estratégias de 
Leitura 

 
12 

 
 
53 

fazer, trabalhar, ensinar 

Traduzir 12 fazer, trabalhar, traduzir 

Contextualizar 9 fazer, trabalhar 

Copiar 8 fazer, passar,  

Produção Escrita Contextualizada 4  
 
12 

Fazer 

Gerenciar o Tempo 3 fazer, trabalhar 

Desenvolver da Autonomia do 
Aluno 

1 
fazer, dar 

Desenhar 1 trabalhar, pegar 

Total 77 100  

Quadro 3.3 – Procedimentos no Discurso dos Professores do EF2 e EM 
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Cerca de um terço da representação dos procedimentos no discurso dos 

professores do estado são generalizações. Metade dos procedimentos (53%) é 

composta por: desenvolver estratégias de leitura, traduzir e copiar. Os demais 

procedimentos dizem respeito a 12% das representações identificadas. Os excertos 

selecionados como exemplos são relacionados e discutidos nos itens abaixo.  

 

(a) Generalizações de Procedimentos 

 

Como já foi mencionado, as orações contendo generalizações acerca dos 

procedimentos foram assim nomeadas por não especificarem o procedimento 

seguido pelo professor. No exemplo abaixo, o professor generaliza acerca dos 

procedimentos que subjazem o trabalho com o Caderno do Aluno e entendidos 

como sendo do conhecimento do professor: 

“Porque o caderno, ele já veio assim: ele [o aluno] já sabe tudo, é só o professor pegar e passar, 
ensinar, acompanhar, entendeu?” Estefânia 
 

No próximo exemplo, o professor generaliza a respeito do que tentam fazer 

com salas numerosas e com o desinteresse dos alunos: 

“A média de alunos é ... 40 alunos em média por sala, né? Na escola que eu to dando aula lá, a 
média 35, 40 alunos. Entendeu? Então, é... é difícil. A gente faz o melhor que pode pra tentar fazer a 
criança assimilar. E sem contar também o desinteresse de uma boa parte dos alunos, sabe?” 
Evandro 
 

Outro professor faz generalizações acerca dos procedimentos, relatando não 

ser possível aprofundar o trabalho em função da não continuidade dos 

procedimentos pelo professor seguinte e também faz referência à atitude dos alunos 

para que a aula possa fluir: 

“Então, assim, não dava pra trabalhar, na verdade nunca deu pra trabalhar de modo profundo, 
sempre de modo superficial. Daí é que se perde o fio da meada, porque não dá pra você ter 
continuidade, né, naquilo que você, naquilo que você tá fazendo. Se você pega a mesma sala, então 
ela já tá acostumada com você e tudo mais, dá pra você ter um ritmo legal, né? Porque o ensino 
médio é uma questão de respeito mesmo, eles têm que te respeitar. Então, eles te respeitando, tudo 
bem, a aula flui, mas se eles não te respeitarem, você pode esquecer que não flui mesmo, né?” 

 Eduarda 

 

As generalizações a respeito dos procedimentos, isto é, do como ensinar 

inglês no contexto estadual estão associadas a questões complexas como salas 

numerosas, desinteresse e desrespeito dos alunos e um material didático em fase 

de implementação. Se tais questões se apresentam como não sendo negociáveis, 

isto é, não há caminhos para se promover condições favoráveis a transformações a 
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curto e médio prazo, surge, então, a necessidade de mudança de paradigma do 

sistema educacional. Paliativamente, pode-se promover formação continuada para 

amparar o professor com estratégias para lidar com essas demandas. A médio e 

longo prazo, é preciso uma grande mobilização da sociedade (alunos, pais, 

professores, comunidade escolar e formadores) para que políticas públicas 

viabilizem ações necessárias para minimizar as dificuldades que se apresentam. 

Tais políticas públicas vão desde adoção de mais recursos midiáticos para que o 

professor possa variar os procedimentos usando os mais diferentes recursos 

tecnológicos, alinhando-se às novas linguagens que fazem parte do mundo alunos, 

à redução do número de alunos em aula, regras hierárquicas bem definidas e 

amparadas legalmente dentro e fora da sala de aula que garantam a ordem 

necessária para o bom andamento das aulas e desempenho dos alunos. Outro 

aspecto a ser considerado é a valorização dos profissionais de ensino por meio de 

melhores salários, plano de carreira e formação contínua para todos aqueles 

(dirigentes, coordenadores, equipes de apoio, segurança e ronda escolar) que 

atuam no ambiente escolar. É preciso que todos esses profissionais, juntamente 

com o professor e a sociedade, se mobilizem para que um novo paradigma de 

educação possa ser instaurado. 

 

(b) Desenvolver Estratégias de Leitura 

 

É interessante notar que esse procedimento é o que mais se destaca na 

representação de quatro professores da rede estadual. Tal fato permite considerar 

que a maioria o apresenta como um dos principais focos de trabalho. Muito embora 

os professores não façam menção aos PCN-LE (BRASIL, 1998), é possível 

reconhecer a representação do que esse documento recomenda para que o aluno 

possa engajar-se discursivamente e, assim, agir socialmente no mundo: 

 

é fundamental que o ensino de Língua Estrangeira seja balizado pela 
função social desse conhecimento na sociedade brasileira. Tal função está, 
principalmente, relacionada ao uso que se faz de Língua Estrangeira via 
leitura, embora se possa também considerar outras habilidades 
comunicativas em função da especificidade de algumas línguas 
estrangeiras e das condições existentes no contexto escolar. (BRASIL, 
1998, p.15, grifo meu) 
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Isso posto, nota-se nos excertos abaixo que por meio de formação continuada 

o professor pôde ter acesso a procedimentos e abordagens que o permitiram  

repensar sua prática de modo a criar esse espaço para que o aluno pudesse melhor 

engajar-se discursivamente por meio da leitura: 

 

“Você tem um texto na mão. O que você tem que fazer em primeiro lugar?” Isso foi uma coisa que eu 
aprendi acho que no Teachers‟ Link, né, você decifrar o texto aos poucos, você conseguir o maior 
número de informações dentro do texto antes mesmo de ir pra as questões, né?” Erika 
 
      Estefânia: Então, e eu comecei a trabalhar com eles muito o inglês instrumental, né? (...) 
Pesquisadora: Você falou do instrumental. Isso vem de onde? 
      Estefânia: Do instrumental? 
Pesquisadora: É. 
      Estefânia: Eu aprendi no curso. 
Pesquisadora: Qual curso? 
      Estefânia: No... curso de inglês que eu fiz do CENP 

 

Se tais procedimentos foram aprendidos, apreende-se daí que procedimentos 

que desenvolvessem estratégias de leitura possivelmente não faziam parte da 

prática pedagógica desses professores e, certamente, de outros professores. Não se 

pode afirmar que houve reconstrução da prática após a formação, dado o caráter 

complexo dessa reconstrução que deve estar atrelada a uma mudança do 

paradigma educacional que leve em conta tanto as questões internas à escola e ao 

sistema escolar, como as questões externas advindas de outros sistemas que 

interagem (ou não!) com a escola (TESCAROLO, 2005, p. 77-93), tais como: a 

família, a comunidade local e a sociedade como um todo. Portanto, não caberá 

única e exclusivamente à formação inicial ou continuada do professor promover as 

mudanças que possam levar à transformação da realidade, mas às agências e aos 

agentes reguladores do sistema educacional. Tal posição baseia-se também na 

minha experiência pessoal como parte do grupo de formadores do Teachers‟ Links 

durante a convivência com vários professores da rede estadual do interior de São 

Paulo, da Grande São Paulo e da cidade de São Paulo. Através desse convívio de 

formação, pudemos constatar que os professores que participaram da formação 

puderam ter contato com outras formas de agir em sala de aula, quando tiveram a 

oportunidade de expandir seus horizontes por meio da formação continuada e, a 

partir daí, dispor de algumas outras opções para buscar reconstruir e, talvez, 

transformar sua prática. 
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(c) Contextualização 

  

Faço uso do termo contextualização na acepção que percebi permear o 

discurso dos professores, ou seja, contextualizar para eles é apresentar o conteúdo 

em uso em um texto e, assim, vemos a contextualização representada. A minha 

visão de contextualização, como apresentada anteriormente, diz respeito ao 

contexto de situação efetivo de uso da língua com um propósito específico, no qual 

participantes interagem socialmente para gerar significados. No discurso dos 

professores, a contextualização é representada no tempo passado como algo feito 

antes dos Cadernos do Aluno, que se configura uma tentativa bastante bem 

intencionada de trazer para a sala de aula a Proposta Curricular do Estado (SÃO 

PAULO, 2008).  

Os excertos a seguir ilustram como os verbos eram estudados no “contexto” 

de uma canção e em tarefas de identificação da inserção da língua inglesa no nosso 

cotidiano, de uma forma que não está muito clara como acontece, de modo a 

aproximar o conteúdo da sala de aula com o contexto do dia-a-dia dos alunos que 

ouvem canções em inglês e convivem com esse uso da língua estrangeira: 

 
“Eu sempre tenho que tá mostrando, fazendo uma ponte da sala de aula com o mundo deles, né?” 

 Erika 
 
“Trabalhei bastante música também, levava CD na sala de aula, dava a música por escrito, fazia 
eles acompanharem, né, a leitura. Depois eu parava a música, eles pegavam a folha da música e 
tentavam identificar os verbos que eles ouviram. Entendeu? Era esse tipo de trabalho que a gente 
fazia.” Estefânia 
 
“Então, eu procurava também, é, fazer com que eles, é, fizessem bastante trabalhos com relação a 
como o inglês tá inserido no cotidiano, né, e eles nem percebem, né? Porque eles acham que o 
inglês – todo o aluno de escola estadual acha que inglês está muito distante.” Eduarda 
 

 Subentende-se que o trabalho do professor de contextualizar, na acepção que 

eles têm, tenha sido minimizado com o uso dos Cadernos do Aluno, uma vez que  

se presume que o material em questão supra a contextualização no sentido de 

fornecer o contexto para o uso da língua por meio de participantes interagindo em 

uma atividade social (LIBERALI, 2009, p.11). 
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(d) Cópia 

 

Este parece ser um procedimento bastante comum nas aulas de língua 

inglesa no contexto da escola pública tendo em vista a carência histórica de 

recursos e abordagens metodológicas que melhor instrumentalize os professores 

para lidar com salas numerosas e limitações de recursos pedagógicos. Nos excertos 

abaixo os professores se referem ao período que antecedeu os Cadernos do Aluno 

quando então faziam uso de textos contidos em algum livro cortesia de editoras ou 

textos de outras fontes por eles escolhidos: 

 

“Então, o quê que a gente fazia? Pegava aqueles livros, passava o texto na lousa,...” Estefânia 
 
“Antes disso eu era muito metódica, eu ficava mais com a gramática, né? Não usava muito texto. 
Primeiro que eu não tinha material, então era tudo, às vezes eu queria passar um texto, tinha que 
encher a lousa. Era uma aula só pra copiar.” Erika 
 
“um textinho pequeno eu passo na lousa, um texto maior eu tenho as minhas cópias empresto e eles 
copiam no caderno, as minhas cópias de xérox. E então eu tenho, eu preparo, eu que tiro o xérox, 
passo pra eles. Aí eu tenho algumas perguntinhas de falso e verdadeiro, interpretação: Que tipo de 
texto é? Qual é a intenção? Quem seria o leitor desse texto?” Estela 

 

 Percebe-se acima que pegar um livro ou texto e passar na lousa ou prover 

cópias para o aluno copiar sinaliza que o perfil, os desejos e/ou necessidades dos 

alunos parecem não ser levados em consideração quando se propõe a cópia. Na 

minha mais recente inserção no ensino público como professora de inglês, percebo 

em minhas salas de aula que, se a cópia pode ser um dispositivo de conforto para 

alguns professores, o é também para vários alunos que parecem não estar 

acostumados a fazer uso de suas funções psicológicas superiores, de suas 

estratégias cognitivas, para uso e, portanto, aprendizagem de uma língua 

estrangeira. A minha indagação é: o que podemos construir com a cópia? Silêncio 

em sala de aula? Uma verificação de registro da aula com um visto? Aprendizes 

passivos a esse procedimento? Vários dos meus alunos pedem que eu passe a 

resposta de uma atividade do livro didático na lousa e ficam bastante incomodados 

quando digo que eles é que devem buscar a resposta e eu apenas abro espaço para 

que eles compartilhem seus achados e, se necessário, uso a lousa como espaço 

para compilar e/ou registrar as contribuições do grupo.  

 No excerto a seguir, o professor relata que mesmo com o material enviado 

pela Secretaria da Educação ainda é necessário usar a cópia como um 
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procedimento em sala de aula, uma vez que por problemas de logística na entrega 

dos Cadernos do Aluno nas escolas, alguns alunos ou mesmo grupos inteiros não 

têm o material a disposição para um melhor andamento dos trabalhos: 

 

“Então, você acaba ministrando aulas seguindo o livrinho, mas também tem que passar na lousa. 
Porque e os outros? Vão ficar sem? Não tem número suficiente. Tem umas matérias que vem 
sobrando, e outras que vem faltando. Como, por exemplo, as sexta-séries, eu tô usando o livrinho 
de... do aluno, livro de aluno, só que tem algumas sextas que ficaram sem, não veio. Entendeu?”  

Evandro 
 
 

Assim, por mais bem intencionado que o material didático seja, há todo um 

sistema escolar desarticulado para que o material chegue a todos os alunos. Ter a 

cópia como um procedimento de sala aula tende a comprometer o tempo de efetiva 

produção e aprendizagem em aula, já que o tempo alocado para as aulas de inglês 

é reduzido, conforme nos informam os professores nos excertos a seguir: 

 
“Tem um tempo limitado, são duas aulas por semana, né?” Estefânia 
 
“São duas aulinhas de inglês por semana, tal. Nós sabemos as DIFICULDADES.” Evandro 
 
É uma série de coisas que envolve. Fora essa questão, tem a questão do que? De você ter - cê tem 
aula duas vezes por semana ..., né,  aula. Então não dá! Não dá tempo. [...] A aula são 50 minutos. 
50 minutos só. Então ... Gente, não dá!” Eduarda 

 

 Os Cadernos do Aluno certamente minimizam ou até mesmo podem eliminar 

o procedimento de copiar e abrir espaço para outros tipos de atividades que possam 

levar os alunos ao desenvolvimento de outras competências mais aplicáveis à vida 

em sociedade. Podendo-se eliminar a cópia pela cópia, aumentam-se as chances de 

a aula de inglês poder desempenhar seu papel socioeducacional de ser um espaço 

para proporcionar oportunidades para o desenvolvimento de competências que 

possam de fato ser transferidas para atividades sociais. 

 

(e) Tradução 

 

Esse procedimento tem sua origem no método Grammar Translation tido 

como ultrapassado e em desuso nos contextos de ensino de línguas atuais que 

tendem a ter uma abordagem mais comunicativa norteando os procedimentos. 

Contudo, os excertos abaixo revelam a presença de procedimentos no contexto 
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estadual que podem ser resquícios do que um dia foi o método baseado em 

tradução: 

 

“Eles [os alunos] já sabem. E também, ali você dá, vamos supor, eu traduzo o texto e depois eu dou 
as frases em inglês pra eles, tirado do texto. Aí no inglês, eles [os alunos] vão buscar lá no texto onde 
é a tradução. Entendeu? Assim que a gente consegue fazer alguma coisa.” Estefânia 
 
“Então, muitos, é, criam assim uma barreira muito: “Ah, tradução não, (porque a gente) não pode 
trabalhar a tradução.” Quem, sabe, não dá certo! E ... não! Eu acho que não!” Eduarda 
 
“Eu, no caso do professor de inglês, pego e consigo entender rapidamente, mas as crianças da 
sétima série pega esse livro, abre ali, eles não entendem nada. Sabe? E a culpa não é deles, é por 
conta do que já vem. As crianças da escola pública começam na quinta-série, ainda que venha da 
escola municipal,  o inglês, tal, mas eles pegam o inglês, ali, de verdade, na quinta-série. Então... E 
eles não pensaram dessa forma. Fizeram uma apostila, por exemplo, pra a sétima série, quando eles 
abrem, eles não entendem. Se você pega um dicionário, fala: Vamos traduzir juntos? Vai levando 
muito tempo.” Evandro 

 

Larsen-Freeman (1986, p.13) fornece uma descrição de alguns 

procedimentos ou técnicas comuns estreitamente associados ao método Grammar 

Translation, tais como: (i) tradução de passagens literárias da língua alvo para a 

língua materna; (ii)  perguntas de compreensão de leitura; (iii) antônimos e 

sinônimos; (iv) cognatos; (v) aplicação dedutiva de regras; (vi) preenchimento de 

lacunas; (vii) memorização de listas de vocabulário e regras gramaticais; (viii) uso de 

palavras em orações;  (ix) composições sobre um assunto usando a língua alvo. 

Vários desses procedimentos ou técnicas encontram-se descritos nas 

representações dos professores neste item e no item 3.4.2.2 que trata dos 

conteúdos, mais especificamente ao tratamento dado à leitura de textos que não são 

literários como prevê o método mencionado, mas, geralmente, jornalísticos. 

Excetuam-se na representação os itens (vi), (viii) e (ix). 

Diante do exposto, percebe-se no discurso de um dos professores que a 

tradução não é uma prática desejada para o ensino de línguas, mas mesmo assim 

esse professor e outros dois colegas concebem a tradução como procedimento para 

viabilizar a realização de tarefas, muito embora esse procedimento leve muito 

tempo, como exposto por um deles. 
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(f) Produção Oral e/ou Escrita 

 

As atividades de produção oral e/ou escrita são propostas pelo Caderno do 

Aluno e inicialmente causam certo estranhamento aos alunos que perguntam: “o que 

é isso?” provavelmente por ser um elemento novo na prática pedagógica:  

 

“... o assunto é sobre fast food, junk food e é interessante que no começo eles [os alunos], né, 
(dizem) o que é isso? Aí nós fizemos um trabalho em saúde: o que é mais importante? Como 
convencer alguém a comer menos junk food e mais healthy food. Eu tô trabalhando muito com isso. 
Então o livrinho do Estado que vem trabalha  com isso, né?”                                                   Erika 
 

 

No próximo excerto a professora legitima a proposta da existência e qualidade 

dos Cadernos do Aluno, mas sua representação aponta para uma possível 

idealização do uso do material em um contexto bastante complexo no que diz 

respeito à (in)disciplina e suas implicações para alcançar os objetivos propostos pelo 

material didático: 

 
“O material é muito bom! Muito bom! É ... dá para os alunos criarem diálogos, dá para os alunos 
criarem roteiros. Dá pra fazer uma infinidade de coisas. SÓ QUE eles não pensaram que numa 
escola estadual, você tem uma problemática ENORME com relação aos alunos, (que primeiro) você 
tem que disciplinar, porque sem disciplina não dá! Porque sem disciplina, não tem concentração, sem 
concentração você não aprende nada! Então, depois de tudo isso, aí tem os problemas sociais.”  

Eduarda 
 

 

De todo modo, ambos os excertos legitimam as produções propostas por meio 

de legitimação de autoridade impessoal (VAN LEEUWEN, 2008, p.106) proveniente 

dos regulamentos a serem seguidos por ordem do Estado, bem como por meio de 

avaliação positiva do material, avaliando-o como “muito bom”.  

 

 

(g) Gerenciamento do Tempo 

 

Foram identificadas representações que nos remetem às regras de 

sequenciamento, à progressão, (BERNSTEIN, 1990, p.97,99-100) relacionadas ao 

tempo esperado para que determinado conteúdo possa ser desenvolvido. Vejamos: 

 

“A aula são 50 minutos. 50 minutos só. Então ... Gente, não dá! E se passar filme, então, não dá 
tempo de você trabalhar com música, não dá tempo de você trabalhar com filme. Porque o conteúdo 
do caderno, ele é extenso, né? Então, pra você trabalhar todo o conteúdo, é um bimestre 
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CONTADO, contadinho. Sem contar CONSELHOS, as reuniões de PAIS. Então, assim, eles 
formularam o caderno esquecendo de tudo isso, né? E aí, dá pra perceber que eles não têm a 
mínima noção do que ocorre dentro da sala de aula, como que funciona uma numa escola estadual, 
não tem!” Eduarda 
 
      Estefânia: Porque o caderno, ele já veio assim: ele já sabe tudo, é só o professor pegar e passar, 

ensinar, acompanhar, entendeu? 
Pesquisadora: Ele já sabe tudo quem? O aluno? 
      Estefânia: É. Não, eles acham, quando eles fizeram o caderno, que o aluno do Estado já estava 

preparado praquele tipo de texto, quando na verdade, não estão. Só que o difícil é 
porque você tem aquele TEMPO limitado pra terminar aquele caderno. Então, você vai 
fazer assim tudo nas coxas  porque ele não tem base daquilo que ele tá fazendo. Ele tá 
escrevendo, ele tá traduzindo, tá fazendo os exercícios porque a gente tá la na frente, 
falando: „Ó é assim, assim, assim‟, mas que na verdade ele não tá sabendo  que ele tá 
fazendo.  

 

“E eles não pensaram dessa forma. Fizeram uma apostila, por exemplo, pra a sétima série, quando 
eles abrem, eles não entendem. Se você pega um dicionário, fala: Vamos traduzir juntos? Vai 
levando muito tempo.” Evandro 
 

O tempo alocado para as aulas é de cinquenta minutos para cada uma das 

duas aulas semanais de inglês na rede estadual, EF2 e EM. Entretanto, na 

representação dos professores e dos alunos, como veremos no Capítulo 4, o tempo 

alocado para o trabalho proposto pelo Caderno do Aluno não é suficiente para incluir 

as canções e filmes sugeridos, em função da agenda escolar e da dificuldade dos 

alunos lidarem com as instruções e o conteúdo em inglês. Fica, portanto, 

deslegitimado o tempo para o trabalho com o material didático em questão por meio 

de Avaliação quando o conteúdo recebe o atributo “extenso” e o tempo é “limitado” 

ou “vai levar muito tempo”. Outra razão que tenho vivenciado em sala de aula, em 

outro contexto da escola pública, é o elevado grau de indisciplina e desrespeito por 

parte dos alunos que faz com que o professor utilize boa parte da aula para 

estabelecer algum tipo de ordem para o início das atividades. Assim, o tempo 

idealizado para o uso de material didático, por exemplo, é superestimado e 

evidencia o provável desconhecimento sobre o tempo e as reais possibilidades de 

uso do material por parte daqueles que elaboram o material didático. No que diz 

respeito à realidade das escolas públicas para o uso de um livro didático, menos 

será certamente mais, em outras palavras, se propormos menos atividades visando 

maior qualidade, certamente poderemos garantir um processo de aprendizagem de 

mais qualidade. 
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(h) O Desenvolvimento da Autonomia 

 

O desenvolvimento da autonomia do aluno, de modo a maximizar o tempo 

produtivo em aula, é identificado no discurso de um professor apenas, o que não 

significa que o trabalho dos demais professores não esteja buscando promover essa 

estratégia de aprendizagem: 

 

“Então eu FAÇO eles irem atrás da resposta. Eles querem respostas prontas, mas eu não dô. “Olha 
no texto, vamos procurar?” “Quantos cognatos você achou?” „Ó, ( ) tem 15 cognatos, então cê já tem 
uma noção do assunto.‟ Então, eles começam a se empolgar quando eles conseguem.” Erika 

 

A mesma professora menciona o procedimento de desenhar quando se trata 

de aluno com NEE com os quais se faz necessário a adoção de procedimentos 

diferenciados levando em consideração suas limitações: 

 

“Então, ... eu geralmente trabalho ou com desenho, ou eu pego uma palavra, peço pra eles procurar 
no dicionário. Eu não posso trabalhar exatamente igual...” Erika 

 

No que diz respeito ao desenvolvimento da autonomia do aluno, penso que 

haja um questionamento anterior, isto é: seria o professor suficientemente autônomo 

para promover a autonomia em seus alunos? Seria possível proporcionar ao outro, 

meu aluno, o desenvolvimento de uma estratégia  que talvez ainda não tenha 

plenamente desenvolvida em mim? 

Retomo as informações sobre os contextos que envolvem esta pesquisa, 

descrito na metodologia que nos informa que para o contexto municipal, 3ª e 4ª 

séries, não há parâmetros curriculares nacionais para o ensino de língua inglesa, 

muito menos uma proposta curricular e pedagógica municipal. Por outro lado, os 

professores da rede estadual contam com os PCN delineados para o EF2  e EM e 

com uma Proposta Curricular materializada nos Cadernos dos Alunos como uma 

tentativa de refletir a aplicação prática dos PCN. Tais configurações contextuais 

seguramente influenciam a prática pedagógica, mas não garantem que sem uma 

proposta curricular no contexto municipal as professoras não estejam alcançando o 

objetivo que lhes foi proposto: fazer as crianças gostarem de inglês. Da mesma 

forma, a existência dos PCN e de uma Proposta Curricular atrelada a um material 

didático não garantem que necessariamente os procedimentos propostos e 
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representados no discurso dos professores estejam alcançando os objetivos 

desejados pelo Estado.    

A inclusão da língua inglesa no currículo escolar dos ciclos iniciais das 

escolas públicas municipais do município da Grande São Paulo em questão, sem 

parâmetros nacionais para o ensino de língua estrangeira para essa fase escolar e 

sem uma proposta curricular, indica um possível descompasso com o que acontece 

nos anos escolares subsequentes. Essa situação suscita a discussão sobre a 

emergência de ações político-pedagógicas que possam proporcionar condições para 

um melhor alinhamento entre as ações municipais, estaduais e os parâmetros 

nacionais. Essas ações devidamente informadas, isto é, embasadas ou espelhadas 

nos documentos oficiais e nas mais recentes pesquisas sobre o ensino de inglês nos 

anos iniciais na escola pública, podem criar condições para a melhoria do 

desenvolvimento dos alunos, nas escolas municipais do município em questão, que 

poderão chegar às escolas estaduais com maiores chances de desenvolverem com 

sucesso a aprendizagem da língua inglesa nos moldes apresentados na proposta 

curricular do estado. A ausência de políticas públicas no âmbito municipal sinaliza 

certo descomprometimento tanto do governo local quanto de outras esferas 

governamentais, nas quais agentes sociais não têm pensado no processo de 

ensino-aprendizagem de inglês na sua totalidade e no seu papel socioeducacional, 

ou seja, no ensino de inglês no EF1 como instrumento para a continuidade do 

ensino dessa língua nas fases subsequentes e para o efetivo desenvolvimento dos 

aprendizes para agirem de forma eficaz e crítica na sociedade e, possivelmente, 

transformá-la. 

 

 

3.4.2. O Conteúdo 

 

3.4.2.1. No Discurso dos Professores de Inglês do EF1 na Rede Municipal 

 

O Quadro 3.4, a seguir, traz o número de ocorrências de processos materiais 

no discurso dos professores do EF1 identificadas para cada sub-tópico que constitui 

o tópico Conteúdo. Há algumas ocorrências no discurso das professoras que se 

referem ao conteúdo de uma maneira generalizada e outras que especificam o 

conteúdo trabalhado como: Vocabulário, Habilidades, Verbos, Conteúdo Atitudinal, 



O Discurso dos Professores                  137 

 

Formação de Orações, Pronúncia e Alfabeto – que, sistemicamente, constituem o 

escopo das orações materiais.  

 

Conteúdo N
o
 

Ocorrências 
% Processos Materiais que 

compõem a Representação 

Generalizações 9 17 trabalhar, dar, colocar 

Vocabulário 19  
 
70 

trabalhar, dar, passar, ensinar 

Habilidades 10 trabalhar, dar, fazer 

Orações Simples 3 ensinar 

Verbos 5 passar, ensinar 

Conteúdo Atitudinal 4  
13 

trabalhar 

Pronúncia 2 fazer, trabalhar 

Alfabeto 1 Começar 

 53 100  

Quadro 3.4 – Conteúdos no Discurso das Professoras do EF1 

 

Com base no quadro acima cada um dos sub-tópicos é detalhado a seguir, 

considerando o papel social desse escopo de conteúdos. 

 
 

(a) Generalizações 

 

Há algumas generalizações a respeito dos conteúdos que em seguida são 

explicitadas quando os professores passam a detalhar o conteúdo que abordam: 

“Então a gente trabalha... A prefeitura ela manda, mais ou menos, o que vem no livro né?” Maitê 
 
“Então, de acordo com o que eu vou vendo o potencial da turma, eu vou colocando material em 
cima deles. E eles vão!” Melissa 

 

 As generalizações podem também estar atreladas à ausência de uma 

proposta curricular delineada para as crianças do EF1 do município em questão. 

Contudo, o fato de os professores do EF2 e EM, da rede estadual, poderem contar 

com os PCN e uma Proposta Curricular não minimiza as generalizações como 

veremos no item 3.4.2.2. 

 

(b) Vocabulário 

 

Além de ser o conteúdo mais recorrente, no excerto abaixo vemos legitimada 

a prática pedagógica centrada no ensino de vocabulário por meio da Autoridade 

Impessoal, governamental, representada na escolha lexical prefeitura e no processo 
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verbal, legitimação esta reiterada no discurso de todas as professoras quando 

descrevem suas práticas. Vejamos o excerto a seguir: 

 
“A prefeitura, ela manda, mais ou menos, o que vem no livro, né, o que as crianças precisam 
aprender, então, vocabulário básico: cores, números, animais, né?” Maitê 

A prefeitura, ela  
 

manda, mais ou 
menos, 

o que vem no livro, né, o que as crianças 
precisam aprender, então, vocabulário 
básico: cores, números, animais, né? 

Dizente Pr: Verbal Circ: modo – 
qualidade 

Verbiagem 

 

Ao mesmo tempo, a circunstância de modo relacionada à qualidade da ordem 

recebida da prefeitura – mais ou menos - avalia o agir da prefeitura, indicando 

deslegitimação de sua ação por meio de avaliação (VAN LEEUWEN, 2008, p.105-

119) no que diz respeito ao escopo curricular fornecido aos professores. 

O conteúdo trabalhado principalmente na terceira-série é vocabulário em 

torno de um tema, como nos mostram os exemplos a seguir: 

 

 “Então você trabalha muito com as questões temáticas: frutas, meios de transporte, a casa, escola, 
tudo dentro desses temas que você vai trabalhar e desenvolver as atividades.” Mônica 

você trabalha muito com as questões temáticas: frutas, meios de transporte, a casa, 
escola, tudo dentro desses temas que você vai trabalhar e desenvolver 
as atividades. 

Ator Pr: 
material 

Escopo 

 
“Então a gente trabalha basicamente VOCABULÁRIO, né?” Maitê 

a gente trabalha basicamente VOCABULÁRIO, né? 

Ator Pr: Material Circ: modo – 
qualidade 

Escopo  

 
“Prefiro dar o meu tempo na lousa, então eu passo vocabulário, né, ...” Mariana 

eu passo vocabulário 

Ator Pr: Material Escopo 

 

“Mas eu ensinei um por um, número por número, (...) Eu ensinei os membros da família.” Miriam 

eu ensinei um por um, número por número 

os membros da família 

Ator Pr: material Escopo 

 

“... pra quarta eu já encaixei, como eu já dei as seis cores, e eu já encaixo mais algumas.” Melissa 

eu já dei as seis cores 

eu já encaixo mais algumas 

Ator Circ: Tempo Pr: Material Escopo 

 

Percebe-se que o conteúdo restringe-se a itens lexicais aparentemente 

isolados que podem ser apresentados em relação a algo que a criança já conheça, 
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mas não foi descrita uma situação ou um contexto para uso efetivo desse 

vocabulário no ensino de inglês por meio de atividades sociais definida por Liberali 

(2009, p. 11) como o ensino que “enfatiza o conjunto de ações mobilizadas por um 

grupo para alcançar um determinado motivo/objetivo, satisfazendo necessidades 

dos sujeitos na “vida que se vive””. Percebe-se a busca por um trabalho com 

vocabulário que esteja relacionado a temas do dia-a-dia da criança para que ela 

reconheça a relevância, mas não foi observado na representação o uso dentro de 

um processo de socialização, como por exemplo: colorir um desenho como atividade 

que promova a socialização em sala de aula para uso das cores.  

Observe-se que quando se trata dos números, uma das professoras propõe 

atividades de uso dos números com base no que ela observa que os alunos estão 

estudando, buscando essa ponte, essa relação, com o conteúdo que está sendo 

abordado com o professor polivalente: 

 
 
Pesquisadora:  Você tem alguma troca com esse professor polivalente? 
       

Maitê:  Não. Não dá. Porque não dá tempo, né? É assim entra numa sala sai na outra. Não 
dá tempo de você ... trocar. Mas às vezes a gente tenta olha só na lousa, aula de 
matemática, então tão tendo continhas, então os números, a gente passa continhas 
também ...  né?  

 

A iniciativa acima é de muita boa vontade e sinaliza uma tentativa de 

aproximação de conteúdos e parece revelar a compreensão da professora sobre a 

interdisciplinaridade e os possíveis ganhos que se obtém a partir da formalização 

dessa tentativa. 

A professora Miriam, no excerto abaixo, menciona o ensino dos membros da 

família, e descreve a atividade na qual o vocabulário foi usado para a elaboração de 

árvores genealógicas com a colaboração da professora de artes para a confecção 

dos cartazes: 

“Depois você pode ir lá fora, tem no mural as árvores da família. Eu ensinei os membros da família. A 
professora do ano passado ensinou como desenhar uma árvore e eles trouxeram fotos de casa, 
desenharam e montaram.” Miriam 

 

 

 Vemos acima mais uma tentativa de interdisciplinaridade, desta feita 

formalizada por meio da parceria das duas professoras. Não há mal algum em 

trabalhar vocabulário com as crianças, desde que o trabalho não se dê com o foco 

no vocabulário pelo vocabulário, mas que proponha uma atividade social na qual a 
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criança possa se engajar para construir significado social a partir do vocabulário 

proposto. 

 

(c) Habilidades 

 

Nomeei este sub-tópico de habilidades tendo em mente o ensino por meios 

das quatro habilidades19 que podem ser desenvolvidas no ensino de línguas e 

permeiam uma série de atividades que são desenvolvidas em aula: oralidade, 

escrita, compreensão oral e compreensão escrita ou leitura. Esse sub-tópico 

também compõe o escopo dos procedimentos como sendo foco em habilidades uma 

vez que o professor passa a adotar determinados procedimentos quando estabelece 

esse foco. Esse sub-tópico diz respeito ao fato das habilidades comporem também 

conteúdo a ser trabalhado pelo professor. 

Apenas duas das cinco professoras fazem referência às habilidades como 

parte do escopo dos conteúdos: 

 

“E, assim, tem mais - importante na quarta-série é trabalhar a LEITURA. Eu dou textos CURTOS, 
normalmente de CULTURA americana ...” Maitê 
 
“Esse bimestre eu fiz um teste, então um bimestre eu trabalhei só oralidade, outro bimestre eu 
trabalhei a questão da escrita, outro bimestre eu trabalhei a questão do listening.” Mônica 

 

 As habilidades podem ser transformadas em competências que as crianças 

podem desenvolver para agir em sociedade. Essa constatação evidencia o amplo 

campo disponível que deve ser explorado em programas de formação continuada 

desses professores e de tantos outros. Esse trabalho de transformar uma 

abordagem de ensino com foco em habilidades em uma abordagem em 

competências para agir em atividades sociais precisa ser maximizado na formação 

inicial dos professores de inglês e, idealisticamente, por meio de propostas que 

aproximem o futuro professor, em formação inicial, do seu possível contexto de 

atuação de forma ativa, efetiva, e não apenas de forma observadora. A disciplina de 

prática de ensino precisa deixar ser um momento de apenas observar e passar a ser 

um momento de viver a vida que se vive em uma sala de aula da rede pública por 

                                                           
19

 Tradução de four skills teaching 
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meio da efetiva prática e convênios entre faculdades, universidades e estados e 

municípios. 

 

(d) Orações simples 

 

Três professoras mencionam a possibilidade, ou não, de orações simples 

comporem o escopo dos conteúdos a partir da quarta-série, como nos mostram os 

excertos a seguir: 

 

“E a quarta-série também é legal porque como eles já sabem um pouco mais, então você trabalha um 
pouco mais a fala com eles. Então você começa a ensinar frases básicas, né, „Eu gosto/eu não gosto, 
eu posso/eu não posso, eu tenho/eu não tenho‟, né? E aí eles vão vendo que não é tão difícil assim.” 

Maitê 
 

você  trabalha  um pouco mais a fala  com eles.  

Ator Pr: material Escopo Beneficiário 

 
 
 

você  começa a ensinar frases básicas, né? „Eu gosto/eu não gosto, 
eu posso/eu não posso, eu tenho/eu não 
tenho‟, né? 

Ator Pr: material Escopo 

 
“Porque pelo que eu vejo no estado aí começa mais frases. Agora, na quarta-série, no final, por 
exemplo, na família eles já falam: I am the son / I am the daughter. Já inventam umas frases. Mas 
não que eu ensine o verbo to be, por exemplo, isso não. Eu acho que tudo tem seu tempo.” Miriam 
 

Já inventam umas frases. 

Circ: Tempo Ator escopo 

Pr: material - criativo 

 

          Melissa: Eu estudei com eles o verbo to can. Eu posso. Então, você eleva a auto-estima. O que 
você pode? O que você não pode? Então, o que que fulano não pode? Aí não pode 
voar. Então você põe o nome do fulano na lousa. Eles adoram ver o nome deles na 
lousa: Fulano não pode voar. E ela, o que ela pode? Ela pode cantar. Então, fulana 
pode cantar. Então eu ensinei o can.  

Pesquisadora:  Isso para terceira série? 
         Melissa: Quarta série. Então a quarta série tá no ... já viu o to be e viu o can.  

 

Os excertos trazem uma representação que indica uma regra de 

sequenciamento do conteúdo (BERNSTEIN, 1990, p.99), ou seja, é estabelecida 

uma sequência temporal para regular o desenvolvimento da criança e coloca ênfase 

de trabalho com vocabulário na terceira-série e inserção de orações simples na 

quarta-série. Tendo em mente que somos sujeitos constituídos sócio-historicamente, 

essas professoras sócio-historicamente constituídas reconhecem essas regras que 
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não se encontram inscritas em documentos oficiais, mas entendidas a partir do 

discurso compartilhado pelas professoras como uma regra explícita.  

No próximo excerto outra professora traz à tona a relação entre classe social 

e o que seria possível ensinar às crianças: 

 

“Como a clientela é muito carente, não dá pra ensinar, por exemplo, uma formação de frase.” Mônica 

 

Pode-se constatar uma tendência a uma visão determinista em relação à 

capacidade da criança em função do seu contexto socioeconômico e às 

possibilidades de se ensinar-aprender inglês dessa clientela carente. Freire (2007) é 

bastante enfático e combate a não manutenção desse determinismo bem como 

Bernstein (1990) que nos apresenta a escola como agência cujo papel social é 

proporcionar o acesso aos códigos restrito e elaborado e mobilidade entre eles e 

também combate a relação entre classes menos privilegiadas e código restrito e 

classes sociais privilegiadas e acesso ao código elaborado. Embora tanto Freire 

([1968] 2005) como Bernstein (1990) tenham teorizado acerca da aquisição de 

competências em língua materna, uma vez que este estudo trata da representação 

do ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, concebo a possibilidade da 

transposição de suas teorias para a aquisição de competências dentro do processo 

de ensino-aprendizagem de inglês.  

Assim, ao transppor essas teorias para o contexto do ensino-aprendizagem 

de língua estrangeira na escola pública, percebo que fica bastante comprometida a 

identificação de pelo menos uma tentativa de se oferecer às crianças do EF1 nas 

escolas municipais em questão o acesso ao código restrito da língua inglesa de um 

modo funcional, ou seja, de modo que as crianças possam agir em sociedade 

mesmo com o pouco que lhes é oferecido. Espera-se que o pouco que pode ser 

ofertado a essas crianças as faça “gostar da língua” de modo a propiciar o acesso a 

ambos os códigos que venham a ser apresentados no EF2 e EM em uma escola 

estadual. No entanto, não me parece claro quão eficaz a representação ensino-

aprendizagem de inglês no contexto em questão possa, de fato, ser. Concordo com 

regra de que as crianças nesse ciclo escolar sejam expostas a orações simples, mas 

não para cópia ou produção escrita, mas para as produzirem oralmente em 

situações reais de uso primeiramente no contexto escolar e, possivelmente, 

transferir esse uso para outros contextos sociais. O que não posso concordar é com 
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a crença de não é possível que essas crianças produzam orações bastante simples 

em língua inglesa para interagirem oralmente. 

 

(e) Verbos 

 

O discurso de uma das professoras, abaixo, sugere uma visão de conteúdo 

com foco na classe gramatical, mais especificamente o trabalho com verbos. Isso 

não significa necessariamente que ela tenha apresentado esse conteúdo com foco 

na classe gramatical, como vemos na descrição dos procedimentos por ela seguidos 

para chegar à formação da oração desejada na produção dos alunos: 

 

 “E assim, não é só coisinha básica. Eu estudei com eles o verbo „to can‟: „Eu posso.‟ Então, você 
eleva a auto-estima. O que você pode? O que você não pode? Então, o que que fulano não pode? Aí 
não pode voar. Então você põe o nome do fulano na lousa. Eles adoram ver o nome deles na lousa: 
Fulano não pode voar. E ela, o que ela pode? Ela pode cantar. Então, fulana pode cantar. Então eu 
ensinei o can. (...) Quarta série. Então a quarta série tá no ... já viu o to be e viu o can. O próximo vai 
ser o have, que eu quero passar esse mês.  Não está no currículo deles.” Melissa 
 

Eu  estudei  com eles  o verbo „to can‟: „Eu 
posso.‟ 

Eu ensinei  o can 

Ator Pr: material Circ: Acompanhamento Escopo 

 

 Por outro lado, o excerto a seguir sugere que a professora cria 

oportunidades para os alunos falarem da família sem o foco na gramática quando 

ela diz não ensinar o verbo to be: 

 

“Porque pelo que eu vejo no estado aí começa mais frases. Agora, na quarta-série, no final, por 
exemplo, na família eles já falam: I am the son / I am the daughter. Já inventam umas frases. Mas 
não que eu ensine o verbo to be, por exemplo, isso não. Eu acho que tudo tem seu tempo.” Miriam 

  

 Apreende-se daqui que há o esforço para que o aluno produza algo a 

mais, além de vocabulário a respeito de um tópico e produza orações na quarta 

série. Vemos representada uma regra de sequenciamento que compõe a prática 

pedagógica, isto é, vocabulário na terceira série e depois frases, com verbos, na 

quarta. Fica, no entanto, o questionamento se realmente o trabalho com frases não 

poderia ser iniciado já na terceira série, inserido em atividades sociais (LIBERALLI, 

2009) como, por exemplo, a própria rotina de interação na escola com os colegas, 

mesmo levando-se em consideração toda a configuração socioeconômica do 

contexto em questão e o perfil dos alunos.  
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(f) Conteúdo Atitudinal 

 

Apenas uma professora faz referência ao ensinar cidadania e ensinar a 

aprender no escopo de seu trabalho. No âmbito federal, esta questão é prevista no 

trabalho com os temas transversais que abordam diversos aspectos na esfera da 

cidadania. No âmbito municipal, esses temas devem perpassar o trabalho do 

professor polivalente em língua materna, para o qual os PCN oferecem diretrizes 

(BRASIL, 1997). Porém, o trabalho do professor de língua inglesa encontra-se sem 

amparo de diretrizes nacionais e de formação inicial adequada e, assim, o professor 

passa a agir intuitivamente: 

 

“Então, aí a gente acaba trabalhando muita coisa porque você acaba não só trabalhando com o 
inglês, você tem também que trabalhar um pouquinho de português, tem que trabalhar um 
pouquinho de ... educação mesmo deles, né? Formar o cidadão. Então, a gente trabalha muita 
coisa, não só o idioma, a organização, porque senão eles também não são capazes de aprender.” 

 Maitê 

 

O discurso da professora sugere a necessidade de estender esse trabalho, a 

princípio recomendado para a atuação do professor polivalente, para o espaço da 

aula de língua estrangeira. Põem-se aqui também um dos grandes desafios do 

ensino de língua estrangeira em qualquer contexto: o ensinar a aprender. 

Entende-se como desafio, porque nossas escolas públicas têm apresentado certa 

deficiência nesse aspecto. Seria desejável que pudesse haver um diálogo entre 

professores de língua estrangeira e língua materna, de modo a otimizar as 

oportunidades e transpor desafios em conjunto, uma vez que a língua materna é a 

referência primeira dos alunos para entenderem o mecanismo de uso de uma língua 

estrangeira. Tendo os alunos tais mecanismos consolidados, ao menos na 

oralidade, na língua materna, o professor de inglês pode, então, melhor explorar o 

potencial discursivo de seus alunos em língua inglesa. 

 

(g) Outros Conteúdos 

 

A pronúncia e o alfabeto estão presentes na representação de apenas uma 

professora: 

“Então eles sabem que o three tem que fazer o som do th. Eles sabem tudo isso.” Miriam 
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“Eu acredito que todo professor de inglês começa com o alfabeto, pra formação de palavras e tudo 
mais.” Maitê 

 

É louvável que as professoras tenham essa preocupação técnica com a 

língua e acredito que as demais professoras também considerem esses dois sub-

tópicos em seus escopos de conteúdo, porém novamente ressalto a importância de 

se pensar esses sub-tópicos atrelados a uma atividade social que faça sentido e 

tenha significado social para a vida dessas crianças. 

 

3.4.2.2. No Discurso dos Professores de Inglês do EF2 e EM na Rede Estadual 

 

A representação dos conteúdos no discurso dos professores da rede estadual 

também é composta por relatos interpretados como generalizações por não 

especificarem o que compõe o escopo dos conteúdos.  No entanto, há outras 

ocorrências que especificam o conteúdo abordado as quais encontram-se reunidas 

no Quadro 3.5. 

 

Conteúdo N
o
 

Ocorrências 
% Processos Materiais que compõem a 

Representação 

Generalizações 9 18 dar, passar 

Temas/Assuntos 16  
66 

ver 

Gramática 11 dar, trabalhar 

Vocabulário 7 fazer, passar,ensinar 

Produção Oral 5  
16 

fazer, passar, dar, trabalhar 

Estratégia de Leitura 2 passar 

Gênero 1 Ensinar 

 51 100  

Quadro 3.5 – Conteúdos no Discurso dos Professores do EF2 e EM 

 

Nota-se que 66% da representação dos conteúdos no discurso dos 

professores da rede estadual tende a ter um foco maior nos sub-tópicos 

temas/assuntos que estão sendo abordados, nos itens gramaticais e no vocabulário, 

seguido dos sub-tópicos produção oral, estratégia de leitura e gênero.  

 

(a) Generalizações  dos Conteúdos 

 

Assim como no discurso das professoras de rede municipal, as 

generalizações no discurso dos professores da rede estadual são dissipadas quando 

referências a um tipo de conteúdo pontual são feitas: 
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“E você dá o conteúdo que você acha que, que você analisando o perfil, dá, né?” Eduarda 

“É assim meio limitado o que você passa, é meio limitado o que você cobra, dentro daquele 
quadradinho ali, entendeu?” Estela 

 

O fato de todos os professores terem considerável vivência na escola pública 

estadual e terem passado por algum tipo de formação continuada pode justificar a 

reduzida ocorrência de generalizações. Mesmo assim, a presença de tais 

generalizações indicam que, mesmo havendo PCN e uma Proposta Curricular para 

as escolas do estado, os professores sinalizam no discurso que fazem suas 

escolhas sem claramente explicitá-las em virtude das limitações e do perfil dos 

alunos. 

 

(b) Conteúdo Temático 

 

Os assuntos mencionados foram: gravidez na adolescência, doenças - AIDS, 

alimentação saudável x junk food, profissões – carreira profissional, meio ambiente, 

estereótipos, datas comemorativas ao redor do mundo. Todos esses assuntos estão 

relacionados ao Temas Transversais propostos nos PCN (BRASIL, 1998), a saber: 

Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Pluralidade Social, Trabalho e 

Consumo, que compõem o escopo de uma educação para a cidadania de modo que 

o aluno reflita sobre esses temas nas diferentes áreas do conhecimento e possa 

criticamente agir em sociedade e transformá-la. O Quadro 3.6, a seguir, associa as 

representações dos professores aos temas transversais: 
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Temas Transversais Representação no Discurso dos Professores 

Ética Não identificada 

Saúde “...trabalhei bastante também depressão, depressão e auto-
estima. Eu procurava vários textos.” Eduarda 

Meio Ambiente “É ... primeiro colegial nós vamos ver assim conhecer o 
mundo!” E assim: “E ... oitava-série ( ) meio ambiente,...” 
Estela 

Orientação Sexual “o assunto do livrinho eu achei que ficou legal. Igual, a oitava 
série também viu sobre a gravidez na adolescência.” Erika 

Pluralidade Social “Você pega a apostila de sétima série, ela começa com cinco 
textos, falando como se comemora o ano novo em alguns 
países. Começa falando do Brasil, que o pessoal veste branco, 
tal, vai pra praia pular sete ondas, que Iemanjá - rainha do 
mar, que o pessoal joga flores pra ela, tá. Depois fala da 
China, começa a falar da China, quando é o ano novo chinês, 
como que eles fazem. Depois fala do México, que tem uma 
tradição peculiar que ficam em frente à tv, quando começam a 
estourar os fogos lá, cada cada vez que sino bate, come uma 
uva e faz um pedido. Depois fala do ano novo judeu,  que 
chama Rosh Hashaná, que é o ano novo judeu, não sei se a 
pronúncia é essa, tal, né? Evandro  
“Por exemplo, a gente no segundo, eu trabalhei com eles a... o 
problema da... ai meu Deus... esteriótipos e ... esteriótipos, (...) 
E recomendam um filme. E preconceitos, preconceitos, aí  
então, eles pediram pra assistir um filme, aquela ... 
“Casamento Grego” pra ver, né,  a... que eles tinham assim 
preconceito. Os gregos só tinham que casar com pessoas 
gregas, e assim por diante.” Estefânia 

Trabalho e Consumo “Ah, então esse ano nos terceiros nós vamos tentar ver 
bastante faculdades e profissão, tá?” Estela 

Quadro 3.6 – Temas Transversais no Discurso dos Professores do EF2e EM 

 

Os PCN, ao apresentarem os temas transversais, afirmam que  

A escola não muda a sociedade, mas pode, partilhando esse projeto com 
segmentos sociais que assumem os princípios democráticos, articulando-se 
a eles, constituir-se não apenas como espaço de reprodução mas também 
como espaço de transformação. (BRASIL 1998, p.23) 

  

Ainda a respeito dos temas transversais, os PCN destacam que  

Nas várias áreas do currículo escolar existem, implícita ou explicitamente, 
ensinamentos a respeito dos temas transversais, isto é, todas educam em 
relação a questões sociais por meio de suas concepções e dos valores que 
veiculam nos conteúdos, no que elegem como critério de avaliação, na 
metodologia de trabalho que adotam, nas situações didáticas que propõem 
aos alunos. (...) As áreas convencionais devem acolher as questões dos 
Temas Transversais de forma que seus conteúdos as explicitem e que seus 
objetivos sejam contemplados. (BRASIL, 1998, p.26-27, grifo nosso) 

 

Assim, mesmo que não seja feita referência explícita aos PCN e aos temas 

transversais no discurso dos professores, pode-se inferir que o trabalho com tais 

temas está incorporado na prática do professor tendo esses professores consciência 

ou não da recomendação nos PCN e do espaço que pode estar sendo criado por 

meio do engajamento discursivo não apenas para transmissão de conhecimento, 
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mas para uma possível transformação no modo dos alunos agirem na sociedade 

com relação aos assuntos abordados. Pode, assim, entender a legitimação dos 

Temas Transversais como componente dos conteúdos por meio de Autoridade 

Impessoal explícita e implícita, isto é, explícita quando os professores trabalham os 

temas contidos no Caderno do Aluno, no qual o Estado exerce sua autoridade ao 

incluí-los, e implícita quando tratados nos textos por eles escolhidos 

conscientemente ou não de que tais temas são recomendações dos PCN. 

 

(c) Gramática 

 

O conteúdo gramatical é abordado a partir de um texto para que faça sentido 

para o aluno. Os excertos a seguir mostram que pode haver um trabalho prévio com 

estratégias de leitura antes do trabalho com aspectos gramaticais, tais como 

identificação e formação de tempos verbais e classes de palavras: 

 

“Então eu trabalhava muito em cima de textos, né? Hoje eu vejo que os meus alunos, eles têm uma 
noção muito de o que é cognata, como que eu acho ( ) no texto. Eu falo pra eles: „Vocês não têm que 
saber 100% do texto, vocês tem que ter o CONHECIMENTO geral do texto.‟ Então, assim, eles já têm 
isso. Quando aparece um texto nas nossas lições: „Professora tem que achar os cognatos.‟ „Olha, o 
texto tá falando sobre isso.‟ Então, isso pra mim já é um GRANDE avanço. Pra alunos que têm 
MUITAS dificuldades. Então assim, eu evito muito trabalhar só gramática, né? Eu trabalho, lógico, 
eles têm que conhecer... [...] Eu trabalho dentro do próprio texto. É... e eles têm mais facilidade 
quando trabalhado dessa forma.” Erika 
 

“Por exemplo, agora esse mês de agosto nós vimos os Jogos Olímpicos. ( ) Aí a gente vê o texto, aí a 
gente tem um pouco de história ali, a gente conta aquela história, aí você vai analisar texto: “Ah, 
então sublinhe os verbos. Esses verbos estão em tempo? Passado? Como é o passado?” - “Ah, põe 
ed!” “Ah é! Mas aquele não é  ed!” Aí cê dá um pouco da gramática, passado, ( ) listinha de verbos, e 
a gente trabalha - eu pelo menos trabalho muito com antônimo, sinônimo. Ainda a gente resgata 
muito classe de palavra: “Isso aqui é um adjetivo ou é um advérbio? ( )  Prefixo, sufixo a gente 
trabalha com eles.” Estela 

 

Antes da Proposta Curricular refletida no Caderno do Aluno, os professores 

escolhiam textos para extrair conteúdo gramatical para trabalhar com seus alunos 

como ilustraram os excertos acima. Com o advento do Caderno do Aluno, que 

propõe o trabalho com a gramática de forma diferenciada (Souza, 2010), o professor 

vê a necessidade da gramática ser apresentada antes para depois partir para as 

atividades propostas no material didático, por entender que o aluno não estaria 

preparado para cumprir tais tarefas: 
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Pesquisadora: Você chegou a trabalhar com os cadernos no médio? 
      Estefânia: Não. Trabalhei sim, foi em dois mil e .... quando começou, foi o primeiro ano que 

começou o caderninho do aluno.  
Pesquisadora: Foi em 2008. 
       Estefânia: Isso. Foi em 2008. Então, eu trabalhei e ... foi bom, foi bom. Só que antes eu tive que 

fazer uma revisão de verbos, de ... é ... gramática mesmo: os verbos, conjunções, os 
modos, os tempos verbais. Porque o caderno, ele já veio assim: ele já sabe tudo, é só 
o professor pegar e passar, ensinar, acompanhar, entendeu? 

 
O mesmo professor identifica o que interpreto como gêneros que estão sendo 

propostos, porém, em sua representação, a gramática centrada no “verbo imperativo 

só” ganha destaque, em detrimento do propósito comunicativo e social dos gêneros 

e dos elementos gramaticais que os subsidiam: 

 
“E agora, o que eu tô ensinando na sétima? Prescrição! É receita de médico, é receita de bolo, é... 
uma situação que a mãe põe o filho pra fazer qualquer coisa, verbo imperativo só, e é isso daí até o 
final do ano.” Estefânia 
 

A gramática é sem dúvida um componente essencial e diz respeito ao 

conhecimento sistêmico previsto no PCN (BRASIL,1998, p. 74) para o ensino de 

competências, porém a representação no discurso dos professores parece sinalizar 

que o trabalho visa ao reconhecimento e prática das estruturas sem o devido 

destaque para seu papel socioeducacional para o desenvolvimento de competências 

discursivas e comunicativas. 

 

(d) Vocabulário 

 

Assim como na rede municipal, o vocabulário compõe o escopo dos 

conteúdos e tem as canções infantis como recurso para que a aprendizagem do 

vocabulário proposto possa ser divertido para os alunos: 

 
“Por exemplo, tinha que ensinar „partes do corpo‟, e eu gosto de brincar em sala de aula, né? Por 
exemplo, uma experiência mais recente agora. Tem uma musiquinha da Xuxa, que ela fala: „cabeça, 
ombros, joelho, pés‟ e vai por aí, né. Aí „head, shoulder, knees and toes!‟ Eles vão escutando, põe a 
mão na cabeça, abaixa e levanta, abaixa e levanta  e head, shoulder, knees and toes e levanta e 
abaixa até o pessoal não aguentar mais. Na aula seguinte, tá todo mundo cantando: „head, shoulder, 
knees and toes!‟ Você entendeu? Música!” Evandro 

 
“Números também, eu costumo sempre dar, em números, em música, aquela música dos 
indiozinhos.” Estefânia 
 

 Pode ser observada a mediação semiótica (HASAN, 2005, p. 197) que as 

canções proporcionam para a aprendizagem do vocabulário. Tais canções sugerem 

um tipo de brincar quando acompanhadas de movimentos e gestos, como descrito 
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em um dos excertos acima, que podem caracterizar as regras da brincadeira que 

podem desafiar os aprendizes e, gerando um conflito a ser enfrentado, criar 

condições para aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Ao vermos 

professores preocupados em brincar com seus alunos, vemos que o brincar tem seu 

espaço e importante função na escola (HOLZMAN, 2009, p.49-53), neste caso, por 

meio de canções, como também identificado no discurso das professoras da rede 

municipal. 

 

(e) Produção Oral 

 

Os PCN recomendam que o ensino da língua estrangeira seja demarcado 

pela sua função social em nossa sociedade de modo que essa “função está, 

principalmente, relacionada ao uso que se faz de Língua Estrangeira via leitura” 

(BRASIL, 1998, p.15), mas abre a possibilidade de que outras habilidades sejam 

desenvolvidas, observando-se que  

 
A proposta de desenvolver a produção oral em sala de aula de Língua 
Estrangeira remete a algumas reflexões, tanto no que concerne aos 
objetivos dessa aprendizagem quanto à possibilidade de que se possa vir a 
concretizá-la de uma forma significativa. Trata-se de buscar que os alunos 
percebam o papel que a produção oral em língua estrangeira tem no 
exercício das interações sociais. (BRASIL, 1998, p.101) 

  

Os excertos abaixo ilustram como dois professores buscam desenvolver, 

mesmo que de forma restrita, a produção oral por meio das interações rotineiras em 

sala de aula e cumprimentos por meio de uma canção: 

 
      Estefânia: Se cumprimentando, usando na sala de aula o imperativo: „Stand up, please!‟, „(Look 

at) the door!‟ entendeu? Não deixo ir ao banheiro se ele não pede em inglês, né? É ... 
pra levantar: „Excuse me, please.‟ „Teacher.‟ Essas coisas. Então, isso tudo ( ) , 
entendeu? Essas coisinhas ... é o mínimo do mínimo. 

Pesquisadora: Isso antes do livrinho? 
       Estefânia: Isso antes do livrinho. Agora também eu continuo, mesmo com o livro eu continuo, eu 

faço essas coisas. Então, tem que ser uma aula mais comunicativa porque senão 
você não consegue dar aula. Cê entendeu? Se você fica passando texto na lousa 
pro ensino fundamental e dando vocabulário E NÃO FALAR NADA? Imagina, cê não 
consegue dar aula. 

 

“Aí, lembra aquela musiquinha: „Lampião de gás, lampião de gás‟? Fiz um „good afternoon‟ em cima 

disso.” Evandro 

Neste outro excerto, o discurso da professora traz a representação das 

limitações para o desenvolvimento da produção oral, comparando com sua 
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experiência em escolas de idiomas, nomeada pela professora como escola 

particular:  

 
        Eduarda: “Não, vamos fazer hoje uma dinâmica!”. Não dá. Porque primeiro ... 
Pesquisadora: Você diz trabalhar uma oralidade, é isso? 
        Eduarda: Uma oralidade não dava. Esse ano até que deu pra trabalhar, só que a realidade da 

escola particular para a estadual é diferente. 

 

Com base na representação acima, assinalo o que as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006, p. 90) apontam e que podem 

servir tanto para o EM como para o EF: 

Verifica-se que, em muitos casos, há falta de clareza sobre o fato de que os 
objetivos do ensino de idiomas em escola regular são diferentes dos 
objetivos dos cursos de idiomas. Trata-se de instituições com finalidades 
diferenciadas. (BRASIL, 2006, p. 90) 

 
Isso posto, percebe-se que a professora vê a diferença dos objetivos de cada 

contexto, mas talvez possa idealizar o tipo de produção oral que se pode 

desenvolver na escola pública. Cabe, por essa razão, uma reflexão acerca do que 

indica os PCN (1998) no que diz respeito à abrangência da produção oral: 

 
Outra reflexão diz respeito aos espaços sociais que requerem o seu uso. O 
contexto externo à sala de aula oferece estímulo, estabelece influências, 
desperta motivações. Contudo, esse quadro não deve se transformar em 
imposição, cabendo ao professor buscar relevância desse mundo externo 
em relação às circunstâncias de sala de aula que se apresentam. A sala de 
aula é um espaço no qual a produção oral será estabelecida como 
atividade, mais ou menos formalizada, de acordo com o que o grupo definir 
como necessidades e desejos. (BRASIL, 1998, p.101) 

 

Portanto, entende-se que compete ao professor negociar com seus alunos de 

modo que o alcance da produção oral em sala de aula satisfaça suas necessidades 

e desejos, em conjunto com a Proposta Curricular do Estado de São Paulo e o 

trabalho com o Caderno do Aluno. Ao darmos a voz ao aluno para que ele participe 

das escolhas, proporcionamos condições para que o aluno se engaje nas decisões 

em sala de aula e passe a ter o sentimento de pertencimento no processo ensino-

aprendizagem. Fácil falar, fazer é que são elas. Como poderia o professor dar voz 

ao seu aluno, quando esse não tem voz para opinar sobre as políticas públicas, 

sobre o material didático e sobre sua formação? Poderia alguém que não passou 

pelo exercício de ter voz dar voz ao outro? 
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(f) Estratégias de Leitura 

 

Este sub-tópico também foi elencado entre os Procedimentos quando se 

tratou da representação do como o professor abordou tal procedimento. Ele volta a 

ser elencado sob o tópico Conteúdo por abordar o que é abordado pelo professor 

por entender que nesse caso o como e o que estão interligados e se sobrepõem 

como procedimento-conteúdo, processo-produto. Segundo a abordagem 

instrumental de leitura, a identificação de cognatos é uma das estratégias 

desenvolvidas, bem como a leitura em busca da informação geral contida no texto, 

como ilustram os excertos abaixo: 

“Então eu trabalhava muito em cima de textos, né? Hoje eu vejo que os meus alunos, eles têm uma 

noção muito de o que é cognata, como que eu acho ( ) no texto. Eu falo pra eles: „Vocês não têm que 

saber 100% do texto, vocês tem que ter o CONHECIMENTO geral do texto.‟ Então, assim, eles já têm 

isso. Quando aparece um texto nas nossas lições: „Professora tem que achar os cognatos.‟ „Olha, o 

texto tá falando sobre isso.‟ Então, isso pra mim já é um GRANDE avanço.” Erika 

Então, o que que eu fiz? Eu passava o texto, né, e, é, estimulava - primeiro eu comecei a estimulá-
los a procurar palavras que fossem parecidas com as palavras em português, né, os cognatos. 
Depois eu trabalhei os falsos cognatos, ...” Eduarda 

 

 Portanto, o que os PCN nos apresentam como parâmetro para o trabalho com 

a língua inglesa em sala de aula vemos acima representado no discurso dos 

professores, ou seja, engajar-se discursivamente por meio da leitura e, assim, agir 

socialmente no mundo. 

 

(g) Gênero 

 

Observei que uma das professoras, embora não tenha mencionado o termo 

gênero, descreve o que pode se associar ao trabalho com gêneros, seus contextos 

de uso e as escolhas léxico-gramaticais que a situação exige, no caso, o uso de 

imperativos:  

“E agora, o que eu tô ensinando na sétima? Prescrição! ( ) É receita de médico, é receita de bolo, 

é... uma situação que a mãe põe o filho pra fazer qualquer coisa, verbo imperativo só, e é isso daí até 

o final do ano.” Estefânia 

Porém, na representação da professora Estefânia há uma maior ênfase no 

aspecto gramatical relacionado ao gênero, uso de imperativos até o final do ano, e 
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não na possibilidade do aluno desenvolver competências de uso dos gêneros 

mencionados em seus contextos de uso. 

A partir da representação do o que é ensinado por meio das estratégias de 

leitura em conjunto com a representação do como, dos procedimentos relacionados 

a essas estratégias, constata-se a legitimação das ações (VAN LEEUWEN, 2008, p. 

105-119) voltadas para o desenvolvimento de tais estratégias por meio de 

Autoridade Pessoal do professor, ator social a quem cabe proporcionar o 

engajamento discursivo dos alunos por meio da leitura e também por meio de 

Autoridade Impessoal evocada, ou implícita, através das recomendações contidas 

nos PCN (1998). Desse modo, verifica-se também a representação implícita das 

regras hierárquicas (BERNSTEIN, 1990, p.96, 98-99) por meio das quais o Estado, 

como agência reguladora por meio dos PCN, da Proposta Curricular e do Caderno 

do Aluno, exerce o poder de recomendar em nível federal e de estabelecer em nível 

estadual os procedimentos e conteúdos a serem abordados, designando ao 

professor o papel de agente reprodutor do que lhes é proposto.  

Em nível federal, os PCN, por serem como o próprio nome diz “parâmetros”, 

permite até certo ponto que o professor faça suas escolhas, ao passo que no âmbito 

estadual o Caderno do Aluno, mesmo legitimado pelos professores, parece restringir 

a campo de escolhas do professor. As recomendações e propostas em âmbito 

nacional parecem dar mais liberdade de escolha ao professor, tendo em vista a mais 

recente ação federal que compartilha com o professor o poder de escolha é o Plano 

Nacional do Livro Didático - PNLD (BRASIL, 2009) que prevê em seu calendário de 

atendimento que os professores de inglês possam fazer suas escolhas de material 

didático em 2011 para utilização em 2012. Sabe-se que ao professor não é dada 

total autonomia para escolha. Na verdade, os livros são escolhidos por um grupo e 

distribuídos para todos que em sua maioria muitas vezes não teve de fato o direito a 

escolha. 

 

3.4.3. A Avaliação 

 

Embora tenham sido identificadas poucas ocorrências da representação da 

avaliação no discurso dos professores, entendo que este seja um constituinte da 

prática pedagógica a ser considerado, tendo como base teórica as regras criteriais, 
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no âmbito das regras instrucionais ou discursivas, propostas por Bernstein (1990, p. 

102-103). Entre os dez professores entrevistados, seis fazem referência a algum tipo 

de procedimento ou instrumento que avalia a competência ou desempenho do 

aprendiz. 

 

3.4.3.1. No Discurso dos Professores de Inglês do EF1 na Rede Municipal 

 

Duas professoras da rede municipal mencionam procedimentos usados para 

verificar a produção das crianças. No excerto abaixo, a professora menciona a 

verificação que ela faz da produção de cada criança: 

 
“Eu vejo um por um, eles falam pra mim o que a gente aprendeu. Criança por criança.” Miriam 
 

Eu vejo um por um 

Ator Pr: Material Meta 

 

 

No próximo excerto a professora descreve um momento de verificação da 

produção escrita de uma aluna considerada com NEE, tendo em vista suas 

dificuldades de aprendizagem em língua materna:  

 
 
“Aí ela: “Posso ler pra senhora? Primeiro a senhora vê se tá bom.” E aí eu olhava no caderno dela 
tava assim mono mono mono, sabe? Um monte de vogal junta, o nome da irmã dela, mas outro mono 
mono pink, escrito DIREITINHO, mono mono mono red, BONITINHO, as cores que ela colocou na 
historinha. E na hora de ler a historinha, ela ia certinho, na hora que aparecia cor ela falava, na hora 
que aparecia outra cor ela falava. E aí ela contou a historinha dela depois pra sala BONITINHO, do 
jeito que ela contou pra mim. E aí você percebia que em português ela não escrevia, mas em inglês 
ela tinha treinado tanto que ela fazia bonitinho. Então, você percebe que o ALUNO, ele É capaz de 
fazer.” Maitê 

 

A aluna reconhece na professora a autoridade para verificar sua produção 

antes de ler em voz alta para o grupo. Na avaliação da professora ela usou o 

vocabulário das cores como era esperado, conforme apresentado no item 3.1.2.1 – 

“Então eles contam toda a historinha em português, mas aquela palavrinha que eles 

aprenderam em inglês, então eles colocam em inglês.” Apesar de não produzir o 

restante do texto escrito na língua materna, como era esperado, a avaliação da 

professora foi positiva, pois ao produzir seu texto oral ela mesclou a língua materna 

com o vocabulário alvo, considerado pela professora “direitinho” e “bonitinho”. O 

contar histórias é um procedimento utilizado por esta professora que espera verificar 

o uso do vocabulário apresentado na história contada em português. 
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As crianças da rede municipal também mencionam esse procedimento de 

verificação como podemos observar em dois excertos a seguir: 

 
Pesquisadora: (...) que mais que ele faz? 
          Mateus: Ah, aí quando nós tá indo assim, ele passa, assim, o caderno, né, pra vê ... 
 
            Meire: ... e aí ela vista o caderno, porque a outra professora, da terceira série, também, não 

vistava. 
Pesquisadora: E você acha bom isso? 
             Meire: Vistá eu gosto, mas só que deixá assim sem os alunos – deixá incompleto sem corrigí, 

aí não. 

  
Essa verificação sugere um procedimento que, embora não esteja prescrito 

em nenhum documento, compõe as regras criteriais que verificam o desempenho 

dos alunos, é explícito e reconhecido pelos alunos e integra as características de 

uma Pedagogia Visível (BERNSTEIN, 1990 p.103) que se encontra no quadrante 

das pedagogias interpretadas como conservadoras mais voltadas para o 

desempenho do uso da língua em detrimento da aquisição de uma competência 

linguística na língua alvo. Vivendo o ensinar-aprender inglês em um contexto da 

rede pública, observo a grande importância que é dada à verificação da produção ou 

do registro da criança no caderno ou livro. O visto é, de fato, um mecanismo de 

controle utilizado pelo professor, mas que também serve de parâmetro para pais e 

para a coordenação e direção da escola. Para a criança talvez seja uma das únicas 

chances que o professor tem de se aproximar dela em salas numerosas e tentar 

oferecer um atenção individualizada, embora algumas vezes possa ser mecânica. 

Se considerarmos a possível abrangência que tal prática possa ter na 

educação holística da criança, certamente o contar histórias mesclando língua 

materna com vocabulário em língua inglesa pode estimular o desenvolvimento da 

competência de contar histórias em língua materna, o que poderia ser considerado 

um ganho positivo, embora essa competência ainda não seja possível de ser 

desenvolvida em língua inglesa nesse ciclo escolar. 

 

3.4.3.2. No Discurso dos Professores de Inglês do EF2 e EM na Rede Estadual 

 

Na esfera das representações no discurso dos professores de inglês da rede 

estadual, quatro dos cinco professores entrevistados mencionam diferentes formas 

de avaliar os alunos: (a) uma avaliação contínua em aula; (b) uma prova; (c) uma 

tarefa final de produção escrita proposta pelo Caderno do Aluno; e (d) o SARESP - 
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Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – que avalia 

a Educação Básica, um instrumento externo utilizado pelo estado. O Quadro 3.7 traz 

excertos que ilustram cada uma das formas: 

 

Formas de 
Avaliação 

Excertos 

Avaliação Contínua “E a avaliação era durante as aulas, né, uma avaliação contínua. Era 
isso. Sempre muito precário.” Estefânia 

Prova Mas ele também, às vezes, falava: “Ah, eu não vou precisar fazer 
prova, né?” Falei: “Não, você faz a prova oralmente.” Erika 

Produção Escrita A sexta série, o assunto é voltado pra atividades de lazer, 
entretenimento. Então nós fizemos um folder no começo do ano. Erika 

SARESP “De que forma, assim, a... diretoria de ensino orienta os diretores a 
orientar os coordenadores a cobrar a aplicação da apostila, não 
importa de que forma. Tem de trabalhar... a apostila; pra depois 
responder por isso. Então essa apostila, enquanto nós tivermos aí... E 
depois, a prova do SARESP, que é a avaliação do Estado de São 
Paulo, é baseada no caderno.” Evandro 
 
“Não. Eu lembro que assim, foi informado no final do ano retrasado 
que no próximo ano nós iríamos receber cadernos do aluno e 
cadernos do professor pra poder trabalhar em sala de aula. Voltados 
para o SARESP, tudo voltado com a intenção do que que vai ser 
cobrado depois.” Erika 
 
“Por que o aluno ele faz o SARESP e você TEM - o SARESP desse 
ano, nessa semana, foi o caderno.” Eduarda 

Quadro 3.7 – Formas de Avaliação 

 
 

A referência à Avaliação Contínua é bastante geral, sem especificar o que 

isso significa ou o que compõe esse tipo de avaliação. As provas escritas podem 

fazer parte de uma Avaliação Contínua, podendo ser aplicada na versão oral para 

alunos com necessidades especiais, como ilustra o excerto do discurso da 

professora Erika, acima, no qual ela se refere à fala de um aluno com deficiência 

visual que deseja confirmar a necessidade dele fazer prova. A produção escrita 

proposta pelo Caderno do Aluno é um elemento novo que permite consolidar os 

conteúdos temáticos e sistêmicos da língua. Há a recorrente referência ao SARESP 

como avaliação, porém de forma equivocada, pois essa avaliação não diz respeito à 

língua estrangeira, pelo menos por enquanto. Tal referência sinaliza a representação 

de uma regra hierárquica que indica o poder do Estado em medir o rendimento 

escolar e a interpretação do professor de que haverá cobrança do conteúdo por 

meio desse recurso. 
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3.4.4. Os Recursos 

 

3.4.4.1. No Discurso dos Professores de Inglês do EF1 na Rede Municipal 

 

Os recursos utilizados pelos professores diferem de acordo com o contexto de 

atuação. No EF1, rede municipal, há uma grande carência de recursos e, assim, as 

canções configuram-se o meio de mediação de destaque (vide Tabela 3.7) e o uso 

do livro é deslegitimado como vemos a seguir. Nos EF2 e EM, contexto estadual, a 

ênfase fica no Caderno do Aluno, material didático representado no discurso dos 

professores como sendo de uso compulsório, como veremos mais adiante nesta 

seção. 

Recursos 

No Discurso das Professoras do 
EF1 

No Discurso dos Professores do EF2  
e EM 

Canções 18 Caderno do Aluno 26 

Livro 14 Textos 18 

Desenho 4 Canções 12 

Video 3 Filmes 4 

Outros 9 Outros 7 

Tabela 3.7 - Recursos 

 

Todas as professoras do EF1 de rede municipal mencionam as canções como 

recurso lúdico por mim interpretado como recurso essencial para a mediação da 

aprendizagem e desenvolvimento da criança nessa fase escolar por configurar-se 

como um tipo de brincar em sala de aula: 

 

“O que eu trabalho com as crianças, eu trabalho muita música.” Melissa 
 
“Eu trabalho musiquinha com eles, coisa de criança, fácil,...” Mariana 
 
“... eu vou pegar pra você ver, um livro com músicas. Eu trabalho com a terceira série, que é esse 
aqui.” Mônica 

 
“Ensinei a música da Spider.” Miriam 
 
“E ... o vocabulário, bastante vocabulário, essas coisas, musiquinha, muita musiquinha, essas 
musiquinhas pedagógicas, né? [risos] Que eles CANTAM! O trabalho é esse: diversão! 
Principalmente isso. É eles se divertirem e APRENDER!” Maitê 

 

 
 Novamente todas as professoras do EF1 fazem referência a um livro didático 

fornecido pela prefeitura, mas que elas não usam ou usam muito pouco, pois de 

acordo com as representações ele está desatualizado; os exemplares devem 
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retornar e, sendo assim, o aluno deve copiar o conteúdo; serve para que os 

professores copiem desenhos nele contidos:  

“Tem um livro lá que é o Teachers Learning nem sei porque, eu usei tão pouco esse livro. Mas ele tá 
muito desatualizado.”  Mônica 
 
“Eu tenho livros, mas eu não uso livro. Tenho um exemplar pra cada aluno, não, 40 exemplares.” 
Miriam 
 
“Então, a escola - ela tem um material, então eles têm um livro didático, não é lá essas coisas, né, 
mas dá pra gente tirar uma boa base pra gente trabalhar com as crianças.‟ Maitê 
 
Tenho. Eu uso pra copiar alguns desenhos com eles. Melissa 
 
Por exemplo, tem o livro também, que eu uso, mas muito pouco. Porque passar o livro pro aluno pra 
ele ficar copiando, não gosto muito. Mariana 

 

Nota-se a deslegitimação do uso desse material didático por meio de 

Racionalização Instrumental (VAN LEEUWEN, 2008, p.113), ou seja, o livro é 

deslegitimado por não servir ao propósito mediador do processo de ensino-

aprendizagem normalmente atribuído a esse tipo de recurso.  

 

3.4.4.2. No Discurso dos Professores de Inglês do EF2 e EM na Rede Estadual 

 

A lista de palavras em ordem de frequência trouxe, entre as 200 palavras 

mais frequentes no discurso dos professores do EF2 e EM da rede estadual, itens 

lexicais recorrentes e entre eles observamos que as escolhas feitas para nomear o 

material didático da rede estadual em São Paulo, Caderno do Aluno, formam um 

grupo de escolhas cuja soma das frequências no discurso dos professores e dos 

alunos é bastante significativa. As diferentes formas usadas estão relacionadas pela 

sinonímia que as aproxima e sinalizam o impacto desse recurso na experiência 

vivida tanto pelos professores como pelos alunos. A Tabela 3.8 traz as seis escolhas 

feitas para se referir ao material e traz também a ocorrência referente ao jornal, 

material didático que precedeu os cadernos. 
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Item Lexical 

Pelos 
Professores 

Pelos  
Alunos 

Total 
de 
Ocorrências 

Freq. N
o
 Txt Freq. N

o
 Txt  

Apostila(s) 23 3 159 9 182 

Apostilinha(s) 3 1 0 - 3 

Caderno(s) 68 5 86 9 154 

Caderninho 8 3 5 3 13 

Livro(s) 17 4 63 9 80 

Livrinho(s) 14 4 4 2 18 

Total por 
Corpus: 

133  317  450 

Tabela 3.8 – Escolhas Lexicais para Nomear o Caderno do Aluno 

 

Embora o foco e ponto de partida das análises sejam os processos materiais, 

no que diz respeito ao recurso Caderno do Aluno, o processo relacional ser na 

forma é tem grande relevância para a construção da representação desse sub-tópico 

uma vez que por meio do seu caráter atributivo, esse processo constrói a avaliação 

positiva desse recurso e traz suas limitações. O Quadro 3.8 ilustra essas ocorrências 

no discurso dos professores da rede estadual.  

 

Atributo No. 
ocorrências 

Exemplos 

bom 11 “Então, o que eu tava falando pra você é que o caderno do aluno, 
ele não é ruim, é bom, é bom, sabe? ( ) a ideia é trazer novos 
conhecimentos aos alunos, né?” Estefânia 
“O material é muito bom! Muito bom! É ... dá para os alunos 
criarem diálogos, dá para os alunos criarem roteiros. Dá pra fazer 
uma infinidade de coisas. SÓ QUE eles não pensaram que numa 
escola estadual, você tem uma problemática ENORME com 
relação aos alunos, (que primeiro) você tem que disciplinar, porque 
sem disciplina não dá!” Eduarda 

dificuldade 9 “Os caderninhos. Então essa é a dificuldade. A dificuldade NO 
LIVRO pro entendimento DO ALUNO. A gente tem que criar 
estratégias, a gente cria estratégias pra conseguir aproveitar a 
apostila e paralelamente inserir algumas coisas, tá?” Evandro 

difícil 5 “Agora vêm as apostilas que a Secretaria da Educação tá 
mandando. Então já vem mais ou menos - tudo é bem prontinho! 
Um ótimo material, mas de aplicabilidade difícil, digamos assim.” 
Estela 
“... eles acham, quando eles fizeram o caderno, que o aluno do 
Estado já estava preparado praquele tipo de texto, quando na 
verdade, não estão. Só que o difícil é porque você tem aquele 
TEMPO limitado pra terminar aquele caderno.” Estefânia 
 

problema 6  “Eles fazem os livros achando que o aluno da escola oficial, da 
rede oficial, já sabe tudo aquilo, mas na realidade não é. Entendeu. 
Então, o único problema que dificulta é isso.” Estefânia 

Quadro 3.8 – Atributos do Caderno do Aluno 
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O caráter entendido como obrigatório do uso do Caderno do Aluno encontra-

se representado nos excertos abaixo por meio do adjunto modal de obrigação tem 

de/que e pelo atributo imposto atribuído ao material: 

 
“A gente canta a musiquinha dos cumprimentos, depois volta na apostila, vai fazendo uma mescla 
pra eles irem entrando na apostila, sabe? [...] Tem de trabalhar... a apostila, ...” Evandro 
“E quando veio um material meio que imposto, né, eu, pra mim foi ótimo, o que vier pra mim é lucro 
porque eu não tenho material, né? Eu não tenho material pra trabalhar, então ...” Erika 
 

Essa mesma representação é reiterada no discurso dos alunos como ilustra o 

exemplo a seguir: 

 
 “E todas as matérias o Estado está mandando uma apostila, só que aí que tá, eu nunca vi ela com 
essa apostila na aula. Todos os professor tem que seguir, não exatamente a apostila, mas 
praticamente tudo que tá na apostila, o conteúdo.” Eloísa 
 

 
Os atributos bom e ótimo legitimam o uso do Caderno do Aluno por meio de 

Avaliação e de Racionalização Instrumental (VAN LEEUWEN, 2008 p. 113) que 

legitima seus objetivos, uso e resultados, construindo a representação positiva 

desse recurso mediador do processo de ensino-aprendizagem de inglês. Em contra 

partida, atributos como difícil, imposto e os itens lexicais dificuldade e problema 

legitimam por meio de Avaliação as limitações de uso desse material didático em 

função do perfil dos alunos, do tempo alocado. A obrigatoriedade de uso 

representada no discurso de professores e alunos indica a regra hierárquica que nos 

remete ao poder do Estado de fazer as escolhas pelo professor e que, por sua vez, 

não o empodera para fazer suas próprias escolhas e nele gera um possível 

sentimento de não-pertencimento, de não fazer parte de um corpo docente 

capacitado para fazer escolhas. 

 
 

3.4.5. A Formação do Professor 

 

O roteiro de entrevista previa uma pergunta a respeito da relação entre a 

formação do professor e sua prática. Os exemplos a seguir ilustram como a 

pergunta foi materializada: 

 

E a sua formação? Como é que você vê a sua prática relacionada à formação que você teve na 
universidade? 
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Agora, pra finalizar, eu gostaria que você pudesse traçar um paralelo: a formação que você teve e a 
sua prática. Como é que você vê sua formação e sua prática? 

Agora, se você olha um pouquinho lá pra sua formação na faculdade e relaciona agora com a sua 
prática, como é que você relaciona a sua formação e a sua prática? 

 

Mesmo que alguns professores tenham espontaneamente feito referência à 

sua formação inicial ou continuada durante a entrevista, para explorar um pouco 

mais esse tópico, a pergunta foi feita ao término da conversa. 

Foi observado que os professores dos dois contextos ao abordarem suas 

experiências de ensinar inglês na escola pública mencionaram sua formação inicial - 

graduação, sua aprendizagem em serviço por meio da prática pedagógica, isto é, 

seu trabalho em sala de aula, e sua formação continuada por meio de cursos como 

sub-tópicos que compõem a representação de sua formação.  A referência à 

formação ocorreu espontaneamente algumas vezes, e outras vezes foi abordada por 

meio da pergunta pré-estabelecida no meu roteiro para entrevista: Como é que você 

vê a relação entre sua formação inicial e sua prática? 

Encontra-se elencados na Tabela 3.9 a quantificação das ocorrências de cada 

sub-tópico que compõe a representação da Formação do Professor: 

Sub-tópicos Da Rede Municipal 
N

o
 de Ocorrências 

Da Rede Estadual 
N

o
 de Ocorrências 

Formação Inicial - Graduação 24 11 

Aprendizagem em Serviço  15 11 

Formação Continuada - Cursos 5 14 

Tabela 3.9 – Sub-tópicos do Tópico Formação do Professor 

 

Os dados da Tabela 3.9 mostram que é mais recorrente a referência à 

formação inicial das professoras da rede municipal, mesmo porque é 

fundamentalmente a única formação que elas têm. Os dois grupos de professores 

fazem referência ao aprender a ensinar como sendo algo que, de fato, ocorre em 

serviço. Há referências à formação continuada, porém a representação difere  entre 

os dois grupos de professores, da rede municipal e da rede estadual. Esses sub-

tópicos passam a ser detalhados e discutidos nas sub-seções a seguir. 

 

 

 

  



O Discurso dos Professores                  162 

 

(a) A Formação Inicial 

 

Entre as ocorrências de processos materiais que nos remetem à 

representação da Formação Inicial das professoras de inglês do EF1, na rede 

municipal, destacamos os excertos a seguir que sinalizam certo descompasso entre 

o conteúdo proposto pelas instituições formadoras de professores de inglês e o 

escopo da realidade que elas vivenciam: 

 

 “Porque quando a gente faz Letras, por exemplo, quando eu entrei tinha umas 80 pessoas no 

curso, foi caindo, porque muita gente entra em Letras querendo aprender inglês, não aprender 

como ensinar. Então metade das aulas são em inglês, são ministradas em inglês, então a metade 

já cai fora. Agora, a Universidade ela ti dá muita teoria, né?” Miriam 

 

 

 

a Universidade  - ela Ti dá muita teoria, né? 

Ator Beneficiário Pr: material Escopo 

 

“A faculdade, assim, me ajudou assim com relação ao conteúdo, mas não me ajudou com 
relação ao que eu tinha realmente que fazer dentro de uma sala de aula.” Mônica 

A faculdade * me ajudou com relação ao conteúdo mas 

Ator Beneficiário Pr: Material Escopo Conjunção: 
Adversativa 

∅ = * não me ajudou com relação ao que eu tinha 
realmente que fazer dentro 
de uma sala de aula 

 

Ator 
eliptíco 

Beneficiário Pr: Material Escopo  

 

 

O excerto a seguir reforça o distanciamento entre o que é visto na formação 

inicial e a realidade a ser enfrentada e o foco reduzido na realidade a ser vivida: 

 
“Eles colocam uma questão muito ideológica, utópica que não condiz com a realidade dentro de uma 
sala de aula.” Mônica 

Eles  colocam  uma questão muito ideológica, utópica que não condiz 
com a realidade dentro de uma sala de aula. 

Atores Pr: material Escopo 

 
 “Então, quando eu ouvia as professoras falando, eu pensava: Nossa gente, que horror e tal. Mas 

mesmo elas falando das suas  próprias experiências, eu não tinha - não dava pra você ter uma 

noção. Não, você não tem uma noção. E, assim, os professores não procuravam focalizar muito 

nisso, né. E eu lembro que na época se discutia muito a educação, aquele livro do Chalita, educação 

com amor, né, e tudo mais. Até, na faculdade foi ... a gente teve que estudar um livro dele. E os 

professores ficavam muito revoltados. Mas não é isso gente! Não condiz com a nossa realidade, tal, 

tal, tudo mais.” Mônica 

...  os professores  não procuravam focalizar  muito  nisso, né? 

Atores Pr: material Circ: Modo - Grau Escopo 

 



O Discurso dos Professores                  163 

 

 

Nos excertos acima, o formador inicial, representado por meio de objetificação 

– universidade; coletivização - eles, e funcionalização – professores, deixa de 

proporcionar uma vivência mais prática da profissão, e é, portanto, deslegitimado por 

meio da autoridade constituída (VAN LEEUWEN, 2008 p.105-119).  

O próximo excerto traz um breve relato que indica uma possível lacuna na 

formação linguística do professor. Vejamos:  

“E tem muita gente que sai, que eu me lembro, colegas meus que estavam dando aula de inglês 
em escola pública que escrevia „have‟ r-a-v-e, não h-a-v-e. Complicado. Isso eu sei porque era 
um rapaz que estudava na minha sala. Ele não conseguia fazer o livro 2 de uma escola de 
idiomas. É muito complicado. E davam aula no Estado.” Mariana 

 

colegas meus que estavam dando aula de 
inglês em escola pública * 

escrevia „have‟ r-a-v-e, não h-a-
v-e 

Ator Pr: material Meta 

 

 

Ele não conseguia fazer o livro 2 de uma escola de idiomas 

Ator Pr: material Meta 

 

(𝐶𝑜𝑙𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑀𝑒𝑢𝑠) davam  aula no Estado 

Ator elíptico (anáfora) Pr: material Escopo 

 

Por meio desse relato, dessa história, a professora legitima uma limitação na 

ação do formador inicial de promover uma formação linguística adequada ao 

professor de inglês, forma essa de legitimação chamada por Van Leeuwen (2008, 

p.109-110) de mythopoesis, ou histórias de moral. Podemos também observar 

legitimação dessa carência linguística por meio de Avaliação ao usar o atributo 

“Complicado”, “É muito complicado”. Sendo assim, embora quatro das professoras 

tenham iniciado o curso de Letras com boa proficiência na língua inglesa, esta 

professora destaca que pode haver limitação para a formação linguística.  

Por que eu interpreto como sendo uma legitimação da limitação da instituição 

e não do aluno? A minha prática docente em dois cursos de Letras bem como minha 

experiência na formação continuada de professores de inglês da rede pública 

forneceram vivências que reforçam o relato dessa professora, ou seja, vivenciei 

diversas situações nas quais foi possível observar que o grau de proficiência em 

língua inglesa de diversos professores era aquém daquele desejado para sua 

atuação em sala de aula. Assim como acredito que nossas crianças podem 

desenvolver competências linguísticas nas escolas públicas, acredito também que 

os professores-alunos, independentemente de sua origem social podem desenvolver 
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competências linguísticas para ensinar a língua alvo desde que a instituição 

formadora ofereça as condições necessárias para que este desenvolvimento 

linguístico aconteça. 

O exemplo a seguir mostra que o ensino de inglês para o EF1, ou seja, para 

crianças em fase de letramento na língua materna, não foi abordado na sua 

formação inicial: 

“... na faculdade também, a gente trabalhou ensino fundamental II e médio! Né? Nada de pedagogia 
da criança, nada, né?” Maitê 
 

na faculdade a gente trabalhou  ensino fundamental II e médio, nada 
de pedagogia da criança, nada, né? 

Cirscunstância:  
Localização: Lugar 

Ator Pr: material Escopo 

 

Tal fato pode ser justificado pelo fato de que, segundo os PCN, o ensino de 

língua estrangeira está previsto apenas a partir do EF2. Porém, visto que mais e 

mais municípios estão incluindo o ensino de inglês no currículo escolar das escolas 

públicas, é preciso que esse novo contexto seja considerado na formação inicial, 

havendo ou não PCN para o ensino de inglês nessa fase escolar, principalmente 

daqueles que atuam ou atuarão na rede pública, pois muitas escolas particulares e 

escolas de idiomas, onde muitos dos alunos de Letras atuam ou irão atuar, na 

ausência de PCN para o ensino de língua estrangeira no EF1, apoiam-se em 

parâmetros internacionais (CEFR20), cuja abordagem assume os usuários de uma 

língua como agentes sociais que desenvolvem competências comunicativas gerais e 

específicas enquanto tentam alcançar seus objetivos no dia-a-dia 

Os excertos a seguir, provenientes do discurso dos professores de EF2 e EM, 

da rede estadual, reforçam a representação presente no discurso das professoras 

da rede municipal a respeito da formação inicial, no que diz respeito à limitação para 

                                                           
20

 The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) – A comprehensive, 

transparent and coherent frame of reference for language learning, teaching and assessment must 
relate to a very general view of language use and learning. The approach adopted here, generally 
speaking, is an action-oriented one in so far as it views users and learners of a language primarily as 
„social agents‟, i.e. members of society who have tasks (not exclusively language-related) to 
accomplish in a given set of circumstances, in a specific environment and within a particular field of 
action. While acts of speech occur within language activities, these activities form part of a wider 
social context, which alone is able to give them their full meaning. We speak of „tasks‟ in so far as the 
actions are performed by one or more individuals strategically using their own specific competences to 
achieve a given result. The action-based approach therefore also takes into account the cognitive, 
emotional and volitional resources and the full range of abilities specific to and applied by the 
individual as a social agent. Fonte: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf  

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
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aproximar teoria e prática e promover a competência linguística necessária ao 

professor: 

 
 “Ah! A formação inicial, olha, sinceramente, não deu base nenhuma viu? Eu comecei a adquirir 
quando eu comecei a dar aula, na prática você vai aprendendo, conforme a sua necessidade, você 
vai buscando pra trazer. Entendeu?” Estefânia 
 
 “Olha, falando francamente assim, assim, com muita tranquilidade mesmo, é ... o preparo mesmo 
veio depois que você entra na sala de aula. Aí você trabalhando ali com a garotada mesmo. Porque 
eu comecei dar aula, eu tava no segundo semestre da faculdade.” Evandro 
 
 “Então era um - eu tive muito bons professores de ginásio, de colégio, né, DE INGLÊS, né? Foi uma 
base BOA. Base boa. Eu consegui com essa base entra na fac - passar no vestibular, entrar na 
faculdade e mais ou menos acompanhar um ano, um ano e meio de faculdade, depois eu comecei a 
ter problema, principalmente porque não tinha parte oral. Foi onde eu comecei a fazer Cultura, fiz 
curso de inglês, eu fiz a Cultura Inglesa, né? Eu fiz uns dois anos, dois, três anos de Cultura Inglesa 
justamente pra dar a base oral, a base é, né, ( ) escrever melhor, ( ) essas coisas todas.” Estela 
 
 “Eu fiz um estágio, no estágio EU QUIS FAZER as regências, né? Porque o pessoal, a maioria 
assina, e eu pedi para a professora: „Eu POSSO, eu quero, pelo menos um dia, dar aula?” Erika 
 

 

Diante do exposto, pode-se perceber que as instituições de ensino superior 

ao promoverem a formação inicial de professores de inglês representam o saber 

global e, de acordo com a representação dos professores, apresentam limitações 

por não considerar o saber local a fim de melhor negociar a relação teoria e prática 

com vistas a proporcionar a aproximação do professor em formação de sua 

realidade local, ou seja, de sua prática pedagógica. 

Celani (2008, p. 415) apontou esse problema na formação inicial cujos 

padrões de qualidade caíram e passaram a se concentrar na preparação de futuros 

professores de língua materna em função do status de desprestígio atribuído à 

disciplina inglês, quando em 1961 a LDB reduziu para a posição de atividade no 

currículo.  Mesmo tendo voltado em 1971 a ter status de disciplina, mas não como 

parte dos componentes centrais do currículo, até hoje a situação da língua inglesa 

na escola pública sofre as consequências do desprestígio. Segundo Celani, novos 

professores, além de não serem bem preparados profissionalmente, não estão 

familiarizados com o novo tipo de aluno que têm que lidar e, na maioria das vezes, 

não encontra respaldo institucional. Sendo assim, os professores são levados a 

recorrer a suas histórias de vida como aprendizes da língua e reproduzir na sala de 

aula os procedimentos usados por seus professores, sem um aporte metodológico 

que o embase, que o informe. 
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(b) A Prática Proporcionando Aprendizagem em Serviço  

 

No discurso dos professores observa-se que em função das limitações da 

formação inicial, ausência de experiência anterior em outro contexto de ensino bem 

como de orientações pedagógicas provenientes das autoridades de ensino, o 

aprender a ensinar acontece de fato em serviço. Assim, o professor no contexto 

municipal acaba por construir intuitivamente seu conhecimento a respeito do 

contexto de atuação, dos alunos e do próprio ensinar inglês para crianças nos anos 

iniciais de letramento. Vejamos alguns excertos: 

 

“Agora, a universidade ela ti dá muita teoria, né? Você aprende, mas nada melhor do que a prática. 
Você trabalhando pra aprender realmente como ensinar. Eu digo que trabalhar na prefeitura - 
depois que você trabalha aqui, você pode trabalhar em qualquer lugar. Miriam 
 
“Pois é! E todo mundo que entrou nunca tinha trabalhado na rede. A maioria também nunca tinha 
trabalhado com criança. E AÍ ... a secretaria achou que quem entrou já sabia como é que funcionava, 
já sabia o que fazer. [...] Então, aí a secretaria achou que a gente já sabia o que FAZER, então 
largou a gente na escola. Não deu uma única informação, não deu um único parâmetro, não deu 
uma única especificação do que era pra ser feito. [...] E o que aconteceu? Cada um tomou um 
caminho, cada um fez o que achava melhor pra si, o que achava melhor pras crianças. Então, cada 
um criou um método próprio.” Maitê 

 

 

Acredito que uma prática pedagógica se faz ao fazê-la, ao realizá-la. Contudo, 

faz-se necessário que tal prática seja devidamente informada, isto é, embasada em 

estudos para que suas escolhas possam ser devidamente justificadas diante das 

particularidades, praticidades e possibilidades contextuais. Como sugere 

Kumaravadivelu (2003, p. 13-14), com base em Kincheloe, o perfil de um professor 

denominado intelectual transformativo, descrito na seção 1.3.3 do Capítulo 1 desta 

tese, prevê um profissional cuja prática é voltada para a investigação socialmente 

contextualizada, fundamentada e comprometida com construção do conhecimento 

por meio da interação, preocupações e experiência dos alunos, expandida por uma 

preocupação com a auto-reflexão e reflexão crítica conjunta sobre sua prática. 

No contexto estadual, os professores também mencionam a aprendizagem 

em serviço e, dessa forma, a construção do seu conhecimento a respeito de sua 

prática. O discurso de um deles sugere que mesmo informado pelo conhecimento 

global proporcionado pela didática oferecida na faculdade, em sua formação inicial, 

a construção do seu conhecimento sobre sua realidade se deu com a prática, na 

convivência com os alunos: 
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“Olha, falando francamente assim, assim, com muita tranquilidade mesmo, é ... o preparo mesmo 
veio depois que você entra na sala de aula. Aí você trabalhando ali com a garotada mesmo. Porque 
eu comecei dar aula, eu tava no segundo semestre da faculdade. [...] Mas eu fui pegar mesmo a 
prática mesmo, mesmo com a didática que tinha na faculdade e tal, mas eu fui pegar a prática 
mesmo depois que eu entrei na sala e trabalhar no dia-a-dia com o aluno ali, aí que eu fui me 
aperfeiçoando mesmo, TENTANDO aprender um pouquinho mais, que as minhas dificuldades 
sempre foram grandes, por causa dos pré-requisitos que eu não tinha. Você entendeu? Então ... era 
muita dificuldade. Evandro  

 

Neste outro excerto, o professor deslegitima o objetivo da formação inicial, por 

meio de Racionalização Instrumental (VAN LEUUWEN, 2008, p. 113), isto é, a 

prática do formador inicial é deslegitimada quando o professor faz referência ao seu 

objetivo e resultados não satisfatórios, reiterando a aprendizagem em serviço por 

meio de sua atuação em sala de aula: 

 
“Ah! A formação inicial, olha, sinceramente, não deu base nenhuma, viu? Eu comecei a adquirir 
quando eu comecei a dar aula, na prática você vai aprendendo, conforme a sua necessidade, você 
vai buscando pra trazer. Entendeu? Então é assim que eu acho, a gente não deve parar NUNCA, 
qualquer coisa que você vê que houve mudança, tem que buscar e trazer pra cá, porque senão os 
alunos vão antes, depois o  que você vai trazer pra escola eles já não se interessam mais. Estefânia 

 

Note-se no excerto a seguir que o professor faz referência ao seu 

conhecimento pessoal construído através de experiências vividas em outros 

contextos de ensino: 

“Então assim, escola do Estado, escola de inglês, escola particular, escola bilíngue. Eu acho que isso 
me ajudou bastante. Então você fala: “Eu acho que o caminho é mais ou menos por aqui.” Entendeu? 
Eu acho que você vai assim meio no dia-a-dia tirando dali, ( ) então vai assim, entendeu?” Estela 

 

Do ponto de vista linguístico, observa-se a presença de processos mentais 

sublinhados que constroem a representação de nossas experiências internas. Deste 

modo, os processos mentais cognitivos aprender e pegar constroem a 

representação a aprendizagem dos professores e o processo mental perceptivo 

achar constrói a representação das percepções dos professores a respeito desse 

tipo de aprendizagem que compõe sua formação profissional. 

 

(c) A Formação Continuada 

 

Quatro professores, dois da rede municipal e dois da rede estadual, fazem 

referência à necessidade e às contribuições da formação continuada para 

proporcionar mudanças em sua prática pedagógica. 
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As professoras da rede municipal mencionam a continuidade do estudo do 

idioma e a Pós-Graduação em Psicopedagogia que são por mim interpretados como 

parte da formação continuada: 

“Tanto que assim, eu me formei, continuo estudando, eu estou fazendo curso de inglês, porque você 
começa a dar aula assim pra quarta série, você só vê aquele pouquinho, o resto você esquece.”  

Melissa 
 
Pesquisadora: E essa questão da escola pública? Em algum momento na sua formação entrou pra 

ser discutida? 
Miriam: Ah, sim, principalmente na minha pós-graduação. Porque, era de psicopedagogia, a 

gente fazia atendimento na clínica. Então a maioria era criança da prefeitura, que tem 
assistência. Eles trabalham junto: a prefeitura e a faculdade. E a gente começa a ver 
um outro lado, não só da língua, mas identificar: Por que a criança não aprende tanto 
na aula normal das outras professoras como na aula de inglês? Porque tem algum 
probleminha aí escondido. Então você passa a ficar mais sensível, a perceber as 
coisas melhor, por consequência, a sua aula rende mais. Porque você consegue 
entender.  

 

Em relação aos professores que atuam nas escolas do estado, no EF2 e EM, 

nos excertos abaixo, vemos que fazem referência à formação continuada, 

formalmente oferecida pela Secretaria da Educação. O discurso dos professores 

sugere que os cursos oferecidos proporcionaram oportunidades para o professor 

reconstruir sua prática: 

 
“Fiz assim cursos online, né, pela Secretaria de Educação... (...) Então é... isso me facilitou também, 
né, eu... comecei a trabalhar dessa forma diferenciada a partir dos dois cursos que eu fiz.” Erika 
 
Pesquisadora: Você falou do instrumental. Isso vem de onde? 
      Estefânia: Do instrumental? 
Pesquisadora: É. 
       Estefânia: Eu aprendi no curso. 
Pesquisadora: Qual curso? 
       Estefânia: No... curso de inglês que eu fiz do CENP 
Pesquisadora: Ah! 

 

Embora saibamos que todos os professores da rede estadual e três da rede 

municipal passaram por formação continuada, a referência à esse tipo de formação 

encontra-se materializada no discurso de apenas quatro deles, o que 

qualitativamente permite perceber a legitimação do papel dessa formação por meio 

de Racionalização Instrumental (VAN LEEUWEN, 2008 p.113), isto é, legitima-se 

essa prática pela referência ao seu uso e efeitos ou resultados positivos. 
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3.4.6. Os Alunos com Deficiência e NEE 

 

O discurso dos professores revela que as limitações são o epicentro do 

trabalho dos professores com alunos com deficiência e NEE. As perguntas que os 

professores fazem são perguntas para as quais ainda não temos respostas 

convincentes e apontam para a urgente necessidade de formação continuada e 

efetiva dos professores tanto da rede municipal como da rede estadual no que tange 

o ensino de inglês para esses alunos. Fica, portanto, a problematização desse 

componente da experiência de ensinar inglês nas escolas públicas. Além das 

limitações, a Tabela 3.10 apresenta outros dois elementos que compõe a 

representação do trabalho com esses alunos: o potencial demonstrado por esses 

alunos e os resultados que se pode obter com eles. 

 

Sub-tópicos  Ocorrências no 

Discurso dos 

Professores da Rede 

Municipal 

Ocorrências no 

Discurso dos 

Professores da Rede 

Estadual 

Limitações 21 14 

Potencial  12 - 

Resultados 5 - 

Tabela 3.10 – Sub-Tópicos da Representação dos Alunos com Deficiência e NEE 

  

(a) Limitações 

 

Buscando exemplificar as diferentes limitações para lidar com os Alunos com 

Deficiência e NEE apresentados pelos professores, destaco excertos nos quais os 

professores relatam os tipos de deficiência (PRIETO & ANDRADE, 2011) que os 

alunos podem apresentar, como: deficiência física (DF), deficiência intelectual (DI), 

deficiência visual (DV), deficiência auditiva (DA), Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (TGD) relacionada ao autismo e Síndrome de Down, bem como os 

casos que não possuem laudo e, assim, não são oficialmente considerados como 

deficientes ou portadores de NEE, mas os professores os consideram como tal em 

função de suas NEE: 

 

Pesquisadora: Alguns outros professores têm comentado sobre a inclusão. Você tem inclusão aqui na 
escola? 

         Mariana: Tenho. Tenho. 
Pesquisadora: Como é pra você nas aulas de inglês trabalhar com essas crianças? 
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         Mariana: Olha, depende da inclusão. É, é ... cada criança... Apesar que muitas falam de 
inclusão né. Na verdade tem muitas crianças que são inclusão e oficialmente não 
estão na inclusão. Agora assim, o que é ali comprovado, depende muito. [...] Aí você 
vê que chega um outro que já não tem a mesma resposta, né? Aí: Poxa, eu ou ele? 
quem é que tá fazendo a coisa errada aí, né? Mas assim ele têm a limitação dele, eu 
tenho a minha, eu tenho as minhas limitações também. [...] Agora, tem outros que tá 
ali mas... depende da inclusão, o DI, por exemplo, dá pra você fazer algumas outras 
coisas. Mas eu tô com uma menina que ela tem acho que paralisia cerebral. Não tem 
condições. Então, o que a gente faz? Eu to passando a lição, vou lá, passo a mão 
nela, né? Chamo o nome dela. Ela fica gritando porque ela quer atenção. „Não, agora 
não posso.‟ A lição, aí você pega mais um pouco. É só isso. Como professora de 
inglês mesmo, falar ó, eu não sei como passar nessa história. Nesses casos, não 
têm como, né? Seria realmente um professor especial pra tá trabalhando talvez 
alguma coisa de coordenação. 

 

“Tenho muitos alunos de inclusão. Cada sala, pelo menos, eu devo ter uns 3 alunos de inclusão. 
Tenho. Tanto inclusão física, mental, visual, auditiva. Tenho inclusão que a gente não sabe que tipo 
de inclusão que é. Tenho um menino que é inclusão social [...]Olha, a minha visual... por exemplo, eu 
fui ensinar fruta, então a minha visual, eu tinha fruta de plástico, então eu fui entregando pra ela.”  

Melissa 
 
“Eu não tenho deficiente, por exemplo, eu não tenho deficiente auditivo e nem visual. Eu tenho um 
aluno com uma deficiência física; isso eu tenho. Agora, mental eu tenho uma, mas ela quase não vai. 
E, geralmente, por coincidência eu não pego esses, pela minha carga horária mesmo, por você entrar 
em uma sala e outra, eu não consegui ainda pegar esses alunos com deficiência mental. Mas é 
assim, é difícil, eu só peguei algumas vezes um aluno, o nome dele é Wilson, mas não dá pra 
trabalhar. Porque, primeiro, é assim, nós dependemos muito da professora de sala, e essas 
professoras de sala da prefeitura, elas têm uma mentalidade muito pequenininha das coisas. É uma 
visão de mundo muito pequena. [...] Primeiro, assim, questão do diagnóstico, muito aluno vem sem o 
diagnóstico. E com o diagnóstico, é, se ele tem síndrome de down, mas como que eu vou trabalhar 
com esse aluno com síndrome de down? Mônica 

 

Os excertos acima são de professoras do EF1, na rede municipal, cujas 

limitações também podem ser identificadas no discurso de dois professores da rede 

estadual, como pode-se perceber nos excertos a seguir:  

 

“Eu nunca vi ninguém sendo treinado para trabalhar com deficiente visual, deficiente auditivo, [...] A 
gente tem aluno ESPECIAL, a gente tem alunos analfabetos, que você tem que trabalhar de diversas 
formas. [..]Tudo bem que tem que trabalhar diferencialmente com eles, mas como? O que fazer?Ah, 
é só passar um desenhinho pra ele? Ah não é assim, né?” Erika 
 
“Hoje, por exemplo, uma sala minha, o aluno, tem uma tábua na parede assim, ( ) o aluno ficou a aula 
inteirinha, ele é autista, de forma que ele ficou batendo o joelho na tábua, aí, quando ele cansou de 
bater o joelho na tábua, ele pegou a cadeira, ficou levantando e batendo a carteira. Aí você vai lá, 
com o maior carinho: „Dá pra parar e tal?‟ Ele fica olhando pra sua cara assim, não tá entendendo 
nada. Aí continua lá com o joelhinho na tábua. Esse tipo de inclusão. Tem pessoas especiais lá que 
... esse é autista, temos síndrome de down. Então, tem crianças que os próprios familiares sabem 
que não têm condições de tá ali atendendo essa inclusão, que a criança deveria estar em um lugar 
especial, num lugar que o atendesse melhor, mais DIGNAMENTE. Mas o pai sabe que ali garante 
que ele fique, então... é COMPLICADO.” Evandro 
 

Há, também, a inclusão social como um tipo diferente de inclusão no contexto 

estadual, que busca reintegrar o jovem ou adolescente à sociedade, e não se 

encontra representado no contexto municipal. Esse tipo de inclusão diz respeito a 
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adolescentes em liberdade assistida e provenientes de abrigos que trazem para a 

sala de aula e para a escola a problemática da violência que fragiliza o ambiente 

escolar, o professor, os demais alunos e a comunidade escolar e externa à ela, 

como vemos no próximo excerto: 

 
É um tipo de inclusão, eles chamam de liberdade assistida, né? Ele tem várias passagens pela, 
pela... Fundação Casa, que nós falamos agora, né? Eles não falam mais FEBEM. Então, ele tem 
várias passagens pela Fundação Casa, tá? Teve um esses dias aí, um de 13 anos também, esse da 
parte da manhã, que saiu daqui, foi buscar uma arma, porque a coordenadora é ... foi  grosseira com 
ele. Falou de uma forma mais áspera com ele. [...] Então tá tudo enfiado, tudo inserido, vamos dizer 
assim, dentro da escola pública. Coisa séria agora à noite. Todos „INCLUSOS‟ aqui na escola pública 
e  a gente tem que administrar isso, viu? NÃO é FÁCIL! Nós temos muitos alunos de abrigo também, 
que vêm de abrigo. Uns são muito bonzinhos, mas alguns são extremamente rebeldes. E alguns, até 
INCLUSÃO! Temos o caso de uma aluna aqui que vem do abrigo, temos um caso de uma aluna que 
teve que sair em camisa de força daqui da escola! DEZ PESSOAS não conseguiram segurar essa 
menina, sabe? Saiu de SAMU, de camisa de força! É isso Maria Eugênia que nós temos dentro da 
escola pública hoje, tá? É... toda essa criançada, sabe, que não tem o apoio da família, tal, e tá aqui 
com a gente. E a gente tá tendo de administrar isso a duras penas.” Evandro 

 

 

Percebemos que, nesse momento, as limitações não são apenas dos 

professores de inglês ou dos professores de outras disciplinas, além das próprias 

limitações das crianças nesse processo, o sistema escolar público encontra-se 

limitado para lidar com esse novo contexto de educação inclusiva. Diante da 

representação das condições de trabalho do professor com alunos com deficiência e 

NEE, torna-se imperativo o trabalho de formação oficializado por meio de políticas 

públicas, por meio da Secretaria de Educação Especial (SEESP) dos municípios e 

estados, que promovam a formação dos professores em geral, para que possam 

melhor atender essas crianças tendo os recursos humanos e materiais necessários 

para o adequado desempenho dessa árdua tarefa diante do quadro apresentado. É 

possível por meio de dispositivos legais reduzir o número de alunos em uma sala 

regular onde haja aluno com NEE. Porém, apenas isso não garante as condições 

necessárias para que o professor que atua numa sala regular possa de fato melhor 

atender as NEE desse aprendiz. Aliás, a redução do número de alunos em sala 

regulares, independentemente de nela existir alunos com NEE, é apenas uma das 

diversas condições para se proporcionar um melhor processo de ensino-

aprendizagem, especialmente nas escolas públicas. 
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(b) O Potencial  

 

Três professores da rede municipal (excertos abaixo) apontam para o 

potencial que os alunos com deficiência e NEE demonstram ter. Esse conhecimento 

é construído intuitivamente e deve ser melhor explorado e reconstruído: 

 

“Porque tem criança na quarta-série, que infelizmente acontece, que ela não escreve, ela não sabe 
ler, alguma deficiência que veio do ensino dela que ela falhou, mas ela é CAPAZ de acompanhar a 
turma na aula de inglês! Ela é CAPAZ de produzir alguma coisa. Não vou dizer que ela produz como 
as outras, ...” Maitê 
 
“O auditivo, (...) ele usa aparelho, ele fala errado, mas ele presta muita atenção.” Melissa 
 

“E ela faz questão de CANTAR, ela faz questão de fazer as coisas! Então, você percebe que a 
criança, quando você DÁ oportunidade pra ela, você ... RECEBE o retorno, só que é muito 
complicado.” Maitê 
 

Perceber que o aluno é capaz de acompanhar o grupo, de prestar atenção e 

de fazer coisas quando oportunidades são criadas ainda é intuitivo e carece de 

respaldo especializado. 

 

(c) Resultado 

 

Os resultados observados pelos professores não dizem respeito ao processo 

de aprendizagem da língua alvo de forma efetiva, mas ao processo de socialização 

dos alunos com deficiência e NEE principalmente por meio do cantar:  

 

“Eu tenho, a minha primeira experiência foi o ano passado ou o ano retrasado. Assim, mais 
cadeirante, aquela coisa mais palpável, que você vê realmente a necessidade daquela inclusão. E foi 
maravilhosa. Ele respondeu muito bem, as musiquinhas ele cantava, né?. Nossa! Eu achava, tanto 
que eu fiquei super empolgada! Imagina! Como foi bom trabalhar.” Mariana 
 
“Esse menino ele chegou num ponto que ele queria as lições, então eu tinha que xerocar, ele não 
escrevia, mas ele pegava e pintava, fazia os desenhinhos. Cantava, você via, assim, a felicidade no 
rosto dele. Mas assim, teve uma resposta.” Mariana 
 
Os alunos de inclusão são os mais fofos que tem pra trabalhar, porque quando você menos espera 
eles ti mostram resultado! Então ela não fala, ela fala muito ... com muita dificuldade, muito enrolado. 
Mas toda vez que eu coloco musiquinha ela que canta mais alto! Maitê 

 

O processo relacional atributivo tece os significados juntamente com as 

ocorrências materiais. Nota-se uma representação positiva da participação dos 
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alunos com deficiência e NEE nas atividades propostas (cantar, pintar, desenhar) 

por meio dos atributos conferidos às crianças, ao professor e ao processo: 

 

Portador Processo Relacional Atributo 

[a primeira experiência] foi maravilhosa 

eu fiquei super empolgada 

trabalhar foi bom 

os alunos de inclusão são os mais fofos 

Quadro 3.9 – Processos Relacionais Atributivos na Representação  
                      dos Alunos com Deficiência e NEE 

 

Diante do exposto, pode ser observado que dois aspectos que a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem como 

objetivo garantir parecem ainda não estarem consolidados no que diz respeito ao 

suporte necessário ao professor de inglês para que este possa desempenhar seu 

papel de forma  mais eficaz: atendimento educacional especializado e formação de 

professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da 

educação para a inclusão escolar (BRASIL, 2007, p.8). Tendo em vista que segundo 

o documento em questão  

O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, 
social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os 
alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo 

de discriminação (BRASIL, 2007, p.1, grifo nosso),  
 

o professor de inglês ainda não está preparado para oferecer um atendimento 

educacional especializado aos Alunos com Deficiência e NEE tendo em vista sua 

não-formação para tal atendimento. Embora a escola disponha de um profissional 

permanente na escola para atender os alunos com NEE, o professor de inglês nem 

sempre dispõe de tempo para interagir com esse profissional com a formação 

adequada para auxiliá-lo em aula. Conversas informais são possíveis, porém 

precisam sistematizadas. Encontra-se, portanto, deslegitimada no discurso a 

autoridade (VAN LEEUWEN, 2008, p.108) do professor, obtida por tradição, para 

lidar com as questões de inclusão. Essa deslegitimação também se dá por meio de 

avaliação quando os adjetivos complicado e difícil, usados para avaliar o trabalho 

com os alunos com deficiência e NEE. 

 Tendo apresentado os tópicos que compõem o campo do discurso dos 

professores e integram a representação da prática pedagógica, passo a tecer 

considerações a respeito do conteúdo deste Capítulo. 
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3.4.7. Considerações  

 

Fui em busca das conversas com os professores de modo a estabelecer um 

diálogo para ouvi-los a fim de me aproximar de suas realidades para melhor 

compreendê-la e, assim, poder reconstruir o meu conhecimento como formadora de 

professores de língua inglesa a respeito da prática pedagógica que permeia as 

experiências de ensinar-aprender inglês na escola pública.  Para encerrar esse 

capítulo, apresento a Figura 3.1 que permite visualizar o campo do discurso dos 

professores, isto é, a prática pedagógica e os demais tópicos que compõem a 

representação da experiência de ensinar inglês na escola pública, viabilizado por 

meio da análise dos processos materiais: 

 

Figura 3.1 – Os Tópicos e a Representação da Experiência de Ensinar Inglês 

 

A teoria de Bernstein, contendo estreita interface com a pedagogia freireana 

(FREIRE, [1968] 2005), vê a escola como agência reguladora do acesso ao 

conhecimento. Neste sentido, muitos dos procedimentos descritos para o EF1, no 

contexto municipal, acenam para a legitimação de uma pedagogia tradicional, visível 

e que sugere o não empoderamento do aluno para adquirir competências na língua 

estrangeira e poder de fato agir no mundo com essa língua. Esse agir no mundo 

pode estar muito próximo (i) na passagem para o EF2 e depois EM, no contexto 

escolar estadual, que contam com uma proposta curricular; (ii) no ENEM,  ou mesmo 

(iii) em uma oportunidade de trabalho futura na qual hoje o inglês é imprescindível, 
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como prevê os PCN. Não se pode negar a boa intenção de se permitir que as 

crianças da rede municipal tenham acesso a uma língua estrangeira que possa 

permitir sua inserção no mundo de forma libertadora, mesmo não havendo PCN-LE 

para esse ciclo escolar. Questiona-se, porém, até que ponto a prática pedagógica 

aqui representada pelos participantes da pesquisa pode, de fato, ser libertadora.  

Como ressaltou Freire ([1968] 2005), há muitos professores de boa vontade 

desenvolvendo seus trabalhos sem a consciência de que sua prática pedagógica 

pode servir ao interesse de uma dada agência reguladora. Porém, há aspectos que 

levam a essa prática que estão fora da sala de aula e fora do controle do professor 

como a qualidade de sua formação inicial e continuada e as condições oferecidas 

para o trabalho do professor. 

Com base no quadro teórico de Bernstein (1990, p. 96-103) que estabelece 

as regras que constituem uma prática pedagógica, pude relacionar excertos que 

remetem às regras sequenciais, ou seja, de como e o que é ensinado e às regras 

criteriais relacionadas às formas de se avaliar o processo de aprendizagem. Quanto 

às regras hierárquicas ligadas às regras que estabelecem a ordem social e as 

relações de poder, essas permeiam o discurso dos professores de modo que ao 

analisar os tópicos foram tecidas considerações a respeito delas. Segundo Bernstein 

(2000 p.79), o modo como essas regras combinam interações, discursos e contextos 

revelam o código, os interesses a que o código serve, aqueles cujos interesses não 

são servidos, a forma que o desafio dessa prática toma e quem enfrenta esse 

desafio. Bernstein acrescenta (2000, p.185) que as regras se tornam recursos para 

apropriação na construção de práticas pedagógicas e em contextos específicos e, 

também, fontes de desafio e defesa por meio das relações de controle e poder a 

elas subjacentes. Cabe ressaltar que Bernstein não descreve de forma explícita os 

Procedimentos, ou modos de agir, no conjunto das Regras Sequenciais. Tais regras 

dizem respeito aos conteúdos e o como esses conteúdos são abordados está 

relacionado ao encompassamento do tempo. Porém, uma vez que o autor considera 

que essas regras agregam interações, discursos e contextos, permito-me 

acrescentar os Procedimentos às Regras Sequenciais. Essas regras foram divididas 

para fins didáticos, pois na verdade elas se sobrepõem e se complementam quando, 

por exemplo, um procedimento está intrinsecamente ligado a um recurso ou um 

determinado conteúdo a um procedimento.  
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A representação dos procedimentos e conteúdos nos revelam uma possível 

tendência a uma prática pedagógica entendida como sendo tradicional e 

conservadora (BERNSTEIN, 1990 p.106) no contexto municipal por não trazer 

representações de aquisição de competências que sejam socialmente funcionais no 

processo de ensino-aprendizagem e por tender a privilegiar o foco na transmissão 

quando o professor dá, passa, e no desempenho quando na maioria das vezes o 

aluno copia, repete, pronuncia vocabulário. Porém, o fato de não haver uma 

proposta pedagógica para o ensino de língua estrangeira descrita e documentada 

para o EF1 das escolas sob a responsabilidade da prefeitura desse município da 

Grande São Paulo não significa necessariamente que o trabalho dos professores 

seja tradicional e cuja prática não permita levar as crianças a algum patamar de 

desenvolvimento. Por outro lado, tendo em vista que a existência de uma Proposta 

Curricular para o contexto estadual sugere uma pedagogia progressista, visando 

desenvolver competências por meio das diversas atividades propostas pelo Caderno 

do Professor e do Aluno, não significa necessariamente que a prática do professor 

da rede estadual esteja refletindo e alcançando os objetivos desejados e 

preconizados nos documentos oficiais ou que se esteja obtendo o sucesso desejado 

na sua totalidade. Há estudos que ratificam as considerações aqui levantadas e 

mostram as dificuldades de se lidar, por exemplo, com o novo enfoque gramatical no 

Caderno do Aluno (SOUZA, 2010) e ganhos com conhecimento lexical, de mundo e 

textual proporcionados pelo material didático em questão (LOPES, 2010). 

Comparando o professor de inglês da rede pública, independentemente do 

contexto que atua, ao sertanejo de Euclides da Cunha que, em sua obra Os Sertões, 

o apresenta como sendo “antes de tudo, um forte” (CUNHA, 2011, p. 118), de tudo o 

que ouvi nas entrevistas e analisei linguística e criticamente, concluo que, diante da 

configuração do seu contexto específico de atuação, suas adversidades e da 

representação de sua prática pedagógica e de sua formação, o professor da rede 

pública, o professor de inglês em particular, cuja prática é o foco deste estudo, é 

antes de tudo, um forte! É um forte por mostrar resiliência frente aos desafios e, 

mesmo assim, seguir em frente. Para que essa força seja de fato propulsora de 

desenvolvimento dos professores e dos alunos, faz-se necessária a formação 

continuada informada de modo a promover o empoderamento do professor diante 

das adversidades. A formação continuada, recomendada em tantos outros estudos, 

permanece sendo uma medida paliativa enquanto o sistema educacional público 
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como um todo não é desmantelado de modo a atender às necessidades 

socioeducacionais das quais nossa sociedade carece: desenvolvimento e inserção 

do aluno da escola pública, bem como do professor, no mundo em condições de 

igualdade a outros contextos escolares de maior prestígio, geralmente disponíveis a 

outras camadas da sociedade. 

A inserção dos Alunos Deficientes e com NEE nas salas regulares é uma 

realidade que necessita ser investigada com muito zelo, visando oferecer condições 

reais de atuação do professor de inglês junto a esses aprendizes de modo que 

oportunidades reais de desenvolvimento possam ser proporcionadas. 

É bastante preocupante a inexistência da representação de regras 

hierárquicas na sala de aula no discurso dos professores. Bernstein (1990, p. 96-97) 

apresenta tais regras como sendo condição fundamental (grifo nosso) para uma 

conduta apropriada na relação pedagógica. Bernstein é bastante claro ao afirmar 

que o aprender a ser professor e aprender a ser aprendiz implicam em aprender 

regras de ordem social, de caráter e modos de agir. A minha presente prática 

pedagógica em um contexto escolar público tem mostrado a dificuldade de se lidar 

com tais regras uma vez que nem sempre elas são suficientemente claras e 

devidamente regulamentadas por via legal no contexto escolar. As regras 

hierárquicas são bastantes claras na relação professor – instituição, mas nem 

sempre na relação professor – aluno. 

Gostaria de destacar que, a partir de um olhar sobre os participantes sob a 

perspectiva do pensamento complexo proposto por Morin (1995) e sobre o que eles 

nos informam sobre suas experiências vividas na rede pública, entendo que esses 

professores são indivíduos que trazem suas experiências representadas nos 

discurso e expressam suas percepções e individualidades. Contudo, ao mesmo 

tempo eles são também sujeitos sócio-históricos que são partes de um todo e, 

portanto, o todo também encontra-se encampado em suas representações.  Assim, 

retomo a epígrafe do capítulo teórico que diz “It is clear that language does – as we 

put it – construe human experience” (HALLIDAY & MATHIESSEN, 2004, p.29), em 

outras palavras, “fica claro que a língua permite que compreendamos o significado 

da experiência humana” (tradução e interpretação livre nossa).  

No Capítulo 4, a seguir, apresento a análise e interpretação do discurso dos 

alunos e a discussão dos resultados.  
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Capítulo 4 – O Discurso dos Alunos  

 

A educação autêntica, repitamos, não se faz de A para B ou de A sobre B, 
mas de A com B, mediatizados pelo mundo. Mundo que impressiona e 
desafia a uns e a outros, originando visões ou pontos de vista sobre ele. 
Visões impregnadas de anseios, de dúvidas, de esperanças ou 
desesperanças que implicitam temas significativos, à base dos quais se 
constituirá o conteúdo programático da educação. (FREIRE, [1968] 2005, 
p. 97, grifo nosso) 

 

 

Neste capítulo, apresento as análises, interpretações e discussões do uso dos 

processos materiais no discurso dos alunos, informantes desta pesquisa, na 

representação da prática pedagógica que permeia a experiência de aprender inglês 

na escola pública nos contextos municipal e estadual de um município da grande 

São Paulo. Trouxe para este estudo o discurso dos alunos com o discurso dos 

professores, apresentado no capítulo anterior, com o intuito de melhor compor a 

representação do ensino-aprendizagem de inglês nos contextos em questão, 

levando em conta os atores sociais que protagonizam esse processo em sala de 

aula. No discurso dos alunos foram identificados tópicos, semelhantes aos 

identificados no discurso dos professores, que compõem essa representação: a 

Prática Pedagógica do aprender inglês por meio de Procedimentos, Conteúdos, 

Avaliação e Regras, bem como o tópico Recursos, este último exercendo 

influência significativa, sobretudo na prática pedagógica no contexto das escolas da 

rede estadual. Como já sinalizado anteriormente, o ponto central da análise baseia-

se no princípio de que a realidade é constituída de processos (HALLIDAY, 1994, 

p.106) que configuram o centro de gravidade da análise ideacional e, portanto, 

constroem a representação de nossas experiências.   

Assim, as seguintes perguntas de pesquisa são respondidas: 

 

3. O que os processos materiais presentes no discurso dos alunos nos revelam 

a respeito da representação das práticas pedagógicas que permeiam sua 

experiência de aprender inglês na escola pública municipal e estadual? 

3.1. Quais são os processos materiais mais recorrentes? 

3.2. Quais significados esses processos constroem? 

3.3. Quais são os atores sociais vinculados a esses processos? 
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3.4. Quais tópicos emergem e compõem a prática pedagógica vivenciada 

por esses alunos? 

4. Quais práticas pedagógicas percebemos legitimadas no discurso dos alunos? 

 

Assim como no Capítulo 3, a discussão a respeito da relação entre os tópicos 

que constituem a representação da prática pedagógica na experiência de aprender 

inglês no discurso dos alunos e suas implicações para formação inicial e continuada 

dos professores permeia as seções deste capítulo, à luz de Bernstein (1971, 1990, 

1996/2000) e seus seguidores, Freire (2007, 2005), Vygotsky (1978, 2003) e seus 

seguidores e Kumaravadivelu (2003).  

Reitero a mesma observação apresentada no Capítulo 3 de que, embora os 

processos materiais tenham sido eleitos como ponto central das análises, outros 

processos materiais não elencados entre os mais frequentes e outros tipos de 

processos (mentais, verbais e relacionais) presentes no entorno das ocorrências dos 

processos materiais focais também tecem a representação e a construção dos 

significados da experiência de aprender inglês no discurso dos alunos. A resposta à 

pergunta 4, cujo foco é a (des)legitimação de práticas no discurso dos alunos, 

permeia as seções ligadas às sub-perguntas da pergunta geral de pesquisa de 

número 3, que organizam este capítulo. 

 

4.1. Os Processos Materiais Mais Frequentes 

 

A fim de responder à sub-pergunta 3.1, a Tabela 4.1 traz a frequência de uso 

dos processos materiais nas entrevistas entre a pesquisadora e os alunos. Optou-se 

por separar a frequência desses processos no discurso da pesquisadora (Freq. 

Pesq.) da frequência no discurso dos alunos (Freq. Alunos) a fim de termos uma 

visão mais factual do uso desses processos no discurso dos alunos. Entretanto, as 

respostas dadas principalmente pelas crianças do EF1, rede municipal, durante as 

entrevistas são muitas vezes curtas em função da elipse do ator e do processo. Daí 

a importância de se ter acesso ao ator e ao processo por meio da pergunta feita pela 

pesquisadora. Essa tabela traz também as porcentagens de uso dos processos 

materiais na representação da experiência de aprender inglês e nos informa que os 

processos materiais em comum na representação dos alunos correspondem a 
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84,4% e 69,4% da representação no discurso dos alunos da rede municipal e 

estadual respectivamente. 

Pode-se observar que as escolhas dos processos materiais fazer, passar, dar, 

ensinar e ver, frequentes no discurso dos alunos do EF1, na rede municipal, e dos 

alunos do EF2 e EM, na rede estadual, coincidem com escolhas que também foram 

frequentes no discurso dos professores (Capítulo 3 - seção 3.1 desta pesquisa).  

 

Rede Municipal Rede Estadual 

Processos Freq. 
Pesq. 

Freq. 
Alunos 

% N
o
 

Txt 
Freq 
Pesq. 

Freq. 
Alunos 

% N
o
 

Txt 
Total no 
Discurso 
dos Alunos 

fazer 42 30 22,1 5 84 132 21,0 10 162 

passar 8 24 17,6 4 12 117 18,6 10 141 

dar 18 13 9,6 4 20 48 7,6 7 61 

escrever 7 17 12,5 5 7 35 5,6 9 52 

usar 14 3 2,0 1 37 45 7,2 8 48 

copiar 20 24 17,6 4 11 22 3,5 10 46 

ensinar 4 2 1,5 1 3 24 3,9 8 26 

ver 17 2 1,5 1 12 12 2,0 6 14 

   84,4    69,4   

cantar 5 12 9,0 2 - - - - 0 

desenhar - 9 6,6 3 - - - - 0 

traduzir - -  - 11 41 6,5 7 41 

colocar - -  - 0 38 6,0 9 38 

ajudar - -  - 27 33 5,2 8 33 

levar - -  - 7 28 4,5 7 28 

chegar - -  - 7 30 4,8 8 30 

Mudar - -  - 10 22 3,5 8 21 

Sub-totais: 109 136 100  248 627 100  741 

Total: 245   875   741 

% 100 66,2% 

Tabela 4.1 – Frequência dos Processos Materiais no Discurso dos Alunos e da Pesquisadora 

 
 

 

As demais escolhas de processos materiais frequentes no discurso dos 

alunos também são encontradas entre as mais frequentes no discurso dos 

professores, porém associados a um dos contextos apenas. Enquanto processos 

escrever, muitas vezes com o significado de copiar, e usar são escolhas comuns aos 

dois contextos no discurso dos alunos, eles são mais frequentes apenas no discurso 

das professoras do EF1 da rede municipal. O processo cantar é identificado entre os 

mais frequentes apenas no contexto municipal no discurso das professoras e alunos. 

O processo colocar frequente apenas no discurso dos alunos da rede estadual, 

encontra-se apenas no discurso das professoras da rede municipal. 

Legenda: 
M = Rede Municipal (EF1) 
E = Rede Estadual (EF2/EM) 
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Tendo apresentado os processos materiais de destaque no discurso dos 

alunos e um breve comparativo entre as ocorrências de tais processos no discurso 

dos alunos e dos professores, os significados por eles construídos no discurso dos 

alunos passam a ser apresentados. 

 

4.2. Os Significados Construídos Pelos Processos Materiais Mais Frequentes 

 

Respondendo à sub-pergunta de pesquisa 3.2, foi identificado que o processo 

fazer, cujo ator principal é o aluno, diz respeito com maior frequência a realizar um 

procedimento ou uma atividade, como no exemplo abaixo: 

 

 “E a gente fez um calendário lá!” Marco 
 
“Na oitava a gente usava o que o professor passava. Tinha lição que o professor passava e a gente 
fazia.” Elena 

 

 
 

O processo passar no discurso dos alunos constrói o significado de ensinar e 

copiar, cujo ator é predominantemente o professor, semelhantes aos significados 

identificados no discurso dos professores e apresentados na seção 3.2.  O excerto a 

seguir ilustra o uso de passar com o significado de copiar e ensinar: 

 

“É, começou, no primeiro bimestre ainda não tinha chegado, a maioria das apostilas chega sempre 
atrasado. Às vezes você tá no segundo, aí chega a do primeiro. É incrível! Aí o professor vai dando 
continuação às vezes com o que ele tem, porque às vezes a do professor chega primeiro do que a do 
aluno. Aí ele vai passando na lousa, mas agora a gente tá fazendo na apostila. Ele passa o que tá 
na apostila e a gente faz.” Eloísa 

 

O processo dar constrói o significado de fornecer ou usar e passar, copiar na 

lousa, conforme ilustram os exemplos a seguir: 

 

“É que a professora de inglês, ela passa, ela dá (=fornece) as folhinhas, aí a gente copia” 
 Meire 

 
 “... Tipo, o professor dava (=copiar na lousa) uma frase e mandava a gente colocar no passado. É, 
presente ... alguma coisa.” Edgar 
 
“Ela dá (=usa, fornece) texto, dá umas cinco perguntas. Inclusive tradução de texto.” Eloísa 

 

“Era uma apostila que o professor dava (=usava), que pegava no início da aula e vinha escrito, tinha 
que completar.” Eric 
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Na maioria das vezes, o processo escrever estabelece o significado de copiar 

tanto no discurso dos alunos do EF1 como no discurso dos alunos do EF2 e EM. 

Com menor frequência no contexto estadual, ele pode ser interpretado como um 

processo material criativo por meio do qual os alunos escrevem, isto é, criam, 

elaboram suas orações e seus textos: 

 

“A gente escreve (=copia) no caderno.” Marco 

 

“A gente usava mesmo, o professor que levava o livro dele e a gente escrevia (=copiava) o que ele 

passava na lousa. (...) Depois, a partir do segundo ano (do ensino médio) que começa a ensinar 

como traduzir textos, fazer é ... escrever (=criar um texto) em inglês, tudo isso.” Élcio 

 

O processo ver tem o significado de verificar, portanto, uma ação material que 

tem uma meta, como ilustra o exemplo abaixo: 

 

“Assim, o professor passa, assim, pra ver se a lição tá certa ou não.” Mateus 
 
“Por exemplo, o texto de um, por exemplo, Diário de Uma Menina, que nem aconteceu. O Diário de 
Uma Menina, a gente via que dia que aconteceu isso, aquilo. Aí a gente ia responder, porque o 
caderno é todo em inglês. Aí a gente respondia em inglês.” Elena 

 

Vale ressaltar que esse processo ocorre com mais frequência como um 

processo mental perceptivo. Embora os processos mentais não sejam o foco central 

desse estudo, por vezes tecem o significado com os processos materiais presentes 

no fenômeno de orações mentais. 

Veremos a seguir os atores sociais ligados às ocorrências dos processos 

materiais focais. 

 

4.3. Os Processos Materiais e os Atores Sociais 

 

Assim como apresentado na seção 3.3 do Capítulo 3, viu-se a necessidade 

de que os atores sociais vinculados aos processos materiais fossem identificados de 

modo a permitir a visualização do panorama da representação dos agentes. Para 

tanto, respondendo à sub-pergunta de pesquisa 3.3, as informações contidas na 

Tabela 4.2 mostra que, nas orações onde houve ocorrência de processos materiais, 

há, em geral, certo equilíbrio quantitativo e percentual entre a representação do 
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professor e dos alunos atores sociais da prática pedagógica do ensinar-aprender 

inglês no EF1, contexto das escolas municipais, e no EF2 e EM, contexto das 

escolas estaduais:  

 

Processos 

Materiais 

Atores Sociais  
Total Professor Alunos Outros 

 M E M E M E 

fazer 4 26 26 94 - 12 162 

passar 24 104 - 4 - 9 141 

dar 12 45 1 1 - 2 61 

Escrever 7 5 10 18 - 12 52 

Usar 1 17 2 26 - 0 46 

Copiar 7 0 17 22 - 0 46 

Ensinar 2 23 - 0 - 1 26 

Ver 2 3 - 8 - 1 14 

Cantar 3 0 9 0 - - 12 

desenhar - 0 9 0 - - 9 

traduzir - 6 - 35 - 0 41 

colocar - 10 - 27 - 1 38 

ajudar - 7 - 4 - 22 33 

chegar - 3 - 7 - 20 30 

levar - 20 - 6 - 2 28 

mudar - 6 - 5 - 11 22 

Sub-Totais 62 275 74 257 - 93  
761 Totais 337 331 93 

% 44,3 43,5 12,2 100 

Tabela 4.2 - Processos  Materiais e Os Atores Sociais no Discurso dos Alunos 

 

 

Contudo, considerando o discurso dos alunos do EF1 como um todo, ou seja, 

considerando todas as ocorrências e não apenas as orações nas quais houve a 

ocorrência de processos materiais, os professores da rede municipal são 

representados por meio dos pronomes ela e ele (126 ocorrências) e pelo substantivo 

professor ou professora (27 ocorrências), totalizando 153 ocorrências da 

representação do professor.  

Das 103 ocorrências nas quais os alunos de EF1 representam a si mesmos, 

foi usado o pronome eu (51 ocorrências) e a expressão a gente (52 ocorrências). 

Portanto, no discurso dos alunos como um todo no contexto das escolas municipais, 

a predominância do professor como ator social, cuja representação corresponde a 

22,33% a mais que a representação do aluno. 

No que diz respeito à representação dos atores sociais no contexto das 

escolas estaduais, no discurso dos alunos de EF2 e EM como um todo, isto é, 

considerando todo o tipo de ocorrência, observa-se com maior frequência as 

Legenda: 
M = Rede Municipal (EF1) 
E = Rede Estadual (EF2/EM) 
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ocorrências de eu (248 ocorrências), seguido de a gente (217 ocorrências) e você 

(108 ocorrências) quando os alunos se referem a si mesmos. Somadas, temos a 

totalização de 573 ocorrências. Entre as 550 ocorrências de representação dos 

professores, esses alunos também usam os pronomes ele e ela (381 ocorrências) e 

professor, professores, professora, professoras (169 ocorrências). Portanto, a 

representação dos atores sociais professor e aluno é quantitativamente aproximada, 

havendo apenas 4,2% de destaque na representação que os alunos fazem de si 

mesmos em relação à representação que fazem dos professores. 

Notou-se que a representação ator social do professor, tanto pelos alunos do 

EF1 como do EF2 e EM, é realizada, com base no inventário sociossemântico 

proposto por Van Leeuwen (2003, p. 33-54) por meio de (i) individualização = ele, 

ela e (ii) funcionalização = professor(es), professora(s), como vemos nos excertos a 

seguir: 

 

“Ela pegava o livro dela, mas só que ela tinha o livro, ela copiava na lousa.” Meire 
 
 “A gente usava mesmo, o professor que levava o livro dele e a gente escrevia o que ele passava na 
lousa.” Élcio 

 

É curioso notar que, dentre as 51 ocorrências do pronome eu no discurso dos 

alunos do EF1, 21 delas (41%) estão relacionadas à uma experiência ou emoção 

negativa, isto é,  seguidas de algo que a criança não fez, algo que não lembra, que 

não sabe ou de emoção negativa que a afeta - ter vergonha, conforme listagem, a 

seguir, obtida do Concordanciador da ferramenta WordSmith (Scott, 2009). As 

ocorrências estão na fala de quatro das cinco crianças: 
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Vejamos alguns excertos que ilustram o uso da forma a gente a qual sugere 

que os alunos se vejam também como grupo participando de processos em aula, 

embora a frequência maior de uso seja do pronome eu: 

 

Pesquisadora: Ah tá! E o que que cês estão aprendendo agora? O que vocês fizeram, então, na 
aula? 

            Marco: Esqueci dos números que a gente tá aprendendo os números. 
Pesquisadora: Ah tá! E como que vocês fazem com os números? 
            Marco: A gente escreve no caderno. E a gente fez um calendário lá! Fala é ... terça, quarta, 

quinta, tudo em inglês. 
 

 
“Ela passa a lição e a gente tenta aprender tudo. Ela passou esses dias o alfabeto, né? Ela passou, 
eu gostaria de aprender a falar, não só pra passá texto pra traduzir e acabou.” Elisa 

 

            
Com relação às escolhas para representar a si mesmos, à luz da 

representação de atores sociais (VAN LEEUWEN, 2008, p.33-54), em geral 

observou-se no discurso dos alunos que eles representam a si mesmos por meio de 

(i) individualização = eu, (ii) coletivização = a gente e (iii) determinação por meio do 

pronome você, o qua  define o ator ao mesmo tempo que também pode ser 

considerado uma forma de se representar por meio de individualização, esse uso 

pode também indeterminar o ator social por significar qualquer aluno, como ilustra o 

excerto a seguir:  

N Concordance

17 Eu fiz errado! (Não lê isso!) Pesquisadora: Não, não! Aqui! B: Não. Pesquisadora: O que está escrito aqui? AEF1 B: 

18 eu não fiz. Pesquisadora: Não tem problema, não tem Tem essas coisas que eu não fiz, tem essas coisas que 

19 eu não fiz, tem essas coisas que eu não fiz. Pesquisadora: contornei. Não () eu tenho vergonha! Tem essas coisas que 

20 eu não fui com ela não. Pesquisadora: Como assim „não foi‟,Ana Lúcia ou não? AEF1 J: Não, é que ela brigava. Só que 

21 eu não fui pra escola. Mãe: Escola estava em reforma : Por que? AEF1 G1: Porque na hora que é pra tê inglês, 

22 eu não lembro. Pesquisadora: Tá. Cê acha que seus tô lembrada, frutas, cores ... aí não sei, muitas coisas, mas 

23 eu não lembro. Pesquisadora: Não, não. Como a professora : E como que era essa música? AEF1 G1: É ... 

24 Eu não lembro, só sei que só foi uma. Pesquisadora: Mas AEF1 G1: Só uma. Pesquisadora: Qual música? AEF1 G1: 

25 eu não. Pesquisadora: Ah, e ele te ajuda? AEF1 D: [sim]. , assim, amigo de classe, ele entende as palavra rápido e 

26 Eu não sei lê ainda ... Pesquisadora: Ah tá! „Thank God for Pesquisadora: Não, não! Aqui! Desculpa! Aqui! AEF1 B: 

27 eu não sei, posso pegar o caderno? Pesquisadora: Pode! É assim: „Não devo: aí tá lá: conversar durante as aulas ... aí 

28 eu não sei. Pesquisadora: Nos jogos assim que você joga? que que cê acha que o inglês vai te ajudá? AEF1 B: Ah aí 

29 eu não sei. Pesquisadora: Como vocês aprenderam isso? seu nome? AEF1 G2 „My ... é ... My name is‟, mas o outro 

30 eu não sei falá ... Pesquisadora: Objetos do que, assim, da mim alguns. AEF1 G2 Péra aí ... computad, computer, ah 

31 Eu não sei. Pesquisadora: Mas você vê que tem coisa na aula que você também vê no seu vídeo game? AEF1 B: 

32 Eu não sei se eles estudaram na minha escola, mas só que seus colegas pensam mais ou menos como você? AEF1 J: 

33 eu não tô lembrada, frutas, cores ... aí não sei, muitas cê falô frutas ... AEF1 J: É! Frutas, cores, ai, xô vê ... é que 

34 eu não vou falar na ordem Pesquisadora: Não tem problema. ... a folha, né? E aí a gente copia. É ... tem a estação „fall‟, 

35 eu tenho vergonha! Pesquisadora: Por que? AEF1 B: Tenho : Ah deixa, não posso dar uma olhadinha? AEF1 B: Mas 

36 eu tenho vergonha de mostrá. Pesquisadora: Ah deixa, não : Você tem seu caderno aí? AEF1 B: Tenho, mas 

37 eu tenho vergonha! Tem essas coisas que eu não fiz, tem o caderno] AEF1 B: O dia da Páscoa eu contornei. Não () 
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“... tinha umas palavras que era grifado, você tinha que traduzir. Daí ela dava um dicionário pra cada 
dupla, tinha que olhar e escrever.” Eric 

 

Apenas no discurso dos alunos da rede estadual foi possível identificar outros 

atores sociais como o Estado representado por meio de funcionalização ou o 

Caderno do Aluno por meio de objetificação e personificação (VAN LEEUWEN, 

2008, p. 42, 46) quando atribuem a eles uma ação material. Vejamos os exemplos a 

seguir: 

 

“Só que eu acho que nessa apostila não vai ter só TEXTO pra traduzir. Não dá pra eles passar uma 
apostila pra um bimestre inteiro só com TEXTO, eu acho que o Estado não vai fazer isso, porque 
nas outras matérias eles não fizeram. Por que só o inglês só vai ter TEXTO e PERGUNTA, TEXTO e 
PERGUNTA.” Eloísa 

 

Pesquisadora: Tá. [...] o que é que você achou desses cadernos? == O que você aprendeu? 

           Edgar: Ah, sei lá.  == Ah, no inglês o caderno foi melhor, ajudou. 

 

“... a maioria das apostilas chega sempre atrasado.” Érico 

 

Em suma, os alunos em geral fazem, escrevem, usam, copiam e no estado 

traduzem enquanto professores passam, dão e ensinam. Contudo, esse passar, dar 

e ensinar muitas vezes sugere a representação do ensino-aprendizagem de inglês 

em direção à transmissão linguística em detrimento a um ensino que desenvolva 

competências, como veremos na seção 4.4 na qual apresento e discuto os tópicos 

que emergem das orações onde tais processos ocorrem e constituem a 

representação da prática pedagógica que permeia a experiência de aprender inglês.  

Os processos ajudar e chegar, elencados na representação das ações de 

outros atores sociais que não sejam professores e alunos, estão relacionados ao 

recurso pedagógico Caderno do Aluno que, em linhas gerais ajuda, mas chega 

atrasado. O processo mudar diz respeito à mudança de conteúdo que os alunos 

fazem referência quando da passagem do EF1, na escola municipal, para o EF2 e 

EM, na escola estadual, quando perguntados pela pesquisadora. 

 O Gráfico 4.1 resume quantitativamente a representação dos atores sociais 

no discurso dos alunos: 
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Gráfico 4.1 – Atores Sociais no Discurso dos Alunos 

 

Tendo apresentado os atores sociais vinculados aos processos materiais 

mais frequentes, assim como a ocorrências das escolhas lexicais para representar 

os atores sociais professor e aluno no discurso dos alunos, na seção 4.4,a seguir, 

são abordados e discutidos os tópicos identificados nas orações onde houve a 

ocorrência dos processos materiais focais e que, assim, compõem a representação 

da prática pedagógica que emerge no discurso dos alunos ao relatarem suas 

experiências de aprender.   

 

 

4.4. Os Processos Materiais e os Tópicos que Constituem a Representação da 

Prática Pedagógica da Experiência de Aprender Inglês 

 

Seguindo o mesmo procedimento adotado para identificação e interpretação 

dos tópicos presentes no discurso dos professores, por meio da análise das listas de 

concordância contendo as ocorrências dos processos materiais mais frequentes no 

discurso dos alunos, esta seção responde à sub-pergunta de pesquisa 3.4.  

As análises nos levaram às informações contidas na Tabela 4.3 que dizem 

respeito aos tópicos identificados nas orações contendo processos materiais em 

comum no discurso dos alunos do EF1, da rede municipal, e do EF2  e EM, da rede 

estadual: 
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    Processos                                                               
Materiais 

  
Tópico   

 
Fazer 

 
Passar 

 
Dar 

 
Escrever 

 
Usar 

 
copiar 

 
ensinar 

 
ver 

T
o

ta
l 

M E M E M E M E M E M E M E M E 

P
rá

ti
c
a
 

P
e
d
a
g
ó
g
ic

a
 Procedimentos 

(Como) 
12 41 12 35 3 14 17 17 - - 17 20 2 12 - 5 

210 

Conteúdo  
(O que) 

6 30 1 38 1 11 - 10 - 9 7 2 - 10 - 1 125 

Avaliação - 7 2 14 - 5 - - - - - - - 1 2 2 33 

Regras 1 3 1 - - - - - - - - - - - - - 5 

Recursos  3 19 7 28 6 11 - 3 3 30 - - - 1 - 2 113 

Indisciplina 2 8 - - 1 1 - 1 - - - - - - - - 12 

Outros 6 24 1 2 1 7 - 4 - 6 - - - - - 2 53 

Total 30 132 24 117 12 49 17 35 3 45 24 22 2 24 2 12 550 

Tabela 4.3 - Os Processos Materiais Focais e os Tópicos no Discurso dos Alunos 

 

 

 

Na Tabela 4.4, temos a quantificação da ocorrência dos mesmos tópicos 

acima nas orações contendo outras escolhas de processos materiais que ocorreram 

apenas no discurso dos alunos do EF1, da rede municipal, ou no discurso dos 

alunos do EF2 e EM, da rede estadual: 

 

 
 
 

Processos                                                               
Materiais 

  
 
Tópico   

No Discurso dos 
Alunos da Rede 
Municipal (EF1) 

 
No Discurso dos Alunos da Rede Estadual 

(EF2 e EM) 

Total 

 c
a
n
ta

r 
 

 d
e
s
e
n
h
a
r 

 tr
a
d
u
z
ir
 

 C
o
lo

c
a
r 

 A
ju

d
a
r 

 L
e
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a
r 
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h
e
g
a
r 

 M
u

d
a
r 

P
rá

ti
c
a
 

P
e
d
a
g
ó
g
ic

a
 Procedimentos 

(Como) 
9 7 37 9 11 - 2 3 

78 

Conteúdo  
(O que) 

- 2 3 17 2 - 1 10 35 

Avaliação - - 1 1 - 1 1 - 4 

Regras - - - - - 2 - - 2 

Recursos  - - - 9 15 23 15 1 63 

Indisciplina - - - 1 - - 1 1 3 

Outros 3 - - 1 5 2 8 7 26 

Total 12 9 41 38 33 28 28 22 211 

Tabela 4.4 - Outros Processos Materiais e os Tópicos no Discurso dos Alunos 

 

 Os tópicos foram nomeados com base na informação que a oração, na 

qual o processo ocorreu, e seu entorno continham. Sendo assim, toda vez que me 

deparei com orações que representavam um procedimento e que descreveram o 

como se deu ou se dá o processo de aprender inglês, tais orações foram codificadas 

e agrupadas sob o sub-tópico Procedimentos. Como explicitado anteriormente no 

item 3.1.3.1 do Capítulo 3, faço uso do termo procedimento e não método ou 

metodologia uma vez que esses termos evocam a necessidade de se nomear e 

identificar uma filiação metodológica de determinado procedimento a um 

determinado conjunto de modos de se pensar o ensinar-aprender muitas vezes 

Legenda: 
M = Rede Municipal (EF1) 
E = Rede Estadual (EF2/EM) 
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conceitualizados por experts, idealizados para alunos ideais em condições ideais, e 

que nem sempre refletem o que de fato acontece em sala de aula. Tampouco, uso o 

termo atividade ou tarefa por refletirem visões metodológicas específicas que 

também podem não estar relacionadas à representação contida nas orações. Com o 

uso do termo Procedimentos, busco não filiar a representação a nenhum método ou 

metodologia específico, mas os discuto à luz do senso de plausibilidade (PRABHU, 

1990) e de uma abordagem pós-método (KUMARAVADIVELU, 2008). Toda vez que 

uma oração estava relacionada à representação dos conteúdos, isto é, o que foi 

ensinado e/ou aprendido, esta foi codificada como Conteúdo. Da mesma forma, 

foram identificadas e codificadas as representações de um tipo de Avaliação; de 

Regras que explicitavam as relações hierárquicas e o poder conferido à autoridade 

em questão; dos Recursos e dos comportamentos interpretados como questões de 

(In)disciplina. 

 O Gráfico 4.2 reúne quantitativamente as informações dos totais de 

ocorrências de cada tópico contidas nas Tabelas 4.3 e 4.4. Os Procedimentos, 

Conteúdos, Avaliação e Regras encontram-se agrupados nas tabelas sob o Tópico 

Prática Pedagógicas e, elencadas nessa ordem no gráfico, uma vez que são 

discutidos à luz da visão de Bernstein (1990) sobre as práticas pedagógicas. Os 

tópicos Recursos e Indisciplina são tratados separadamente dos itens relacionados 

às práticas pedagógicas por não comporem diretamente esta prática, mas por 

exercerem influência sobre ela e os tópicos que a compõem. 

 

 

Gráfico 4.2 – Quantificação das Ocorrências dos Tópicos na Experiência de Aprender Inglês 
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 Assim como no discurso dos professores, os tópicos que se destacam na 

representação da experiência de aprender inglês são Procedimentos, Conteúdos e 

Recursos. Embora menos frequentes, mas de grande importância para o contexto 

das escolas públicas, identifiquei os tópicos Avaliação, Regras e Indisciplina. O 

tópico Avaliação tem uma maior recorrência no discurso dos alunos da rede 

estadual, EF2 e EM, e sua frequência é quatro vezes maior que no discurso dos 

professores que atual nesse mesmo contexto (seção 3.1.3.3 do Capítulo 3). O tópico 

nomeado como Regras trata das Regras Hierárquicas (BERNSTEIN, 1990, p.96, 98-

99) identificadas no discurso dos alunos e o tópico Indisciplina aborda os 

comportamentos que o discurso dos alunos sugere interferir na aprendizagem. 

 Embora os processos materiais dêem conta de grande parte da 

representação do aprender no discurso dos alunos e, tendo em vista que esta 

pesquisa trata da representação do ensinar-aprender inglês na escola pública, 

tornou-se essencial que o processo mental aprender fosse investigado de modo que 

o binômio, ensinar-aprender, pudesse ser contemplado levando em consideração 

sua não-dissociação. A Tabela 4.5 contém as quantificações das ocorrências obtidas 

por meio das listas de concordância do processo aprender: 

 

Frequência do processo mental aprender nas Entrevistas 

 Freq 
Pesq 

Freq 
Alunos 

Total 

Com Alunos da Rede Municipal 53 16 69 

Com Alunos da Rede Estadual 70 96 167 

 123 112 236 

Tabela 4.5 – Frequência das ocorrências do Processo Aprender 

  

 A seguir, na Tabela 4.6, encontra-se a quantificação dos tópicos 

identificados no discurso dos alunos e representados por meio do processo 

aprender, observa-se que ele representa basicamente o conteúdo abordado: 

 

Tópico Ocorrências no 
Discurso dos Alunos 
da Rede Municipal 

Ocorrências no 
Discurso dos Alunos 
da Rede Estadual 

 
Total 

Conteúdo 20 66 86 

Procedimentos 7 6 13 

Outros - 25 25 

Tabela 4.6 –  Aprender e os Tópicos no Discurso dos Alunos 
  

 O estudo desse processo mental tem especial relevância para obtermos a 

representação dos conteúdos no discurso das crianças do EF1, nas escolas 
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municipais, pois, uma vez que as crianças fornecem respostas objetivas e, portanto, 

curtas, o ator e o processo, especificamente no caso do processo aprender, são 

resgatados no discurso da pesquisadora através de suas perguntas, tais como: “O 

que você está aprendendo?” ou “O que você lembra que você aprendeu na terceira 

série/quarta-série?” Em contra partida, no discurso dos alunos da rede estadual, 

esse processo mental ocorre muitas vezes em conjunto com os processos materiais 

para compor a representação dos conteúdos como poderemos constatar no item 

4.4.2. 

 A partir da identificação dos tópicos que permeiam as ocorrências de 

processos materiais e compõem a experiência de aprender inglês na escola pública, 

passo a particularizar a análise, interpretação e discussão de cada tópico 

identificado. 

 

 

4.4.1. Os Procedimentos 

 

4.4.1.1. No Discurso dos Alunos do EF1 na Rede Municipal 

 

O Quadro 4.1 reúne os procedimentos identificados, o número de ocorrências 

e os processos materiais que integram a representação. Observe-se que copiar 

desenho, copiar, desenhar, cantar e traduzir correspondem a 82,3 % da 

representação dos procedimentos. Os procedimentos copiar, desenhar, cantar e 

interagir representados no discurso das professoras da rede municipal são 

reiterados no discurso das crianças. Os procedimentos de copiar um desenho, 

traduzir, apresentar um modelo e explicar foram identificados no discurso das 

crianças, mas não no discurso dos professores da rede municipal. No entanto, o fato 

de não estarem representados no discurso dos professores não significa que tais 

procedimentos não sejam utilizados. 
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Procedimento N
o
 de 

Ocorrências 
% 

Processos materiais que compõem a 

representação 

Generalização 2 2,5 passar 

Copiar um desenho 18 22,8 copiar, fazer, colocar, desenhar, pegar, riscar 

Copiar 14 17,7 escrever, copiar, passar, colocar, dar 

Desenhar 12 15,2 fazer (um desenho), desenhar, copiar 

Cantar 11 14,0 cantar, ensinar 

Traduzir 
10 12,6 

passar, escrever, fazer (em inglês e 

português)  

% parcial 82,3  

Apresentar de um modelo 4 5,1 usar,fazer, escrever, dar, copiar 

Explicar 3 3,8 explicar 

Interagir 3 3,8 fazer, escrever, passar 

Repetir 2 2,5 Ler 

Total 79 100  

Quadro 4.1 – Procedimentos no Discurso dos Alunos do EF1 

 

Com base nas informações acima, os procedimentos foram interpretados no 

âmbito de suas potencialidades, limitações e implicações socioeducacionais, as 

quais passam a ser apresentadas a seguir. Possíveis caminhos que permitam 

maximizar e/ou reconstruir a escolha de tais procedimentos são tratados, tendo o 

embasamento teórico entendido como pertinente para tais discussões. 

 

(a) Generalização 

 

Apenas uma criança faz generalizações em relação aos procedimentos 

quando comparamos com as generalizações feitas pelos professores acerca desse 

tópico. Os excertos abaixo são interpretados como generalizações por não ser 

possível identificar como, ou seja, qual o procedimento adotado para se fazer as 

perguntas e respondê-las: 

 

“ Aí ele passou umas perguntas também. Aí a gente respondeu.” Meire 

 

A mesma aluna descreve uma situação em que a professora não dava 

atenção por estar ocupada e, então eu pergunto: “Ela tava ocupada com o que 

assim?” e ela responde: 

 

 “Passando lição, observando as lições ...” Meire 
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Nessa fase escolar as crianças encontram-se em um momento no qual sua 

representação do mundo tende a acontecer de uma forma mais concreta e, por essa 

razão, tendem a ver e descrever o mundo ao seu redor com menos abstração e, 

portanto, menos generalização.  

 

(b) Copiar um Desenho 

 

Pelo que se pode apreender da representação presente no discurso das 

crianças, os professores usam os desenhos associados ao vocabulário que está 

sendo apresentado. Porém, esses desenhos são copiados uma vez que os 

professores não têm essas cópias disponíveis para serem distribuídas para as 

crianças, a menos que ele mesmo as faça e pague com seus recursos: 

 

“Ele passava tipo uns desenhos que cê pegava uma folha que tinha um desenho, a gente tinha que 
copiar e copiar uns negócio de inglês por cima da folha.” Murilo 
 

“... gente faz assim coloca o desenho aqui em baixo [da folha do caderno], vai lá e copia.” Marco 

“... é um estêncil, ela copia, aí ela faz alguns desenhinhos que tem que copiar na folha que ela 
pegou, a gente não pode desenhar, riscar não. A gente COPIA da folha.” Meire 

 

É inegável o fato de que o desenho, ou o uso de imagens, tem seu papel na 

mediação da aprendizagem dessas crianças, além do fato de que os primeiros 

passos para o letramento parecem emergir dos primeiros desenhos, assim como os 

sistemas de escrita no mundo evoluíram das primeiras experiências com os registros 

em desenhos e pinturas (CHRISTIE, 1998, p. 50). Contudo, o tempo de cópia do 

desenho pode ser uma limitação para o desenvolvimento, ao passo que  se esse 

tempo for explorado por meio de uma melhor interação da criança com o desenho  e 

a língua falada com os colegas, pode proporcionar oportunidades de 

desenvolvimento tanto linguístico como das funções mentais superiores das 

crianças. Christie (1998, p. 50) também aponta para a linguagem oral como sendo o 

recurso básico com o qual um individuo cresce e expressa sua identidade assim 

como participa e compreende seus grupos sociais. 
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(c) Copiar 

 

Assim como a cópia de desenhos, a cópia de exemplos e das tarefas 

consomem um grande tempo da aula que, mais uma vez, poderia ser utilizado para 

promover interação e desenvolvimento, tendo em vista a carga horária reduzida em 

comparação à carga horária que a criança despende com a professora polivalente: 

 

“Assim, ele escreve, assim, as coisas e a gente tem que escrever no caderno.” Marco 

 
 Pesquisadora: [...] Mas você gosta das aulas de inglês? 

Miguel: Uhum. Um pouco. 
Pesquisadora: Um pouco? Por que um pouco? O que que precisaria pra ficar bom? 

Miguel: Aí tinha que ... a professora tinha que passa um pouco de menos de lição, que ela 
passa e apaga muito rápido. 

 
 
“É que a professora de inglês, ela passa, ela dá as folhinhas, aí a gente copia, aí tinha que copiá as 
palavras que tinha lá da letra a ao y, a gente tinha que copiá em inglês e, tipo assim, a gente fazia 
igual tá aqui, a gente dobrava a folha assim, aí ficava assim, aí aqui coloca em inglês e aqui em 
português, aí a gente colocava e aí ela vista o caderno, ...” Meire 

 

Ainda que, particularmente, eu veja esse procedimento como limitador do 

tempo para o desenvolvimento de outras atividades com a língua falada, ele torna-se 

o único recurso disponível ao professor, tendo em vista que o material didático 

disponível para eles é desatualizado e, portanto, não adequado para uso, além do 

fato de não haver provimento por parte do município de recursos como quota 

adequada de cópias, jogos, flashcards, livros de histórias, que permitam um trabalho 

diversificado, com um maior foco na oralidade e, portanto, mais eficaz. 

 

(d) Desenhar 

 

O desenhar faz parte do universo da criança e prepara a criança para a 

escrita, como apresentado anteriormente. É, portanto, um dos instrumentos 

mediadores da aprendizagem de línguas para o desenvolvimento do letramento da 

criança tanto em língua materna como em língua estrangeira: 

 

“Tinha que copiar, responder, de vez em quando tinha pra fazer um desenho, fazer os ... só isso.” 
 Miguel 

 
Pesquisadora: E essa – essa - esse desenho? Quem deu? 

 Marco: Professor falou pra gente fazer. 
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Há crianças que gostam e mostram entusiasmo na entonação por fazer mais 

desenhos do que faziam no ano anterior: 

 
Pesquisadora: Mas cês faziam também desenho que nem cês fazem agora? 

 Meire: A gente só fazia alguns, POUCOS! 
Pesquisadora: Agora faz mais? 

 Meire: Faz! MUITO mais! 

 

 Há também aquela criança que se ressente de fazer muito desenho e 

expressa o desejo que querer falar em vez apenas desenhar. 

 

  Pesquisadora:  E ... e você GOSTA das suas aulas inglês? 
  Murilo: Não porque a gente fica fazendo mais desenho, não gosto. 

  Pesquisadora: E os seus colegas, o que cê acha? Eles gostam ou não gostam? 
  Murilo: Alguns gostam, alguns não. 

  Pesquisadora: Os que gostam, por que cê acha que eles gostam? 
  Murilo: Acho que eles gostam de inglês ( ) 

  Pesquisadora: E os que não gostam? 
 Murilo: Acho que porque tem que ficar desenhando, querem aprender a falar (sem) 

desenhar, é isso. 
  Pesquisadora: E você gostaria de fazer alguma outra coisa na aula de inglês? 

  Murilo: Não queria desenhar, queria só aprender falar. 

 

 

A ausência de outros recursos não oferece ao professor outra alternativa que 

não seja maximizar o procedimento de desenhar, juntamente com o copiar. 

Infelizmente, trata-se diretamente de ausência de políticas públicas que coloquem à 

disposição dos professores recursos e formação continuada adequados ao ciclo 

escolar no qual atuam de modo a estarem melhor equipados para proporcionar às 

crianças o desenvolvimento por meio de processos criativos (MORAN & JOHN-

STEINER, 2003, p. 75) que as leve a produtos criativos em língua estrangeira. 

 

(e) Cantar 

 

Dois alunos mencionam o cantar como procedimento que compõe o processo 

de ensinar-aprender inglês: 

 

“ Ela ensina pra gente, aí, aí, a gente lê, aí depois a gente canta.” Meire 
 
“ Uma aula ela falava que na próxima aula ela ia trazer o CD e o rádio, aí nessa aula cantava como é 
que era, na próxima – aí na outra aula ela trazia o CD.” Miguel 
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Este procedimento está no discurso de todas as professoras de rede 

municipal tanto na representação dos procedimentos como dos recursos utilizados. 

O cantar pode ser interpretado como um brincar com a língua alvo que permite que 

regras sejam estabelecidas e aprendidas para a convivência social e proporciona a 

oportunidade de brinca na escola (HOLZMAN, 2009, p. 49-53). O cantar pode 

sinalizar rotinas na sala de aula, como: o início e/ou término da aula ou o momento 

dos cumprimentos, por exemplo. 

 

(f) Traduzir 

 

O termo tradução e o processo traduzir não fazem parte do repertório das 

crianças. Eles fazem parte das escolhas léxico-gramaticais dos alunos do EF2 e EM, 

na rede estadual, mas, no contexto municipal, as crianças descrevem o traduzir 

como colocar, passar, escrever em inglês e português, como ilustram os exemplos a 

seguir: 

 

“ ... a gente fazia igual tá aqui, a gente dobrava a folha assim, aí ficava assim, aí aqui coloca em 
inglês e aqui em português,...” Meire 

 
“A professora passava, assim, escrevia em português e inglês”. Miguel 

A professora passava, escrevia em português e inglês. 

Ator Pr: Material Circ: modo: meio 

 
“ele dava do zero ao cem pra escrevê em português” Murilo 

Ele dava do zero ao cem pra escrevê em português 

Participante: 
Ator 

Processo: 
Material 

Participante: 
Escopo 

Circ: causa: 
propósito 

Circ: modo: meio 

 

 

Tal procedimento não foi identificado no discurso das professoras de EF1, na 

rede municipal. Como exposto anteriormente no item 3.4.1 – (d), o uso de tradução 

remete-nos um procedimento que aproxima-se do escopo do método Grammar 

Translation em um momento em que se preconiza uma abordagem que seja mais 

comunicativa. Acredita-se que a tradução aqui representada no discurso dos alunos 

não seja tratada nos moldes do método mencionado, pois o mesmo envolve uma 

proposta mais complexa, com textos literários e trabalho com diversos aspectos 

linguísticos. Assim, tendo em mente os parâmetros propostos por Kumaravadivelu 

(2003, p.34-37), bem como a tese de Prabhu (1990) de que não existe o melhor 

método, entendo que os professores dessas crianças fazem uso desse 
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procedimento em função das particularidades de sua formação acadêmica inicial e 

do contexto em que atuam, bem como das praticidades e possibilidades que este 

oferece. Tendo em vista que as professoras na rede municipal informam que sua 

formação inicial não forneceu subsídios para o ensino de inglês para crianças e que 

muitos professores não tinham experiência com essa faixa etária quando 

ingressaram na rede municipal (item 3.4.5 do Capítulo 3 desta tese), percebe-se que 

as escolhas de procedimentos são feitas de forma intuitiva. Considerando que no 

contexto municipal, até o período de coleta dos dados, não houve formação 

continuada voltada para as necessidades do corpo docente e das crianças, 

evidencia-se a necessidade urgente de que sejam oferecidas aos professores 

acesso a outras formas possíveis de se ensinar as crianças, devidamente 

informadas, ou seja, embasadas em teorias aplicadas. Apropriando-se de um novo 

conhecimento, os professores poderão fazer suas escolhas informadas à luz do que 

já se pesquisou e aplicou acerca de como as crianças aprendem. Percebe-se aqui 

uma grande oportunidade de ser apresentada aos professores em formação inicial 

ou continuada a abordagem sociointeracionista de Vygotsky (1978) como meio para 

que se possa ir além da tradução, bem como abordagens ou metodologias de 

ensino bastante eficazes para o trabalho com crianças, como por exemplo TPR - 

Total Physical Response (LARSEN-FREEMAN, 1986) por meio da qual a criança 

pode usar movimentos do seu corpo como meio para realizar atividades, interagir 

com o foco linguístico, com o professor e colegas de modo a desenvolver 

competências linguísticas e, ao internalizar o conteúdo proposto, apropriar-se da 

língua para agir em sociedade em contextos nos quais o conteúdo trabalhado 

mostre-se relevante e aplicável. 

 

(g) Apresentar de um Modelo 

 

Apenas uma criança menciona a apresentação de um modelo como 

procedimento adotado pela professora para que as crianças entendam e possam 

realizar a tarefa proposta: 

 

“Não é ... a lousa, né? [risos] Ela usa a lousa pra copiar a lição, pra dá UM - pelo menos um 
exemplo, tipo assim, teve uma pergunta, ai ela escreve, escreve em português e dá a resposta só da 
primeira pá gente vê como é que tem que fazer, essas coisas. Aí a gente usa a folhinha, usa o 
caderno.” Meire 
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Tendo em vista o perfil sócio-histórico das crianças e dos professores, 

entende-se que no contexto em questão o professor tem sua presença marcada 

como mediador para que a criança tenha acesso à língua estrangeira e ao modo de 

realizar tarefas. A apresentação de um modelo pelo professor é um procedimento 

que faz parte da rotina em sala de aula. Para esse ciclo escolar, no contexto público 

especificamente, o professor é o modelo, quer queiramos ou não. Diante das 

particulares do contexto em questão, fica difícil conceber que o modelo venha de 

outra fonte que não seja o professor ou o material (livro didático e CD, canção, 

audiobooks, DVD) que ele use. Contudo, um questionamento surge: estariam as 

crianças expostas a um modelo linguístico adequado? A informação advinda do 

discurso dos professores que sinalizou que há lacunas na formação linguística inicial 

do professor reforça essa preocupação. 

 

(h) Explicar 

 

O explicar trata-se uma das formas que a mediação semiótica (HASAN, 2005, 

p. 216) toma, por entender que mediação semiótica, em termos gerais, diz respeito à 

interação discursiva, ou seja, interação que ocorre por meio do discurso. Vejamos os 

excertos abaixo: 

 

Pesquisadora: Como que o professor ensina você?  
 Marco: Ele explica primeiro, depois ele faz. 

 
Pesquisadora: [...] como que o professor faz? 
          Mateus: Não, quando ele passa, assim, ele não fala nada, ele já entra na sala, explica a lição 

em inglês, explica rápido. Ninguém entende! 
Pesquisadora: E depois como é que faz ... pra entendê? 
          Mateus: Pra entender nós temo que escrever a palavra que ele passou. Nós coloca no 

caderno ... 
 
Pesquisadora: Tá certo! E agora que cê tá na Escola G? 

 Meire: Vixê! Muito melhor!  
Pesquisadora: Por que? 

Meire: A professora explica, ela não deixa passar, ela explica, tem crianças que não 
entendem, ela vai lá na mesa, fala e explica, essas coisas. 

 

O processo explicar, que constrói a representação desse procedimento, é um 

processo verbal que pode compartilhar certos aspectos dos processos materiais e 

pode-se, assim, interpretar que o professor é o falante e ator ao mesmo tempo e o 
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que o professor explica, a verbiagem, pode configurar-se como seu escopo ou meta. 

Halliday & Mathiessen (2004, p. 255) classificam esse processo como sendo do tipo 

semiose. 

 

(i) Interagir 

 

Apenas uma criança menciona interação com os colegas, não como um 

procedimento proposto pelo professor, mas uma necessidade diante do não 

entendimento da tarefa: 

 

Pesquisadora: Você pergunta o que pro colega? 
Mateus: Como fazê ... porque o aluno, assim, amigo de classe, ele entende as palavra rápido 

e eu não. 
Pesquisadora: Ah, e ele te ajuda? 

Mateus: [sim]. 

 

 Vemos que a criança busca naturalmente a interação para solução de um 

problema, isto é, a interação é intrinsica ao desenvolvimento humano. Este 

procedimento, base do pensamento vigotskiano para o desenvolvimento das 

funções mentais superiores das crianças, está presente no discurso das professoras 

e, dado seu potencial para propiciar o desenvolvimento mútuo, seu uso deve fazer 

parte das rotinas de sala de aula de modo a ser maximizado no contexto em questão 

como um procedimento cuja escolha deve passar a ser feita de forma informada, 

com embasamento teórico e prático, e, portanto, consciente pelo professor. 

 

(j) Repetir 

 

A repetição é representada no discurso de duas crianças pelo processo ler 

que não diz respeito a um processo cognitivo de leitura e compreensão, mas a ação  

de repetir: 

 
“Ela ensina pra gente, aí, aí, a gente lê, aí depois a gente canta.” Meire 

 

O excerto a seguir ilustra minha tentativa de entender o que era feito com as 

perguntas e respostas que a criança tinha copiado em seu caderno. Havia perguntas 

e respostas seguidas de tradução, como por exemplo: “What color is the pig?” – “The 

pig is pink.” 
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Pesquisadora: Essas perguntinhas aqui vocês repetem na sala de - na aula essas perguntas?  
Marco: Não. 

Pesquisadora: Vocês lêm? 
Marco: Tipo assim quando ele escreve ele manda a gente lê? 

Pesquisadora: Uhum. 
Marco: Daí sim. 

Pesquisadora: Ah tá!  Como assim? Lê todo mundo junto? 
Marco: Lê todo mundo junto. 

Pesquisadora: Ah tá! Ele lê primeiro e vocês repetem? Como que é? 
Marco: Normal. Lê todo mundo junto. 

Pesquisadora: Ou ele pede pra dois - você e seu colega lerem - um pergunta pro outro? 
Marco: Não. Ele mostra assim a régua ( ) e manda assim a gente lê. 

 

 Busquei saber se havia uma prática da pronúncia do que estava escrito e se 

as crianças interagiam perguntando umas às outras, mas as respostas dadas pela 

criança sugerem repetição apenas. A repetição faz parte da rotina de se ensinar 

uma língua estrangeira para crianças, adolescentes ou adultos.  Porém, nota-se a 

possibilidade de tornar uma repetição, talvez mecânica, em uma possível interação 

entre as crianças por meio da qual elas possam repetir e fazer autocorreção, 

corrigirem umas às outras e criar suas próprias perguntas com base nos exemplos 

propostos pelo professor. Gera-se, assim, um desafio maior para elas mesmas e 

para os colegas por meio de um processo criativo, tendo em vista que a simples 

repetição já possa ser um desafio por ser o primeiro contato dessas crianças com a 

língua inglesa, seus sons e usos. 

Os procedimentos de copiar, desenhar e traduzir, presentes no discurso das 

crianças, encontram-se também representados no discurso dos alunos da rede 

estadual que vivenciaram o aprender inglês na rede municipal e, portanto, legitimam 

a representação das professoras e das crianças da rede municipal como vemos nos 

excertos a seguir: 

Pesquisadora:  Me fala um pouquinho lá da quarta-série, o que vocês lembram das aulas? O 
que vocês aprenderam? 

              Elisa:  Era mais desenho, muito desenho. (...) É. Tinha a tradução, era só pra gente 
saber como se fala mais ou menos, aí embaixo tinha a tradução. 

Pesquisadora:  Vocês que traduziam? 
              Elisa:  Não, na quarta não. Na quarta a professora que traduzia, ajudava a gente a traduzir. 

 

Pesquisadora:   Isso na terceira e quarta? 
               Eva:  É. E as cores assim, essa cor azul é blue, vermelho é red, amarelo yellow. 

Aprendia essas coisas. Casa, homem, amigo. (o professor) Dava umas 
listinhas pra gente copiar. Assim, pinta e traduz. Pinta esse aqui e traduz. 
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Portanto, embora tenham sido entrevistados cinco alunos da rede municipal, 

os demais alunos da rede estadual, informantes desta pesquisa, reiteram muitos dos 

procedimentos aqui descritos. Com base na teoria de Van Leeuwen (2008, p. 105-

119) sobre a legitimação de ações sociais, infere-se que os procedimentos aqui 

descritos parecem ser legitimados pela Autoridade obtida por Tradição e 

possivelmente por Conformidade, isto é, têm-se o costume de se proceder assim e, 

porque todos agem assim, agem em conformidade. 

 

4.4.1.2. No Discurso dos Alunos do EF2  e EM na Rede Estadual 

 

Os procedimentos no discurso dos alunos da rede estadual giram em torno do 

traduzir e copiar que correspondem a 51,4% da representação dos procedimentos, 

conforme dados do Quadro 4.2. Outros 21, 6% dos procedimentos estão 

relacionados aos tipos mediação, isto é, quem e o que a faz a mediação e como. 

 

Procedimento N
o
 de 

Ocorrências 

% Processos materiais que compõem 

a representação 

Generalização 16 8,8 fazer, passar, ensinar, dar 

Tradução 
53 29,3 

traduzir, fazer, escrever, ensinar, 

passar 

Copiar 40 22,1 fazer, passar, escrever, copiar 

Mediação e 

Mediadores 

Pelo Professor 
22 

13,3 

fazer, passar, escrever, dar, ensinar, 

traduzir 

Pelo Colega 1 Fazer 

Pelo Material 

Didático 
1 

Ver 

Mediação 

Semiótica 

Explicação 6 

8,3 

Fazer, passar, ver 

Interação 6 Fazer, passar, dar 

Apresentar um 

modelo 
2 

Ensinar, fazer 

Brincar 1 passar, dar, brincar 

Utilizados na Escola Municipal 
20 11,0 

Fazer, escrever, ensinar, dar, 

traduzir,copiar 

Outros 13 7,2 Fazer, passar, dar, ensinar, ver 

 181 100  

Quadro 4.2 – Procedimentos na Representação dos Alunos do EF2 e EM 

 

Há pouca generalização acerca dos procedimentos, o que nos permite inferir 

que os procedimentos são transparentes, são visíveis, para os alunos do EF2 e EM, 

na rede estadual. Houve referência a alguns procedimentos relacionados à 
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experiência vivida nas escolas municipal, durante o EF1. Tais procedimentos não 

são contemplados na discussão a respeito da representação dos procedimentos no 

discurso dos alunos da rede estadual, mas foram referenciados quando da 

discussão dos procedimentos na rede municipal por reiterarem os procedimentos 

identificados no discurso dos alunos e professores da rede municipal. 

A seguir, o detalhamento e discussão da representação dos procedimentos 

no contexto estadual são apresentados. 

 

(a) Generalizações dos Procedimentos 

 

Os excertos abaixo exemplificam as generalizações feitas pelos alunos da 

rede estadual a respeito dos procedimentos: 

 

“..., eu tenho duas aulas só de inglês só por semana. Aí ela passa muito corrido as coisas às vezes.” 
Enzo 

 
“(...) Aí ele ensinava, ele passava na lousa, ensinava, depois ele falava junto com a gente na frente, 
pra gente aprender.” Érico 
 
“... ela mais pra frente, ela passa mais exercícios sobre o texto, então a gente acaba fazendo 
exercício até no caderno.” Élcio 

 

Os processos materiais passar, ensinar e fazer, embora construam a 

representação de generalização de procedimentos sugerem um passar ou ensinar 

em direção à transmissão (BERNSTEIN, 1990, p.106), pois se o professor passa na 

lousa e o aluno fala junto e faz no caderno não é explicitado o que se desenvolve 

com tal procedimento, ou seja, quais competências buscam ser desenvolvidas, mas 

sugere que busca-se transmitir algo por meio desse procedimento. 

 

(b) Tradução 

 

Assim como representado na análise do discurso dos professores da rede 

estadual (seção 3.4.1.2 deste estudo), os alunos têm este procedimento bastante 

destacado em suas representações: 

 

“Depois, a partir do segundo ano que começa a ensinar como traduzir textos, fazer é ... escrever 
em inglês, tudo isso.” Élcio 
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“Ela, por exemplo, passava um texto sobre, sobre, vai, vamos dizer assim, sobre o halloween. Aí ela 
passava um texto em inglês ou em português, pra gente traduzir do inglês pro português ou do 
português pro inglês.” Elena 
 

“A gente copia no caderno e depois ela passa as perguntas. A maioria das palavras ela traduz já 
tudo na lousa, fica a maior BAGUNÇA. (...) É o que eu ti disse, ela só dá um texto pra gente traduzir 
com o dicionário.” Eloísa 
 

Esse procedimento revela, mais uma vez, a representação de um paradigma 

de ensino que nos leva à associação ao método chamado Grammar Translation que 

nos remete aos primórdios do ensino de línguas cujo propósito de se ensinar uma 

língua por meio da tradução era de ajudar os alunos a ler e apreciar literatura em 

língua estrangeira (LARSEN-FREEMAN, 1986, p.4). O paradigma de tradução  

vigente no contexto estadual, utiliza-se de textos, em geral, artigos jornalísticos, 

relacionados aos temas transversais propostos pelos PCN, como descrevem os 

professores da rede estadual no item  3.4.2.2 e 3.4.4.2. 

 

(c) Copiar 

 

O procedimento de copiar está relacionado com o momento que antecede a 

implementação dos Cadernos do Aluno e por isso é representado no tempo 

passado, como pode ser verificado nos exemplos a seguir: 

 

Pesquisadora: Como que ela fazia?  
              Eron: Ela passava na lousa e a gente copiava no caderno, (...) 
 
“Ela passa um texto enorme numa folha pra gente copiar, daí a gente tem que copiar, depois ela 
passa umas palavras pra fazer sinônimos e antônimos.” Eva 
 
“A diferença é que ele passava muita lição, assim, a gente suava pra copiar a lição.” Elena 

 

Tal procedimento estava fortemente atrelado à ausência de recursos que 

fizessem a mediação da aprendizagem, tais como um livro didático ou cópias que 

pudessem ser distribuídas aos alunos para as atividades de leitura. Porém, hoje, 

mesmo com o Caderno do Aluno, os alunos ainda precisam copiar o texto e as 

tarefas propostas em função de falhas na logística de distribuição do material 

didático que pode demorar a chegar até aos alunos, obrigando o professor a abrir 

mão de um procedimento que vai consumir tempo de uma disciplina cuja carga 

horária é reduzida, como apontado pelos alunos: 
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“Então, você acaba ministrando aulas seguindo o livrinho, mas também tem que passar na lousa. 
Porque e os outros? Vão ficar sem? Não tem número suficiente. Tem umas matérias que vem 
sobrando, e outras que vem faltando. Como, por exemplo, as sexta-séries, eu tô usando o livrinho 
de... do aluno, livro de aluno, só que tem algumas sextas que ficaram sem, não veio. Entendeu?”  

Evandro 

 

Há alunos que percebem a redução da cópia com o uso do Caderno do Aluno 

como sendo algo positivo: 

Pesquisadora:  E o que você acha desse material? 
              Elena:  Ah, eu acho LEGAL né, fica mais fácil, assim com esse caderninho.  
Pesquisadora:  Fica mais fácil o quê? 
              Elena:  Mais fácil de estudar. Porque na maioria das vezes, a gente copiava, copiava, 

copiava e com esse caderninho não, é tudo no caderno ... 
 

Por outro lado, na representação de um dos alunos, além do atraso na 

entrega do material, o professor prefere usar a lousa, como vemos no excerto a 

seguir: 

             Érico: Ah, a apostila, às vezes, até fica atrasado, né, dependendo da quantidade de páginas 
que eles escrevem. Porque, geralmente, a professora gosta mais de passar na lousa 
mesmo. Ela não é muito de gostar de apostila. 

Pesquisadora: Uhum. 
              Érico: Fala que não é muito elaborada, aí ela passa mais só na lousa, mas ela é obrigada a 

usar né, aí a gente faz um pouquinho, de vez em quando. 
Pesquisadora: Tá certo. E você prefere a lousa ou prefere a apostila? 
              Érico: Acho que a lousa. 
Pesquisadora: Por quê? 
              Érico: Ah, a apostila não gosto muito, não sei, só na lousa mesmo. 
Pesquisadora: Porque ela é... 
              Érico: Ela ajuda, ajuda. Mas (...) lousa, ela pega e passa na lousa e a gente copia.  
Pesquisadora: Uhum. 
              Érico: Aí é mais fácil. 

 

Diante do exposto acima, vemos que a professora manifesta sua posição 

sobre o material didático perante os alunos que reproduzem seu discurso. No 

entanto, o fato do aluno representar o procedimento de copiar como sendo mais 

fácil, me leva a pensar que o Caderno do Aluno pode apresentar desafios para 

ambos e que a decisão do professor de propor a cópia é inquietante. Estariam todos 

professores preparados para lidar com esse material didático e sua proposta e 

cercados das condições adequadas para que os objetivos propostos possam ser 

alcançados com uma carga horária reduzida e com mais de trinta alunos em sala? 

Estariam as propostas desse material didático suficientemente explicitadas para que 

todo e qualquer professor evitasse a cópia que tanto consome o tempo de aula e 

aparentemente não permite que aluno desenvolva competências? Para que se 

possa responder a tais questionamentos, penso que seja preciso lançar um olhar 
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bastante cauteloso sobre a formação inicial e continuada dos professores da rede 

estadual e sobre o paradigma vigente antes do advento do Caderno do Aluno, para 

daí oferecer-se formação continuada que levasse os professores inicialmente à 

conscientização da possibilidade e necessidade de mudança de paradigma de 

ensino de língua estrangeira. Desse modo, os resultados e objetivos poderiam ser 

melhor alcançados. 

Por outro lado, tendo em vista minha mais recente vivência como docente na 

sala de aula da rede pública de outro contexto escolar, vejo que muitos dos meus 

colegas das diferentes disciplinas têm na cópia um recurso para manter a ordem na 

sala e obter um registro da aula caso haja cobrança da direção da coordenação ou 

dos pais. Nas outras disciplinas pode ocorrer que o material didático que não seja o 

Caderno do Aluno não seja consumível e tenha que ser devolvido para a escola para 

ser reutilizado por outro aluno no ano seguinte. Daí justifica-se a necessidade da 

cópia. 

 

(d) Mediação e Mediadores 

 

Diferentemente do que identifiquei no discurso das crianças do EF1, na rede 

municipal, os alunos da rede estadual descrevem o que interpreto como mediação 

realizada pelo professor em aula. Nos excertos abaixo, vemos que a tradução é 

também uma forma de mediar o entendimento da tarefa a ser realizada: 

Pesquisadora: Tá. É ... eu tô vendo que as instruções são todas em inglês, né, o quê que você acha 
disso? 

 Edgar: Eu acho fácil. 
Pesquisadora: Uhum. 

 Edgar: Pelo menos, pra mim. 
Pesquisadora: Tá. E pros seus colegas da sala, o que você percebe? 

 Edgar: Tem poucos que acham fácil também. Tipo, que tem colegas que fazem inglês, lá na 
sala, só que os outros já ficam perdidinhos. 

Pesquisadora: Uhum. E como que resolve isso? 
Edgar: Daí a professora... esse ano ela tava começando, ela lia e traduzia, assim, ela 

explicava e depois falava o que tinha que fazer. A gente só ia completando. 
 

Pesquisadora: Uhum. As instruções estão todas em inglês, né? 
 Eron: Como assim? 

Pesquisadora: O que é pra fazer. Olha aqui, as atividades está tudo em inglês, não é? 
Eron: Sim. Mas se a gente não entende, a gente pede pra professora traduzir pra gente, se a 

gente não entende. 

 
Pesquisadora: Tá certo. E você acha que os seus colegas de sala têm a mesma opinião que você 

tem? 
 Érico: Acho que não, né?  

Pesquisadora: Por quê? 
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 Érico: Eles brincam, parece que não tão interessados, né?  
Pesquisadora: E como que a professora faz com esses alunos que parece que não tá interessado? 

Érico: Ah, dependendo da professora, nem liga, né, que ela sabe que ele não gosta, não 
precisa forçar a gostar. Aí tem gente que não gosta, ela deixa de lado. Daí ela 
ensina, se ele pedir ajuda, ela ensina, que é o papel dela, né? 

 

Aos olhos de experts, esse tipo de mediação não seria a mais desejada ou 

até mesmo poderia não ser chamada de mediação uma vez que ao traduzir e ajudar, 

o professor pode não estar promovendo o desenvolvimento das funções mentais 

superiores de seus alunos  que poderia acontecer por meio de inferência, por 

exemplo. Portanto, trago o seguinte questionamento: Apenas uma carga horária,  

recursos e o número de alunos em sala diferentes da configuração apresentada 

pelos professores permitiriam que esse professor adotasse um procedimento 

indutivo que levasse os próprios alunos a chegarem ao entendimento das 

instruções, do conteúdo e à realização da tarefa?  O professor faz suas escolhas 

para viabilizar sua ação em aula e, com boa intenção, o processo de ensino-

aprendizagem. Fato este, que permite interpretarmos que os parâmetros de 

particularidades, praticidades e possibilidades do contexto (KUMARAVADIVELU, 

2008, p. 34-36) perpassam suas ações de forma consciente ou não, porém não de 

forma informada. 

No excerto abaixo, uma das alunas relata uma situação em que ela esperava 

uma mediação por meio da qual ela mesma realizasse a correção da tarefa:  

 
Eloísa: Que nem, esses dias eu fiz uma lição dela, eu perguntei pra ela se estava certo. Em 

vez de ela falar assim oh: “Você pode mudar isso daqui...” ela escreveu na lição como 
que é o certo. Ela não falou assim: “Ó esse daqui você pode mudar pra ficar melhor” 
pra você escrever. Não, ela catou minha lapiseira e escreveu no meu caderno o certo. 
Ela falou assim: “Assim fica mais certo.” 

Pesquisadora: E o que você acha que ela poderia ter feito diferente? 
        Eloísa: Ah! Ela podia ter falado assim ó: “Qual palavra que encaixa melhor?” em vez de ELA 

fazer. Porque ela que fez pra mim no caso. Ela podia ter falado: “Óh, tá legal, mas fica 
mais encaixado se você colocar tal palavra.” Só que ela não fez isso.  E muitas outras 
pessoas também que pergunta, ela sempre escreve. 

Pesquisadora: Poder te dar a chance de você ... 
Eloísa: Tentar fazer sozinho. 

 

O fato de ter encontrado apenas um excerto em que o aluno demonstra esse 

desejo por uma mediação que o levasse a desenvolver-se linguística e 

cognitivamente, me leva a refletir a respeito do que os alunos querem. Estariam os 

demais alunos querendo também esse desafio? Ou talvez o copiar e traduzir seja o 

parâmetro reconhecido como vigente e, assim, uma forma bastante confortável de 

“aprender”? Creio que formas de mediação, mediadores e o que pode ser 
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desenvolvido por meio deles se configura mais um elemento crucial na formação 

inicial e/ou continuada do professor. Percebe-se a oportunidade de se abordar as 

questões de mediação na formação inicial dos professores com maior ênfase e 

torna-se imprescindível que esta questão faça parte de um programa de formação 

continuada para os professores em serviço. 

Em dois excertos foram observados exemplos de mediação feita também por 

um colega, um par possivelmente mais desenvolvido (Vygotsky, 1978), que vai 

propiciar o entendimento e/ou a realização da tarefa: 

 
              Eloísa:  ... Que nem, tem uma menina que ela até é boa no inglês, mas ela, tipo, estuda mais 

em casa, assim, não é nem tanto por causa das aulas. Ela fez curso, tem básico e 
ainda quer fazer, ela gosta bastante de inglês, então ela tem mais facilidade. Ela 
ajuda, quando precisa, a gente pergunta, ela ajuda, ela não nega. Então é melhor 
assim, quem entende, ajudar.  

Pesquisadora:  E ela ... ajuda porque o professor pede? 
              Eloísa: Não, tipo, que nem, eu sento com ela, se tem alguma coisa que eu não tô 

entendendo e eu perguntar pra ela, aí ela dá uma força. 
Pesquisadora: Tá. 
              Eloísa: Mas o professor, se você perguntar pro professor, ele também explica. 
Pesquisadora: Tá certo. 
              Eloísa: Eu já perguntei várias vezes, ele explica sim. 

 

A mediação descrita na situação acima não faz parte dos procedimentos do 

professor, mas que a aluna busca para solucionar seu problema. Vemos que a 

busca por mediação por meio da interação com um par acontece naturalmente e 

pode ser maximizado pelo professor como parte da rotina em sala de aula. O 

próximo excerto traz uma situação semelhante vivida por outro aluno: 

 
Pesquisadora: Tá. E como vocês fazem essa atividade da apostila, as instruções são todas em 

inglês, né? 
Enzo: Uhum. Ela lê em português e aí vai explicando o que tem que fazer. Aí explica. 

Pesquisadora: E você consegue dá conta sozinho das tarefas aí? 
 Enzo: É, às vezes, você vai lá, pede - fala que tá com dúvida. 

Pesquisadora: Uhum. 
 Enzo: Aqui, por exemplo, a gente tinha que tirar. 

Pesquisadora: Tá. E com quem que você tira a sua dúvida? 
 Enzo: Com o professor, com o amigo do lado às vezes também.  

Pesquisadora: Legal. Mas isso é por sua conta ou ela que incentiva trabalhar em grupo? 
 Enzo: Não. Às vezes, você pede dúvida pro lado, dá uma olhada como ele fez. Entendeu? 

Pesquisadora: Tá, mas a professora incentiva que vocês façam isso também? 
 Enzo: Uhum. 

 

Desta feita, mais uma vez o aluno busca por si a mediação semiótica, que 

ocorre por meio do discurso na interação com um amigo e confirma que o professor 

incentiva tal procedimento. Nesses dois casos também poderia ser discutível se o 

tipo de mediação proporcionada pelo colega de fato ajuda no desenvolvimento 
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desses alunos. Não tenho dúvidas do potencial da mediação feita por um par para 

desencadear desenvolvimento. Por esta razão, incumbe ao formador inicial ou a um 

programa de formação continuada promover a reflexão sobre as oportunidades que 

esse tipo de mediação pode gerar.  

 

Observei apenas uma referência mais explícita à mediação por meio do 

material didático quando um aluno refere-se ao Caderno Aluno e a possibilidade de 

tê-lo como apoio para solucionar suas dúvidas. 

 
“Então a gente tem que colocar, mudar IED, aí tem que ver lá no caderno, porque às vezes tem 

dúvida, aí você olha e faz.” Enzo 

Nota-se que é possível no contexto das escolas públicas ter o poder, a 

autoridade, o controle da mediação distribuído, compartilhado, entre professor, 

alunos e material didático. Dessa forma, as regras hierárquicas (BERNSTEIN, 1990, 

p. 96-97) que permeiam as mediações acima descritas podem permitir um espaço 

para negociação e compartilhamento do poder e do controle. Bernstein (1990, p. 

104-105,121-123) ao delinear o conceito de Pedagogias Invisíveis as descreve como 

“preocupadas em organizar o contexto para possibilitar que as competências 

compartilhadas desenvolvam realizações adequadas ao adquirente”. Sendo assim, 

promove-se na escola, na sala de aula, o espaço no qual o aprendiz possa 

compartilhar competências e o desenvolvimento coletivo também seja promovido. 

 

(e) Mediação Semiótica 

 

Identifiquei alguns procedimentos que me remeteram ao conceito de 

mediação semiótica, ou seja, aquela que ocorre através de interação discursiva 

(HASAN, 2005, p. 131-156, 216) por meio da qual significados são interpretados, 

sendo o uso da língua um dos modos de realização da mediação semiótica. 

Vygotsky (1978, p. 54) apresenta os conceitos de signo que compõem o conceito de 

atividade mediada paralelamente ao conceito de instrumento.  Assim, a mediação ou 

atividade mediada se encontra representada no discurso dos alunos da rede 

estadual por meio de diferentes interações discursivas nas quais o signo linguístico é 

o condutor: explicação, interação social, apresentação de um modelo e o brincar que 

também faz uso do instrumento jogo de caça-palavras. 
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O Quadro 4.3 reúne os tipos de mediação semiótica, as ocorrências 

identificadas nas listas de concordância e exemplos que elucidam o modo de 

realização dos tipos de mediação: 

Tipo de Mediação 
Semiótica 

N
o
 

Ocorrências 
Exemplos 

Explicação 

6 

“E, às vezes, ela explica e a gente vai fazendo na apostila.” 
Eron 
“É. Normalmente, a professora lia e, a professora lia, explicava 
e a gente fazia.” Elena 

Interação social 

6 

“Na quinta-série a gente fazia a chamada em inglês. Na 
quinta, na sexta, todos os anos.” Eva 
“A minha entra falando: “Good afternoon!” A minha faz assim: 
Vamos falar, vamos falar junto.” Edgar 

Apresentar um 
modelo 

2 

Pesquisadora: Tá. Mas assim, fazer oralmente, vocês fazem, 
praticam assim pra se comunicar? 

              Érico: Oralmente? 
Pesquisadora: É.  
              Érico: Sim. Ela ensina, faz exemplos na lousa, aí ela 

fala com a gente em inglês, aí a gente tem que 
repetir também, só pra ajudar a leitura, na hora 
de falar também. É bom. 

Brincar 

1 

Pesquisadora: Além de vocês copiarem, né, e das músicas, 
você lembra mais alguma coisa que o professor 
usava pra ajudar vocês? 

              Érico: Era músicas e alguns joguinhos de caça ... tipo, 
caça palavras, procura tudo em inglês. 

Pesquisadora: Uhum. 
              Érico: Ele dava joguinho, assim, pra pessoa perceber, 

pra brincar um pouco. 
Pesquisadora: Ah, legal. 
              Érico: Pra ajudar. 

Quadro 4.3 – Tipos de Mediação Semiótica 

 

Sabe-se que a mediação semiótica por meio de interações discursivas podem 

ter um papel efetivo no desenvolvimento das funções mentais superiores que levam 

ao desenvolvimento de competências em uma língua estrangeira. Sendo assim, 

tendo em vista sua reduzida representação no discurso dos alunos, percebe-se a 

necessidade de que professores e alunos estejam mais conscientes do papel 

mediador que o discurso tem nas interações em sala de aula, constituindo-se, desse 

modo, um componente mandatório na formação inicial e continuada dos 

professores, devidamente informado pelas referências teóricas pertinentes. 

 

(f) Outros Procedimentos 

 

Observou-se um conjunto de outros procedimentos menos frequentes, os 

quais passam a ser elencados e discutidos por entender que embora suas 
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representações no discurso sejam reduzidas, configuram o escopo dos 

procedimentos e têm sua relevância no processo de ensino aprendizagem de inglês. 

Enquanto o desenvolver de estratégias de leitura é o procedimento mais 

frequente na representação dos professores da rede estadual (item 3.4.1.2), este se 

encontra menos representado no discurso dos alunos, ou seja, apenas dois alunos 

trazem essa representação no seu discurso:  

 

“Ela dá texto, dá umas cinco perguntas. Inclusive tradução de texto. Ela passa na lousa o texto, ela 
traduz algumas palavras, outras ela dá o dicionário, aí faz uma pergunta, tipo, geralmente fala sobre 
comemorações: o que comemora no mês de fevereiro? Aí já tá lá, tal dia comemora tal coisa. Aí você 
copia em inglês.” Eloísa 
 
“Ah, pedia pra gente, por exemplo, é ... como é que se fala, com base no texto a gente respondia as 
perguntas. Por exemplo, o texto de um, por exemplo, Diário de Uma Menina, que nem aconteceu. O 
Diário de Uma Menina, a gente via que dia que aconteceu isso, aquilo. Aí a gente ia responder, 
porque o caderno é todo em inglês. Aí a gente respondia em inglês.” Elena 
 

 Apreende-se das representações acima que o professor propõe um trabalho 

de compreensão do texto por meio de perguntas por ele elaboradas ou contidas no 

material didático. Em função da reduzida representação no discurso dos alunos, 

percebe-se aqui um possível desencontro de percepções do que é ensinado e o que 

se aprende, uma vez que o trabalho com estratégias de leitura é o procedimento 

mais frequente no discurso do professor. 

Os procedimentos auto-estudo e elaboração de glossário são interpretados 

como sendo relacionados ao ensinar a aprender, isto é, são procedimentos que uma 

vez desenvolvidos propiciam ao aluno aprender procedimentos que podem levá-lo a 

adquirir competências que contribuem para o processo de aprender: 

 

Pesquisadora: Certo. E ... você acha que com o livro, tendo o livro, você aprendeu mais, como é que foi? 
                  Eric: Ah, sim, aprendi mais. Certeza. Porque o livro, ela ... que nem, como meu amigo falou, pode 

levar o livro pra casa e ficar estudando, as palavras, colocar na internet ou até procurar num 
dicionário o significado, fazer a lição que a professora pediu na sala, fazer em casa, ...” 

 
“A minha (professora) ela ensina coisa nova sempre. Nesse bimestre ela ensinou mais coisa. Tanto que ela até 
manda a gente ter um glossário pra gente anotar palavra que a gente não conhece. Daí ela fala: “Tentem traduzir 
esse texto sozinho, algumas palavras que você não sabe pergunta pra mim. E coloquem no glossário que eu vou 
dar um glossário.” Edgar 

 

Os excertos acima mostram que ter um material consumível, isto é, que não 

irá retornar para a escola para reuso, proporciona ao aluno a oportunidade de 

desenvolver o auto-estudo, sem a presença e/ou ajuda do professor. A elaboração 

de um glossário, cuja função geralmente é associada ao processo de traduzir um 
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texto, pode ser utilizada para qualquer outra atividade em sala com diálogos, 

canções, jogos, quando, então, os alunos podem ser estimulados coletivamente em 

aula a incluIR, em aula se o tempo permitir ou em casa, novas palavras advindas 

dessas atividades em seu glossário. Note-se a oportunidade de se ensinar a 

aprender por meio desses dois procedimentos de maneira formal, criando-se assim 

uma rotina positiva de auto-aprendizagem.   

Uma aluna expressa o desejo de desenvolver estratégias de compreensão 

oral por meio de canções e vídeos tão presentes no universo dos adolescentes que 

tem amplo acesso a esses recursos via celular ou internet, por exemplo. 

Certamente, esse pode ser o desejo de tantos outros adolescentes:  

 

“Eu acho que deveria ter mais músicas, vídeos. Ela podia passar filme que tá na moda pra gente. Sei lá, coisas 
que interessavam a gente. Mostrar música, ensinar como a gente canta uma música que a gente gosta. Mostrar 
filme, tipo, legendado pra gente aprender a ouvir e ver o que significa. Eu acho que poderia ser bem mais 
divertido.” Eva 

 

Embora os PCN recomendem o ensino de leitura, o ensino de outras 

habilidades não está excluído e, havendo o interesse dos alunos e tendo o professor 

suficiente bagagem linguística, desenvolver a compreensão oral pode configurar-se 

um dos procedimentos e conteúdos que podem ir ao encontro dos interesses dos 

alunos a fim de promover maior engajamento dos aprendizes no processo ensino-

aprendizagem e ser realizado de forma significativa (BRASIL, 1998, p. 101).  

Apenas um aluno mencionou a investigação por parte do professor a respeito 

da opinião dos alunos sobre o processo de aprender-ensinar inglês. Nomeio esse 

procedimento de pesquisar a satisfação de seus alunos. Observe-se a ocorrência: 

 

Pesquisadora: E você acha que os seus colegas de sala pensam como vocês, assim, essas coisas  
que você estão me falando?  

           Edgar: Os meus também. Eles acham que a professora ensina bem, normal assim. Que tanto 
até [ela] mandou a gente fazer o que vocês estão achando de bom e de ruim nas aulas 
de inglês pra entregar pra ela, pra ela tentar melhorar pra dá aula pra gente. 

 

Inquietante notar que apenas um aluno mencione esse procedimento. Surge, 

portanto, mais um entre tantos questionamentos: estão sendo criadas oportunidades 

nas escolas públicas para que os alunos tenham voz e possam expressar seus 

desejos, dificuldades, limitações, gostos, opiniões sobre as aulas e sobre o material 

didático e o que mais for pertinente em relação ao aprender inglês? Estaria o 

professor suficientemente preparado e amparado para lidar com e atender os 
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anseios dos alunos? Estariam os alunos interessados em fazer parte efetivamente 

desse processo de reflexão sobre o ensinar-aprender inglês na escola pública? 

Minha ainda recente vivência “ensinando inglês” nas salas de aula de uma escola 

pública tem me mostrado que um número ainda bastante reduzido de alunos estaria 

de fato engajado nesse processo. A política de assistencialismo em nossa 

sociedade e nas escolas públicas parece contribuir para certa acomodação no 

processo de aprender no qual o aprendiz espera que alguém lhe “dê” o inglês, sem 

engajar-se ou comprometer-se no processo. 

Por último, temos uma ocorrência do procedimento de revisar também 

mencionado por apenas um aluno: 

 

Pesquisadora: Posso dar uma olhadinha? Deixa eu ver. Ah, nossa! Voz passiva. Ela usou isso aqui 
com vocês, voz passiva? Tá puxando essa professora, hein? E tem voz passiva aqui 
pra aprender, na apostila.   

             Enzo: Não.  
Pesquisadora: Ah, então ela pega uma coisa daqui e dá uma puxada no caderno. É isso? Percebi. 

Olha! Danada, hein?   
             Enzo: Ah, mas isso é mais fácil, se você ficar prestando atenção. 
Pesquisadora:  Sim, sim, sim. Ela pega uma coisa... 
             Enzo: Aí na segunda aula ela dá uma revisada, uma relembrada, porque você vai esquecer 

né, é meio difícil esse negócio aí. 

 

A constatação de apenas um ocorrência me parece natural em função da 

carga horária e da proposta sugerida pelo Caderno do Aluno, isto é, é possível e 

natural que os professores não tenham tempo para revisar e, portanto, esse 

procedimento não tenha representação significativa no discurso dos alunos. Essa 

professora em particular teve que revisar o conteúdo, pois trabalhou um foco 

linguístico que não fazia parte do escopo que o material didático propunha e trouxe o 

uso da Voz Passiva que se configurou um grande desafio para os alunos gerando a 

necessidade de revisão. Por que teria a professora extrapolado o conteúdo 

linguístico do Caderno do Aluno? Haveria de fato a necessidade de se apresentar 

outro conteúdo linguístico diferente do proposto pelo material didático? 
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4.4.2. O Conteúdo 

 
4.4.2.1. No Discurso dos Alunos do EF1 na Rede Municipal 

 

Para complementar a representação obtida por meio dos processos materiais, 

analisei o processo mental cognitivo aprender que sempre esteve presente nas 

minhas perguntas durante as entrevistas com os alunos em busca do que eles 

aprenderam ou aprendem. A representação dos conteúdos no discurso das crianças 

do EF1, sintetizado no Quadro 4.4, reflete a representação das professoras 

apresentada na seção 3.4.2.1 do Capítulo 3 desta pesquisa: 

 

Conteúdo No de 

Ocorrências 

Processos materiais que compõem a 

representação 

Generalização 4 Fazer, aprender 

Vocabulário 22 Fazer, dar, copiar, escrever, aprender 

Conteúdo Comunicativo 6 Aprender 

Orações 4 Fazer, copiar, desenhar 

Vocabulário Contextualizado 3 Fazer, copiar, escrever 

Quadro 4.4 – Conteúdos no Discurso dos Alunos do EF1 

 

Apreende-se daí que os conteúdos, por serem representados pelos alunos da 

mesma forma que foram pelos professores, são explícitos, portanto visíveis para 

ambos sinalizando características de uma Pedagogia Visível (BERNSTEIN, 1990, 

p.103-126) cujas regras de sequenciamento, nas quais o conteúdo ou o que se 

ensina está inserido, são (re)conhecidas pelas crianças. 

Percebe-se que os conteúdos são essencialmente centrados em vocabulário 

sobre um determinado assunto. A seguir, cada um dos elementos que compõe os 

conteúdos é apresentado e discutido. 

 

(a) Generalização do Conteúdo 

Apenas uma criança faz generalizações acerca do conteúdo sem especificar 

o que aprende ou faz, como vemos no excerto a seguir: 

Pesquisadora: Que mais que cê já aprendeu?  
Mateus: Já aprendi um monte de coisa. 
 

Pesquisadora: Por que que você gosta (de inglês)?  
Mateus: Porque é o dia que o meu professor faz um monte de matérias, assim, e nós faz. 
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(b) Vocabulário 

 

Assim como no discurso das professoras, as crianças trazem em suas 

representações o ensino de vocabulário que gira em torno dos números, frutas, 

estações do ano, cores, animais, objetos e dias da semana. As crianças descrevem 

facilmente os tópicos do vocabulário apresentado como ilustram os três excertos 

abaixo: 

 

Pesquisadora: Ahã. Tá. Me fala um pouquinho do que você aprendeu o ano passado de inglês? 
           Miguel: Aprendi as cores e só os números. 
 
Pesquisadora: Fala um pouquinho, já, que que cê já aprendeu? 
           Marco: Aprendi nomes de frutas, de cachorro, é ...  pássaro, aprendi ... 
Pesquisadora: Ah tá! E o que que cês estão aprendendo agora? O que vocês fizeram, então, na 

aula? 
            Marco: Esqueci dos números que a gente tá aprendendo os números. 
 
 
Pesquisadora: É ... então me fala um pouquinho das suas aulas de inglês. Cê mudou de escola 

agora, né? Me fala um pouquinho como era lá na Escola L, o que que cê aprendia? 
             Meire: É. Eu aprendia assim, as cores, as frutas, algumas né? 
 

 

Alguns alunos conseguem dar exemplos em inglês do vocabulário visto, mas 

com limitações como vemos nos excertos a seguir: 

 
Pesquisadora: Cê aprendeu números? Cê lembra alguns números? 
          Mateus: Lembro até o três. 
Pesquisadora: Então vamos lá! 
          Mateus: One, two, three. 
Pesquisadora: Joia! Que mais de números, além dos números, cê aprendeu? Cê aprendeu cores? 
          Mateus: [Sim] 
Pesquisadora: Cê lembra algumas cores? 
          Mateus: Só uma. 
Pesquisadora: Fala pra mim então. 
          Mateus: Azul é (blue) 

 
          Murilo: Ele passava tipo uns desenhos que cê pegava uma folha que tinha um desenho, a 

gente tinha que copiá e copiá uns negócio de inglês por cima da folha. 
Pesquisadora: Cê lembra o que que era? 
          Murilo:  Ah, desenho de ... é animal, macaco, tem que escreve o nome embaixo. 
Pesquisadora: Cê lembra algum nome de algum animal?  
           Murilo: fish, cat, dog, monkey. 
Pesquisadora: Lembra bastante! Que mais, além dos animais? Além dos animais, o que mais? 
           Murilo: Números, frases ... 
Pesquisadora: Que frases cê lembra? 
           Murilo: É ... ( ) 
Pesquisadora: E os números, cê lembra dos números? 
            Murilo: Só sei ... decor, só sei até dezenove. 
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No excerto acima busquei saber o que eles faziam com os números e os 

animais, isto é, se havia alguma atividade social (LIBERALLI, 2009) atrelada à 

apresentação desse vocabulário, mas a resposta que tive foi: 

 

Pesquisadora: Opa! Tá bom! O que cês faziam com os números? 
           Murilo: Números? É ... ele dava do zero ao cem pra escrevê em português ... é ... em ordem 

alfabética o nome dos animais ... é ... 
 

o que evidencia a cópia e a tradução como “atividade” para abordar tal vocabulário. 

O acesso a vocabulário isolado tende a não permitir nem mesmo acesso ao 

código restrito de um dada língua que, descrito por Bernstein (1971, p.79), aproxima-

se da linguagem oral e informal, a qual permitiria a possibilidade de se participar de 

interações sociais informais por meio da oralidade. Nota-se que esse escopo de 

conteúdo aliado aos procedimentos usados para abordá-los exerce um controle 

significativo sobre o desenvolvimento dessas crianças e pode comprometê-lo. Com 

base no que afirma Freire (2005, p.70) a respeito de uma série de professores de 

boa vontade que não percebem que estão contribuindo para o bancarismo, volto a 

insistir na questão da qualidade da formação inicial desses professores e da 

ausência de formação continuada para a reconstrução dessa prática como sendo 

mecanismos que oprimem primeiramente professores limitando-lhes o acesso ao 

conhecimento de práticas mais libertadoras.  Deriva-se por consequência, a 

limitação de desenvolvimento que podem estar expostas as crianças por meio do 

conteúdo e procedimentos oferecidos. 

O Conteúdo trabalhado pelo professor centrado em vocabulário sobre um 

determinado tópico, descrito pelas crianças de EF1, na rede municipal, é também 

legitimado pelos alunos da rede estadual, que estudaram na rede municipal, como 

nos mostram os excertos abaixo: 

“Olha, ele gostava de passar, ele tinha uns livrinhos, né, ele gostava de passar cores, animais.”Elena 
 
“É tem animais ... é ... ele passava, era figuras, a gente tinha que escrever o nome da figura em 
inglês.” Enzo 

Pesquisadora:  Ok. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho o que você lembra lá da 
terceira, quarta-série. O que você aprendia? Como que era? 

               Eva:  Eu aprendia pronomes pessoais: I, You, He, She. 
Pesquisadora:  Isso na terceira e quarta? 
                Eva:  É. E as cores assim, essa cor azul é blue, vermelho é red, amarelo yellow. 

Aprendia essas coisas. Casa, homem, amigo. (o professor) Dava umas 
listinhas pra gente copiar. Assim, pinta e traduz. Pinta esse aqui e traduz. 

Pesquisadora:  Como que era feito? 
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               Eva: (O professor) Dava sempre uma folha, tipo com uma casinha assim, escrito 
house, aí você tinha que pintar e pôr casa, a tradução embaixo – casa. 

 

O aluno, enquanto ator social, é representado como aquele que reproduz por 

meio da ação de copiar as listas de vocabulário. 

 

(c) Vocabulário Contextualizado 

 

Duas crianças mencionam uso contextualizado do vocabulário quando 

busquei explorar o que era feito com o vocabulário apresentado. Uma delas 

menciona o uso dos dias da semana para elaborar um calendário: 

 

Pesquisadora:  Ah tá! E como que vocês fazem com os números? 
           Marco:  A gente escreve no caderno. E a gente fez um calendário lá! Fala é ... terça, quarta, 

quinta, tudo em inglês. 

 

O aluno lembra-se da atividade e do conteúdo propostos porque nesse 

momento estamos folheando seu caderno, mas ela tem dificuldade de reconhecer o 

que copiou em inglês. Esse calendário não foi exatamente um processo material 

criativo, mas um processo de copiar. 

Outra criança relata o uso de operações simples para uso dos números. 

Embora precedida de cópia dos números, as crianças tinham em seguida a tarefa de 

realizar operações simples: 

 

 Meire:  Ela, ela tem algumas perguntas, aí tem, é igual o que mostrei aqui, mas só que é a 
folha deitada, tem a parte ao meio, aí aqui tem algumas atividades, aqui tem outras. 

Pesquisadora:  Que atividades? Me dá um exemplo? 
 Meire: É, é assim. Teve uma ... que é dos números. Tava uma fileira (...) até o 90. Aí a gente 

teve que copiar, aí teve uma atividade que a gente copiou, aí ficou assim: „vinte mais 
um‟. Aí tinha que colocar o resultado em inglês  „twenty-one‟. 

Pesquisadora:  Ah tá! Usava então os números! 
 Meire: Aí do outro lado da folha, tinha um monte de pergunta. Tinha que responder, aí tinha 

que fazer „vinte mais quarenta‟, essas coisas. 

 

A contextualização foi por mim interpretada como um contexto simples e de 

imediata referência para uso do vocabulário em questão. Contexto na perspectiva 

sistêmico-funcional de uso da língua tem dois grandes campos de abrangência: o 

cultural e o de situação. Pode-se entender que as atividades para uso de 

vocabulário podem ter significado no âmbito do contexto de cultura, ou seja, 
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culturalmente usamos calendário e fazemos operações matemáticas.  Contudo, 

percebe-se a ausência de um contexto de situação específico que propiciasse 

interação entre as crianças e permitisse que a criança ao ter que fazer suas 

escolhas lexicais pudesse ativar sua ZDP de modo a enfrentar desafios propostos, 

seus conflitos e, assim, desenvolver-se. 

 

(d) Conteúdo Comunicativo 

 

Todas as crianças, quando perguntadas sobre algum conteúdo comunicativo 

aprendido, mencionam os cumprimentos, a apresentação pessoal e despedida como 

parte do escopo, como podemos observar a seguir: 

  

Pesquisadora: Que que você já aprendeu? Fala pra mim. 
           Marco: Good Morning! (Tô com)Vergonha! 
 
 
Pesquisadora: Cês aprenderam, assim, como cumprimentar? 
           Murilo: É ... „Hello!‟ Aí tem „Bye, bye‟, „Hi‟ que é „Oi‟. Tudo que eu tenho lá no caderno. 
Pesquisadora: Que mais? Como você se apresentá também tem? Falá o seu nome? 
           Murilo: „My ... é ... My name is‟, mas o outro eu não sei.  
Pesquisadora: Como vocês aprenderam isso? Tinha que copiar no caderno? 
           Murilo: É, na folha. 
Pesquisadora: Mas vocês praticavam também? 
           Murilo: Como assim? 
Pesquisadora: Conversar com seu colega, ou conversar com seu professor? 
           Murilo: Chamo ele de „teacher‟ só. 
Pesquisadora: [risos] Tá, mas assim ficar um perguntando pro outro pra melhorá, como exercício, 

vocês faziam isso? 
           Murilo: Não. 

 
 

Uma das crianças, no excerto abaixo, relata ter aprendido os cumprimentos e 

a apresentação pessoal por meio de uma canção, recurso mencionado pelas 

professoras entrevistadas, mas pouco frequente na representação das crianças 

entrevistas cujos professores não eram os mesmos que foram entrevistados: 

 
Pesquisadora: Além da música da copa, cês viram alguma outra música?  Qual? 
             Meire: É ... uma ... é de apresentação, mas não é „eu apresento esse trabalho ...‟, não é 

assim, é que tem que apresentar qual é o nome, essas coisas, qual é o seu nome ... 
Pesquisadora: Você lembra da música? 
             Meire: É aquela lá: „Hello, hello, hi! What‟s your name? Hello, hello! Let‟s play the name 

game!” 
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Outra criança não está muito certa do que quero saber e me responde com 

entonação de pergunta de confirmação, por parecer não estar bem certa se “Good 

Morning” seria um cumprimento: 

 
Pesquisadora: Não? Não? Você aprendeu assim pra se comunicá?  
          Mateus: Não. 
Pesquisadora: Cumprimentar? 
          Mateus: „Good/i/ morning‟? 
Pesquisadora: Isso! Isso! Que mais que cê aprendeu? 
           Mateus: Só isso. 
Pesquisadora: E ... falar seu nome, se apresentar, cê já aprendeu? Se alguém pergunta pra você: 

„What‟s your name?‟ 
          Mateus: What‟s your name it‟s Daniel! 
Pesquisadora: Ah olha! Tá vendo! Que legal! Que mais que você aprendeu assim? 
           Mateus: Não sei. 
Pesquisadora: Cê lembra mais alguma coisa? 
          Mateus: [Não] 
 

 

No próximo excerto, a criança havia mencionado uma forma de cumprimentar 

em inglês antes da entrevista, mas durante nossa conversa disse não lembrar como 

cumprimentar alguém. Insisti um pouco e ela lembrou:  

 
Pesquisadora: Tá certo. E aprendê, assim, outras coisas, se cumprimentar, falá o seu nome, cê 

também aprendeu? 
           Miguel:  Só se cumprimentá, mas o nome não aprendi. 
Pesquisadora:  Não? Cé lembra como era se cumprimentar? 
           Miguel:  Não. 
Pesquisadora:  Cê me falou agora há pouco! Quando encontra alguém, o que que fala? 
           Miguel:  Hello! 

 

Todos os excertos apresentados evidenciam que faz parte do escopo dos 

conteúdos o trabalho, embora limitado, com conteúdo comunicativo que permite o 

acesso ao código restrito (BERNSTEIN, 1971, p. 42-43, 79) da língua estrangeira 

em questão, isto é, ao uso informal em interações simples que podem ser 

aprendidos informal e prontamente. Todavia, algumas crianças têm dificuldade de 

reconhecer o que aprenderam como algo que possam usar para comunicação em 

outras situações reais de uso. Muito embora o trabalho com esse conteúdo não se 

encontre representado no discurso dos professores, não significa que ele não esteja 

presente, pode-se inferir que professor e aluno possivelmente não reconheçam o 

uso da língua para interações simples do dia-a-dia em aula como conteúdo a ser 

aprendido e tenham a tendência a se ater a aspectos linguísticos (vocabulário, 

verbos, orações) para representar os conteúdos. 
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(e) Orações 

Foi identificada a representação de orações simples como parte do escopo 

dos conteúdos no discurso das crianças da rede municipal, assim como foi 

identificado no discurso das professoras. Enquanto as professoras referem-se às 

orações como parte do conteúdo da quarta série, no excerto abaixo um aluno da 

terceira-série menciona orações que acompanhamos desenhos que copiam. 

Pesquisadora: E tem alguma palavra em inglês nesse desenho pra você?  
 Marco: Tem. A gente tem que copiá as frases.  

Pesquisadora: Ah tem frases! Cê lembra de alguma?  
 Marco: Não. 

 

O aluno, no excerto acima, não consegue se lembrar de uma oração como 

exemplo, muito provavelmente pelo desenho acompanhado de uma oração 

encontrar-se descontextualizado de uso, além do fato do aluno não produzir algo 

que faça sentido para ele. Ao contrário, ele copia o desenho e a oração. 

Diferentemente, a aluna do próximo excerto também faz referência a orações que 

acompanham o desenho que fazem, porém de uma forma contextualizada, ou seja, 

para descrever como está o tempo: 

 
“A gente, a gente, a professora falou (...) em inglês, ela colocou a frase, aí ela corrigiu. Aí ela falou 
pra gente deixar umas quatro, umas quatro, cinco linhas, né? Pra gente desenhar o que tava falando 
a frase. Tava escrito lá: „Today is hot.‟ – „Hoje está calor.‟ Quer dizer: „Hoje está QUENTE.‟  Aí a gente 
desenhou um desenho lá.” Meire 

 

O fato de a criança conseguir lembrar-se da oração e produzir o seu próprio 

desenho e não copiá-lo sinaliza que a atividade proposta pela professora permitiu 

que ela internalizasse o uso da oração uma vez que ela fez sentido quando usada e 

que o significado social dessa oração foi apreendido para uso significativo. Percebe-

se nas representações acima que os conceitos vigotskianos de sentido e 

significado são centrais para se pensar os conteúdos para as crianças de modo a 

proporcionar um processo efetivo de ensino-aprendizagem o qual gera sentido com 

base no significado social que tem. 
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4.4.2.2. No Discurso dos Alunos do EF2 e EM na Rede Estadual 

 

Ao nomear os diversos componentes dos conteúdos identificados no discurso 

dos alunos de EF2 e EM, na rede estadual, identifiquei um número bastante elevado 

de generalizações sobre o que se aprende. O Quadro 4.5 traz o número de 

ocorrências de cada tópico que compõem a representação dos conteúdos e os 

processos materiais que compõem suas representações: 

  

Conteúdo No de 

Ocorrências 

Processos materiais que compõem a 

representação 

Generalizações 47 fazer,passar, dar, escrever, usar, ensinar 

Gramatical 21 fazer, passar, dar, escrever, usar, copiar, 

ensinar 

Produção Texto 8 fazer, passar, montar 

Vocabulário 6 fazer, passar, ver 

Tradução 5 ensinar, traduzir 

Orações 4 fazer, escrever, usar, construir, aprender 

Temático 4 fazer, passar, escrever 

Comunicativo 2 fazer 

Estratégias de Leitura 2 ler, escrever, usar, interpretar 

Alfabeto 1 passar 

Quadro 4.5 – Conteúdos no Discurso dos Alunos do EF2 e EM 

 

O segundo componente com maior número de ocorrência diz respeito ao 

aspecto gramatical dos conteúdos. Como a frequência dos outros oito tópicos que 

compõem o conteúdo foram menos frequentes, viu-se a necessidade de identificar 

como os dez tópicos estariam distribuídos no discurso dos alunos e chegou-se ao 

Gráfico 4.3 que nos informa o número de alunos que trazem em seus discursos a 

representações de tais tópicos que compõem o escopo dos conteúdos.  
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Gráfico 4.3 – Os Conteúdos no Discurso dos Alunos do EF2 e EM 

Buscando outro tipo de detalhamento da relação entre a representação dos 

tópicos dos conteúdos e o discurso dos alunos de EF2  e EM, obteve-se o Quadro 

4.6, abaixo, que mostra a distribuição dos conteúdos no discurso de cada aluno: 
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Total 

Alunos 

Generalizações           10 

Gramatical           4 

Produção Texto           4 

Tradução           4 

Temático           3 

Vocabulário           2 

Orações           2 

Comunicativo           2 

Estratégias de Leitura           2 

Alfabeto           1 

Quadro 4.6 – A Distribuição dos Conteúdos na Representação de Cada Aluno do EF2 e EM 

 

Observa-se que todos fazem generalizações sobre os conteúdos e que os 

demais sub-tópicos que compõem o tópico Conteúdo são compartilhados por três 

alunos em média e cada aluno traz dois ou três sub-tópicos em seu discurso. Cada 

um desses sub-tópicos ou componentes dos conteúdos são detalhados a seguir. 
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(a) Generalizações dos Conteúdos 

 

As ocorrências nas quais o que se aprende é representado de forma 

generalizada, sem que se pudesse identificar especificamente o conteúdo abordado, 

foram nomeadas de generalizações. A seguir, apresento alguns exemplos 

prototípicos de ocorrências desse sub-tópico: 

 

“Ela passa a lição e a gente tenta aprender tudo.” Elisa 
 
“E a professora dava coisas na ... em cima disso a professora dava mais coisas, assim.” Elena 
 
“São atividades do que aprende, do que aprende não, do que ela ensina, do que elas pedem pra 
gente fazer durante a aula.” Eron 
 
“Aí eu usava - a gente aprendia verbo lá, fazia um monte de exercícios, ...” Érico 
 
“Eles é meio que obrigado a seguir a apostila. Então eles vão passando, assim, da apostila.” Eloísa 
 

Os alunos do EF2 e EM, nas escolas estaduais de São Paulo, no momento da 

coleta dos dados, estavam em um momento de transição do uso de materiais, em 

geral textos, escolhidos pelo professor, em função da ausência de um material 

didático que organizasse uma proposta que pudesse refletir os PCN, para o uso do 

material didático Caderno do Aluno que demanda do professor e do aluno o 

entendimento dos princípios que subjazem os conteúdos e as práticas pedagógicas 

propostas para o efetivo sucesso do processo de ensino-aprendizagem que o 

material pode propiciar. Isso posto, tais generalizações sugerem que ainda não 

estaria suficientemente explícito para os alunos o conteúdo que se aprende. 

Enquanto a representação dos conteúdos no discurso de alunos e professores do 

EF1 é explícita e reconhecida por ambos, no contexto estadual essa representação 

não é claramente visível em função do grande número de generalizações e da 

dispersão da representação dos demais tópicos atrelados ao conteúdo no discurso 

dos alunos.  

Tal constatação nos leva à problematização por meio do seguinte 

questionamento: Estaríamos diante de conteúdos abordados por Práticas 

Pedagógicas Invisíveis, isto é, de práticas talvez conhecidas pelos professores mas 

não visíveis aos alunos? Estariam tais conteúdos de fato inseridos em práticas que 

desenvolvem competências, elementos de um paradigma de difícil reconhecimento 

por parte dos alunos, dificultando assim sua representação no discurso? 
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A dispersão dos demais sub-tópicos tendem a reforçar os questionamentos 

acima e são os próximos a serem discutidos com excertos dos alunos que os 

trouxeram em suas representações. 

 

(b) Conteúdo Gramatical 

 

Seguem os excertos dos quatro alunos nos quais foram identificados 

conteúdo gramatical em suas representações dos conteúdos: 

 

“Por exemplo, verbos irregulares, aí ela passava: Susan go to Paris. Aí a gente tinha que fazer, é, 
por exemplo... a gente tinha que escrever,  a gente usava lá o was ou o were.” Enzo 
 
“Ela ajudava a gente a fazer exercícios e fazer o verbo auxiliar, passava a primeira frase, depois a 
gente colocava na interrogativa.” Érico 
 
“Daí ela só passava na lousa os verbos, a gente só ia acompanhando no caderno,...” Edgar 
 
“É, primeiro ano do ensino médio só ensina até o verbo to be, em escolas comuns, escolas públicas.” 

Élcio 
 

Essa representação do conteúdo centrado em questões gramaticais sinaliza 

uma visão de ensino centrada em métodos cujo foco é a língua, como explicita 

Kumaravadivelu (2003, p. 25-26). 

A representação concentra-se nos verbos e tempos verbais e o último excerto 

traz uma representação equivocada e de senso comum, construída socialmente, de 

que na escola pública muitas vezes não se avança além do verbo to be. As 

representações dos conteúdos identificadas por este estudo mostram que esse 

equívoco tende a e deve ser desconstruído, tendo em vista que os alunos trazem em 

seus discursos a representação de outros conteúdos sendo abordados que, 

portanto, podem ir além do verbo to be. 

 

(c) Produção de Texto 

 

Algumas das minhas perguntas que buscaram explorar um determinado 

elemento da representação do aprender inglês no discurso dos alunos, trouxeram 

como resposta a produção textual escrita como resposta. 

 Perguntei ao aluno se havia algum conteúdo comunicativo que permitisse que 

eles, os alunos, conversassem em inglês, e obtive a seguinte resposta: 
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“Não, conversar, não. A professora, por exemplo, ela faz uma ... ela faz é ... a gente fazer umas 
frases, com as frases montar os textos, fazer histórias. Que nem, ela quer que a gente faça isso.” 

 Elena 

 

Quando os verbos foram mencionados como o que se aprende, perguntei: O 

que vocês fazem com esses verbos?, obtendo a seguinte resposta: 

 

“Tem que formar frase, tem que fazer textinho.”  Eva 

 

Nos dois excertos a seguir os alunos especificam o gênero a ser produzido: 

 
              Enzo: Tinha vezes que ela mandava fazer carta em inglês.  
Pesquisadora: Vocês escreviam?  
              Enzo: É. E no fim da apostila tinha uns verbos, uns substantivos, essas coisas. 
 
 “A última matéria ela até passou um texto pra entregar, a gente tinha que - era uma carta daí a 
gente tinha que mandar uma carta de volta.” Edgar 

 

Conforme prevê a Proposta Curricular (SÃO PAULO, 2008) para o Ensino de 

Língua Estrangeira Moderna, ao término de cada bimestre que, a princípio, deve 

corresponder ao final das atividades do Caderno do Aluno, uma produção escrita é 

proposta visando consolidar o conteúdo abordado. Tal atividade de produção textual 

parece estar apenas mais explicitamente representada nos dois excertos acima, 

sinalizando que o desenvolvimento de competências por meio de atividades sociais 

(LIBERALLI, 2009) parece ser ainda invisível para muitos dos alunos entrevistados, 

assim como no discurso da professora que mencionou o excessivo uso de 

imperativos em uma das unidades propostas em detrimento de todo o restante de 

atividades propostas. 

 

(d) Tradução 

 

A tradução como parte dos conteúdos a serem desenvolvidos faz parte do 

paradigma vigente antes do advento do Caderno do Aluno em função do uso do 

tempo passado dos processos materiais em questão: 

 

“Isso. Aprendemos a traduzir um pouco melhor né, traduzir é ... traduzir as palavras, algumas 
palavras mais difíceis,...” Élcio 
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“Não, tinha umas palavras que era grifado, você tinha que traduzir. Daí ela dava um dicionário pra 
cada dupla, tinha que olhar e escrever.” Eric 
 
“É. E ela passa a tradução também na lousa. E ela só deixa as palavras „transparentes‟ pra gente 
traduzir, são as mais fáceis.” Elisa 
 
“Ah, como montar, a professora ensinava a gente a traduzir textos, é ...” Elena 

 

Ao relatarem o que aprenderam nos anos anteriores, nota-se a presença 

desse elemento no escopo do o que se aprendeu. Embora esteja tratando dos 

conteúdos, o segundo excerto acima sugere um possível trabalho colaborativo, 

quando o aluno menciona que a professora dava um dicionário para cada dupla. 

 

(e) Conteúdo Temático 

 

Três alunos relacionam temas ao conteúdo aprendido, tais como costumes de 

países, datas celebradas em diversas partes do mundo e gravidez como ilustram os 

excertos a seguir: 

“Sobre os costumes de um país, a gente faz em inglês ...” Eron 

“Ela passava trabalho pra ver os feriados que tinha nos Estados Unidos, passava ... vários assuntos 
assim que, sabe, a gente se INTERESSAVA pra fazer.” Elisa 

“Ah, acho que ensino médio tá bastante difícil, porque assim, a gente tem o caderninho, claro, mas 
muitas coisas, por exemplo, tem uma, tem um quadro, daí é tipo uma conversa de emails, daí tem 
que descobrir. Que nem, tinha uma que tinha que descobrir qual era a mulher grávida. Daí no 
primeiro texto falava é ... falava o nome da mulher, falava que tava com muito enjôo, porque, daí tinha 
que colocar, daí tinha, daí na pergunta da frente perguntava por que ela estava com enjôo. Daí, na 
segunda, é ... o nome da mulher e falava é ... tava com enjôo por causa que comeu isso isso isso, daí 
na  na terceira tava escrito, ela tá com enjôo pois ela e seu marido tão pretendendo ter um bebê. Era 
sempre assim as perguntas.” Eric 

 

O que se desenvolve, o que se aprende a fazer, por meio desses temas varia 

entre uma generalização “a gente faz em inglês” ou “ela passava um trabalho”, e o 

que me parece um trabalho de leitura e compreensão pela descrição no último 

excerto dos textos de e-mails e das perguntas para abordá-los.  

Assim como no discurso dos professores, percebe-se no discurso desses 

alunos que os temas transversais perpassam os conteúdos na sala de aula de inglês 

com maior proeminência sobre o conjunto de atividades propostas pelo material 

didático. 
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(f) Vocabulário 

 

Dois alunos dão maior destaque em suas representações ao trabalho com 

vocabulário: 

“Ela passa um texto enorme numa folha pra gente copiar, daí a gente tem que copiar, depois ela 
passa umas palavras pra fazer sinônimos e antônimos.” Eva 

“Tinha uma das - de casas assim, passar, tipo, tinha uma casinha assim, daí você tinha que colocar o 
nome de cada quarto, assim.” Edgar 

Ao passo que no EF1 o vocabulário é tratado praticamente de forma isolada 

por assunto, no EF2 e EM, do contexto estadual, esse vocabulário está atrelado a 

uma prévia atividade de leitura ou em preparação para ela ou outro tipo de atividade. 

Ou seja, o trabalho com vocabulário faz parte de um conjunto de atividades com 

propósitos claros que levarão a uma produção textual final que espelhe uma 

atividade social. 

 

(g) Orações 

As orações estão na representação de apenas dois alunos, o primeiro deles 

descreve o trabalho com orações na interrogativa e negativa, também parte de um 

paradigma vigente antes da chegada do Caderno do Aluno: 

“Eu lembro que eu aprendi a fazer as frases, né, interrogação, negativas (...)” Érico 
 
“Na oitava? Na oitava ... eu posso dizer que ... a gente aprendeu é ... escrever frases em inglês e ...” 

 Élcio  

 

O segundo menciona as orações, porém de forma generalizada que não nos 

permite identificar que aspecto linguístico se desenvolvia nas orações.  

Tais representações indicam que havia no paradigma vigente antes dos 

Cadernos do Aluno, uma visão de ensino-aprendizagem com foco na língua e seu 

sistema.  

 

(h) Conteúdo Comunicativo 

 

Com relação à presença de conteúdo comunicativo na representação dos 

alunos da rede estadual, identifiquei apenas dois excertos. No primeiro deles o aluno 

descreve uma interação proposta para que eles conversassem sobre a família: 
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             Eron: E treinava com os meus amigos também. 
Pesquisadora: O que vocês treinavam? 
             Eron: O que ela ensinva. 
Pesquisadora: Me dá um exemplo, assim. 
              Eron: Dos parentes. 
Pesquisadora: A família? 
              Eron: É.  
Pesquisadora: E aí como vocês faziam? 
              Eron: Ficava fazendo perguntas e respondendo. 
Pesquisadora: Uhum. Você lembra de alguma pergunta que vocês faziam? 
             Eron: Where is your father from? 

 

 No segundo excerto, o aluno traz a representação de um conteúdo 

comunicativo que não é suficiente para que se possa falar ou fazer uma peça teatral: 

 

“Só que a professora precisava passar MAIS conteúdo pra gente. Porque o que ela passa não é o 
suficiente pra gente conseguir falar alguma coisa, fazer uma peça.” Eloísa 

 

Diante dessas duas representações, vemos que é possível e desejado pelos 

alunos o trabalho com outra habilidade além da leitura apresentada nos PCN 

(BRASIL, 1998, p. 15) como o principal modo do aluno engajar-se discursivamente 

em língua estrangeira. 

 

(i) Estratégias de Leitura 

Foram identificadas em dois excertos estratégias de leitura como parte 

daquilo que se aprende na rede estadual: 

 
“Porque passava umas coisas óbvias naquele jornal, tipo, era pra gente aprender a ler, escrever e 
interpretar texto.” Eva 
 
“Aprendemos é ... a usar ... o que era palavras cognatas, né.” Élcio 

 
 

A leitura e o desenvolvimento de estratégias para desenvolver a competência 

leitora nos alunos é o procedimento descrito com maior frequência no discurso dos 

professores da rede estadual, mas identificado com baixa frequência como parte dos 

conteúdos. 
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(j) Alfabeto 

Uma aluna, então na sétima série, menciona o alfabeto como parte do o que 

ela aprendeu, expressando seu desejo de poder falar em inglês e não apenas 

traduzir: 

“Eu acho que é assim, o básico pra mim é ... pelo fato dela não - não explicar. Ela passa a lição e a 
gente tenta aprender tudo. Ela passou esses dias o alfabeto, né? Ela passou, eu gostaria de 
aprender A FALAR, não só pra passá texto e traduzir e acabou.” Elisa 

Ao expressar esse desejo, vejo evocada a não ligação do alfabeto com o 

restante do que se aprende e não está claro o propósito de sua introdução na sétima 

série. Para aluna é “o básico” que se aprende além do fato de ela não receber a 

explicação sobre o que está sendo abordado e, portanto “tenta” aprender. 

 

4.4.3. A Avaliação  

 

Foram identificadas algumas formas de avaliar o desempenho dos alunos. 

No discurso de duas crianças da rede municipal vemos representada a 

verificação em aula do caderno acompanhado ou não de visto do professor:  

 
“a gente dobrava a folha assim, aí ficava assim, aí aqui coloca em inglês e aqui em português, aí a 
gente colocava e aí ela vista o caderno, porque a outra professora da terceira série, também, não 
vistava.” Meire 
 
 “... o professor passa, assim, pra vê se a lição tá certa ou não ...” Mateus 

 

Esse tipo de verificação também esteve representado no discurso de duas 

professoras da rede municipal (seção 3.4.3 do Capítulo 3 deste estudo) e muitas 

vezes é a única oportunidade que o aluno tem de uma aproximação do professor e 

de uma atenção e acompanhamento individualizados. Tendo em vista que o uso de 

avaliações diz respeito às regras criteriais (BERNSTEIN, 1990, p.102-103) de uma 

prática pedagógica que se propõe a avaliar competências e/ou o desempenho, o tipo 

de avaliação acima descrito indica avaliação do desempenho das crianças ao 

copiarem e reproduzirem o conteúdo, que não propriamente avalia uma competência 

discursiva ou comunicativa. 

No discurso dos alunos da rede estadual identifiquei que os processos 

materiais fazer, passar, dar são os mais frequentes na representação das formas 

de Avaliação, Quadro 4.7, cuja meta é uma prova, um trabalho, um visto no caderno 
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(verificação em aula), uma tarefa de casa, o comportamento e até mesmo a 

avaliação dos alunos sobre as aulas. Houve também referência à ausência de 

avaliação. 

 

Formas de Avaliação No 

Ocorrências 

Processos materiais que 

compõem a 

representação 

Provas 10 Passar, dar, traduzir 

Trabalhos  e Tarefas 

de casa 

9 Fazer, passar, dar 

Verificação em aula 5 Passar, fazer, dar 

Comportamento  2 Fazer, passar 

Avaliação das aulas 1 Fazer 

Ausência de Avaliação 2 Fazer, passar 

Quadro 4.7 – Formas de Avaliação no Discurso dos Alunos do EF2 e EM 

 

O Quadro 4.7 resume essas informações que são detalhadas a seguir. 

Estabeleci o foco nas três formas de avaliação mais frequentes e teço 

considerações sobre as demais formas. 

 

(a) Provas 

 

As provas são a forma de avaliação mais recorrente no discurso dos alunos, 

como ilustram os excertos a seguir. Uma aluna descreve dois tipos de prova. Antes 

da implementação do Caderno do Aluno, a professora passou um texto para 

traduzir, o que reflete o paradigma vigente naquele momento: 

 

“Até nossa prova do bimestre foi um texto pra traduzir. Falando sobre a gente. Ela passou um texto, 
tipo, que o menino falava como que era a vida dele e aí depois a gente tinha que fazer tipo a mesma 
coisa, só que falando sobre a gente. Isso foi a prova.” Eloísa 

 

Em um segundo momento, quando complementei essa entrevista, a aluna 

relata que a prova foi retirada do Caderno do Aluno. Uma vez que o material 

demorou para chegar aos alunos, o professor utilizou uma das tarefas  nele 

propostas como avaliação: 

“Essa foi a prova que ele passou, que ele pegou da (apostila) 1, como a gente ainda não tinha (a 

apostila, né?”  Eloísa 

Essa foi a prova 

que  

ele  passou, que ele pegou da 

(apostila) 1, 

como a gente ainda não tinha (a 

apostila) 

Meta Ator Pr: material Meta Circ: causa: razão 
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Vejamos o relato completo: 

 
             Eloísa: Ah, agora eles vão seguindo com a apostila. Prova mesmo, algumas ele tira da 

apostila. Teve uma prova que foi da apostila 1. 
Pesquisadora: Tá. Você tem a 1 aí? 
              Eloísa: Tenho todas. 
Pesquisadora: Mas fizeram... 
              Eloísa: A (apostila) 1, alguma coisa a gente fez no caderno, porque chegou atrasado. 
Pesquisadora: Ah, tá. Certo. Aí tava passando na lousa. É isso? 
              Eloísa: Tava passando na lousa. Essa foi a prova que ele passou, que ele pegou da 

(apostila) 1 como a gente ainda não tinha, né? 
Pesquisadora: Tá. Isso aqui foi a prova de vocês? 
              Eloísa: Foi a nossa prova, do primeiro bimestre. 
Pesquisadora: Aí você respondeu numa folha.  
              Eloísa: Uhum, ele tirou xerox e deu pros alunos. 
Pesquisadora: Tá certo. 
              Eloísa: E a gente respondeu em sala. 
Pesquisadora: E você foi bem na prova? 
             Eloísa: Fui. Não era tão difícil. Ele explicou antes, tal, porque tá em inglês. Ele leu tudo pra 

gente, era duas aulas, deu tempo. 
 

Outro aluno descreve a preparação prévia que antecede a prova. Porém, o 

uso da circunstância de modo “mais ou menos” sugere que nem todos estejam 

preparados para a prova: 

“Ela dá prova ... ela ajuda com o exercício, depois, de um tempo, quando ela vê que todo mundo tá 

aprendendo, mais ou menos, aí ela já passa uma provinha.” Érico 

Ela dá prova 

Ator Pr: material meta 

 
 

No excerto abaixo a aluna relata o uso de prova com consulta e apresenta o 

Caderno do Aluno como recurso de apoio para a realização da prova: 

 
“Que nem, a professora quando vai dar prova, prova com consulta, em vez de ficar olhando só no 
caderno, tem as apostilas.” Elena 

 

Nota-se que os tipos de prova variam e mostram que o professor tem 

liberdade para decidir o tipo prova que utilizará, podendo, assim, considerar o 

conteúdo e o perfil dos seus alunos para a escolha do tipo de prova ou avaliação. 
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(b) Trabalhos e Tarefas de Casa 

 

Os trabalhos e tarefas de casa relatados indicam elementos que compõem a 

avaliação e são realizados fora da sala de aula, onde os alunos podem ter a ajuda 

de outras pessoas (dos pais e colegas) e recursos: 

 

“Tinha, atividade separada pra entregar, trabalhinho pra fazer em casa com a ajuda dos pais.” Eric 

“Ela passava trabalho pra ver os feriados que tinha nos Estados Unidos, ...” Elisa 

“Beatles, na oitava eu ouvi Beatles, é ... várias músicas dos Beatles e algumas também dos Rolling 
Stones. Ela até passou um trabalho depois com - com essas coisas.” Elena 
 
“ ... como o bimestre é CORRIDO, tem poucas aulas de inglês, professor geralmente explica tudo na 

sala e passa pra você fazer em casa, aí na aula seguinte você mostra.” Eloísa 

“Às vezes ela dá  - que ela manda - tipo - ela dá umas ... umas tarefa pra entregar assim, valendo 

nota.” Edgar 

 

Esses trabalhos são entregues e passam por uma verificação e/ou recebem 

uma nota. As descrições no passado referem-se a atividades que serviram como 

forma de avaliação antes do uso do Caderno do Aluno, enquanto os relatos no 

tempo presente dizem respeito às tarefas que foram realizadas após a vinda desse 

material. 

 

(c) Verificação em Aula 

 

Nos excertos, a seguir, dois alunos citam como a verificação é realizada em 

aula: 

 

“Ela passa na hora, assim, ela explica rapidinho e já manda fazer e fica olhando na hora.” Enzo 

“Ela só pegava, corrigia, via se tava certo, dava o visto, e era isso.” Eva 

 

 Ao compararmos essa representação de avaliação com a representação dos 

professores da rede estadual, verifica-se que um dos professores (item 3.1.3.3) faz 

referência a uma avaliação contínua realizada em sala de aula, sem especificar o 

que exatamente é feito. Os professores do EF2 e EM demonstram maior apreensão 
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com o SARESP21 que, embora ainda não avalie o conhecimento em língua 

estrangeira, é um instrumento externo cujos resultados podem servir como 

parâmetro “que subsidie a Secretaria da Educação na tomada de decisões quanto à 

política educacional.”22 Porém, desconhece-se a interferência que os resultados do 

SARESP possa ter no âmbito do ensino de língua estrangeira. 

Uma aluna, no excerto abaixo, relata a avaliação vinculada ao 

comportamento. Embora esse possa ser um caso isolado, parece um tanto quanto 

fora de propósito avaliar o aluno apenas pelo seu comportamento, quando seu 

desempenho parece satisfatório: 

 

“A minha professora não classifica a gente pelo que a gente sabe, mas é pelo comportamento, se 

você conversou um pouco já é zero pra você ( ). Daí ... se você fez isso já é zero pra você. Então é 

fácil tirar com nota vermelha com ela, mesmo você sabendo toda matéria que ela passou.” Eva 

 

Penso que é importante sinalizar ao aluno que seu comportamento pode 

interferir em seu desempenho e do grupo, porém isso não deveria ser utilizado como 

a principal referência para avaliá-lo. Ao estabelecerem-se por meio de políticas 

públicas regras hierárquicas (BERNSTEIN, 1990, p. 96-97) para reger a ordem, as 

relações de poder em sala de aula, a conduta e as atitudes esperadas, a escola, 

seus agentes e, em especial, o professor teriam o respaldo necessário para que o 

comportamento, a conduta e as relações de poder entre professor e aluno 

pudessem ser as mais adequadas para criar melhor condições para que o processo 

ensino-aprendizagem decorresse de modo mais eficaz. Enquanto isso não acontece 

por meio de políticas públicas, muitos alunos, por saber que não há penalidades, 

continuam a testar limites, a medir forças com o professor e a desafiar sua 

autoridade. Assim, permanece o embate em sala de aula por ordem, respeito e 

incansáveis pedidos de atenção e efetiva participação em aula. Como a única arma 

que o professor tem é o saber e o poder de avaliar, no auge desse embate, o 

comportamento do aluno entra como componente principal enquanto políticas 

públicas que viabilizem as relações em sala de aula não são elaboradas. 

                                                           
21

 Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 
22

 http://faq.edunet.sp.gov.br  

http://faq.edunet.sp.gov.br/
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No discurso de um dos alunos foi observada a referência a uma avaliação da 

satisfação dos alunos sobre as aulas: 

“Que tanto até [ela] mandou a gente fazer o que vocês estão achando de bom e de ruim nas aulas de 

inglês pra entregar pra ela tentar melhorar pra dá aula pra gente.” Edgar 

 

Ainda que essa  ocorrência também pareça ser isolada, ela se mostra um 

instrumento avaliativo que empodera os alunos ao chamá-los à participação no 

processo decisório a respeito do que acontece na sala de aula. 

A mesma aluna, que no item (a) acima menciona dois tipos de prova, relata 

uma situação na qual o seu grupo, sua sala, ao reclamar da ausência do professor, 

sinaliza também a ausência de instrumento avaliativo: 

“Na minha sala a gente teve que reclamar dela para a diretora. Porque no primeiro bimestre eu acho 
que ela teve presente em cinco aulas, de tanto que ela faltava. A gente teve que conversar com a 
diretora que ela estava faltando e que a gente não tinha nem média pra ter que fazer porque ela não 
passou prova, não corrigiu caderno, simplesmente não tinha conteúdo nenhum. A gente sempre 
ficava com eventual ou de aula vaga. Eventual passa coisa pra valer um pontinho e olhe lá. Só pra 
gente não ficar fazendo bagunça.” Eloísa 

 

Apreende-se daí que há alunos que querem ser avaliados de modo a terem 

acesso ao seu aproveitamento e não serem avaliados por um professor substituto 

(eventual) simplesmente como forma de controlar a disciplina. 

A avaliação no contexto estadual parece ser contínua por envolver diferentes 

momentos e formas de avaliar. Porém, a representação encontrada no discurso dos 

alunos indica um caráter somativo, ou seja, como foco nos resultados, sendo que o 

caráter formativo (SCRIVEN, 1967 citado por DUNN & MULVENON, 2009, p. 3), 

com foco no processo, ou seja, no como se deu o processo de ensino-aprendizagem 

não é explicitado. Portanto, não se pode afirmar se os resultados podem ser 

parâmetros para adequar o ensino às necessidades dos alunos de modo formativo, 

isto é, com foco no desenvolvimento dos alunos durante o processo. 

  

4.4.4. Regras 

 

Nomeei este tópico de Regras, pois o associo com as Regras Hierárquicas, 

de ordem regulativa, que compõem as práticas pedagógicas (BERNSTEIN,1990) 

que estabelecem as condições para ordem, caráter e modos de comportamento, as 

quais dizem respeito às relações de poder na escola. 
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No contexto municipal, observei dois excertos nos quais as crianças 

descrevem possíveis regras hierárquicas. No primeiro excerto a aluna faz referência 

às regras estabelecidas para o bom andamento da aula como algo que foi 

aprendido: 

Pesquisadora: E o que que cê aprendeu, o que cê tá aprendendo, o que cê já aprendeu agora? 
              Meire: A música da copa, os números, essa eu lembro, as regras ... 
Pesquisadora: Que regras? Como assim? 
              Meire: É assim, é que tem uma regra que fala assim: „Não devo: aí tá lá: conversar durante 

as aulas ... aí eu não sei, posso pegar o caderno? 
Pesquisadora: Pode! É em inglês, tudo em inglês? 
              Meire: Não, ela passa em português. 

 

Porém, é discutível o fato das regras serem estabelecidas na língua materna. 

É possível que tê-las na língua materna não traga desafios de compreensão aos 

alunos e, portanto, não seja um instrumento para agir na ZDP das crianças. 

Estabelecer e fazer referência às regras em inglês pode promover a oportunidade de 

retomá-las na língua alvo diante das frequentes situações de conflito que sempre 

são enfrentadas em sala de aula e, assim, oferecer chances de desenvolvimento 

real do potencial linguístico em língua estrangeira que os alunos têm. 

Outra criança menciona uma regra ligada aos resultados obtidos: 

             Mateus:  Assim, o professor passa, assim, pra vê se a lição tá certa ou não. Aí qual tá 
errada, eles vão ter que esperar dez minuto na diretora. 

Pesquisadora:  Tudo isso? 
             Mateus:  Uhum. 
Pesquisadora:  Por que? 
             Mateus: É porque eles faz a lição errada todo dia, os mesmos aluno. Porque faz dez vez a 

mesma lição, eles vão pra diretora. 

 

No excerto acima não há referência ao comportamento da criança, mas ao 

seu desempenho. Sabe-se que nas escolas municipais há profissionais 

(professores, pedagogos) que acompanham individualmente as crianças que 

demonstrem dificuldade de aprendizagem. Não está claro se se trata de uma 

situação desse tipo, mas percebe-se que há uma regra que rege o desempenho de 

crianças que repetidamente não atendem às expectativas de produção. 

No âmbito estadual, vemos representadas no discurso de dois alunos o uso 

de bilhete e ocorrências como regras que conduzem o comportamento e a produção 

em aula respectivamente: 
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Pesquisadora:  Depois, você veio pra Escola E, né, (...), e fez a quarta de novo, né. Foi diferente o 
inglês? Como é que foram as aulas? 

              Elena:  Ó, foi diferente, que lá no Escola B, era mais, mais, mais, como se diz, mais liberal e 
tal. Aí chegou no inglês lá da Escola E, era mais diferente, o professor era mais 
rígido, mais bravo, qualquer coisa, assim, já tomava bronca, já ia ficar pra fora da 
sala. 

Pesquisadora:  Isso é bom ou é ruim? 
              Elena: Não, se você fizesse tudo que o professor manda DIREITINHO, ele não ia implicar 

com você, mas se você já ficasse sem fazer lição, essas coisas, aí já era bilhetão, já 
ficava bravo. 

 
Pesquisadora: E ela olha o caderno de um por um? 
              Enzo: Quem não levar pra ela, aí, acho que faz ocorrência, alguma coisa. 
Pesquisadora:  Ela olha isso na sala ou ela leva pra casa? 
             Enzo: Na sala. Ela passa na hora, assim, ela explica rapidinho e já manda fazer e fica 

olhando na hora. 
 

Pesquisadora: Tá. E na quinta? Na quarta vocês mudaram de escola e vocês sentiram que teve 
mudança nas aulas de inglês; alguma diferença? Conta um pouquinho da aula como 
que é foi na quinta. 

              Elisa: O problema é que a outra professora ela não leva muito a sério. Então se tinha algum 
aluno assim fazendo bagunça, a gente tá querendo prestar atenção ela não se 
INTERESSA assim pra dar uma bronca, fazer alguma coisa. Ela, mais que ... então 
deixa por isso mesmo, e ... segue a aula e quem não entendeu deixa, quem entendeu 
vai. E fica assim. (...) Aí no ponto que ela não consegue segurar, tem o livro de 
ocorrências, ela vai e escreve. 

 

Além dos registros por escrito como regra para estabelecer a ordem e garantir 

a produção em aula, há ações como dar bronca e colocar o aluno para fora da sala 

que podem não ser pedagogicamente as mais recomendadas por maximizarem o 

conflito entre professor e alunos, mas muitas vezes são a única forma do professor 

poder dar continuidade ao seu trabalho em aula com os alunos. De modo a tornar 

esses dois últimos procedimentos mais eficazes, é importante que a bronca leve os 

alunos à reflexão de seus atos e que ao ser enviado para fora da sala de aula, o 

aluno tenha uma tarefa pedagógica a cumprir que também o leve a reflexão e 

busque uma participação mais adequada em aula para evitar as tais broncas e 

tarefas fora da sala de aula. 

 

 

4.4.5. Recursos 

 

4.4.5.1. No Discurso dos Alunos do EF1 na Rede Municipal 

 

Há uma grande carência de recursos materiais, isto é, de instrumentos que 

propiciem a mediação da aprendizagem das crianças no contexto municipal. No 
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momento em que vivemos a era da informação multimídia, constata-se que os 

recursos identificados no discurso das crianças limitam-se ao uso de folhetos 

reutilizáveis, desenhos, vídeos com pouca frequência, folha de papel para as 

crianças que não têm material, canções e lousa. O Quadro 4.8 sintetiza os recursos 

disponíveis, o número de ocorrências no discurso das crianças e os processos 

materiais que constroem suas representações: 

 

Recurso N
o
 

Ocorrências 

Processos materiais que 

compõem a 

representação 

Folheto Reutilizável  6 passar, dar, usar, copiar 

Desenho 4 fazer, passar, copiar 

Video 3 passar 

Folha de Papel 3 dar 

Canções 2 fazer, passar 

Lousa 1 usa 

Quadro 4.8 – Recursos no Discurso dos Alunos do EF1 

 

Os excertos abaixo ilustram cada um dos recursos representados no discurso 

das crianças. Quatro crianças mencionam o uso de folhetos usados para cópia e 

que devem retornar ao professor: 

“Assim, ele dá assim umas folhas, assim, solta, e aí nós temo que retornar ...” Mateus 
 
“É que a professora de inglês, ela passa, ela dá as folhinhas, aí a gente copia, ...” Meire 
 
“Ele passava tipo uns desenhos que cê pegava uma folha que tinha um desenho, a gente tinha que 
copiar e copiar uns negócio de inglês por cima da folha.” Murilo 
 
Pesquisadora: Mas assim, ele tira uma xerox e dá pra vocês? 
             Marco: Não, já vem com ele, não, é tipo assim, ele tem uma pasta aí dentro tem um monte de 

desenho por ordem. 
Pesquisadora:  Ahã. Que ordem é essa? Você sabe? 
             Marco:  Não. 
Pesquisadora:  Tá! Aí o que ele faz? Ele mostra pra vocês os desenhos? 
             Marco:  Não. Ele fala assim, ele falou quem tá nessa - ele vai lá mesa - ele fala assim: “Quem 

terminou a lousa, vai lá e pega o desenho.” Aí ela pergunta: “Professor, eu preciso de 
desenho”. “Você tá nessa parte?” Ela fala: “Tô”. 

Pesquisadora:  O que você faz com o desenho quando pega? 
             Marco: A gente coloca no - a gente faz assim coloca o desenho aqui em baixo [da folha do 

caderno], vai lá e copia. 
Pesquisadora:  Ah tá! É pra copiar. Ahã. E tem alguma palavra em inglês nesse desenho pra você? 
              Marco: Tem. A gente tem que copiar as frases. 
Pesquisadora:  Ah tem frases! Cê lembra de alguma? 
             Marco:  Não. 

 

No excerto acima, não estava claro para mim o que a criança queria dizer 

com folhas e minhas perguntas de esclarecimento foram guiando a criança a 
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esclarecer a origem das folhas: uma pasta com desenhos e frases para cópia que o 

professor usa depois que as crianças copiam o que está na lousa. 

Duas crianças mencionam o uso de desenhos: 

 
“Ele passava tipo uns desenhos que cê pegava uma folha que tinha um desenho, ...” Murilo 
 
Pesquisadora: Mas cês faziam também desenho que nem cês fazem agora?  
             Meire: A gente só fazia alguns, POUCOS!  
Pesquisadora: Agora faz mais?  
             Meire: Faz! MUITO mais! 

 

A aluna Meire compara o uso de desenhos entre a professora atual e a 

anterior e com entusiasmo informa que agora faz muito mais desenhos. Como 

mencionado anteriormente na discussão sobre a representação dos professores da 

rede municipal, sabe-se que o uso de recursos visuais é essencial para o 

desenvolvimento cognitivo e da escrita dos aprendizes, sejam eles crianças, jovens 

ou adultos, sendo, portanto, um importante instrumento mediador. Contudo, faz-se 

necessário que esses desenhos possam produzir sentido e significado para as 

crianças de modo a tornar o processo ensino-aprendizagem mais eficaz. 

 Duas crianças mencionam o uso de canções, também presentes na 

representação das professoras da rede municipal: 

“É, ele passa uma música no celular.” Mateus 
 
“Eu fico cantando pro meu pai! Quando eu fiz a música, comecei a cantar pro meu pai, ele se 
interessou, legal, ele só se interessou porque é do futebol.” Meire 

 

As canções fazem parte do universo das crianças e seu uso em sala de aula 

pode extrapolar os limites da escola, como ilustra o excerto acima no qual a criança 

relata ter cantado a canção sobre futebol para o pai. Nesse caso o professor 

aproveitou o momento da Copa do Mundo de Futebol para usar uma canção como 

instrumento mediador que pudesse gerar sentido e significado para as crianças. 

A representação do uso de vídeo, folha de papel e lousa está materializado 

no discurso de apenas uma criança respectivamente, como ilustram os excertos a 

seguir: 

   

 “Um dia ele passou lá um vídeo lá de inglês, tava a mãe, os animais, um monte de animais ...”  
Murilo  
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Pesquisadora:  Ah Tá! Ele dá essa folha pra vocês? Essa folha branca? 
            Marco: Não. Quem não tem caderno, não. 
Pesquisadora:  Mas de onde veio essa folha aqui? Essa? 
            Marco: Ele me deu, só eu tinha caderno, só ele falou assim que ... mesmo quem não tem 

pode vir pegar. 
 
“Ela usa a lousa pra copiar a lição, ...” Meire 

 

 Os professores também relatam o uso de vídeo, porém a recorrência da 

representação desse recurso é também bastante reduzida. Tendo em vista o perfil 

socioeconômico das crianças que frequentam as escolas municipais, os professores 

precisam ter folhas de papel à disposição dos alunos que não têm ou não trazem 

material para a aula. A lousa, por sua vez, é o recurso mais utilizado pelo professor 

que “passa” o conteúdo para os alunos copiarem, o que tende a consumir um tempo 

precioso que poderia ser utilizado para promover oportunidades para as crianças 

desenvolverem competências discursivas, por meio da oralidade por exemplo. 

A escassez de recursos para os professores, a meu ver, pode representar um 

modo de controle, por parte da prefeitura, do acesso dessas crianças ao 

conhecimento e, por consequência, do desenvolvimento que esses recursos podem 

ou não mediar. Diante dessa representação, é pertinente agregar a discussão 

acerca dos interesses de determinados indivíduos ou grupos que permeiam o 

conhecimento que se constrói socialmente nas escolas. Tais interesses podem estar 

a serviço da manutenção da desigualdade social, neste caso específico com relação 

aos recursos que são colocados, ou não, à disposição do professor para mediar a 

construção do conhecimento da língua inglesa. Mas o que esperar de um agente 

regulador, prefeitura e sua secretaria de educação, que tampouco desenhou uma 

proposta para o ensino de inglês para suas crianças? Tal configuração também 

encontra-se representada no discurso das professoras da rede municipal que 

relataram fazer uso de seus próprios recursos financeiros para fazer cópias ou 

comprar livros e CDs para oferecer algo diferenciado para as crianças que não seja 

a cópia do que se passa na lousa. 

Logo, verifica-se que, em função da carência de instrumentos que façam a 

mediação do processo de ensino-aprendizagem das crianças, o professor tende a 

ter seu papel maximizado na mediação.  
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4.4.5.2. No Discurso dos Alunos do EF2 e EM na Rede Estadual 

 

As informações contidas no Quadro 4.9 mostram que o Caderno do Aluno tem 

uma forte representação com relação aos recursos disponíveis para mediar o 

processo de ensinar-aprender inglês, seguido de canções e textos. Observou-se a 

ocorrência de poucas generalizações, o que indica que é visível para os alunos 

quais os recursos oferecidos para estabelecer a mediação. Há um grupo de outros 

recursos (DVD, dicionário, caderno, jogos e livro) menos frequentes na 

representação dos alunos e que sinalizam uma possível limitação de recursos 

disponíveis para mediar o processo e, consequentemente, fazer com que a aula 

possa ser mais atrativa aos alunos. 

 

Recurso N
o
 de 

Ocorrências 

Processos materiais que 

compõem a representação 

Generalizações 5 usar 

Caderno do Aluno 40 fazer, passar, usar, dar 

Canções 19 fazer, passar, dar, usar, escrever 

Textos 10 Fazer, passar, copiar, dar 

Outros 13 fazer, passar, dar, usar, ver 

Quadro 4.9 – Recursos no Discurso dos Alunos do EF2 e EM 

 

A partir dos dados acima, tendo em vista que nas representações destacam-

se os recursos Caderno do Aluno, Canções e Textos, estes passam a ser 

apresentados e discutidos. 

 

(a) Caderno do Aluno 

 

Assim como identificado na representação dos professores da rede estadual 

(seção 3.4.4.2 do Capítulo 3), o Caderno do Aluno mostra significante relevância 

para a representação dos recursos no discurso dos alunos. Quando perguntados 

sobre a importância de se ter esse material didático,  dois alunos justificam 

contrapondo com o procedimento de copiar, vigente antes da implementação desse 

material: 

“Não ia ser só copiar.” Eloísa 

“Porque ia mais rápido, era mais dinâmica a aula, assim, não precisava ficar copiando, o pessoal 
enrolava muito pra copiar.” Edgar 
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Além de reduzir o procedimento de cópia, o Caderno do Aluno possibilita que 

o aluno possua o material e o tenha como recurso para estudar em casa e para as 

provas como ilustra o excerto a seguir: 

 

Pesquisadora:  E o que você acha desse material? 
            Elena:  Ah, eu acho LEGAL né, fica mais fácil, assim com esse caderninho.  
Pesquisadora:  Fica mais fácil o quê? 
            Elena:  Mais fácil de estudar. Porque na maioria das vezes, a gente copiava, copiava, 

copiava e com esse caderninho, não é tudo no caderno, também tem o caderninho. 
Que nem, a professora quando vai dar prova, prova com consulta, em vez de ficar 
olhando só no caderno, tem as apostilas, aí é mais fácil de olhar. 

 

Os alunos também trazem para a representação o caráter de obrigatoriedade 

de uso do material didático, assim como os professores:  

“Os professores têm a apostila que fala o que eles têm que passar.” Elisa 
 
E aí é duas aulas na semana e tem que dá a apostila, porque eles tem a ordem de fazer a apostila. 
Tem uns que não consegue seguir a apostila, e aí não segue, mas é ... eles é meio que obrigado a 
seguir a apostila. Então eles vão passando, assim, da apostila. Eloísa 
 
Ah, a apostila, às vezes, até fica atrasado, né, dependendo da quantidade de páginas que eles 
escrevem. Porque, geralmente, a professora gosta mais de passar na lousa mesmo. Ela não é muito 
de gostar de apostila. Fala que não é muito elaborada, aí ela passa mais só na lousa, mas ela é 
obrigada a usar né, aí a gente faz um pouquinho, de vez em quando. Érico 

 

Os excertos acima retratam a existência de uma regra hierárquica 

(BERNSTEIN, 1990) que explicita e torna visível o poder do Estado em decidir o 

material que o professor deve usar, não permitindo ao professor que faça suas 

próprias escolhas no que tange o material didático. Como mencionado anteriormente 

na seção 3.4.4.2 do Capítulo 3, o Caderno do Aluno, mesmo que legitimado pelos 

professores, restringe o campo de escolhas do professor no que diz respeito ao 

material didático. Esse material permite que o professor integre outros recursos, mas 

os conteúdos e procedimentos estão nele pré-determinados. Percebo que os 

parâmetros e recomendações em âmbito nacional (PCN) parecem proporcionar ao 

professor devidamente informado mais flexibilidade, criticidade nas escolhas e 

empoderamento. 

 A mais recente ação federal que compartilha com o professor o poder de 

escolha é o Plano Nacional do Livro Didático - PNLD (BRASIL, 2009) que prevê em 

seu calendário de atendimento que os professores de inglês possam fazer suas 

escolhas de material didático para uso a partir de 2011. Na rede pública onde atuo, 
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as escolhas de material didático foram feitas por “especialistas” e um grupo de  

professores de inglês como referência, que pode em linhas bastantes gerais atender 

às necessidades dos professores, mas talvez tais escolhas não reflitam as diferentes 

realidades e necessidades das escolas e professores de uma rede pública de 

ensino.  

Aparentemente não há conflito de interesses no Estado de São Paulo entre o 

uso do Caderno do Aluno e o PNLD. Tenho a informação de que o Caderno do 

Aluno compõe o conjunto de livros recomendados pela Secretaria de Educação do 

Estado em conjunto com os livros recomendados pelo PNLD, disponíveis para uso 

em escolas públicas, cabendo ao professor fazer suas escolhas tendo em mente o 

perfil, desejos e necessidades de seus alunos.  

 

(b) Canções 

 

No discurso dos alunos da rede estadual, as canções primeiramente integram 

a representação dos recursos usados por seus professores do EF1, no contexto 

municipal, pois todos os alunos estudaram em escolas municipais. Os excertos 

abaixo ilustram o uso de canções no contexto municipal: 

 

“Às vezes, ela passava, levava o rádio e passava música pra gente.” Eron 
 
Pesquisadora: O quê que a professora fazia, você lembra? 
           Eloísa: Ela, ela brincava, ela usava até músicas em inglês pra fazer as pessoas querer 

aprender. 
 
Pesquisadora:  Tá. Você falou de músicas. 
             Elena: Músicas. Ele fez uma música pro abecedário – “A, B, C, D ...” e assim vai. Aí ele fez 

uma música, tipo de saudação, pra gente se conhecer, primeiro dia de aula. Era uma 
música assim: “Hello, Hello, Hi! What‟s your name? Hello, Hello, Let‟s play the name 
game!” Aí ele começava assim. Aí você vai lá e fala: “My name is...‟ Aí chega pra uma 
pessoa e você fala: “My name is ...”, por exemplo, My name is Laura. Aí cantava a 
musiquinha DE NOVO, aí fazia mais com uma pessoa, assim. E assim ia. Aí ele 
cantava aquela música dos indiozinhos em inglês, também. Que eu não lembro (...) 

Pesquisadora:  Não tem problema. O que mais que você lembra que você aprendeu? 
             Elena: Eu acho que na maioria das vezes foi isso. 
Pesquisadora:  E era sempre com uma musiquinha? 
             Elena: Com uma musiquinha, ele levava violão, essas coisas assim. 
Pesquisadora:  Uhum. Mas assim, era musiquinha pra aprender Hello, o A, B, C ou ... 
             Elena: A maioria das vezes, sim, mas no final do ano, já era aquelas músicas lá que a gente 

gostava, assim. 
Pesquisadora:  Você lembra de alguma música? 
             Elena: Não, só das de final de ano, que era as música que a gente escutava, tipo NX Zero, 

Green Day. 
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Nos excertos acima, canções infantis são usadas para ensinar o alfabeto e os 

cumprimentos e apresentações e canções de bandas de interesse dos adolescentes 

usadas no fim de ano. A representação do uso canções no discurso da aluna Elena, 

indica que o professor estava atento às necessidades e desejos de seus alunos e, 

portanto, buscou fazer escolhas adequadas.  

As canções também são usadas nas escolas estaduais, como ilustram os 

excertos a seguir, mas não com tanta frequência como nas escolas municipais: 

 
“Eu tive uma aula com música, tinha que achar as palavras na música, assim. Colocar, tipo, as 
frases na ordem certa e depois completar as frases que tinha na música.” Edgar 
 
 “Eu tive na quinta e na sexta eu tive umas aulas bem legais, que as professoras ... elas davam umas 
matérias, tipo, que a gente ia usar. Elas passavam música, era mais divertido, né?” Eva 
 
Pesquisadora:  Você falou que pra ter música, vai depender do professor. 

              Eloísa: É, depende, porque tem alguns que gosta de passar, né, mas geralmente, é só 
quando é naquela idade da quarta série. 

 
Pesquisadora: Ok. E depois, mudando pra quinta como é que foi? Foi diferente? Mudou alguma 

coisa? 
            Elena:  Mudou. Não teve mais música, não teve mais essas graça. 
 
“Eu já até pedi pra ela passar música, daí ela falou: “Você quer música, você escuta na sua casa.” 
Daí eu falei: “Professora passa música, eu trago a música, eu tenho um monte de CD.” Ela falou: 
“Você quer música você escuta na sua casa”. Eu falei: “Então tá então!” ” Eva 
 
Pesquisadora: Uhum. E, além da apostila do Estado, né, que outros materiais o professor usa? 
             Eron: Ah, apostila e o caderno, o caderno usa de vez em quando.  
Pesquisadora: Ah, tá. É tudo feito na apostila? 
             Eron: Usa mais a apostila. 
Pesquisadora: Tá. É ... mas também usa vídeo, como usava lá na terceira e na quarta? Usa música? 
             Eron: Não, não usa mais não. 
Pesquisadora: Não teve? 
             Eron: Não, ainda não. 
 

Os dois últimos excertos retratam a possível redução de espaço para canções 

em função do que os alunos e professores interpretam como “obrigatoriedade” do 

uso do Caderno do Aluno, além da reduzida carga horária, duas horas aula 

semanais, e falta de recursos mencionada pelos professores, que limitam a 

possibilidade de se integrar outros instrumentos para a mediação da aprendizagem. 

 
 

(c) Textos 

O uso de textos como instrumento mediador é mencionado quando os alunos 

se referem ao momento que antecede a implementação do Caderno do Aluno, 
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atendendo às recomendações dos PCN no que se refere ao engajamento discursivo 

dos alunos por meio da leitura: 

“Ela, por exemplo, passava um texto sobre, sobre, vai, vamos dizer assim, sobre o halloween.” Elena 
 
Pesquisadora: Você lembra de mais alguma coisa da oitava?  
            Edgar: Ah, tinha uns textos, que ela, tipo, ela passava o texto, daí, você procurava, ela falava: 

“Procura os verbos.” 
 
“Ela passa um texto enorme numa folha pra gente copiar, ...” Eva 
 

Contudo, o uso de texto por meio de cópia continua sendo um recurso mesmo 

com a introdução do Caderno do Aluno. No início da implementação, havia apenas o 

Caderno do Professor que continha as recomendações e as sequências didáticas. 

Por essa razão, o professor passava o texto na lousa para que os alunos o 

traduzissem como vemos no excerto abaixo: 

“Na minha (aula) eu nunca vi ela (a professora) usando. Só que eu acho que nessa apostila não vai 
ter só TEXTO pra traduzir. Não dá pra eles passar uma apostila pra um bimestre inteiro só com 
TEXTO, eu acho que o Estado não vai fazer isso, porque nas outras matérias eles não fizeram. Por 
que só o inglês só vai ter TEXTO e PERGUNTA, TEXTO e PERGUNTA.” Eloísa 

 

A aluna demonstra ter a expectativa de que a proposta de uso do Caderno do 

Professor, por ela nomeado de apostila, trouxesse atividades diferentes de copiar e 

traduzir um texto. Infere-se que a professora em questão ou preferiu continuar com 

procedimentos que a deixassem em sua possível zona de conforto ou a proposta do 

Caderno do Professor não estava suficiente clara para ela. 

Outro aluno também menciona a cópia de textos que não estão no Caderno 

do Aluno. O Caderno do Professor pode trazer sugestões de textos que não estão 

no Caderno do Aluno, o que faz com que o professor, que não tenha à disposição a 

possibilidade de fazer cópias para distribuir aos alunos, recorra à cópia na e da 

lousa para realizar as atividades propostas no Caderno do Aluno: 

 
              Élcio:  O professor passa a lição na lousa, passa o texto, né... 
Pesquisadora:  Mas não tem a apostila? 
              Élcio: Tem a apostila, só que a apostila, o (professor) até falou, essa apostila ela ensina um 

pouco também, só que ela não tem os textos, então o professor de vez em quando 
passa o texto na lousa, né, pede pra gente resolver os exercícios, né, e de vez em 
quando a gente ... ela mais pra frente, ela passa mais exercícios sobre o texto, então 
a gente acaba fazendo exercício até no caderno. 

  

Ainda que os alunos façam referência ao uso de canções, DVD e dicionários, 

o Caderno do Aluno é o instrumento que marca a representação dos recursos. 
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Representado tanto por professores como por alunos como um material de uso 

mandatório, volto a insistir mais uma vez na regra hierárquica representada pelo uso 

desse recurso cuja escolha não teve a participação dos professores, mas o poder do 

Estado em decidir por eles. Ainda que estejam disponíveis aos professores roteiros 

online de apoio à implementação da Proposta Curricular23, esta parece não estar 

ainda entendida e desenvolvida de maneira satisfatória em sua totalidade uma vez 

que vemos retratados usos e procedimentos que não são exatamente consoantes 

com a proposta e os roteiros de implementação desse material que visa desenvolver 

competências por meio de atividades sociais e não de cópia e tradução de textos. 

 

4.4.6. (In)Disciplina 

 

O processo material fazer acompanhado de bagunça constrói significado 

comportamental e é acompanhado de processos relacionais ficar - “A professora 

ficava irritada”, ser - “A professora Marli é brava pra caramba” e ter “Ele não tem 

muita PACIÊNCIA, mas ao mesmo tempo ele é brincalhão, então na maioria das 

vezes, ele até consegue controlar mais ou menos” e verbais como gritar, dar bronca, 

e o comportamental sofrer. Esses processos relacionais, verbais e comportamentais 

descrevem as reações dos professores diante da indisciplina dos alunos. 

No discurso de uma das crianças do EF1, os processos verbais falar, 

conversar e o comportamental provocar descrevem o tipo de indisciplina que 

desencadeou a irritação da professora em função das condições de se trabalhar 

com um grande número de alunos em sala de aula: 

Pesquisadora: Você falou que a professora é brava, lá na terceira série. == Por que você acha que 
ela era brava? 

             Meire: Era. == Não sei, acho que os alunos provocavam, ficavam falando muito, essas 
coisas. 

Pesquisadora: Quantos alunos tinham na sala? 
             Meire: 42. 
Pesquisadora: Na sala? E agora nessa outra escola? 
             Meire: Agora tem 33. 
Pesquisadora: Tem menos então, né? 
              Meire: A professora ficava irritada porque ... porque ... é porque tinha muitos alunos na sala e 

eles ficavam conversando muito, muito, muito, muito, muito. 

 

 

                                                           
23

 www.rededosaber.sp.gov.br/portais/apoiocurriculo 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/apoiocurriculo
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No próximo excerto, a solução encontrada pela professora para lidar com a 

bagunça é representada pelo processo verbal gritar, que pode construir um 

significado também comportamental no discurso do aluno: 

 
Pesquisadora: Além de copiar, né, que mais que vocês fazem na aula? 
           Marco: Bagunça, como sempre faz. 
Pesquisadora: [risos] O que o professor faz nessa hora bagunça? 
           Marco: Ele grita: “SILÊNCIO!” 

 

Outro aluno, no excerto a seguir, vê na bagunça uma atitude que interfere no 

andamento da aula, isto é, não dá tempo de copiar o que o professor passa na 

lousa. A princípio ele justifica o fato de não ter tempo suficiente para copiar ao 

professor que apaga muito rápido, mas reconhece que não é possível fazer a lição 

direito em virtude da bagunça do grupo: 

 
           Miguel: Aí tinha que ... a professora tinha que passa um pouco de menos de lição, que ela 

passa e apaga muito rápido. 
Pesquisadora: Não dá tempo de copiar? 
           Miguel: Não. 
Pesquisadora: Mas por que que não dá tempo de copiar? 
           Miguel: Porque o pessoal fica bagunçando e não dá pra fazer a lição direito. 

 

Na esfera estadual, no EF2 e EM, os alunos fazem referência à atitude dos 

professores. Há professor que se mostra indiferente à bagunça e reage apenas com 

o registro de ocorrência como vemos abaixo no discurso da aluna Elisa: 

 
Pesquisadora: Tá. E na quinta? Na quarta vocês mudaram de escola e vocês sentiram que teve 

mudança nas aulas de inglês; alguma diferença? Conta um pouquinho da aula como 
que é foi na quinta. 

              Elisa:  O problema é que a outra professora ela não leva muito a sério. Então se tinha algum 
aluno assim fazendo bagunça, a gente tá querendo prestar atenção ela não se 
INTERESSA assim pra dar uma bronca, fazer alguma coisa. Ela, mais que ... então 
deixa por isso mesmo, e ... segue a aula e quem não entendeu deixa, quem entendeu 
vai. E fica assim. (...) Aí no ponto que ela não consegue segurar, tem o livro de 
ocorrências, ela vai e escreve. 

 

Há professor que se mostra bastante enérgico e a aluna Elena reconhece que 

sua sala tem um perfil agitado reconhecido por outros professores: 

 
Pesquisadora: Ok. E depois, mudando pra quinta como é que foi? Foi diferente? Mudou alguma 

coisa? 
             Elena: Mudou. Não teve mais música, não teve mais essas graça. A professora Marli ela é 

BRAVA pra caramba! Aí ela dava de vez em ... nunca essas coisas assim. Quando 
dava, ela ficava brava, porque a sala ficava fazendo BAGUNÇA. Que os professores 
até reclamavam da nossa sala. Que sala é essa, aqui é quinta-série, não era pra ser 
tão agitada assim. Era a quinta-série mais agitada da escola. 
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O professor também reage atribuindo aos alunos uma tarefa para nota com a 

intenção de controlar a bagunça: 

 

“A gente sempre ficava com eventual ou de aula vaga. Eventual passa coisa pra valer um pontinho e 
olhe lá. Só pra gente não ficar fazendo bagunça.” Eloísa 

 

Há, contudo, aquele professor que consegue fazer com que até os 

bagunceiros participem efetivamente da aula. No excerto abaixo, temos a 

interferência da mãe na entrevista que atribui o envolvimento dos bagunceiros à 

didática da professora: 

               
            Edgar:  Na minha aula de inglês até os bagunceiros fazem a lição. 
Pesquisadora:  Até os bagunceiros? 
Mãe de Edgar:  É porque (a aula) o professor é dinâmica, né? Ela traz (pro lado dela) É porque é 

outro tipo de didática eu acho. 

         

No excerto a seguir a aluna admite a falta de cooperação dos alunos que 

dificultam o trabalho do professor. Alguns, mesmo sem paciência, buscam controlar 

a situação de bagunça enquanto outros sofrem: 

 
           Eloísa: Só que tem aquilo, a sala nem sempre coopera, né? Aí fica mais difícil pro professor. 
Pesquisadora: Como assim? 
           Eloísa: Ah, porque às vezes tem sempre alguns que tá fazendo bagunça, né? 
Pesquisadora: Uhum. E como que o professor lida com isso? 
           Eloísa: Ele não tem muita PACIÊNCIA, mas ao mesmo tempo ele é brincalhão, então na 

maioria das vezes, ele até consegue controlar mais ou menos.  
Pesquisadora: Uhum. 
           Eloísa: Porque tem outros professor (sic) que sofre. 

 
 

Esse tópico está diretamente vinculado às Regras de ordem regulativa, 

Regras Hierárquicas, que integram as práticas pedagógicas, uma vez que as 

representações encontradas indicam que tais regras podem não estar claramente 

estabelecidas, além do fato de muitas salas serem numerosas nas escolas públicas 

e os alunos agirem dentro da escola da mesma forma como possivelmente agem 

nos meios sociais nos quais convivem, na família e na comunidade, de forma 

desprovida de regras, de reconhecimento de autoridade e de respeito mútuo. 

 

4.4.7. Considerações  

Observa-se na representação dos alunos os tópicos relacionados à prática 

pedagógica que também compõem a representação dos professores. A coincidência 
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dos tópicos Procedimentos, Conteúdos e Avaliação compondo a Prática Pedagógica 

por meio de escolhas de praticamente os mesmos processos materiais usados pelos 

professores indica uma configuração em direção a uma Pedagogia Visível na qual 

professores e alunos reconhecem explicitamente as regras que a compõem 

(BERNSTEIN, 1990) no discurso dos alunos EF1. Contudo, embora as mesmas 

regras sejam identificadas na representação presente no discurso dos alunos do 

EF2 e EM, a percepção a respeito da composição dos procedimentos e conteúdos 

indicam uma Pedagogia Invisível, por meio da qual aparentemente o professor 

conhece as regras que regem os procedimentos e conteúdos, mas elas não 

parecem estar de maneira satisfatória explicitas aos alunos. A representação dos 

alunos traz as Regras que regem a conduta em sala de aula e a Indisciplina como 

particularidades, enquanto que a representação dos professores traz a sua 

Formação e os Alunos com Deficiência e NEE. 

A representação condensada na Figura 4.1, a seguir, leva-nos a refletir sobre 

o tipo de vivência afetivo-cognitiva, significado que carrega o conceito de perejivanie 

de Vygotsky (MORAN & STEINER, 2003, p. 72-78, DELARI JUNIOR & PASSOS, 

2009), apresentado na seção 1.3.2.3 do Capítulo 1 desta pesquisa, e sua relação 

com o ensino-aprendizagem de inglês proporcionado aos alunos ao longo de suas 

vidas escolares. Dito de outra forma, tal representação me leva a refletir sobre como, 

de fato, podemos fazer da experiência de ensinar-aprender inglês na escola uma 

vivência que ofereça oportunidades de participação em um processo criativo no qual 

o processo em si se transforme no produto desejado e não tenhamos a dissociação 

entre processo e produto, mas que o processo-resultado seja vivenciado na escola.  

Diante da representação da experiência de aprender desses alunos, 

composta pela prática pedagógica, os recursos e a indisciplina, apreendo 

implicações socioeducacionais tanto para o desenvolvimento dos alunos, como para 

o trabalho do professor e sua formação continuada. No âmbito social, ao se pensar 

na educação básica como uma unidade, notam-se condições desiguais de acesso 

ao conhecimento de uma língua estrangeira nos diferentes ciclos (EF1, EF2 e EM) 

nas escolas públicas do município em questão e, assim, de oportunidades de 

inserção dos alunos em sociedade para nela agir e transformar suas realidades 

tendo a língua inglesa como um dos instrumentos desse processo de ação e 

transformação. 
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Para concluir este capítulo, apresento a Figura 4.1 que sintetiza os tópicos 

que compõem a experiência de aprender inglês na escola pública: 

 

Figura  4.1 – Os Tópicos e a Representação da Experiência de Aprender Inglês 

Diversas são as razões que cercam essa condição de desigualdade na escola 

pública que vão desde as condições de ensino-aprendizagem de inglês, os recursos, 

a formação do professor, as políticas públicas nos seus mais diversos e abrangentes 

âmbitos (elaboração ou não de propostas curriculares, escolha de materiais, 

formação continuada do professor, por exemplo), até mesmo ao valor atribuído à 

escola e em particular ao ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira pelos 

alunos, pais, autoridade de ensino e sociedade. No que diz respeito ao trabalho do 

professor e sua abrangência socioeducacional, a representação parece sinalizar 

para a necessidade de se atentar para o papel das regras de conduta e (in)disciplina 

Aprender 
Inglês na Escola 

Pública

Prática 
Pedagógica

Procedimentos

EF1:

- copiar

- desenhar

- cantar

- traduzir

EF2/EM:

- tradução

- cópia

- mediação

Conteúdos

EF1:

- vocabulário

- conteúdo 
comunicativo

- orações 
simples

EF2 / EM:

- Gramatical

- Produção 
Texto

- Vocabulário

- Tradução

- Orações

-Temático

- Comunicativo

- Estratégias de 
Leitura

- Alfabeto

Avaliação

EF1 

- Verificação 
da produção 
em aula

EF2/EM

- Prova  

- Trabalho 

- Tarefa

Regras

Visam 
estabelecer a 

ordem e a 
produção

Recursos

EF1

- Folhetos 
Reutilizáveis

EF2/EM

- Caderno do  
Aluno 

(In)Disciplina



O Discurso dos Alunos                  249 

 

em sala de aula, de onde ela vem, o que leva o aluno à indisciplina e como lidar com 

ela.  

Os alunos do EF2 e EM muitas vezes sinalizam em suas representações 

insatisfação com a prática em sala de aula, o que sugere oportunidade para 

formação continuada do professor para melhor atender essa demanda. Tal 

insatisfação aponta para aspectos da prática pedagógica e recursos que parecem 

não ir ao encontro do aluno e do papel socioeducacional da escola. Com base no 

exposto acima, ressalto que muitos professores de boa vontade não têm consciência 

de sua prática permeada pela concepção bancária, depositando seus textos, livros 

didáticos entendidos como sendo de uso compulsório e, portanto, não podem ser 

penalizados se o que reproduzem é reflexo daquilo que lhes também foi depositado 

em sua formação inicial ou continuada sem oferecer opções alternativas e/ou 

reflexões críticas a respeito de tais práticas e suas implicações. 

 Contudo, Freire (2007, p. 23-24) discute a formação docente enfatizando que 

“Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.(..) Ensinar 

inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, 

historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar.” Isso 

posto, entendo que tanto o professor como o aluno são sujeitos participantes, atores, 

do processo de ensino-aprendizagem e um não se configura objeto do outro. 

Portanto, ouvir o aluno e com ele buscar estabelecer um diálogo que viabilize 

efetivamente o processo ensino-aprendizagem é, antes de mais nada, papel do 

professor que encontra-se no front de batalha na sala de aula das escolas públicas. 

Essa não é uma tarefa fácil, muito pelo contrário, e a tenho vivenciado na minha 

mais recente incursão nas salas de aula de uma escola da rede pública como 

professora de inglês. 

Há um sem número de questões a serem consideradas para que a escola 

resgate seu papel socioeducacional. Formação continuada do professor, material 

didático e recursos podem ser medidas paliativas enquanto não se faz uma 

mudança radical nas políticas públicas que regem o ensino-aprendizagem de língua 

estrangeira a fim de contemplar a totalidade da realidade atual de inserção do 

ensino de inglês no EF1 nas escolas públicas de vários municípios no estado de São 

Paulo. O paradigma vigente está fadado ao fracasso se não houver uma grande 

mobilização social para resgatar a escola como espaço de desenvolvimento e 

construção de conhecimento.  
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Como os professores em seus discursos trazem à tona as lacunas de sua 

formação inicial, passa, a partir dessa percepção, ser imprescindível que essa 

reflexão seja expandida e que o professor vá à busca de formação continuada para 

melhor desempenhar seu papel social, sem simplesmente esperar do poder público 

a oportunidade para também se desenvolver e construir conhecimento sobre sua 

prática.  

O governo estadual tem oferecido diversas oportunidades de formação 

continuada (cursos de extensão, especialização e mestrado). Porém, o governo do 

município em questão é bastante falho neste aspecto. Nesse sentido, dentre os 

saberes necessários à prática educativa, destaco o que nos diz Freire ([1996] 2007, 

p. 92) sobre o ensinar como uma especificidade humana “O professor que não leve 

a sério sua formação, que não estude, que não se esforce para estar à altura de sua 

tarefa não tem força moral para coordenar as atividades de sua classe.” Embora 

essa citação possa nos parecer um tanto dura e ao mesmo tempo óbvia, Freire 

([1996] 2007, p.92) nos diz que apenas a competência científica não determina a 

prática do professor, visão esta que também compartilho. Freire (2007, p. 92-95) 

acrescenta que a competência científica deve estar aliada à generosidade e 

humildade em contraposição à arrogância. São, segundo o autor, “as relações 

justas, sérias, humildes e generosas” que irão gerar o respeito, desde que, por 

intermédio destas relações, o docente eticamente exerça autoridade e os alunos 

tenham sua liberdade, ou seja, tenham espaço para participação responsável e 

comprometida no processo ensino-aprendizagem. Contudo, estariam os alunos de 

fato engajados e motivados a tornarem-se protagonistas do processo ensino-

aprendizagem de inglês diante da representação que este capítulo traz? 

O respeito pela prática educativa também é abordada por Freire (2007, p.96) 

ressaltando que se o professor não é tratado com dignidade e decência pela 

administração pública ou privada de educação, dificilmente o respeito terá lugar na 

sala de aula. Assim, a ausência de regras que possam reger a conduta em sala de 

aula e na escola, assim como a indisciplina, apontada pelos alunos podem ser um 

reflexo do desrespeito que todo professor, não apenas o professor de inglês, tem 

historicamente sido submetido pela administração pública por meio de políticas 

públicas, baixos salários, ausência de formação continuada e condições 

inadequadas de trabalho.   
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Considerações Finais 

 

Se não houver frutos 
Valeu a beleza das flores 

Se não houver flores 
Valeu a sombra das folhas 

Se não houver folhas 
Valeu a intenção da semente 

(Autor Desconhecido
24

) 

 

Este estudo teve como objetivo analisar, sob a perspectiva da metafunção 

ideacional, que integra o quadro teórico da LSF (HALLIDAY, 2004 e HALLIDAY & 

MATHIESSEN, 2004),  e da Análise Crítica do Discurso (VAN LEEUWEN, 2008) a 

representação da prática pedagógica que permeia a experiência de ensinar-

aprender inglês na escola pública em sua totalidade. As análises tiveram como 

ponto de partida as ocorrências dos processos materiais, dos processos do fazer, 

presentes no discurso de professores de inglês e alunos das redes municipal (EF1) 

e estadual (EF2 e EM) de ensino de um município da Região Metropolitana de São 

Paulo, o qual encontra-se no entorno da cidade de São Paulo.  

As perguntas de pesquisa que nortearam esta pesquisa e as respostas 

obtidas são retomadas e, assim, considerações finais são apresentadas a respeito 

dos tópicos que compõem a representação da prática pedagógica que permeia a 

experiência de ensinar-aprender inglês na escola pública e suas implicações, sejam 

em sala de aula para o trabalho do professor de inglês, sejam em programas de 

formação inicial e continuada por meio de formadores de professores de língua 

inglesa. Em seguida, teço algumas considerações sobre as possibilidades de 

aplicação desta pesquisa para a formação de professores de inglês. Finalizando, 

aponto futuros estudos que possam decorrer deste trabalho de modo a expandi-lo 

sob a perspectiva da LSF ou outras abordagens possíveis e, assim sendo, 

preencher lacunas que este estudo possa não ter plenamente preenchido. 

Esta pesquisa pôde mostrar a relação entre texto e contexto, inerente às 

premissas da LSF, por meio da qual as orações onde os processos materiais 

ocorreram e que compõem a totalidade dos textos permitiram acessar as 

representações dos contextos de ensino-aprendizagem de inglês em questão e suas 

                                                           
24

 Versos publicados por Henfil em seu livro Diretas Já!, em 1984, atribuídos a um autor desconhecido. 
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particularidades por meio da representação da prática pedagógica e os tópicos que 

a compõem bem como da representação dos demais tópicos que com ela fazem 

interface. 

 

  

A Retomada das Perguntas da Pesquisa 

 

A fim de alcançar o objetivo da pesquisa, este trabalho foi norteado por 

perguntas de pesquisa que tiveram os processos materiais mais frequentes nos 

corpora deste estudo como ponto central das análises. Esse tipo de processo, que 

foi o segundo mais frequente no corpus, tende a caracterizar a língua falada que tem 

como foco os atores humanos e processos de ação (EGGINS, 1994, p. 58) e, 

portanto, são usados para representar ações sociais (VAN LEEUWEN, 2008). 

Retomo as perguntas de pesquisa para apresentar os resultados que entendo terem 

sido satisfatoriamente alcançados. 

A primeira pergunta geral de pesquisa - O que os processos materiais 

presentes no discurso dos professores de inglês da rede municipal e estadual nos 

revelam a respeito da representação das práticas pedagógicas que permeiam suas 

experiências de ensinar inglês? – contou com sub-perguntas que agora são 

retomadas para resgatar os resultados. 

 A pergunta 1.1 - Quais são os processos materiais mais recorrentes? Levou-

nos a observar que os processos fazer, trabalhar, dar, passar, ver e ensinar são os 

mais frequentes na representação prática pedagógica, isto é, do fazer dos 

professores tanto na rede municipal (EF1) como na estadual (EF2 e EM). Esse 

conjunto de processos indicam uma visão de ensino-aprendizagem de inglês como 

algo que se faz, se trabalha, se dá, se passa, se vê e se ensina, construindo uma 

representação desse processo como sendo algo que se possa adquirir, que se 

possa dar, que se possa passar a alguém. Contudo, o conhecimento sobre uma 

língua estrangeira, ou qualquer outra disciplina, não se passa, não se dá, mas se 

constrói por meio de interação entre os atores sociais diretamente envolvidos nesse 

processo e os instrumentos que o viabilizam. 

Com relação aos significados construídos pelos processos materiais mais 

frequentes, foco da pergunta 1.2 - Quais significados esses processos constroem?  - 
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verifica-se as diferentes escolhas que constroem o significado de ensinar um 

conteúdo ou usar um procedimento ou determinado material. 

A pergunta 1.3 - Quais são os atores sociais vinculados a esses processos?  - 

permitiu que verificássemos que o professor se destaca, com maior frequência 

(aproximadamente 80% das ocorrências), como ator na representação de sua 

prática pedagógica, sendo o aluno beneficiário de sua ação. Tal constatação sinaliza 

a forte tendência das ações centradas no professor como provedor do 

conhecimento, ou seja, aquele que faz, que trabalha, que dá que passa, que ensina. 

Ao acessar os tópicos que compõem a representação por meio da pergunta 

1.4 - Quais tópicos emergem e compõem a prática pedagógica desses professores? 

-  percebemos que a representação da Prática Pedagógica compõe-se de:  

Procedimentos - como se deu ou se dá o processo de ensinar inglês; Conteúdo - o 

que se ensina (vocabulário, um tema, uma habilidade ou um aspecto léxico-

gramatical); Avaliação - as formas pelas quais os resultados são avaliados. 

Os tópicos Formação do Professor; Recursos; e Alunos com Deficiência 

e NEE compõem a representação da experiência de ensinar inglês na escola pública 

acompanhando a representação da prática pedagógica e apontam para situações 

críticas. A Formação Inicial tem significante destaque na representação da 

Formação do  Professor, uma vez que tende a fragmentar o ensino de inglês dando 

ênfase quase que exclusiva ao EF2 e EM para os quais temos os PCN, não 

oferecendo formação para unidade complexa que é o ensino de inglês na Educação 

Básica25 em todos os seus ciclos (EF1, EF2 e EM). Acrescente-se às lacunas 

apontadas pelos professores em sua formação inicial o fato de que muitos deles 

foram “formados” por IES privadas durante os anos noventa quando houve uma 

grande expansão da privatização/mercantilização do ensino superior brasileiro 

durante o governo FHC (CHAVES, 2010), gerando formação superior de qualidade 

duvidosa, tendo em vista que tais IES não estão comprometidas com pesquisa 

científica. Os Recursos precisam melhor atender às necessidades de professores e 

alunos levando-se em conta os parâmetros de particularidade, praticidade e 

possibilidade propostos por Kumaravadivelu (2003). O professor de inglês necessita 

                                                           
25

 A Secretaria de Educação Básica zela pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 

A educação básica é o caminho para assegurar a todos os brasileiros a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes os meios para progredir no trabalho e em 

estudos posteriores. http://portal.mec.gov.br  

http://portal.mec.gov.br/
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com urgência de formação e apoio especializado na escola para trabalhar com 

Alunos com Deficiência e NEE. 

Ao responder à segunda pergunta da pesquisa - Quais práticas pedagógicas 

percebemos legitimadas no discurso dos professores? – verificou-se que a 

representação das práticas pedagógicas do professor, por meio de processos 

materiais mais frequentes e seus significados no contexto, sugerem uma prática em 

direção à transmissão (BERNSTEIN,1990), também percebida nas escolhas de 

processos materiais no discurso dos professores, a qual compromete a percepção 

do ensinar-aprender inglês na escola pública como meio para proporcionar 

desenvolvimento de competências que permitam aos alunos agirem criticamente em 

sociedade. Tendo em vista a política assistencialista em nossa sociedade e nas 

escolas públicas que fornece material didático e escolar, uniforme, alimentação, 

transporte, apreende-se que tal política também perpassa o conhecimento que, em 

vez de ser construído, é representado como algo que dá, que se passa para o aluno. 

Retomo o fato, o qual já foi apresentado no Capítulo 3, de que há um sem número 

de professores de boa vontade que podem não estar conscientes dessa 

representação assistencialista no seu discurso e na sua prática e, a princípio com 

boa intenção, deixa de proporcionar aos alunos condições de desenvolvimento em 

língua estrangeira. 

A terceira pergunta geral de pesquisa - O que os processos materiais 

presentes no discurso dos alunos nos revelam a respeito da representação das 

práticas pedagógicas que permeiam sua experiência de aprender inglês na escola 

pública municipal e estadual? – foi respondida também por meio de suas sub-

perguntas, as quais retomo a seguir. 

Retomando a sub-pergunta 3.1 - Quais são os processos materiais mais 

recorrentes? - observamos que os alunos fazem escolhas semelhantes às dos 

professores e destacam-se os processos fazer, passar, dar, escrever, usar, copiar, 

ensinar e ver. Esse conjunto de escolhas também reflete a visão de ensino-

aprendizagem de inglês como algo que se possa adquirir, que se possa ser 

depositado em alguém, quando sabemos que o conhecimento é construído. 

 No que diz respeito à sub-pergunta 3.2 - Quais significados esses processos 

constroem? Quando o ator social na representação é o professor, o significado é 

semelhante ao significado que o professor constrói, isto é, diferentes escolhas de 



Considerações Finais                  255 

 

processos para significar ensinar. Quando o aluno é o ator social, fazer, passar e 

escrever significam muitas vezes copiar. 

Os atores sociais, foco da sub-pergunta 3.3 - Quais são os atores sociais 

vinculados a esses processos?,  professores e alunos são representados com 

igualdade de frequência, o que não significa necessariamente igualdade de 

participação no processo de ensinar-aprender inglês. 

A sub-pergunta 3.4 - Quais tópicos emergem e compõem a prática 

pedagógica vivenciada por esses alunos? – nos informa que os mesmos tópicos 

pertinentes à prática pedagógica observados no discurso do professor encontram-se 

representados no discurso dos alunos: Procedimentos; Conteúdo; e  Avaliação. 

Embora com menor frequência, Regras de conduta e (In)disciplina, que não se 

encontram representadas no discurso dos professores, surgem na representação 

dos alunos, sinalizando sua ausência e indispensável necessidade de definição para 

compor a prática pedagógica. 

No que diz respeito à quarta pergunta da pesquisa - Quais práticas 

pedagógicas percebemos legitimadas no discurso dos alunos? – nota-se no discurso 

dos alunos a mesma constatação com relação à representação da prática 

pedagógica observada no discurso dos professores, ou seja, ela parece encontrar-

se no eixo da transmissão (BERNSTEIN, 1990, p. 107) conforme descrito na seção 

1.3.1.4 do Capítulo 1. O fato de professores e alunos trazerem em seus discursos a 

representação de práticas bastante semelhantes legitima uma Pedagogia Visível 

(BERNSTEIN, 1990) na qual ambos reconhecem as regras que a compõem. Porém, 

os alunos demonstram insatisfação em relação a essa configuração de prática. 

Embora as crianças do EF1 não se queixem da prática pedagógica, nota-se a 

ausência do brincar na representação de ambos, professores e alunos, nessa fase 

escolar, principalmente levando-se em consideração que a escola para muitas 

crianças da rede pública, antes de ser um espaço para o desenvolvimento e 

construção do conhecimento, é um espaço para interagir com outras crianças 

socialmente e, possivelmente, o único espaço onde a brincadeira possa fazer parte 

da aprendizagem do conhecimento sistêmico das diversas áreas do conhecimento. 

Os Alunos do EF2 e EM são mais explícitos e mencionam a insatisfação com os 

procedimentos, os recursos e os conteúdos. Os alunos ainda, diferentemente dos 

professores, sinalizam para regras de conduta e (in)disciplina, tópicos ausentes no 

discurso do professor, legitimando suas ausências e sinalizando para uma 
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possibilidade de se explorar melhor essas questões e suas implicações para o 

processo de ensinar-aprender. 

 

Contribuições deste Estudo 

 

Buscou-se com a investigação a partir dos processos materiais e sua relação 

com a representação da Prática Pedagógica no discurso de professores e alunos, 

dos tópicos Formação do Professor, Recursos e Alunos com Deficiência e NEE no 

discurso dos professores e Regras de conduta e Indisciplina no discurso dos alunos, 

oferecer um estudo que possa subsidiar em primeira instância a ação do professor 

de inglês em sala de aula e do formador de professores de inglês frente às 

implicações socioeducacionais que os tópicos que compõem a representação 

apresentaram.  

Os resultados apontam para necessidade emergente de se repensar a 

formação inicial e continuada que permita espaço para reconstrução de práticas com 

base nas regras que regem uma prática pedagógica (BERNSTEIN, 1971, 

1990,1996) e que possam de fato formar professores cujo perfil aproxime-se ao de 

um intelectual transformativo, como sugere Kumaravadivelu (2003), que possa fazer 

suas escolhas pedagógicas devidamente informadas que atendam aos parâmetros 

de particularidade, praticidade e possibilidade de modo a melhor adequar sua prática 

ao seu contexto social de atuação. Um professor devidamente informado terá 

maiores chances de proporcionar a seus alunos por meio do ensino-aprendizagem 

de inglês uma vivência cognitivo-afetiva (MORAN & JOHN-STEINER, 2003, p.72-78) 

a qual possa levá-los, por meio de um processo criativo, a produtos criativos que os 

levem a desenvolver competências, as quais promovam sua inserção no mundo de 

modo a nele agir criticamente e poder transformá-lo. 

Tendo em vista a representação da ausência de recursos no EF1 e do uso do 

material didático Caderno do Aluno no EF2 e EM na rede estadual, espera-se que 

este estudo possa também contribuir para a reflexão e ação daqueles que fazem as 

políticas públicas para implementação de novos materiais. Os resultados indicam a 

necessidade de (i) efetivo diálogo com professores e alunos de diferentes 

realidades, de modo a envolvê-los nas escolhas e na possível construção do 

material; (ii) efetiva observação do ambiente escolar onde o material didático será 

utilizado de modo a considerar as particularidades, as praticidades e as 
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possibilidades de uso do material; (iii) efetiva formação do professor de inglês para 

uso do material didático proposto; e (iv) alocação de quantidade de conteúdo 

condizente com a realidade do tempo de aula nas escolas públicas. Sem isso, tanto 

o material como o professor podem ser deslegitimados e, por consequência, 

deslegitimar o ensino-aprendizagem de inglês na escola pública no que diz respeito 

ao insucesso do processo de ensinar-aprender inglês na escola pública. 

As contribuições acima apresentadas configuram-se ações entendidas como 

paliativas enquanto não se propõe um novo paradigma para que a escola pública 

como um  todo possa de fato exercer seu papel social de ser um espaço para 

desenvolvimento e construção do conhecimento para todos em todos os ciclos da 

Educação Básica. 

Sustento, por outro lado, a posição de que, diante das representações das 

práticas pedagógicas e do reconhecimento de aspectos deficientes  na sua 

formação inicial, o professor não pode esperar apenas pela iniciativa do poder 

público, isto é, do assistencialismo público ao professor, para ir ao encontro de 

formação que lhe ofereça subsídios não apenas para sua prática, mas também para 

possibilidades de ascensão profissional seja na sua carreira na escola pública, seja 

no âmbito de outros contextos escolares ou outros domínios da educação (gestão ou 

ensino superior). 

Em suma, é urgente resgatar o papel do ensino de uma língua estrangeira no 

currículo escolar como sendo mais um dos recursos para proporcionar no campo 

socioeducacional o desenvolvimento de funções superiores e a inserção do aprendiz 

no mundo a partir do que ele deseja e precisa aprender para efetivamente agir no 

mundo de forma criativa, gerando produtos criativos, resultantes de seu processo de 

aprendizagem. 

 

Estudos Futuros 

 

Esse estudo teve os processos materiais como ponto central das análises. 

Contudo, a prática pedagógica, um dos focos centrais desta pesquisa, pode ser 

explorada a partir de outros aspectos da LSF. Assim, abre-se a possibilidade para 

esse trabalho ser expandido sob a perspectiva dos processos mentais que podem 

contribuir para a investigação das experiências interiores cognitiva, desiderativa e 

emocional, presentes na prática pedagógica, intrínsecas ao processo de ensinar-
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aprender inglês vivido por alunos e professores. Os processos verbais configuram-

se outro foco de análise por poderem explicitar os processos de mediação semiótica 

ou discursiva inerente à sala de aula. Outra possibilidade é um estudo a partir do 

Sistema de Avaliatividade (MARTIN & WHITE, 2005) que permite acessar as 

escolhas léxico-gramaticais que avaliam o processo de aprender-ensinar inglês na 

escola pública. 

Dada a complexidade (MORIN, 2005) das diversas partes que integram a 

representação da prática pedagógica que os processos materiais possibilitaram 

investigar, este estudo não pôde dar conta de absolutamente todos aspectos e 

detalhes que a perpassam, permitindo, assim, a possibilidade de que outros 

trabalhos sobre a representação da experiência de ensinar-aprender inglês em 

outros contextos públicos possam expandir as questões emergentes aqui 

levantadas, como (a) o ensino de inglês no EF1 e sua importante relevância para o 

desenvolvimento das crianças nos anos iniciais e (b) o trabalho com os alunos com 

deficiência e NEE no processo de ensinar-aprender inglês e suas particularidades 

em outros contextos que podem contribuir para melhor entendermos suas 

praticidades e reais possibilidades. 
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Supressão / Omissão  Associação   

Sem destaque / Pano de Fundo (backgrounding) Dissociação   

   

 

 

 

 

 

 

Inclusão 

   Diferenciação   

 Ativação  Indiferenciação   

 Passivação Sujeição  Funcionalização Classificação 

  Beneficiação Categorização Identificação Identificação Relacional 

   Avaliação Identificação Física 

     

   Formalização  

    Determinação  Semiformalização  

     Nomeação Informalização  

 Participação    Honorificação 

 Circunstanciação   Titulação Filiação 

 Possessivação   Destitulação  

      

   Unideterminação   

 Personalização    Anacronismo 

    Inversão Desvio 

   Overdeterminação Simbolização  

    Conotação  

  Indeterminação  Destilação  

   

      Generalização    

      Especificação Individualização   

   Assimilação Coletivização  

 Impersonalização Abstração  Agregação  

  Objetivação    

 

Inventário Sociossemântico para Representação de Atores Sociais (VAN LEEUWEN, 2008, p.52 – tradução nossa) 
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Anexo III 

QUESTIONÁRIO  =  PROFESSOR 

Dados Pessoais, Acadêmicos e Profissionais do Professor  Data: 

Nome: 
 

Idade: 

Titulação: 
 

Ano: 

Área: Instituição: 
 

Titulação: 
 

Ano: 

Área: Instituição: 
 

 
Estudou em escola de idiomas? 
(   )  não 
(   )  sim.  Qual? _________________________  Por quanto tempo? ____________ 
      Quando? _______________________ 
 
Tem certificado internacional de proficiência em língua inglesa? 
(   )  não    (   ) sim =  Qual? ___________________ Nível ___________ Ano: _______ 
 
Professor(a) de inglês há ________  anos. 
Atua na escola pública há________ anos. 

Nome da Escola:  (   ) Ensino Fundamental 
Desde: 

(   ) Ensino Médio 
Desde:   

 

Outro tipo de Experiência: 

Escola Particular:  

Outra área:  

 

Estudou na escola 
pública?   

(    )  sim    (   ) Ensino Fundamental  
Quando?   
 

(   ) Ensino Médio 
Quando? 
 

(    )  não  

 
Roteiro para a entrevista semi-estruturada dialogada: 
 
Por que estudamos/ensinamos inglês? Como o inglês está presente na sua /nossa vida? 
Por que inglês está no currículo escolar? 
Conte sua experiência com o aprender inglês como aluno(a)da escola pública. 
Conta sua experiência como professor(a) de inglês na escola pública. 
Conta-me sobre sua formação. Como sua formação se relaciona com a sua prática? A 
faculdade/universidade deu oportunidades para você se preparar para a realidade do 
ensino-aprendizagem de inglês, em especial na escola pública?  
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Anexo IV 

QUESTIONÁRIO  =  ALUNO 

Dados pessoais, e acadêmicos do aluno    Data: 

Nome:   Idade: Série / Ano 

 

Ensino Fundamental I Ensino Fundamental I Ensino Médio 

Manhã (   )  Tarde (   ) 
Noite (   ) 

Manhã (   )   Tarde  (   ) 
Noite (   ) 

Manhã (   )   Tarde  (   ) 
Noite (   ) 

Nome da Escola: Nome da Escola: Nome da Escola: 

Inglês (  ) sim  (  ) não 
Sempre o(a) mesmo(a) 
professor(a)?  
(  ) sim     (   ) não 

Sempre o(a) mesmo(a) 
professor(a)? 
(  ) sim     (   ) não 

Sempre o(a) mesmo(a) 
professor(a)? 
(  ) sim     (   ) não 

 
Estuda/ou em escola de idiomas? 
(   )  não 
(   )  sim.  Qual? _________________________  Por quanto tempo? ____________ 
 
      Quando? _______________________ 
 
 
Roteiro para a entrevista semi-estruturada dialogada: 
 

 Por que é que as pessoas estudam inglês? Como inglês está presente na vida, no dia 
a dia das pessoas? Como? Onde? 

 Na sua opinião por que é você acha que tem essa matéria na escola? 

 Me conta um pouco sobre suas aulas de inglês, o que você aprendeu até agora, como 
é, etc. 

 O que você acha das aulas de inglês na escola? 

 Conta pra mim o que você lembra ter aprendido no Ensino Fundamental. 

 E agora no Ensino Médio? 

 Você acha que seus colegas de sala pensam como você? 
 
 

 

 

 


