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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo investigar as representações de quatro 

professores de inglês de um instituto de idiomas da periferia de São Paulo sobre a 

língua inglesa, verificando qual ou quais as implicações dessas representações 

em relação à construção de suas identidades profissionais. Os pressupostos 

teóricos que fundamentam esta pesquisa são: o conceito de identidade (Moita 

Lopes, 2002; Rajagopalan, 1998; Signorini, 2002; entre outros), o conceito de 

representação (Moscovici, 2000; Freire e Lessa, 2003; Celani e Magalhães, 2002) 

a questão do falante nativo (Braine, 1999; Phillipson, 1992; Widdowson, 1994; 

Kramsh, 1997; Rajagopalan, 2005) e o papel do professor nas principais teorias de 

ensino-aprendizagem (Bruner, 1996/ 2001; Mizukami,1986; Williams e Burden, 

1997; Vygotsky, 1934/ 2003; Milhollan e Forisha, 1978). Para a análise e 

interpretação dos dados foi utilizado o conceito de conteúdo temático de Bronckart 

(2003), com base nas escolhas lexicais dos participantes focais desta pesquisa – 

apresentados no início deste resumo – com o objetivo de responder a três 

perguntas de pesquisa: Qual a representação que os professores têm a respeito 

da língua inglesa? Qual a representação dos professores a respeito de si mesmos 

como falantes da língua inglesa? Como essas representações dos professores de 

inglês influenciam na construção de suas identidades? As representações 

analisadas indicam como são construídas as identidades dos professores 

participantes enquanto falantes da língua inglesa. 

 



 

ABSTRACT 

 

 This study aims at investigating the representations of four teachers of 

English from a language institute in the outskirts of São Paulo towards the English 

language, as well as the implications of those representations to the construction of 

their professional identities. The theoretical framework of this research is based on 

the identity concept (Moita Lopes, 2002; Rajagopalan, 1998; Signorini, 2002; 

among others), the representation concept (Moscovici, 2000; Freire e Lessa, 2003; 

Celani e Magalhães, 2002), the discussion about the native speaker (Braine, 1999; 

Phillipson, 1992; Widdowson, 1994; Kramsh, 1997; Rajagopalan, 2005) and the 

role of teacher in the major teaching and learning theories (Bruner, 1996/ 2001; 

Mizukami, 1986; Williams e Burden, 1997; Vygotsky 1934/ 2003; Milhollan e 

Forisha, 1978). The data were analyzed according to the concept of thematic 

content proposed by Bronckart (2003) based on the lexical choices made by the 

participants in order to answer the following research questions: What’s the 

representation of the teachers in relation to the English language? What’s the 

representation of the teachers about themselves as English language speakers? 

How do these representations influence the constructing of their identities? Results 

indicate how the analyzed representations contribute to the construction of the 

identities of the participants as speakers of English. 
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INTRODUÇÃO 

 

A formação que as universidades oferecem ao professor de língua 

inglesa há muito tempo vem sendo questionada. Segundo Martins (2003), 

59,1% dos alunos que concluem os cursos de Letras no Brasil avaliam seus 

conhecimentos de inglês de razoável para fraco. Dentre esses, 22% 

consideram que seu conhecimento de inglês é quase nulo, e o restante 

acredita que consegue ler, escrever e falar inglês razoavelmente. Na maioria 

das vezes, os alunos de Letras iniciam e concluem a graduação sem saber 

falar fluentemente a língua inglesa.   

Como conseqüência, sem atingir um nível satisfatório de comunicação 

oral na língua inglesa, esses professores têm as portas fechadas do mercado 

de institutos de idiomas, que exige primordialmente fluência e boa pronúncia. 

Os que se voltam às escolas de ensino regular (pública e privada) enfrentam 

diariamente a insegurança de não saber pronunciar palavras ou frases 

corretamente, além de não conseguir se expressar na língua inglesa. 

Aqueles que prestam concursos públicos, ao escolher suas aulas para 

tomar posse do cargo, dão preferência à Língua Portuguesa, evitando mais 

uma vez, a exposição, a avaliação e o questionamento de seus conhecimentos 

de inglês.  
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Referindo-se à formação fonológica dos professores de inglês da escola 

pública, Pow (2003:79) afirma que os professores deixam transparecer, através 

de suas experiências, a falta de preparo, o sentimento de medo e de 

desvalorização. Além disso, suas ações são consideradas inferiores em suas 

comunidades de prática. 

 A comparação com um modelo “ideal” – freqüentemente representado 

pela figura do inquestionável falante nativo da língua inglesa – reflete na 

maneira como esses profissionais se percebem como professores e, 

conseqüentemente, na construção de suas identidades profissionais.  

Nos últimos anos em que tenho ensinado inglês em instituto de idiomas, 

freqüentemente recebo alunos questionando e confrontando a pronúncia de 

palavras aprendidas tanto na escola pública quanto na escola de idiomas. 

Obviamente, essas diferenças de pronúncia tiveram de ser revistas com muita 

cautela, a fim de não descredibilizar o professor de inglês desse segmento que, 

por lei, só pode estar em exercício por ter sido aprovado em concurso público e 

ter apresentado o diploma de conclusão universitária.  

 De maneira semelhante ao que acontece nas escolas públicas e 

privadas, o professor de instituto de idiomas, apesar da fluência, também não 

se sente totalmente à vontade para se expressar em inglês em diferentes 

situações profissionais, tais como congressos, oficinas, palestras, entre outros. 

Como coordenadora de professores de inglês em um instituto de idiomas 

na periferia de São Paulo, percebia que os professores daquela escola, mesmo 

fluentes no idioma, relatavam sempre muita insegurança e ansiedade em 

relação ao inglês. Muitos colocavam que se sentiam inadequados e 

desconfortáveis em relação ao seu desempenho oral na língua inglesa. Em 
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reuniões pedagógicas, por exemplo, em que os professores tinham o espaço 

para questionar, criticar e expressar suas opiniões, o silêncio imperava toda 

vez que a língua que deveria ser usada fosse a língua inglesa. Na tentativa de 

obter maior participação dos professores, comecei a conduzir as reuniões em 

português. Surpreendentemente, todos, sem exceção, expunham suas 

opiniões. Alguns mais, outros menos, mas todos se colocavam frente aos 

assuntos em questão.   

  Cheguei, então, ao programa de Lingüística Aplicada e Estudos da 

Linguagem (LAEL) da PUC/SP, não com o objetivo de desenvolver esta 

pesquisa a priori. Tinha, sim, o objetivo de desenvolver um curso de pronúncia 

para professores da rede pública, a fim de verificar se e como esse curso 

poderia servir de instrumento para transformar suas práticas em sala de aula 

em relação ao ensino da pronúncia, bem como para aprimorar o seu próprio 

desempenho oral.  

 No entanto, após várias leituras sobre representação e construção de 

identidade, refleti melhor e percebi que esse sentimento de inadequação, 

insegurança e desconforto em relação à língua inglesa nada mais é que a 

ponta de um iceberg, que deveria ser estudado e aprofundado. Dessa forma, 

decidi desenvolver uma pesquisa com os professores da escola de idiomas, na 

qual sou coordenadora, a fim de investigar melhor as razões, e possíveis 

conseqüências, do medo e da insegurança ao falar inglês.    

Os professores abdicam de suas identidades por se compararem a um 

modelo cultural e socialmente aceito como ideal: o falante nativo. A cultura e a 

ideologia associadas a esse falante fazem com que o professor de língua 

estrangeira se auto-exclua, ou ainda, assuma uma identidade passiva, 
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aceitando inquestionavelmente, os padrões estabelecidos por esse falante 

ideal.  

Vários são os autores que pesquisaram e discutiram as questões de 

representação e identidade como, por exemplo, Branco (2005), Passoni (2004), 

Celani e Magalhães (2002), Abdalla (2002), Costa (2002), Pow (2003), entre 

outros. 

Celani & Magalhães (2002) discutem uma proposta de reconstituição 

identitária de professores de inglês da rede pública através do questionamento 

de suas representações sobre o que seja identidade profissional. 

Branco (2005) pesquisou as representações de alunos do primeiro ano 

de um curso de Letras sobre o processo de ensino-aprendizagem. O 

pesquisador verificou que muitos alunos consideram que saber inglês significa 

saber a gramática da língua. Outros acreditam que falar Inglês em diferentes 

situações sociais significa saber a língua. Ainda, para alguns outros alunos, a 

língua inglesa é vista como passaporte para uma vida melhor, pois possibilita o 

acesso a melhores empregos, internet, etc. 

Passoni (2004) também pesquisou seus alunos de primeiro ano de um 

curso de Letras, porém levantou as representações, tanto dos alunos quanto 

da professora-pesquisadora, a respeito do processo de ensino-aprendizagem 

de língua inglesa a fim de reconstruir a prática da professora-pesquisadora. 

Nesse trabalho, verificou-se que as representações sobre o processo de 

ensino-aprendizagem dos participantes da pesquisa são condizentes com o 

paradigma behaviorista, pelo qual o professor é o detentor do saber e o aluno 

um mero receptor de conteúdo.  
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Abdalla (2002) investigou as representações que alunos, aprendizes de 

espanhol como língua estrangeira em um curso de Letras, tinham sobre a 

língua espanhola e sobre o processo de ensino-aprendizagem. Apesar do 

quase total desconhecimento dos aspectos culturais, pragmáticos e sistêmicos 

da língua espanhola, verificou-se que os participantes dessa pesquisa tinham 

uma representação da língua espanhola como sendo uma língua “fácil”, 

comparando-se à língua portuguesa e à inglesa.  

Costa (2002) pesquisou as representações de dois alunos adultos, 

funcionários de empresas nacional e multinacional, em relação à comunicação 

oral em língua inglesa, bem como as implicações dessas representações no 

processo de ensino-aprendizagem desses alunos. Esse estudo revelou que, 

além dos participantes não terem consciência de seus desempenhos 

lingüísticos, suas representações sobre falar inglês tomam como referência um 

falante fluente idealizado, o que, além de suscitar admiração, também provoca 

sentimentos de inferioridade. 

Pow (2003), por sua vez, além de investigar a questão de representação 

de docentes de inglês – um professor formador, alunos do curso Reflexão 

Sobre a Ação1 e a própria pesquisadora –, também considerou questões de 

identidade profissional sob a perspectiva da formação fonológica do professor 

de inglês. A pesquisadora verificou que o estudo da fonologia à luz da reflexão 

crítica seria um possível caminho para a superação do medo, dos sentimentos 

de fracasso e de desvalor desses professores.  

                                                 
1 O curso Reflexão Sobre a Ação: o professor de Inglês Aprendendo e ensinando é um curso de formação 
contínua de professores da rede pública do Estado de São Paulo, oferecido pelo Programa de Lingüística 
Aplicada e Estudos de Linguagem da PUC/SP, em parceria com a Associação Brasileira Cultura Inglesa 
de São Paulo. 



 6

Dessa forma, apesar da vasta literatura acerca da formação de 

professores, em especial de língua inglesa, uma questão ainda pouco discutida 

e que requer atenção é a relação entre representação e construção de 

identidade profissional do professor de inglês. Assim, foi com este foco, 

diferentemente dos outros aqui citados, que esta pesquisadora trabalhou com 

quatro professores de inglês de um instituto de idiomas da periferia de São 

Paulo. 

Este trabalho está inserido na área de Lingüística Aplicada por ser na e 

pela linguagem que pude verificar as representações e seus efeitos na 

identidade dos professores. Acredito, também, que este estudo, por ter cunho 

crítico, pode trazer contribuições para o Grupo de Pesquisa Inclusão 

Lingüística em Cenários de Atividades Educacionais – ILCAE –, que situa o 

homem em um mundo sócio e historicamente construído, com a pretensão de 

torná-lo consciente sobre o papel da linguagem – que não é neutra – e agente 

de seu próprio papel social. Esse Grupo tem por objetivo promover espaços de 

discussão, produzir e divulgar conhecimentos na área de Lingüística Aplicada, 

tendo como cenário as atividades desenvolvidas em contextos educacionais e, 

como foco, a inclusão de todos os participantes pela perspectiva da linguagem.  

Visando, portanto, a entender as questões aqui levantadas, usarei as 

seguintes perguntas de pesquisa: 

01. Qual a representação que os professores têm a respeito da língua 

inglesa?  

02. Qual a representação dos professores a respeito de si mesmos como 

falantes da língua inglesa?  
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03.  Como essas representações dos professores de inglês influenciam na 

construção de suas identidades? 

Para responder estas questões, apoio esta pesquisa em quatro pilares 

teóricos, a saber: conceito de identidade, conceito de representação, discussão 

sobre falante nativo e as principais teorias de ensino-aprendizagem.  

Este trabalho está dividido em três capítulos: Fundamentação Teórica, 

Metodologia de Pesquisa e Análise e Discussão dos Dados. 

Para discutir o conceito de identidade busco suporte em Moita Lopes 

(2002), Rajagopalan (1998), Signorini (2002) entre outros. Estes autores 

discutem identidade a partir de uma visão sócio-histórica, cultural (Vygotsky 

1934/ 2003), entendendo o ser humano como um ser social e biológico, que ao 

interagir com outros através da linguagem, constitui-se e desenvolve-se como 

sujeito. Nessa direção, os autores adotam uma visão de identidade não como 

algo fixo e imutável, mas como algo que está em constante transformação. 

Dentro desse paradigma sócio-histórico, terei também como foco as 

representações constituídas pelos professores como falantes de língua 

estrangeira, buscando suporte em Moscovici (2003), Freire e Lessa (2003), 

Celani e Magalhães (2002), que discutem questões de representações sociais 

e crenças.  

Discuto, ainda, o conceito de falante nativo (Braine, 1999; Phillipson, 

1992; Widdowson, 1994; Kramsh, 1997; Rajagopalan, 2005) adotado nesta 

pesquisa e, finalmente, faço uma breve discussão das principais teorias de 

ensino-aprendizagem, tendo como fio condutor o papel do professor.  

No capítulo de metodologia justifico minha escolha metodológica, 

descrevo o contexto, participantes, instrumento de coleta e referencial de 
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análise de dados. Em seguida, no último capítulo, apresento e discuto os 

resultados obtidos.  

Finalmente, encerro este trabalho com as considerações finais, 

apresentando reflexões e possíveis questionamentos para trabalhos futuros, 

seguidas de referenciais bibliográficos e anexos. 
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CAPITULO 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo tem por objetivo discutir os referenciais teóricos nos quais 

esta pesquisa está embasada. Primeiramente discuto o conceito de identidade 

adotado neste trabalho, em seguida o conceito de falante nativo, inclusão, 

representação e, por último, o papel do professor em diferentes perspectivas 

de ensino-aprendizagem. 

 

1.1 Conceito de Identidade 

Segundo o Novo Dicionário da Língua Portuguesa - Aurélio (Ferreira, 

2004), identidade é primeiramente definida como qualidade de idêntico, ou 

seja, de algo perfeitamente igual. Em sua segunda definição, verifica-se 

identidade como um conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma 

pessoa. Percebe-se, então, tanto na primeira quanto na segunda definição, 

certa rigidez e singularidade em relação ao que se entende por identidade. 

Entretanto, no mundo atual em que se fala em pós-modernidade, em 

questionamentos de valores e de verdades absolutas e universais, muitos são 

os autores que não partilham essa concepção de identidade: estática, pronta e 

acabada, dentre eles Rajagopalan (1998) e Moita Lopes (1998, 2002), ambos 

lingüistas aplicados.  
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  Ao discutir questões pertinentes aos lingüistas, Rajagopalan (1998) 

aponta que a identidade de um ser humano se constitui na língua e através 

dela. Nessa colocação, percebe-se, nitidamente, o olhar do lingüista aplicado: 

além de deixar claro que não se pode discutir identidade sem se fazer uma 

discussão acerca da linguagem, defende também que o indivíduo não nasce 

com uma predisposição identitária fixa e imutável, mas que sua identidade se 

constrói a partir da língua, a qual, semelhantemente ao indivíduo, encontra-se 

em constante transformação e evolução.  

Trazendo essa discussão para o contexto educacional, se 

comparássemos a sala de aula do século passado com a sala de aula dos dias 

atuais, veríamos que a maneira como os professores e alunos se constituíam 

através daquela linguagem e naquele contexto sócio-histórico era diferente da 

maneira como se constituem hoje, o que implica, pois, diretamente, a 

construção de suas identidades.   

 Apesar de terem as práticas escolares, em muitos casos, se mantido 

idênticas há anos, os indivíduos – constituídos sócio-historicamente – são 

outros no século XXI. Um aluno do século passado jamais interromperia ou 

questionaria a explicação de um professor, pois certamente seria punido, de 

alguma forma. No entanto, nos dias de pós-modernidade em que vivemos, 

problematizações e questionamentos de alunos são minimamente esperados 

pelos professores que, gostando ou não, não se podem valer de “técnicas” de 

punição para combatê-los.  

Essa mudança de atitude comprova que não existe uma identidade fixa 

e rígida estabelecida tanto para o professor quanto para o aluno, ou seja, os 

dois sempre cumprindo os mesmos e determinados papéis – professor manda, 
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aluno obedece. Hoje, o aluno se coloca de maneira diferente em relação ao 

professor, pois percebe que o professor lhe dá esse espaço, o que corrobora a 

construção de uma outra identidade de aluno. 

  Moita Lopes (1998), por sua vez, discute que as identidades sociais, 

além de serem fragmentadas, são sempre construídas através de nossas 

práticas discursivas em relação ao outro. Em outras palavras, somos seres 

fragmentados por nos constituirmos através da linguagem em diferentes 

contextos sociais, mas ao mesmo tempo, somos seres únicos e integrantes de 

um todo. Nesse sentido, o termo fragmentado é entendido como multifacetado, 

plural, e inacabado e não como algo isolado, desconectado do todo e 

verdadeiro em si mesmo.  

O autor apóia-se em Shotter & Gergen para afirmar, ainda, que “o que 

somos, nossas identidades sociais, portanto, são construídas através de 

nossas práticas discursivas com o outro”, pois 

 
as pessoas têm suas identidades construídas de acordo com o 
modo através do qual se vinculam a um discurso – no seu 
próprio e nos discursos dos outros (Shotter & Gergen, 1989: ix 
apud Moita Lopes, 1998:306).  

   

Com essa citação Moita Lopes quer nos mostrar que não há construção 

identitária sem se considerar o discurso. A identidade do professor, portanto, 

também se constrói nas diferentes práticas discursivas em que ele se engaja e 

pelas quais se relaciona com o outro. Assim, o indivíduo constitui-se nesse 

movimento de vai e vem da percepção e da representação do outro sobre ele 

mesmo (Moita Lopes 2002:198). 

Para Moita Lopes, é através da linguagem que as pessoas agem no 

mundo e constroem significados, na relação com os demais participantes do 
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discurso, tornando-se assim, conscientes de si mesmas e construindo suas 

identidades.   

Nessa mesma direção, Vygotsky (1934/2003: 156) aponta para a relação 

indissociável entre pensamento e linguagem como um processo em construção 

e reconstrução. Essa relação é revelada nos significados das palavras, que, 

por sua vez, não são fixos: constroem-se e modificam-se sócio-historicamente.  

Corroborando esta visão, Bakhtin (2004) defende que a construção do 

nosso discurso se dá em relação ao discurso do outro, assim como o discurso 

do outro se dá em relação ao nosso. Para o autor é através da palavra que nos 

definimos em relação ao outro.  

A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os 
outros. Se ela se apóia sobre mim numa extremidade, na outra 
apóia-se sobre o meu interlocutor (Bakhtin, 2004:113). 

 
 A palavra é instrumento do pensamento, além de ser elemento 

ideológico presente na comunicação em todos os atos de compreensão e de 

interpretação da vida cotidiana. Dessa maneira, uma mesma palavra assume 

diferentes significados ao longo de sua história e depende diretamente do 

contexto social em que é enunciada e dos sentidos dados pelo sujeito.  

Ao afirmar que a palavra é o fenômeno ideológico por excelência, 

Bakhtin (2004:36) quer dizer que a palavra reflete ideologicamente o pensar e 

as representações sociais de um indivíduo ou de um grupo. Ou seja, a 

linguagem é a materialidade em que a ideologia se manifesta concretamente, 

uma vez que, fruto de um processo social, reflete várias formas de significar a 

realidade, segundo vozes daqueles que a empregam. Quando um professor de 

inglês diz que tem medo de falar em público porque não fala como um nativo, 

por exemplo, poderíamos talvez reconhecer a ideologia de poder – econômico 

e político – que estaria permeando essa afirmação, talvez até, pelo fato de o 
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inglês ser considerado uma língua hegemônica. Dessa forma, a identidade de 

um bom falante da língua inglesa seria constituída e permeada por uma 

ideologia predominantemente política – construída sócio-historicamente – de 

que é necessário ser idêntico aos nativos norte-americanos ou britânicos, por 

exemplo.   

Ainda na mesma direção, Bakhtin discute a questão da palavra 

estrangeira. Para o autor, a palavra estrangeira tem um importante papel 

histórico, uma vez que serviu como veículo de propagação de cultura, religião, 

organização política, etc, na formação de diversas civilizações. Percebe-se 

então, que há muito tempo a palavra estrangeira carrega essa ideologia de 

poder, de melhor, de referência idolatrada pelas civilizações mais jovens.  Nas 

palavras do autor:  

Esse grandioso papel organizador da palavra estrangeira (...) 
fez com que, na consciência histórica dos povos, a palavra 
estrangeira se fundisse com a idéia de poder, de força, de 
santidade, de verdade (Bakhtin, 2004:101). 

 
 

 
 Talvez por isso, os falantes não nativos de uma língua estrangeira 

posicionem-se sempre inferiorizados em relação aos falantes nativos.   

Sob uma perspectiva sociológica, Wenger (1998) discute identidade 

quando apresenta seu conceito de comunidades de prática dentro do contexto 

empresarial, em que as pessoas agem para fins comuns. As Comunidades de 

Prática caracterizam-se, mais especificamente, por serem constituídas de um 

grupo de pessoas que partilham interesses ou problemas enfrentados 

regularmente no trabalho ou em suas vidas, e que se agrupam, 

voluntariamente, para desenvolver conhecimento a fim de criar uma prática em 

torno de um tema.  
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A questão da identidade é discutida pelo pesquisador quando nos 

mostra que a sustentabilidade de uma Comunidade de Prática não se encontra 

numa simples rede de relacionamentos, mas sim na sua identidade como 

comunidade e na identidade de seus membros através da prática 

compartilhada.  Logo, o autor discute que o conceito de identidade deve ser 

considerado como um pivot entre o social e o individual, de forma que um não 

pode ser considerado se não em detrimento do outro (Wenger 1998:145). Em 

outras palavras, ele nos mostra que a construção de uma identidade implica 

negociação de significado e de experiências com os participantes de uma 

comunidade social, cultural e histórica, e que, portanto, não pode ser única, 

completa e acabada, assim como defendem Rajagopalan (1998) e Moita Lopes 

(1998, 2002).  

Dessa maneira, não é possível falar de identidade sem, 

necessariamente, pensar no sujeito, na língua e no coletivo. O indivíduo 

constrói sua fala baseando-se no discurso do outro (Rajagopalan, 1998:41), e é 

a partir desse conflito entre falas que os significados são construídos de forma 

conjunta. 

Fora do contexto empresarial, Rajagopalan (2004:35) chama a atenção 

dos lingüistas sobre a necessidade de olharem criticamente para as questões 

que envolvam a linguagem e de perceberem a responsabilidade de se entender 

a linguagem, assim como discutido por Bakhtin (2004), como um fenômeno 

social, que acarreta implicações políticas e ideológicas – implicações estas que 

também corroboram a construção da identidade de um sujeito. 

Nessa mesma direção, mas especificamente dentro da educação 

lingüística e referindo-se ao professor de língua inglesa, Gee aponta que: 
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(...) aqueles envolvidos com a educação lingüística têm duas 
escolhas: ou colaboram com sua própria marginalização ao se 
entenderem como ‘professores de línguas’ sem nenhuma 
conexão com questões políticas e sociais (...) ou percebem 
que, tendo em vista o fato de trabalharem com linguagem, 
estão centralmente envolvidos com a vida política e social 
(1994:190 apud Moita Lopes, 2003:33).  

 
Em outras palavras, o autor defende a necessidade de os professores 

de língua perceberem que o ensino de qualquer idioma, bem como sua 

atuação profissional estão muito além de se usar o “s” da terceira pessoa do 

presente ou de se pronunciar o “th” – no caso da língua inglesa – como os 

nativos. O professor deve ter também o comprometimento com as questões de 

formação do seu aluno, dentro de uma visão política e social para pleno 

exercício da cidadania, construção e reconstrução de suas identidades. 

Semelhantemente, defendo neste trabalho a necessidade de o professor 

de línguas, mais precisamente o professor de inglês, perceber que a 

responsabilidade de seu trabalho não é apenas ensinar a língua pela língua, 

mas perceber e trabalhar com as questões políticas e ideológicas que se 

mostram fortemente presentes em seu instrumento de trabalho.   

Assim, entendo identidade, neste trabalho, como um conceito que só 

pode ser definido e discutido a partir do discurso, do sujeito e do outro, nunca a 

partir de um ser isolado, pronto e dissociado de um mundo social, cultural e 

histórico. Dessa forma, identidade não pode ser definida como algo fixo ou pré-

estabelecido, mas como um processo, em constante mudança. 

Passo, agora, a discutir o conceito de falante nativo. 

 

1.2 Falante Nativo 

A discussão sobre o conceito de falante nativo tem especial importância 

para este trabalho, uma vez que muitas das representações dos professores 
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não nativos de inglês a respeito de falante ideal, professor ideal e, até mesmo 

da língua inglesa, estão relacionadas ao papel do falante nativo. 

Recentemente, a capa da revista Newsweek trouxe a seguinte chamada: 

A quem pertence o Inglês? Falantes não nativos estão transformando a língua 

global2. No artigo em questão, um dado se destaca: a proporção de falantes da 

língua inglesa é de três não nativos para um nativo. Isto nos faz, minimamente, 

pensar sobre qual ou quais as implicações desse resultado para o uso da 

língua inglesa. Power (2005), jornalista responsável pelo artigo, cita Crystal, 

renomado estudioso da língua inglesa e também colaborador do referido artigo, 

que afirma que nunca existiu uma língua que fosse falada mais por não nativos 

do que por nativos.   

Além de incorporar o inglês ao dia a dia, os falantes de língua inglesa 

estão também o redesenhando. Este é o caso dos africanos, que após o 

apartheid adotaram sua própria versão do inglês: uma mistura de palavras 

indígenas, como sinal de liberdade, em oposição ao africâner, a língua da 

opressão. 

Ainda segundo Crystal, no futuro poderá haver um mundo com três tipos 

de inglês: um inglês falado em casa, misturado ao dialeto local; uma variação 

nacional para trabalho e escola; e ainda um terceiro, que seria o inglês falado 

internacionalmente entre os estrangeiros.  Sob esse prisma, pesquisadores 

estão começando a estudar os erros gramaticais cometidos pelos falantes não 

nativos. Para muitos pesquisadores, os professores não irão mais corrigir e 

punir certos erros gramaticais como, por exemplo, she look very said ao invés 

de she looks very sad. 

                                                 
2 Em inglês: “Who owns English? Non-native Speakers are transforming the Global Language”  
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Nessa direção, Jennifer Jenkins, no mesmo artigo, esclarece que os 

asiáticos gastam infinitas horas de treino para pronunciarem o som /th/ como 

os nativos. Segundo a lingüista, pilotos internacionais já estão pronunciando a 

palavra three como tree nos avisos de rádio, uma vez que tree é mais 

compreendido pela grande maioria dos passageiros não nativos. 

O fato de tal assunto ter sido capa de uma revista de grande circulação 

como a Newsweek revela-nos a importância da língua inglesa na era da 

globalização e suas implicações para aqueles que a ensinam. É disto que trato 

nesta seção do trabalho. 

Segundo Braine (1999), da mesma forma que a maioria dos falantes de 

inglês é composta por não nativos, assim também a maior parte dos 

professores de inglês são não nativos. O mesmo autor esclarece, ainda, que o 

falante não nativo só é definido em relação ao nativo. Entretanto, 

parafraseando o autor, o que se entende por falante nativo e todo o arcabouço 

lingüístico, econômico e social que o acompanham, é o que merece ser 

discutido.  

Referindo-se a uma conferência sobre o ensino de inglês como segunda 

língua, no ano de 1961 sediada em Uganda, África, Phillipson (1992 apud 

Braine 1999) afirma que o ponto central da conferência foi a legitimação do 

falante nativo como professor ideal. Várias foram as razões apontadas; dentre 

elas, que o falante nativo tem melhor fluência, maior conhecimento sobre 

aspectos culturais da língua, além de ser o que julga e decide o que é aceitável 

ou não na língua. Contrariamente a essa visão, o autor pontua uma série de 

falhas e contradições que não foram levadas em consideração para que se 

chegasse a tal conclusão. Para Phillipson, analisar, explicar, usar formas 
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corretas e apropriadas da língua, também estão ao alcance do professor não 

nativo, sem mencionar, que por ter passado pelo processo de aprendizagem de 

uma língua, o professor não nativo pode ser considerado até melhor qualificado 

que o nativo.  Widdowson (1994 apud Braine 1999) é ainda mais enfático ao 

dizer que, quando o foco desloca-se de questões de uso da língua para 

questões de aprendizagem, as vantagens do falante nativo desaparecem. 

Também questionando a idealização do falante nativo e atribuindo esse 

endeusamento à valorização da comunicação oral em língua estrangeira a 

partir dos anos 60, Braine (1999), citando Kramsh (1997), argumenta que a 

natividade do falante de uma língua não está necessariamente relacionada ao 

local de seu nascimento. Tampouco estaria ligada às questões de estudo da 

língua, mas em sua aceitação pelo grupo que criou a distinção entre falantes 

nativos e não nativos. Portanto, percebe-se aqui uma questão fortemente 

relacionada ao conceito de representação adotado e que será discutido neste 

trabalho. 

Corroborando essa visão, Rajagopalan (2005) argumenta que os 

professores de inglês não nativos são freqüentemente vistos como 

profissionais de segunda classe na área de ensino de línguas. Para o autor, 

isso se explica também pelo fato de a língua inglesa não ser apenas mais uma 

língua estrangeira no mercado de ensino de idiomas, mas por ter se 

transformado num produto altamente comercializável e rentável. 

Apesar dos professores não nativos serem incomodados pelo “fantasma” 

do falante nativo há muito tempo, Rajagopalan (2005) sinaliza um início de 

mudança. Para o lingüista aplicado, quanto mais as pessoas se tornarem 

conscientes da ideologia que permeia o conceito de falante nativo, maior será a 
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possibilidade de este deixar de ser idolatrado como outrora e, assim, sua figura 

incontestável estará em constante declínio. Devido ao próprio fato de ser a 

língua inglesa considerada internacional, a figura do falante nativo está se 

tornando um ponto de referência cada vez mais questionável. 

Por outro lado, devido a muitos professores de inglês não nativos 

sentirem-se inferiorizados e inseguros diante do falante nativo e, por isso, 

muitas vezes se excluírem e negarem o seu papel profissional de professor, 

faz-se necessário uma discussão sobre o conceito de inclusão neste trabalho. 

Tal conceito será discutido na seção a seguir. 

 

1.3. Conceito de Inclusão 

Tem bastante relevância para este estudo uma discussão sobre inclusão 

/ exclusão uma vez que, ao assumir sua identidade profissional como não 

falante de língua inglesa, o professor pode excluir-se do pleno exercício de 

suas atividades didáticas, bem como de práticas sociais pertinentes ao seu 

papel de professor de inglês – participações em congressos, cursos 

ministrados em língua inglesa, etc. Tudo isso por acreditar que não tem o 

inglês “perfeito” como o de um nativo.  

A questão da inclusão vem sendo muito discutida nos últimos tempos 

sob diferentes perspectivas. Algumas pessoas acreditam que incluir significa 

apenas colocar em um mesmo ambiente físico. Outros, entretanto, 

argumentam que o fenômeno não é tão simples assim, e acreditam que além 

de ser incluída em um mesmo ambiente, é necessário que cada pessoa seja 

percebida como um ser único e respeitada em suas diferenças. 
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Goes e Laplane (2004) afirmam que inclusão parte da premissa de que 

todas as pessoas têm direito à plena participação social; porém, questionamos: 

que participação social é essa? O que isso significa? Ou ainda, o que os 

autores Gentili e Alencar (2001:41) querem dizer com “Escola para todos sim, 

mas direito à educação para poucos”. Se todos têm direito à escola, não 

deveríamos pressupor educação? Que inclusão é essa de que estamos 

falando? 

 Ainda segundo Goes e Laplane (2004), a construção de uma sociedade 

inclusa, integrada, só será possível quando questões culturais, educacionais, 

econômicas e de saúde, forem pensadas para todas as camadas sociais, e não 

apenas servindo a interesses políticos e econômicos que privilegiam a classe 

dominante. As autoras questionam a inclusão como sendo apenas o ato de 

inserção, ou seja, de colocar o aluno excluído dentro da sala de aula, o 

desempregado no mercado de trabalho, esquecendo-se do acesso e da 

apropriação dos bens materiais e culturais por essas pessoas.  

 Recentemente, no 2º. Fórum de Inclusão Lingüística em Cenários 

Educacionais (ILCAE) e no 1º. Fórum de Linguagem em Atividade do contexto 

escolar (LACE), sediados na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC/SP), a Profa. Dra. Bader Burihan Sawaia (2005) relatou-nos, em uma 

mesa redonda, sua pesquisa feita com moradores de rua que não queriam ir 

para os albergues oferecidos pela prefeitura de São Paulo. Inicialmente, 

pensou-se que eles não queriam ir porque não podiam levar suas famílias, 

seus cachorros, suas carroças, etc. Então, foram criados albergues “perfeitos”. 

Os moradores de rua poderiam levar seus familiares, a comida era muito boa, 

existia um lugar para serem colocadas suas carroças, seus cachorros. 
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Entretanto, aquelas pessoas preferiram continuar vivendo na rua. Roupas de 

inverno também foram oferecidas e rejeitadas pelos moradores. Se estavam 

precisando de tudo aquilo, por que não aceitaram? Porque são orgulhosos? 

Porque têm que sofrer mesmo para dar valor? Ou será, parafraseando Demo 

(2002), porque assistência não pressupõe cidadania? Fidalgo e Lessa 

confirmam a hipótese de Demo, revelando que assim também agem os alunos, 

ditos incluídos, nas escolas; e esclarecem: 

(...) não se percebem como agentes co-construtores de sua 
própria formação e da formação dos outros, na medida em que 
não participam, de forma autônoma e responsável das tomadas 
de decisões que lhes dizem respeito (Fidalgo e Lessa, no 
prelo). 

 

  Ainda, segundo a Dra. Sawaia (2005), “as necessidades humanas 

básicas não são só necessidade de alimento, necessidade de abrigo, mas sim 

a necessidade de alegria, de felicidade e liberdade”. Liberdade, segundo a 

pesquisadora, é a possibilidade de cada um realmente poder escolher o que é 

importante para si. Naquele caso, não era dada aos excluídos a condição de 

autonomia para escolher.  

 Relacionando a questão de inclusão com esta pesquisa sobre 

representações e identidades de professores de língua inglesa, faz-se 

necessário pontuar minha atuação profissional. Enquanto formadora de 

professores, acredito ser de extrema relevância o levantamento das 

representações dos professores em relação ao seu desempenho oral em 

língua inglesa para que, em trabalhos futuros, eu possa desenvolver um 

trabalho intervencionista, questionando-os e levando-os a um processo 

reflexivo-crítico. Só assim os professores poderão, realmente, ter a liberdade 

de assumir com autonomia o seu papel de falante não nativo.  
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 Neste trabalho, portanto, partilho o conceito de inclusão defendido pelos 

autores acima, não como uma ação de simplesmente inserir alguém em algum 

lugar, mas de propiciar a esse alguém a apropriação dos bens materiais e 

culturais. O objetivo é que o incluído não faça parte somente de dados 

quantitativos apresentados pelo governo, mas que possa ser um agente crítico, 

capaz de transformar a si mesmo e à sociedade em que vive.  

 

1.4. Conceito de Representação 

 Tendo em vista que um dos aspectos-chave deste trabalho é o 

levantamento das representações que os professores têm em relação à língua 

inglesa, a seu próprio desempenho e ao que entendem por professor ideal, faz-

se necessária uma discussão sobre o conceito de representação que será 

adotado neste trabalho.  

Partindo do ponto de vista sociológico, Durkhein foi o primeiro autor a 

discutir o conceito de representações sociais (Minayo, 1995:90). O autor usa o 

termo representações coletivas no mesmo sentido de representações sociais, 

que, segundo ele, é um conceito usado para se referir às categorias de 

pensamento que levam determinadas sociedades a elaborar e expressar sua 

realidade.  Para o sociólogo (1978:79 apud Minayo, 1995), essas categorias 

não são pré-estabelecidas, nem tampouco universais na consciência, mas são 

construídas a partir de fatos sociais que, através da transformação delas 

próprias, em também fatos sociais, nos permite observá-las e interpretá-las.  

Ao mesmo tempo em que Moscovici (2003) busca suporte no conceito 

de representações coletivas proposto por Durkhein, cria uma nova teoria de 

representações sociais, divergindo de seu precursor já na questão de 
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nomeação dos conceitos: representações coletivas versus representações 

sociais. Ao discutir essas duas proposições, Farr (1994:44) destaca que a de 

Durkhein é mais apropriada para um contexto de sociedades menos 

complexas, enquanto a de Moscovici se volta para as sociedades modernas, 

que “são caracterizadas por seu pluralismo e pela rapidez com que as 

mudanças econômicas, políticas e culturais ocorrem. Há, nos dias de hoje, 

poucas representações que são verdadeiramente coletivas”.  

Portanto, podemos dizer que o conceito de representações coletivas, 

desenvolvido por Durkhein, está mais relacionado à ciência, à religião, a 

crenças e mitos das sociedades mais primitivas. Quanto às representações 

sociais discutidas por Moscovici (2003), caracterizam-se, nas palavras do 

autor, como “fenômenos específicos que estão relacionados com um modo 

particular de compreender e se comunicar – um modo que cria tanto a 

realidade como o senso comum” (Moscovici, 2003:49). Dessa forma, levar em 

consideração o conhecimento do senso comum, ou seja, o conhecimento 

prático socialmente construído e compartilhado pelo grupo social ao qual o 

sujeito pertence, parece ser de grande importância para ajudar a compreender 

fenômenos sociais.  

Para Moscovici (2003), as representações sociais são autônomas e nos 

pressionam a vê-las como realidades incontornáveis. Relacionando com o 

professor de inglês, quando este diz que tem medo de falar inglês em 

diferentes contextos de sua prática profissional, ou ainda, quando diz não falar 

bem inglês porque não fala como um nativo da língua inglesa, percebe-se que 

ele traz consigo o peso de uma representação social, fortemente construída 

através dos tempos – e, portanto, difícil de ser quebrada. Para ele, o nativo é 
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um ser ideal e perfeito. Moscovici nos chama a atenção para a pressão 

exercida pelas representações em nossas vidas. Em suas próprias palavras:  

(...) mesmo que nós estejamos perfeitamente conscientes que 
elas não são “nada mais que idéias”, elas são, contudo, como 
se fossem realidades inquestionáveis que nós temos que 
confrontá-las (Moscovici, 2003:40). 

 
 Quanto menos questionadas as origens das representações, mais 

parecem fossilizadas e imutáveis, ou seja, quanto menor a nossa consciência 

sobre determinadas representações, maior suas influências em nossas vidas 

cotidianas. Ainda, parafraseando Moscovici (2003:41), quando criamos uma 

representação, assemelhamo-nos ao artista que se inclina perante sua estátua 

e a adora como se fosse um deus. 

Semelhantemente, Minayo (1995) define representação social, no 

quadro da sociologia clássica, como sendo um “termo filosófico que significa a 

reprodução de uma percepção retida na lembrança ou do conteúdo do 

pensamento”, e ainda, que é manifestada através de palavras, sentimentos e 

condutas, mediadas pela linguagem. No presente estudo, foi realizada uma 

entrevista, a fim de que pudéssemos levantar as representações dos 

professores participantes, expressas por meio de suas escolhas lingüísticas.  

Ainda segundo Minayo (1995:110) deve-se estar atento à importância 

das palavras, pois é através delas que percebemos, em diversos domínios 

sociais, a ideologia de uma multidão. Nessa mesma direção, a autora nos 

remete a Bakhtin (2004) que, conforme discutido anteriormente neste trabalho, 

considera a palavra como um fenômeno ideológico por excelência, 

comparando-a a uma arena de conflitos e confrontação de vários discursos, 

onde interagem interesses contraditórios.  
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Corroborando esta visão, Celani e Magalhães (2002:321) discutem o 

conceito de representação como sendo um conjunto de significações 

construídas socio-histórica e culturalmente, a partir de negociações entre os 

participantes da interação. Para as autoras, as representações estão sempre 

ligadas a questões políticas, ideológicas e teóricas, o que significa ter 

implicações diretas com a questão de valores e verdades absolutas de quem 

detém o poder. Argumentam que essa compreensão de representação também 

vai ao encontro do conceito de ideologia discutido por Bakhtin (2004), como 

sendo um reflexo das estruturas sociais marcadas e observadas na e pela 

linguagem. 

 Seguindo na mesma direção e fundamentando-se também em Moscovici 

(1961), Durkheim (1898), Jodelet (1984) entre outros, Freire e Lessa definem 

representações como: 

 
maneiras socialmente construídas de perceber, configurar, 
negociar, significar, compartilhar e/ou redimensionar 
fenômenos, mediadas pela linguagem e veiculadas por 
escolhas lexicais e/ou simbólicas expressivas que dão margem 
ao reconhecimento de um repertório que identifica o indivíduo e 
sua relação sócio-histórica com o meio, com o outro e consigo 
mesmo (2003:174). 

  

 Em outras palavras, as autoras nos mostram que as representações 

emergem da negociação de significados, são mediadas pela linguagem, 

construídas sócio-historicamente pelos indivíduos na sua relação consigo 

mesmos e com o outro. É importante ressaltar, da citação acima, que as 

autoras, como lingüistas aplicadas, argumentam na direção da importância das 

escolhas lexicais que levam ao reconhecimento do repertório do indivíduo. Esta 

é uma questão central neste trabalho, uma vez que é também pela seleção 
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lexical que localizo o indivíduo na sua relação sócio-histórica com o meio, o 

que me possibilita levantar suas representações. 

 A partir dessas discussões sobre o conceito de representação, pode-se 

considerar as representações um importante instrumento de análise dos 

aspectos sociais, uma vez que nos ajudam a compreender como o sujeito – na 

sua relação com o mundo – se constitui. Com isso, o que se pretende é, 

minimamente, poder questionar essas representações sociais, que, usando as 

próprias palavras de Moscovici (2003:41), são compartilhadas por todos e 

reforçadas pela tradição.  

Assim, percebendo a necessidade de compreender as representações 

que os professores têm sobre a língua inglesa, sobre eles mesmos enquanto 

falantes de inglês e sobre professor ideal, bem como as implicações dessas 

representações em relação à construção de suas identidades, adoto o conceito 

de representações sociais, tal como discutido por Moscovici (2003), Minayo 

(1995), Celani e Magalhães (2003), Freire e Lessa (2003). Nessa perspectiva, 

este estudo pretende investigar a forma como os participantes desta pesquisa 

– professores de inglês de um instituto de idiomas – se apropriam das 

representações sociais predominantes em suas vidas cotidianas, ou ainda, 

mais especificamente, em seus contextos profissionais.  

Apresento, a seguir, o papel do professor sob diferentes perspectivas 

teóricas de ensino aprendizagem. 

 

1.5 O Papel do Professor em diferentes perspectivas de ensino-

aprendizagem. 
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Uma vez que os participantes desta pesquisa não são apenas falantes 

da língua inglesa, mas também professores dessa língua, as teorias de ensino-

aprendizagem parecem ter fundamental importância, como referência, para 

analisar suas representações no que tange à sua prática pedagógica. Para 

tanto, apresento a seguir as principais teorias de ensino-aprendizagem, tendo 

como fio norteador o papel do professor. 

 

1.5.1 O Behaviorismo 

A corrente behaviorista, também conhecida como comportamentalista, 

tem sua base filosófica em Locke, que investigou como as pessoas adquirem 

conhecimento sobre o mundo ou como começam a saber. Para Locke, as 

idéias não eram inatas; vinham através da experiência. A mente humana era 

descrita como uma tabula rasa, uma folha em branco, que ao longo da vida era 

preenchida com as experiências (Milhollan e Forisha, 1978:30). 

Segundo Williams e Burden (1997), o psicólogo americano B.F. Skinner 

foi considerado o fundador do behaviorismo moderno, baseando seus 

princípios nas experiências de estímulo-resposta desenvolvidas pelo fisiologista 

russo Pavlov – que havia desenvolvido experiências com cachorros, analisando 

o processo de salivação produzido por um estímulo inicialmente neutro. A 

salivação, resposta condicionada, era provocada no animal após o toque de 

uma campainha a que se seguia, imediatamente, a oferta de uma porção de 

carne. Depois de algum tempo, o reforço positivo (pedaço de carne) era 

retirado e, somente com o estímulo (som da campainha), era possível obter-se 

a resposta (salivação). Skinner, por sua vez, realizou seus experimentos com 

animais, também focando seus estudos no comportamento manifesto e 
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mensurável. Portanto, para o referido autor, não era necessário depender de 

conclusões sobre o que se passa dentro do organismo (Milhollan e Forisha, 

1978:66).  

Nesta perspectiva de ensino-aprendizagem, o professor é visto como um 

modelo a ser seguido, o detentor e transmissor do conhecimento em sala de 

aula, portanto, o grande responsável pela aprendizagem do aluno. Dessa 

forma, o professor jamais poderia cometer erros, o que gerou a busca pela 

perfeição. Transpondo para a situação de ensino-aprendizagem de inglês, o 

professor deveria falar como o falante nativo – seu principal referencial – 

devendo, portanto, ter uma ótima pronúncia e um excelente desempenho 

lingüístico, a fim de dar estímulos perfeitos ao aluno. Este, por sua vez, 

acabava assumindo uma posição passiva, desempenhando atividades de 

repetição, memorização e formação de hábitos, tal como o cachorro nos 

experimentos de Pavlov.  

Essa visão traz implicações diretas para a identidade tanto do professor 

quanto do aluno. Por se ver como aquele que está no comando, ou seja, por ter 

a representação de ser aquele que determina o objeto de ensino, aquele que é 

perfeito, o professor passa a se constituir como um ser autoritário, que não 

abre possibilidades para questionamentos. Já o aluno tende à construção de 

uma identidade mais passiva, de um ser que reproduz e memoriza conteúdos 

e, que, portanto, não reflete nem se coloca criticamente frente ao seu processo 

de construção de conhecimento, sendo, assim, um ser humano mais suscetível 

à manipulação.  

Se de um lado colocássemos o papel do professor dentro da visão 

behaviorista com a representação de falante nativo nos dias atuais, e de outro, 
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o papel do aluno nessa mesma visão com o papel do falante não nativo, 

perceberíamos que os primeiros assumem posições de seres inquestionáveis, 

detentores de todo o saber e poder. Já os últimos assumem posições de seres 

humanos passivos e mais propensos a manterem e reproduzirem padrões de 

comportamento aceitos pela sociedade, sem direito a nenhum tipo de 

questionamento. 

Para o aprendizado da língua inglesa, o behaviorismo teve, ainda, forte 

influência no desenvolvimento do método áudio-lingual, que entendia a língua 

como um comportamento, portanto, hábitos que deveriam ser formados nos 

moldes de estímulo (vocabulário, gramática, etc), resposta (repetição) e reforço 

positivo (elogios, premiações) proposto por Skinner (Williams e Burden, 1997: 

10). O foco dessa visão de ensino-aprendizagem está na transmissão de 

conhecimento, de conteúdo. Nessa perspectiva dualista de ensino-

aprendizagem, ou seja, professor ensina e aluno aprende, não há, portanto, 

espaço para negociação e co-construção de conhecimento em sala de aula. 

Acredito, ainda, que nos dados coletados para esta pesquisa, as 

representações dos professores em relação à língua inglesa e ao professor 

ideal, pela própria constituição sócio-histórica dos professores, tenderão a estar 

mais relacionadas à necessidade de se dominar o conteúdo – gramática, 

vocabulário e pronúncia – do que a perceber questões ligadas à forma de se 

construir esse conteúdo com os alunos.  

 

1.5. 2. O Cognitivismo 

Nós temos que redefinir a aprendizagem. Temos que pensá-la 
de modo diferente. Antes de tudo, a aprendizagem depende do 
estágio de desenvolvimento, ou da competência, como os 
embriologistas preferem (Piaget apud Mizukami, 1986). 
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Contrapondo-se ao behaviorismo, o cognitivismo tinha como objetivo 

estudar o que acontecia dentro da mente do ser humano. No entanto, a mente 

era vista como uma caixa preta, impossível de ser estudada. Seu alvo era, 

pois, descobrir e descrever os significados que os seres humanos criam a 

respeito do mundo e de si mesmos, muito além das metas convencionais da 

ciência positivista, caracterizada por seus ideais de reducionismo, explicação 

causal e previsão (Bruner, 1996/ 2001). 

Um dos maiores representantes do cognitivismo é o biólogo e psicólogo 

suíço Jean Piaget (1896-1980). Segundo o autor, o conhecimento não é algo 

pronto, mas algo construído. Isso implica a ação do sujeito e a transformação 

do objeto de conhecimento. Embora Piaget não tivesse tido a preocupação de 

construir uma teoria voltada para a escola, muitas de suas idéias foram 

adaptadas e vastamente utilizadas na educação.  

Williams e Burden (1997) pontuam que, segundo a teoria piagetiana, o 

aluno deveria passar por estágios de desenvolvimento que correspondiam às 

fases do crescimento físico e mental do ser humano.  Os mesmos autores 

explicam que isso foi importante para o ensino de língua estrangeira, na 

medida em que o professor deveria levar em consideração o estágio em que se 

encontrava seu aluno. Ao ensinar crianças, por exemplo, o professor não 

deveria esperar que elas chegassem a um estágio de abstração, como a 

dedução de regras gramaticais. Nessa fase, seria muito mais importante 

proporcionar situações, em língua estrangeira, que fizessem parte do dia-a-dia 

das crianças ao invés de exercícios gramaticais. 

Para o biólogo suíço, aprendizagem e desenvolvimento são coisas 

separadas e distintas.  A aprendizagem não pode acontecer antes que o 
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cérebro humano esteja biologicamente “maduro” para desenvolver 

determinadas tarefas. 

Nessa perspectiva de aprendizagem, o professor passa de detentor do 

poder e do conhecimento para um orientador e facilitador do processo de 

aprendizagem, estimulando a pesquisa e o esforço do aluno. Este, por sua vez, 

assume uma posição de administrador e agente do seu próprio processo de 

aprendizagem, podendo, a partir desta abordagem, transformar-se em um ser 

humano mais suscetível ao individualismo.   

Mizukami (1986:77) esclarece, ainda, que dentro da abordagem 

cognitivista cabe ao professor oferecer desafios aos alunos, a fim de que eles 

próprios encontrem as soluções para os problemas. Diferentemente do 

behaviorismo, o professor jamais deve oferecer soluções prontas, pois sua 

função consiste em provocar desequilíbrios e apresentar desafios. Assim, o 

professor desempenha um papel mais de investigador, pesquisador, orientador 

e coordenador proporcionando aos alunos o desenvolvimento de maior 

autonomia e autocontrole, uma vez que são estimulados a trabalharem de 

forma mais independente.  

Dentro dessa perspectiva, percebe-se a representação do papel do 

professor como sendo aquele que não está preocupado com a transmissão do 

conteúdo, mas preocupado em ser o facilitador do processo de aquisição desse 

conteúdo pelo aluno. Dessa forma, não se constitui como um ser 

inquestionável e detentor de todo o saber, mas como aquele que, conhecendo 

os estágios de desenvolvimento de seus alunos, orienta-os na busca do 

conhecimento.  
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1.5.3 O Sócio-Interacionismo 

Lev Semenovich Vygotsky foi um dos maiores representantes da teoria 

sócio-interacionista, desenvolvendo inúmeras e importantes investigações na 

área da psicologia contemporânea e das ciências humanas em geral. Seu 

objetivo era entender o comportamento da mente do ser humano (Vygotsky, 

1930/ 2003).  Vygotsky foi fortemente influenciado pelo pensamento marxista, 

que fundamentou seu estudo sobre o desenvolvimento humano, 

profundamente ligado à sociedade e à cultura.  

O referido autor acreditava que o comportamento humano é constituído 

pela interação entre indivíduos, sendo a linguagem um instrumento mediador 

que organiza e constitui os sujeitos nas diversas situações de interação 

(Vygotsky, 1934/ 2003). Para o psicólogo russo, é através da linguagem que a 

cultura é transmitida, que o pensamento se desenvolve e que o aprendizado 

ocorre.  

Nesta perspectiva, desenvolvimento e aprendizagem acontecem em um 

movimento dialético, pelo qual ensino pressupõe aprendizagem e 

aprendizagem pressupõe ensino. Ao aprender, o indivíduo se desenvolve, 

sendo assim capaz de modificar a si mesmo e ao meio em que vive. Dessa 

forma, o processo de aprendizagem do ser humano não se dá por uma via 

unidirecional e tampouco exclusivamente na escola, mas através de 

experiências adquiridas ao longo da vida, na relação com o outro.  

 Dentro da perspectiva sócio-cultural, no ambiente de ensino-

aprendizagem de sala de aula, o professor assume um papel de mediador, de 

provocador de conflitos, e ao mesmo tempo em que ensina também aprende, 
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pois o conhecimento é co-construído a partir de experiências sociais e de 

conhecimento anterior.  

O aluno, portanto, é desafiado a buscar não uma única resposta correta 

para determinados conflitos, mas a negociar, discutir e argumentar com o 

outro, possíveis soluções. Aqui, o erro é visto como parte do processo de 

ensino-aprendizagem e ponto de partida para a reconstrução do conhecimento.  

Ao se considerar o conhecimento prévio do aluno, propor uma 

aprendizagem a partir das necessidades reais com vista às práticas sociais 

propicia, tanto aos alunos quanto aos professores, espaços para a construção 

de uma identidade mais autônoma, mais crítica, capaz de estabelecer relações 

entre o aqui e agora e o mundo real. 

Comentando sobre o papel do mestre e também do aluno, Vygotsky 

(1926/2004) esclarece que o professor passa de detentor de toda sabedoria e 

transmissor de conhecimento, para aquele que instiga seu aluno a ir além, a 

buscar e a obter conhecimento, mesmo que este seja proposto pelo professor. 

Nas palavras do próprio autor: 

O mestre atua no papel de simples fonte de conhecimentos, de 
livro ou de dicionário de consulta, manual de demonstrador, em 
suma, atua como recurso auxiliar e instrumento de educação. É 
fácil perceber que é exatamente esse aspecto do trabalho do 
mestre, como mostramos acima, o que constituía na velha 
escola nove décimos do conteúdo do trabalho do mestre. 
Atualmente, esse papel vai sendo cada vez mais reduzido a 
zero e substituído de todas as maneiras pela energia ativa do 
aluno, que em toda parte deve não viver do alimento que o 
mestre lhe fornece mas procurar por conta própria e obter 
conhecimentos, mesmo quando os recebe do mestre. 
(Vygotsky 1926/2004:447) 

 

Vygotsky (1926/2004: 448) chama também a atenção para as 

conseqüências de uma aula dada pronta e acabada. De acordo com o autor, 

uma aula desse tipo pode até ensinar bastante, mas educa apenas para a 



 34

absorção de todo e qualquer conteúdo, sem passar pelo crivo da razão, do 

questionamento e, portanto, da criticidade. 

Dentro da concepção sócio-interacionista de ensino-aprendizagem, 

teríamos, portanto, um professor cuja formação seria mais plural e 

multifacetada, ao invés de uma formação fragmentada no sentido de estanque, 

única e isolada. Isso traz implicações para a construção da identidade e das 

representações do professor, agora visto como mediador, provocador de 

conflitos e, portanto, alguém que não tem no conteúdo o seu porto seguro. O 

ensino da gramática e da pronúncia como fim em si mesmo passa a ser 

questionado, pois se considera também a maneira como esses conteúdos são 

trabalhados, bem como sua implicação na formação do aluno. Esta visão do 

papel do professor alinha-se, portanto, aos conceitos de identidade e 

representação discutidos neste trabalho, ou seja, o professor, assim como sua 

identidade e representações, está sempre em processo de construção, 

desconstrução e reconstrução. 

Discutidos os conceitos teóricos que embasam esta pesquisa, passamos 

agora para o capítulo que trata da metodologia utilizada nesta pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA  
 
 
 
 Neste capítulo apresento a metodologia adotada para o desenvolvimento 

desta pesquisa, descrevo os participantes, bem como o contexto no qual este 

estudo está inserido, os instrumentos de coleta e os procedimentos de coleta e 

análise dos dados. 

 

 
2.1. A Escolha da Metodologia 

Esta pesquisa está inserida dentro de um paradigma de interpretação 

crítica pois, contrapondo-se à corrente positivista, não pretende explicar a 

realidade dos participantes da pesquisa, nem tampouco testar ou controlar 

resultados, mas identificar os significados que esses participantes atribuem à 

sua realidade, a fim de melhor compreendê-la (Liberali e Liberali, 2003).  

Partindo desse ponto, ou seja, da necessidade de se investigar os 

significados – inerente a esta perspectiva metodológica –, da necessidade de 

se identificar as representações do professor de inglês em relação ao seu 

desempenho oral e à construção de sua identidade enquanto falante da língua 

inglesa, optei por realizar um estudo de caso, fundamentando-me em Nunan 

(1992), Liberali e Liberali (2003) e Rizzini, Castro e Sartor (1999).    

Segundo Nunan (1992), um estudo de caso é a investigação de uma 

instância em ação num contexto específico, com a análise de suas nuances e a 
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consideração dos vários aspectos que interagem no seu funcionamento. Em 

outras palavras, para o autor, um estudo de caso é a investigação sobre ações 

de um determinado grupo em seu próprio contexto.  

Corroborando esta visão, Rizzini, Castro e Sartor (1999) afirmam que um 

estudo de caso caracteriza-se por ser um estudo profundamente detalhado e 

exaustivo sobre determinado grupo, acontecimento ou sujeito em particular. 

Para esses autores, o foco não é a generalização posterior do estudo, mas a 

possibilidade de comparação com outros casos. 

Dessa forma, acredito que este tipo de investigação é a que melhor 

atende às necessidades da presente pesquisa. Como coordenadora de um 

instituto de idiomas, verifiquei, por parte do corpo docente da escola em que 

atuo, o medo de falar inglês em diferentes contextos profissionais, em reuniões 

e oficinas pedagógicas, por exemplo. Nesse contexto e com esse grupo de 

professores, percebi a importância de se investigar a questão com maior 

profundidade por meio de uma análise qualitativa, que permitisse buscar as 

representações desses professores e a relação delas com a construção de 

suas identidades.   

 
 
 

2.2. Descrição do Contexto de Pesquisa 
 
 Este estudo foi conduzido em uma escola de idiomas pertencente a uma 

rede de franquia brasileira de cursos de inglês e espanhol. A rede oferece 

cursos dessas línguas estrangeiras para adolescentes e adultos, além de curso 

de inglês para crianças a partir dos 3 anos de idade. O curso de inglês para 

adolescentes e adultos é composto por nove módulos considerados essenciais 

pelos idealizadores do método de ensino da rede de franquias e três módulos 
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opcionais, além de cursos específicos para negócios e vestibular desde os 

níveis básicos. Já o curso de espanhol conta com 4 módulos direcionados 

especificamente a jovens a partir de 11 anos e outros 6 módulos direcionados a 

adultos e adolescentes a partir de 13 anos. Cada um desses módulos tem 

duração que varia entre 40 e 45 horas de aula.  

Contando com aproximadamente 360 alunos, 10 professores de língua 

inglesa e 2 de língua espanhola, a escola onde os dados foram coletados está 

localizada no bairro do Itaim Paulista, periferia da Zona Leste da cidade de São 

Paulo. O horário de funcionamento é de 2ª a 6ª feira das 8:00h às 22:00h e aos 

sábados das 8:00h às 18:00h. Os horários que concentram maior número de 

alunos são os dos períodos de tarde e noite, além de sábados durante todo o 

dia. A escola possui cinco salas de aula, uma sala dos professores, três 

banheiros masculinos e três femininos, o chamado Espaço Cultural que 

compreende uma cantina, um telefone público, um televisor de 29 polegadas, 

um mural onde são expostos trabalhos de alunos e fotos dos eventos da 

escola, além de uma estante com livros, revistas, fitas de vídeo, DVDs, CDs e 

CD roms. A escola também dispõe de um laboratório multimídia com sete 

computadores e acesso a Internet banda larga para todos os seus alunos, 

professores e funcionários, além de um estacionamento para aproximadamente 

dez carros. 

A seleção dos professores para atuarem na referida escola acontece, 

regularmente, a partir da colocação de anúncio nos principais jornais da cidade 

de São Paulo, convidando-os a participar de um processo seletivo. Este 

compreende análise de currículo, dinâmica de grupo, apresentação de mini-

aula, prova escrita e entrevista no idioma em que o professor deseja lecionar. 
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Nos últimos três anos, vem também acontecendo a contratação de alunos da 

própria escola que, tendo cursado estágios avançados de inglês e/ou espanhol, 

destacaram-se, de alguma maneira, pela fluência no idioma e pelo perfil que a 

escola julga adequado.   

A escolha desse contexto se deu por eu ser coordenadora e professora 

dessa escola de idiomas há sete anos e aí ter verificado, a partir da minha 

prática, o problema que me levou a desenvolver esta pesquisa. 

Conforme mencionado na introdução deste trabalho, ao exercer meu 

papel de coordenadora, percebia que os professores tinham receio de falar 

inglês na minha presença, e muitos, até mesmo, na frente dos próprios colegas 

de trabalho. Percebia, portanto, que a língua inglesa era utilizada unicamente 

como instrumento de trabalho dentro de sala de aula – trancada a sete chaves. 

Intuitivamente, verificava que a concepção de falar bem a língua estrangeira, 

por vezes, funcionava como uma barreira para que os professores exercessem 

livremente suas atividades em língua inglesa. Como formadora de professores, 

decidi, então, realizar um estudo mais aprofundado sobre esse problema, a fim 

de investigar a possibilidade e/ou necessidade de transformação em minha 

prática enquanto coordenadora. 

 

 2.3. Descrição dos Participantes3 

 
 Os participantes desta pesquisa foram a professora-pesquisadora e 

quatro professores da escola descrita acima, que serão apresentados a seguir. 

                                                 
3 A descrição dos participantes desta pesquisa foi feita com base em questões de levantamento de perfil, 
coletadas através do instrumento de coleta dos dados – entrevista semi-estruturada – bem como no meu 
conhecimento a respeito de cada participante, obtido através do contato diário em nosso contexto de 
trabalho.  



 39

É importante ressaltar que os professores da escola são os participantes focais 

desta pesquisa. 

2.3.1. A Professora–Pesquisadora: sou formada em Letras, com 

licenciatura em Língua Inglesa pela PUC/SP, atuando como 

professora há dez anos e como coordenadora de cursos de 

idiomas há sete. Tenho especialização em TESOL4 pela 

Universidade da Califórnia Riverside e atualmente sou 

mestranda do Programa de Lingüística Aplicada e Estudos da 

Linguagem da PUC/SP na área de formação de professores. 

Desde a graduação tive sempre muito interesse nas questões 

relacionadas à pronúncia da língua inglesa e preocupação 

com o ensino e com meu próprio aprendizado. Julgava que 

quanto mais “perfeita” e próxima fosse minha pronúncia em 

relação ao falante nativo – de preferência o americano – 

melhor seria meu desempenho como professora de inglês. Tal 

interesse já se manifestava na graduação quando cumpri, 

além do currículo mínimo obrigatório, vários créditos extras na 

área da fonologia do inglês. Depois, como coordenadora, 

sempre incentivei as professoras da escola a fazerem curso 

de aperfeiçoamento com uma docente da área de pronúncia 

do departamento de inglês da PUC/SP. Meu papel de 

professora de inglês resumia-se, então, em falar bem a língua 

e transmitir, de preferência, o conhecimento fonético aos meus 

alunos. Logo no ingresso do mestrado, fazendo várias leituras, 

                                                 
4 Teaching English for Speakers of Other Languages 
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discussões e reflexões sobre o papel político e social do 

professor, além de integrar-me ao grupo de pesquisa Inclusão 

Lingüística em Cenários de Atividades Educacionais (ILCAE), 

percebi que ter uma pronúncia inteligível era, sem dúvida, 

importante. No entanto, ter a percepção do meu papel de 

professora como um profissional crítico (Pérez Gómez, 1998; 

Kincheloe, 1993; Magalhães, 1998; entre outros) capaz de 

relacionar teoria e prática, de olhar para o meu aluno e 

percebê-lo como um ser sócio-historicamente construído, 

capaz de agir e transformar o mundo em que vive (Moita 

Lopes, 2003), passou a fazer muito mais sentido para mim.  

2.3.2. Professora Silvana5: Trabalha como professora de língua 

inglesa há dois anos, tendo iniciado sua atuação profissional 

aos 16, no mesmo instituto de idiomas em que aprendeu 

inglês e onde trabalha atualmente. Na época em que os dados 

foram coletados, cursava o primeiro semestre de Letras – 

Tradução e Interpretação, na Universidade Ibero Americana 

em São Paulo, mas teve de interromper seus estudos 

acadêmicos no semestre seguinte por motivos pessoais. 

Optou por lecionar em um instituto de idiomas, por falar inglês 

fluentemente e não ter a obrigatoriedade de possuir um 

diploma de nível superior. Participou, e ainda participa, de 

vários cursos de formação de professores oferecidos pelo 

instituto, congressos para professores de inglês, além de 

                                                 
5 Todos os participantes tiveram seu nome verdadeiro alterado por não autorizarem o uso do nome real. 
Dessa forma, os nomes das participantes são fictícios. 
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oficinas e mini–cursos, promovidos por livrarias e editoras de 

materiais didáticos de língua inglesa. Desde o início de sua 

atuação como professora, trabalha de 2ª a sábado no instituto 

de idiomas, lecionando para grupos de crianças, adultos e 

adolescentes. 

2.3.3. Professora Fabíola: Aos 26 anos, formada em 

Processamento de Dados pela Universidade Cruzeiro do Sul, 

em São Paulo, atua como professora de inglês há 1 ano e 

meio no mesmo instituto de idiomas em que aprendeu inglês. 

Trabalha de 2ª a 6ª em uma empresa multinacional, localizada 

na zona sul de São Paulo, como analista de sistemas. Por 

gostar de ensinar e por falar fluentemente a língua inglesa, 

optou por ser professora em suas horas vagas. Uma vez que 

sua disponibilidade de horários para o instituto de idiomas é 

limitada, participa apenas dos cursos oferecidos aos 

professores nos meses de janeiro e julho – meses em que não 

dá aulas no instituto – ficando ausente da maioria das oficinas, 

mini-cursos e palestras oferecidas ao longo do semestre. 

Atualmente possui dois grupos de nível básico e intermediário 

aos sábados das 11:00h às 17:45h. 

2.3.4. Professora Soraia: Apesar de nunca ter pensado em ser 

professora, ingressou nesta profissão após ter sido estimulada 

por seus professores do curso de inglês do instituto de 

idiomas em que aprendeu a língua. Começou então, a dar 

aulas de língua inglesa “para ver como ia ser” e hoje, após 14 
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anos, continua atuando como professora e coordenadora de 

instituto de idiomas, o que a levou a viajar aos Estados Unidos 

para melhor compreender a cultura da língua que ensinava. 

Agora, com 43 anos, já participou de inúmeros cursos de 

formação de professores e coordenadores oferecidos pelas 

escolas em que trabalhou, além de elaborar e conduzir 

oficinas em congressos para professores de inglês.  Quando 

os dados foram coletados, trabalhava como professora de 

adolescentes e adultos e, também, como coordenadora do 

instituto, elaborando aulas e planejando atividades 

pedagógicas. No final de 2005, afastou-se da escola e da 

atividade docente por motivos pessoais. 

2.3.5. Professora Gabriela: Formada em Psicologia pela 

Universidade de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, no 

ano de 2003, a professora iniciou seu trabalho como docente 

devido à necessidade de trabalhar para financiar seus 

estudos, além de sempre sentir vontade de ensinar. Iniciou 

seus estudos da língua inglesa aos 13 anos em uma escola de 

idiomas; aos 17, começou a trabalhar como professora de 

inglês em escolas de ensino infantil e, após um ano, também 

em escola de idiomas, lecionando apenas para níveis básicos. 

Participou de vários cursos e workshops para professores de 

inglês, promovidos pela matriz da franquia do instituto de 

idiomas onde trabalha, referentes à metodologia e ao uso dos 

materiais didáticos do instituto. Aos 23 anos viajou para os 
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Estados Unidos para trabalhar como babá por 13 meses. 

Nesse período, fez cursos de conversação e gramática da 

língua inglesa, além de cursos de inglês voltados para 

negócios e para a cultura dos EUA. Hoje, aos 25 anos, dedica-

se exclusivamente ao ensino de inglês para adultos e 

adolescentes, no instituto de idiomas onde os dados desta 

pesquisa foram coletados, totalizando sete anos de 

experiência como professora de inglês. 

 
 
 

2.4. Instrumento de Coleta de Dados 
 
 Com a finalidade de responder as perguntas desta pesquisa, bem como 

para fazer o levantamento do perfil dos participantes, optei por elaborar uma 

entrevista semi-estruturada.  

Segundo Rizzini, Castro e Sartor (1999:62), o uso de entrevistas 

justifica-se quando um assunto necessita ser aprofundado, ou ainda quando 

não há necessidade de se observar diferentes situações. Diferentemente do 

questionário com perguntas fechadas, as entrevistas semi-estruturadas, ou 

semidirigidas, possibilitam ao entrevistador mudar, excluir e até mesmo 

formular novas questões durante a entrevista. As autoras lembram, ainda, que 

o excesso de intervenções para controlar o conteúdo da entrevista pode 

atrapalhar a coleta, porque impede o surgimento espontâneo de outros temas 

que não aqueles previamente pensados pelo entrevistador. Dessa forma, a 

entrevista semi-estruturada é o instrumento que julguei mais apropriado para 

coletar dados que me propiciassem levantar as representações dos 
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professores, mesmo a partir de questões não diretamente pensadas e 

elaboradas por mim.     

Antes de efetivamente iniciar este estudo, elaborei uma primeira 

entrevista, que usei em uma pesquisa piloto para verificar se as respostas 

obtidas poderiam me levar a responder minhas perguntas de pesquisa. As 

questões dessa entrevista piloto foram posteriormente refinadas, tendo em 

vista as respostas obtidas, bem como as discussões e contribuições dos 

colegas nos seminários de orientação. 

 O instrumento, contando com quinze perguntas, encontra-se no anexo 

de número I. 

 

2.5. Procedimento de Coleta 
  

Em dezembro de 2004, os seis professores de inglês do instituto de 

idiomas onde os dados foram coletados, foram convidados a serem 

participantes da presente pesquisa. Em uma conversa informal e individual, 

falei sobre o problema que me levou a iniciar o Mestrado, as questões que 

estava buscando responder e os objetivos que pretendia atingir. Todos os seis 

professores mostraram-se solícitos e interessados, aceitando prontamente o 

convite.  

No primeiro semestre de 2005 utilizei, então, o instrumento de coleta 

para a obtenção dos dados. Nesse período, no entanto, dois dos professores 

com os quais havia anteriormente conversado já não faziam parte do corpo 

docente da escola: um, por ter ingressado na escola pública, e outro, por ter 

optado por “dar um tempo” e almejar mudar de país. Dessa forma, ficaram 

apenas quatro participantes focais para esta pesquisa. 
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Os dados foram coletados durante o intervalo de uma hora de almoço e 

jantar dos professores, após cada um deles terem assinado a declaração de 

aceite em participar da pesquisa. A coleta aconteceu em dois dias diferentes, 

em função da agenda dos próprios participantes. Utilizou-se um gravador, que 

foi colocado sobre uma carteira de uma sala de aula, onde se realizou a coleta. 

A sala, escolhida aleatoriamente, tinha duas janelas voltadas para uma avenida 

de grande circulação de carros, ônibus e caminhões, o que dificultou, em 

alguns momentos, a transcrição dos dados pelo excesso de barulho vindo da 

rua.  

 A entrevista de cada participante teve em média 18 minutos de duração, 

totalizando 70 minutos de gravação corrida, divididas em duas fitas K7.  

 

2.6. Procedimento e Categoria de Análise dos Dados 

 Os dados foram transcritos e analisados com o objetivo de responder as 

perguntas de pesquisa, já mencionadas anteriormente e retomadas a seguir: 

• Qual a representação que os professores têm a respeito da língua 

inglesa?  

• Qual a representação dos professores a respeito de si mesmos 

como falantes da língua inglesa?  

• Como essas representações dos professores de inglês influenciam 

na construção de suas identidades? 

 Para categorizar os dados, apóio-me em Bronckart (2003:97) quando se 

refere a conteúdos temáticos. Para o autor, todo o texto possui conteúdos 

temáticos, que são definidos como um conjunto de informações explicitamente 

apresentadas através das unidades declarativas da língua natural utilizada, ou 
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seja, informações identificadas através das escolhas lexicais. Bronckart (2003) 

esclarece, ainda, que as informações existentes nos conteúdos temáticos nos 

revelam as representações dos interlocutores, o que, portanto, atende aos 

objetivos desta pesquisa.  

A título de exemplificação, apresento, no quadro abaixo, um excerto do 

texto enunciado por uma das professoras e o conteúdo temático que emergiu 

de suas escolhas lingüísticas.  

Quadro 1: Exemplo de conteúdo temático e das escolhas lingüísticas 

Conteúdo Temático EXCERTO 

Medo de falar errado “... você sempre sente um pouquinho 
de medo se alguém vai falar alguma 
coisa.... às vezes você tá falando 
uma coisa que não é, às vezes você 
não percebe seu erro, mas alguém 
pode perceber. ( Soraia ) 
 

No excerto acima, a professora explicita o sentimento de medo de falar 

errado, modalizado através da escolha lingüística do pouquinho. Esse medo 

surge em oposição ao outro – o falante idealizado e perfeito – que, mesmo ela 

não percebendo, é quem julga e aponta o seu erro. 

   

2.6.1. Tratamento dado aos dados 

Marcuschi (2005) recomenda que a transcrição de uma conversa 

obedeça às normas que melhor se adeqüem aos propósitos da pesquisa, 

devendo sempre ser pertinente aos objetivos do trabalho.  

Os dados foram coletados e transcritos de maneira corrida. Uma vez que 

esta pesquisa procura identificar as questões de representação e identidade 

dos professores, não houve a preocupação em fazer uma transcrição refinada, 
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que mostrasse sobreposição de voz, alongamento de vogal, marcas de pausa, 

entre outras, conforme sugere Marcuschi (2005) pois, para os meus objetivos, 

tal refinamento não seria relevante. 

 

2.6.2. Credibilidade da Pesquisa 

Esta pesquisa foi submetida a discussões em seminários de orientação 

e em diversos simpósios e comunicações, dentre eles o III Fórum do Programa 

Ação Cidadã sediado na PUC/SP, o XXII JELI6 promovida pela APLIESP7 em 

Campinas, o V Seminário de Ensino de Línguas realizado pelo Instituto 

Superior Anísio Teixeira (ISAT) em São Gonçalo, Rio de Janeiro.  

Tais apresentações e discussões me permitiram expor meu trabalho a 

pessoas de diversas localidades e que adotavam diferentes linhas de pesquisa, 

o que me permitiu fazer questionamentos e mudanças em meu projeto ao 

longo destes dois anos de mestrado. 

Em uma primeira análise de dados, considerei diversas possibilidades 

de análise lingüística; entretanto, com o grupo de seminário de orientação, 

decidimos que conteúdos temáticos constituíam-se a categoria que mais se 

adequava aos propósitos desta pesquisa. 

Finalizo aqui este capítulo passando a seguir para a análise e discussão 

dos dados. 

 

                                                 
6 Jornada de Ensino de Língua Inglesa 
7 Associação dos Professores de Língua Inglesa do Estado de São Paulo 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Este capítulo tem como objetivo fazer uma discussão dos dados coletados à 

luz dos estudos abordados no capítulo de Fundamentação Teórica. Para tanto, 

organiza-se da seguinte forma: classificação, análise e discussão dos 

conteúdos temáticos (Bronckart, 2003) que emergem das falas dos 

participantes, a fim de responder cada uma das perguntas de pesquisa 

retomadas a seguir: 

 

01. Qual a representação que os professores têm a respeito da língua 

inglesa?  

02. Qual a representação dos professores a respeito de si mesmos como 

falantes da língua inglesa?  

03.  Como essas representações dos professores de inglês influenciam na 

construção de suas identidades? 

 

 A primeira seção discute, portanto, a questão da representação dos 

professores em relação à língua inglesa, a segunda discute a representação 

dos professores enquanto falantes e usuários da língua inglesa e, finalmente, a 

última seção discute as implicações dessas representações em relação à 

construção da identidade dos participantes. 
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 Feita a análise e a discussão dos dados, encerro este capítulo partindo 

para as considerações finais do trabalho. 

 

3.1. Representações dos Professores em relação à língua inglesa 
 

Partindo da análise das escolhas lexicais dos participantes, apresento 

no quadro abaixo os conteúdos temáticos que emergiram dos dados em 

relação à representação que os professores têm a respeito da língua inglesa. 

Os conteúdos temáticos levantados indicaram a sua organização em dois 

blocos distintos: o primeiro refere-se à relação dos professores com a língua e 

o segundo refere-se à representação que eles têm da língua inglesa no mundo. 

 

3.1.1. Relação dos Professores com a língua inglesa 

 
QUADRO 1: Conteúdos temáticos sobre a relação dos professores 

com a língua inglesa  
 
 
Conteúdos temáticos 

1. A língua inglesa é importante para a vida pessoal 

2. A língua inglesa é importante profissionalmente 

3. A língua inglesa está presente na vida do povo brasileiro. 

4. A língua inglesa proporciona status ao falante 

 

Vejamos, a seguir, a análise dos excertos que justificam cada um dos 

conteúdos temáticos apresentados acima.  

 
 
• A língua inglesa é importante para a vida pessoal 
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No. Excerto Realização lingüística 

1  
“É uma coisa que faz parte do meu dia-a-dia.” (Soraia) 

2  
“É uma coisa que está presente na minha vida o tempo inteiro.” 
(Soraia) 

3  
“... na minha casa conversando com a minha família” (Soraia) 

4  
“Minha família toda fala inglês, meu marido e minha filha” (Soraia) 

5  
“... pra eu ampliar os meus horizontes, pra eu conhecer gente, pra eu 
viajar, sei lá pra expandir não só como profissional, mas assim como 
pessoa também é importante ter o inglês.” (Silvana) 

 

 Percebemos através das escolhas lexicais negritadas acima, tanto nas 

falas da professora Soraia (excertos 1, 2, 3 e 4) quanto na da professora 

Silvana (excerto 5), que ambas parecem se referir à importância, à presença e 

ao uso da língua inglesa em seus cotidianos, mais especificamente em suas 

vidas pessoais e familiares. Esses exemplos apontam para a forma como as 

representações são construídas sócio-historicamente (Moscovici,1961; 

Durkheim, 1898; Minayo ,1994; Celani e Magalhães, 2002; Freire e Lessa, 

2003).  

Alinho-me à visão destes autores quando me volto para o papel atribuído 

à língua inglesa no início do século. Há alguns anos essa consciência sobre a 

importância da língua inglesa não nos parecia tão fortemente percebida pela 

população, tampouco a língua inglesa estava tão presente na vida pessoal e 

familiar de professores de inglês – em especial dos que atuam em regiões 

menos privilegiadas e periféricas – como é o caso dos professores 

participantes desta pesquisa.  

Outra questão que podemos observar nos excertos acima é o papel 

interacional (Vygotsky, 1934/2003) atribuído à língua inglesa em oposição à 

visão estrutural. A visão estrutural entende que a língua é um hábito que deve 
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ser formado através de estímulo, resposta e reforço positivo (Skinner apud 

Williams e Burden, 1997). Quando a professora Soraia diz que minha família 

toda fala inglês ou ainda, conversando com a minha família percebemos que 

suas escolhas lexicais apontam para uma visão de língua como instrumento 

mediador e organizador de si mesma, e de seus familiares, em diferentes 

situações de interação social (Vygotsky, 1934/2003).  

Ainda é possível observar, na fala da professora Soraia, o uso dos 

pronomes eu, meu, minha (excertos 1, 2, 3 e 4) o que indica inerência da 

língua inglesa a ela e à sua família, além de estar presente no seu dia a dia. O 

inglês é parte constituinte da sua vida familiar e não só para fins específicos, 

como a atividade profissional, por exemplo. 

 

• A língua inglesa é importante profissionalmente 
 

No. Excerto Realização lingüística 

1  
“É o meu trabalho” (Soraia) 

2  
“... pra eu ampliar os meus horizontes, pra eu conhecer gente, pra eu 
viajar, sei lá pra expandir não só como profissional, mas assim como 
pessoa também é importante ter o inglês.” (Silvana) 

3  
“É muito importante profissionalmente...” (Fabiola) 

4  
“Eu acho que da maior importância possível, porque se não fosse o 
inglês, eu nem sabia que eu queria ser professora.” (Silvana) 

  

No excerto 1 percebemos que a professora Soraia, ao escolher o verbo 

ser, quando diz É o meu trabalho, coloca sua opinião de forma bastante 

incisiva, não deixando dúvidas sobre o importante papel do inglês em sua vida 

profissional. Tamanha importância pode ser também observada pelo uso do 

pronome possessivo meu e da escolha da palavra trabalho. De forma 
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semelhante, observamos a importância profissional da língua inglesa também 

nos excertos 2 e 3 através das escolhas lexicais como profissional e muito 

importante profissionalmente. Neste último, temos ainda a importância 

profissional sendo enfatizada pelo uso do advérbio de intensidade muito.  

Ainda, o trecho negritado do excerto 3 parece revelar a grande 

importância profissional da língua inglesa para a professora Silvana, uma vez 

que suas escolhas lingüísticas se não fosse e eu nem sabia apontam para o 

inglês como a mola propulsora de sua descoberta profissional. Isto talvez 

indique que a professora realmente considera o inglês importante no mundo 

profissional porque foi graças a esse conhecimento, construído com finalidade 

diversa, que se abriu o espaço que lhe garantiu uma profissão.   

 

 
• A língua inglesa está presente na vida do povo brasileiro 

  

No. Excerto Realização lingüística 

1 “O tempo inteiro você tá andando na rua, você tá analisando o que tá 
escrito pela rua.” (Soraia) 
 

 

 Observando os trechos negritados acima, percebemos a presença da 

língua inglesa no dia a dia da sociedade brasileira, principalmente quando a 

professora Soraia faz a escolha das palavras andando na rua, analisando o 

que tá escrito pela rua. Estas escolhas parecem evidenciar que a língua inglesa 

está marcadamente presente na vida do povo brasileiro, e que não é apenas 

um privilégio de algumas classes sociais, pois a rua – citada duas vezes – é um 

lugar comum a todos, independentemente de classe social, sexo ou raça. Por 

outro lado, partindo do conceito de inclusão discutido por Góes e Laplane 
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(2004) de que todas as pessoas têm direito à plena participação social, 

conforme discutido no capítulo de fundamentação teórica, notamos que o 

inglês não pode ser considerado um instrumento de inclusão na sociedade 

brasileira. Apesar de a língua inglesa estar presente na vida cotidiana do povo 

brasileiro, em inúmeros letreiros, cartazes, nomes de estabelecimentos 

comerciais, entre outros, muitas pessoas não têm o domínio necessário desse 

idioma para ativamente fazer parte das atividades sociais que requerem tal 

conhecimento, restando-lhes, portanto, ficar à margem da sociedade. 

Entendemos, nesta pesquisa, que ficar à margem significa não ter voz nessa 

sociedade, ainda que estejam, fisicamente, inseridos nela.  

 

• A língua inglesa proporciona status ao falante 

No. Excerto Realização lingüística 

1 “Quando você tem a oportunidade de mostrar em algum lugar, assim, 
que você fala e tal, é legal.” (Soraia) 

 

 O excerto acima parece apontar para a satisfação da professora, não só 

em falar a língua inglesa, mas também em ser reconhecida pelo outro como 

falante desse idioma. Interessante notarmos a escolha do verbo mostrar, o que 

indica a importância do outro saber e reconhecer a competência lingüística do 

professor. Tal constatação parece remeter à questão de ideologia e poder que 

permeia o uso da língua inglesa e que, conseqüentemente, valoriza aqueles 

que a dominam.  Outro ponto relevante é o uso, por duas vezes, do pronome 

você. Isto parece indicar a exclusão da própria professora, que não usa, por 

exemplo, o pronome eu para marcar sua presença no discurso.  
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3.1.2 Como os Professores vêem a língua inglesa no mundo 

QUADRO 2: Conteúdos temáticos referentes às representações dos 
professores em relação ao papel da língua inglesa no mundo 

 

Conteúdos temáticos 

1. O inglês amplia horizontes 

2. A língua inglesa proporciona conhecimento e crescimento cultural. 

3. A língua inglesa é a possibilidade de comunicar-se com o mundo. 

 

• O inglês amplia horizontes 

No. Excerto Realização lingüística 

1 “... me ajudou a crescer, foi o que abriu as minhas, as portas para eu 
tá viajando tendo experiência que eu tive nos Estados Unidos, de tá 
passando o que eu passei lá.” (Gabriela) 
 

2 “... pra eu ampliar os meus horizontes, pra eu conhecer gente, pra 
eu viajar, sei lá pra expandir não só como profissional, mas assim 
como pessoa também é importante ter o inglês.” (Silvana) 
 

 

 Nos excertos acima, o domínio da língua inglesa parece ser percebido 

como um passaporte para o sucesso pessoal e profissional. As escolhas 

lingüísticas abriu as minhas, as portas para eu tá viajando, ampliar os meus 

horizontes, conhecer gente, viajar e expandir parecem ter significados bastante 

positivos na fala das professoras, apontando para um mundo de possibilidades 

e crescimento, tanto pessoal quanto profissional, que a língua inglesa pode 

oferecer. 

 

• A língua inglesa proporciona conhecimento e crescimento cultural  

No. Excerto Realização lingüística 

1 “... por eu gostar muito, segundo porque eu acho que te ajuda a 
crescer culturalmente. Eu acho que o aprendizado de um outro idioma 
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te faz querer conhecer os países onde essa língua é falada e 
conseqüentemente conhecer a cultura desse país.” (Fabíola) 
 

2 “Eu acho que o inglês é importante, mas eu acho na comunicação hoje 
em dia, na questão mundial porque eu não vou falar só português 
agora com o mundo inteiro. Eu tenho a possibilidade pela Internet, 
por exemplo, de conhecer gente de todos lugares do mundo e eu  
preciso, precisa ter uma língua que a pessoa que tá lá saiba e eu saiba 
porque ele não vai entender português e eu não vou entender japonês, 
por exemplo. Então eu acho que esse é o papel do inglês, não só, eu 
acho que de comunicação mesmo acabou virando uma língua que 
todo mundo conhece.” (Silvana) 
 

3 “... na minha vida, eu acho que foi assim, só pra o meu crescimento. 
Foi a partir do momento que eu aprendi a língua inglesa que eu 
pude tá pensando em ir para os Estados Unidos e tá, por exemplo, 
não é só para os Estados Unidos, e tá buscando um conhecimento de 
uma cultura nova, de tá experienciando algo diferente né, da nossa 
realidade aqui no Brasil” (Gabriela) 

 
4  “É muito importante profissionalmente porque no mundo que a gente 

vive hoje, com a globalização, tudo, a maior parte da informação que 
você vai buscar na Internet, em TV é inglês, a política, a economia em 
qualquer lugar que você vá se fala em inglês, e é muito importante 
profissionalmente e culturalmente também.” (Fabíola) 
 

  

Nos trechos destacados acima, percebemos a representação de que 

aprender uma outra língua proporciona crescimento cultural e progresso para a 

vida daqueles que a falam, o que seria menos provável de acontecer se o 

falante tem apenas o domínio de sua língua materna. Nos excerto 2 e 4, nos 

quais não aparecem as palavras crescer e crescimento, tal representação pode 

ser inferida pela escolha de falar só português, contrapondo-se a papel do 

inglês ... uma língua que todo mundo conhece, pela professora Silvana, e 

pelo uso de qualquer lugar que você vá se fala em inglês, e é muito 

importante profissionalmente e culturalmente também, pela professora 

Fabíola. Observando-se, no excerto 1, o substantivo ajuda e, no excerto 3, a 

afirmação buscando um conhecimento de uma cultura nova, é possível 

considerar que a questão ideológica talvez seja um fator que, mais uma vez, 

influiu nessa escolha lexical. A palavra ajuda pode levar à interpretação de que 
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quem ajuda é aquele que está em uma posição mais favorecida. Da mesma 

forma, o verbo buscar nos permite inferir a importância e, uma provável 

superioridade da cultura nova. 

Esta discussão vai ao encontro do conceito de ideologia discutido por 

Bakhtin (2004), e compartilhado por Celani e Magalhães (2002), ao dizer que 

toda palavra é ideológica. Em outros termos, para esses autores, assim como 

para nós, nenhuma palavra é neutra ou despida de questões políticas, o que, 

portanto, nos excertos acima, pode apontar para um sentimento de 

inferioridade do povo brasileiro frente à língua inglesa, por reconhecer sua 

hegemonia. 

Sem dúvida, não se pode negar diferenças entre Brasil e Estados 

Unidos, no campo da economia, por exemplo, e principalmente. Tampouco 

negamos a importância de se falar inglês nos dias atuais. Entretanto, o foco 

desta discussão volta-se para a adoração inquestionável da língua inglesa e de 

tudo que vem dos países desenvolvidos, principalmente aqueles que têm o 

inglês como primeira língua. A nosso ver, a língua inglesa deveria ser vista 

como um instrumento que possibilita ação e transformação da realidade 

daquele que a domina e não impor aos usuários uma simples submissão, como 

linguagem hegemônica.  

• A língua inglesa é a possibilidade de comunicar-se com o mundo 

No. Excerto Realização lingüística 

1 “Eu acho que o inglês é importante, mas eu acho na comunicação hoje 
em dia, na questão mundial porque eu não vou falar só português 
agora com o mundo inteiro. Eu tenho a possibilidade pela Internet, 
por exemplo, de conhecer gente de todos lugares do mundo e eu  
preciso, precisa ter uma língua que a pessoa que tá lá saiba e eu saiba 
porque ele não vai entender português e eu não vou entender japonês, 
por exemplo. Então eu acho que esse é o papel do inglês, não só, eu 
acho que de comunicação mesmo acabou virando uma língua que 
todo mundo conhece.” (Silvana) 



 57

 
2 “É muito importante profissionalmente porque no mundo que a gente 

vive hoje, com a globalização, tudo, a maior parte da informação que 
você vai buscar na Internet, em TV é inglês, a política, a economia em 
qualquer lugar que você vá se fala em inglês, e é muito importante 
profissionalmente e culturalmente também.” (Fabiola) 

  

Nos exemplos acima, percebemos que a necessidade e a presença da 

língua inglesa vão além do âmbito nacional, marcadamente nas falas das 

professoras Silvana e Fabíola, ao utilizarem as expressões questão mundial, 

todos lugares do mundo, globalização, Internet, língua que todo mundo 

conhece  para se referir ao papel da língua inglesa nos dias atuais.  

No excerto 1, quando a professora Silvana diz conhecer gente de todos 

lugares do mundo podemos observar que, para ela, saber inglês aponta para a 

possibilidade de conhecimento e integração de pessoas de diferentes lugares 

do mundo. Tal interpretação remete à questão do inglês como língua global 

que, conforme discutido no capítulo de fundamentação teórica, chama a 

atenção para sua posição de destaque, cada vez maior, no mundo dos 

negócios e da tecnologia. 

 

3.2. Representações dos professores a respeito de si mesmos 

como falantes da língua inglesa 

 

Semelhantemente à primeira pergunta de pesquisa, encontramos, 

também, dois blocos principais que se relacionam às representações dos 

professores como falantes da língua inglesa. O primeiro bloco (quadro 3) 

refere-se aos participantes como usuários da língua inglesa, enquanto que o 

segundo (quadro 4) refere-se aos participantes como professores de língua 

inglesa. Ainda neste segundo bloco, percebemos que se sobressaem duas 
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outras categorias: uma que se refere especificamente à língua inglesa, 

portanto, no nível da competência lingüística do professor, e a outra que se 

refere à sua competência pedagógica. 

 

 

3.2.1. Representação dos professores como usuários da língua 

inglesa 

A seguir, discutiremos os conteúdos temáticos que emergiram das falas 

dos professores participantes desta pesquisa, em relação às suas 

representações enquanto usuários da língua inglesa. Vejamos o quadro: 

 
 

QUADRO 3: Conteúdos temáticos das representações dos 
professores enquanto falantes da língua inglesa  

 
Conteúdos temáticos 

1. O nativo é perfeito e o não nativo é sempre inadequado 
 
2. O nativo é a pessoa que avalia o inglês do falante não nativo 

3. O não nativo tem sempre que buscar algo além para se aproximar do nativo 
 
4. Eles se vêem em oposição ao outro 

 

• O nativo é perfeito e o não nativo é sempre inadequado 

No. Excerto Realização lingüística 

1 “Não, eu acho que por eu não ser nativa, você sempre fica 
preocupado se vai tá falando a coisa certa, se vai tá usando a 
pronúncia correta” (Soraia) 
 

2 “... você tenta se aperfeiçoar” (Soraia) 
 

3 “Essa coisa de falar como se fosse um nativo, você quer ser perfeito. 
Então parece que se você não consegue pronunciar alguma coisa, 
você se sente mal.” (Soraia) 
 

4 “Eu penso que tem sempre uma coisa pra você admirar.” (Soraia) 
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5 “... você tenta se aperfeiçoar” (Soraia) 

 
6 “Parece que você sempre... você nunca é ... quando você começa a 

falar com um nativo nas primeiras duas, três palavras que você fala, ele 
já sabe que você não é nativo, entendeu?” (Soraia) 

 
7 “Eu acho que a pronúncia, entoação, é uma coisa que tem que estar 

sempre corrigindo.” (Soraia) 
 

8 “Essa coisa de, os professores de inglês, eles se cobram muito, essa 
coisa de falar como se fosse um nativo, você quer ser perfeito. 
Então parece que se você não consegue pronunciar alguma coisa, você 
se sente mal com isso.” (Soraia) 
 

9 “C: E assim, um nativo não saber a diferença de DO e Does. Ele é 
nativo. O que você acha?” 
F: É, mas eu acho que é o medo das outras pessoas. As pessoas 
acham natural “ah se o cara é americano ou o se o cara é inglês, então 
tá, se ele fala, ele fala porque ele é de lá, então ele sabe.” Então existe 
isso das pessoas, mesmo que elas não entendam, mesmo que elas 
saibam que o cara tá falando errado, “ah não mas é porque usualmente 
ele fala assim como nós brasileiros”, mas ele tá falando melhor do 
que você.” (Fabíola) 
 

10 “C: Você se sentiria ansiosa? 
F: Ansiosa... não sei. Não, ansiosa não. Talvez nervosa.” (Fabíola ) 
 

11 “C: Tá. E você acha que um nativo não fala errado? 
F: Ele fala, fala sim, mas é diferente de você estar aprendendo.”  
(Fabíola) 
 

 

Percebemos no excerto 1, pelo uso do não, que através da negação 

estabelece-se uma comparação dicotômica entre a própria professora Soraia – 

não nativa – e o falante nativo. Pela negação parece existir também um certo e 

um errado, quando afirma que se ela não chegar ao ideal do falante nativo ela 

está errada. Ao explicitar por eu não ser nativa, parece também indicar uma 

relação de causa e conseqüência, ou seja, o fato de não ser nativa tem como 

conseqüência a preocupação de falar a coisa certa e de usar a pronúncia 

correta, o que também pode ser percebido no excerto 2, pela escolha da 

locução verbal tenta se aperfeiçoar.   

Ainda no excerto 1, a seleção lexical de preocupado aponta para a 

oposição da professora em relação ao outro, uma vez que o verbo preocupar 
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demonstra que ela se coloca de maneira negativa em relação ao outro, por isso 

tem a preocupação de falar a coisa certa. Essa oposição e sensação de 

preocupação e inferioridade em relação ao outro – o falante nativo – pode 

também ser observada nos excertos 9 e 11 através do uso da conjunção 

adversativa mas. 

Ao escolher a palavra certa, a professora Soraia, no excerto 1, parece 

apontar novamente para um ser que além de perfeito e idealizado, também 

possui e fala uma língua correta, uma língua que contém tudo em si mesma. 

Logo, qualquer fala que se afaste disso é errada. No excerto 2, o uso do verbo 

tentar mostra que ela está em busca de alguma coisa, que é um esforço para 

um ideal, mas que ela não diz que vai fazer, ela tenta aperfeiçoar, ou seja, seu 

inglês não está correto, não está certo. Ela precisa aperfeiçoar, melhorar, estar 

no caminho, movendo-se em direção ao certo. O mesmo pode ser observado 

no excerto 7, quando a professora diz que tem que estar sempre corrigindo. 

Essa idealização do falante nativo parece também estar presente nos 

excertos 8 e 10, através do sentimento de possível nervosismo e necessidade 

de perfeição. Esse discurso, que é socialmente construído, traz a voz – muito 

freqüente em nosso contexto – que associa os falantes da língua inglesa ao 

correto, ao legítimo, ao mais desenvolvido. Dessa forma, percebe-se que as 

professoras colocam-se em posição de inferioridade, o que provavelmente 

interfere na construção de suas identidades.  

 

• O nativo é a pessoa que avalia o inglês do falante não nativo 

No. Excerto Realização lingüística 

1 “Parece que você sempre, você nunca é, quando você começa a 
falar com um nativo nas primeiras duas, três palavras que você fala, 
ele já sabe que você não é nativo, entendeu? Então assim, tem essa 
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coisa de que é a pessoa que identifica com mais facilidade o seu 
inglês como é que é, assim, se é uma coisa real ou é uma coisa 
artificial.” (Soraia) 
 

2 “... Você sempre sente assim, você falar com um nativo, você sempre 
fica meio preocupado” (Soraia) 

 
3 “Quando você tá aqui você tá lecionando, mas você nunca viajou, você 

nunca se expôs tanto né, ao contato com o nativo, com o falante 
nativo, você fica com aquele medo de achar que você não vai saber 
falar. (Gabriela)  
 

4 “C: Você em relação ao falante nativo se sente inadequada? 
 G: Não  
 
C: Ansiosa. 
G: Sim, um pouco. 
 
C: Por quê? 
G: Justamente por isso que a gente estava falando agora há pouco,  
assim de você está sempre naquela coisa de achar que tem que 
sempre preparando mais achar que não tá bom, que alguma coisa 
não vai sair bem, então,  mas eu acho que é aquela coisa natural, que 
a gente precisa ter, não é uma coisa é ruim.” (Gabriela) 

 
5 “C: Tá. Em relação ao falante nativo de inglês como é que você sente? 

Insegura sim ou não. Eu vou falar algumas coisas sim ou não, e você 
tem que me falar por que. Insegura? 
Si: Não sei se é sim ou se é não. Eu acho que há casos, por exemplo, 
do meu cunhado que às vezes ele liga, minha irmã liga aí ela fica fala 
com ele, fala com ele e aí às vezes eu falo, ele entende e aí a gente fala 
e assim que a gente conversa um pouco, mas daqui a pouco parece 
que ele não tá entendendo mais nada, entendeu, bate aquela dor 
que “Poxa ele não tá entendendo nada do que to falando” ou então 
ele fala alguma coisa que eu demoro pra entender, e aí às vezes eu 
fico um pouco insegura assim de, de falar de uma coisa que eu nunca 
falei com ele, sei lá, de tá vendo alguma coisa na televisão e querer 
comentar e eu fico um pouco com medo dele não saber nada 
daquilo que estou falando...” (Silvana) 
 

6 “... eu tenho receio de não estar falando corretamente, eu tenho receio 
de errar. Principalmente por eu nunca ter viajado para um outro país. 
Por eu nunca ter saído daqui e não saber como é que é falar com um 
nativo, falar o tempo inteiro, eu tenho receio.” (Fabíola) 
 

 

 As questões da oposição do não nativo em relação ao nativo, da 

idealização do falante nativo e da inferioridade do não nativo parecem estar, 

novamente, presentes em todos os excertos acima. 
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 No excerto 1, por exemplo, a dualidade falante não nativo e falante 

nativo é explicitamente marcada pelos termos real e artificial. Ou seja, o 

professor de inglês não nativo será sempre artificial frente ao nativo – real.  

 Conforme já discutido no item anterior, aqui também aparece a questão 

do medo, da inferioridade, da necessidade de se buscar sempre mais para se 

aproximar de um nativo. A nosso ver, essas sensações irão sempre existir até 

que as pessoas comecem a questionar essa representação de falante nativo. 

Caso contrário nos parece que essa busca incessante para chegar aos pés do 

falante perfeito e ideal, se perpetuará por muito tempo. A palavra medo, usada 

duas vezes, assim como as expressões insegurança, bate aquela dor são 

marcas que remetem à questão da inferioridade do falante não nativo em 

relação ao nativo. 

• Eles se vêem em oposição ao outro 

No. Excerto Realização lingüística 

1 “... você sempre sente um pouquinho de medo se alguém vai falar 
alguma coisa.... às vezes você tá falando uma coisa que não é, às 
vezes você não percebe seu erro, mas alguém pode perceber (Soraia)
 

2 “Você falar com um nativo, você sempre fica meio preocupado” 
(Soraia) 

 
3 “Essa coisa de, os professores de inglês, eles se cobram muito, essa 

coisa de falar como se fosse um nativo, você quer ser perfeito. 
Então parece que se você não consegue pronunciar alguma coisa, 
você se sente mal com isso.” (Soraia) 
 

4 “Eu diria que assim, eu num acho que, eu não diria que seria 
totalmente, porque ainda em alguns momentos eu tenho que me 
preparar bem... Então assim, eu não me sentia totalmente à vontade 
se eu não fosse estudar e eu acho que a coisa fica ainda um 
pouquinho mais difícil quando você sabe que você vai estar sendo 
analisada naquilo que você vai tá falando.Então assim, tudo bem, não 
que os alunos não te analisem, mas quando você está fazendo algo pra 
que, de repente, o seu coordenador te analise ou, sei lá, teu diretor 
ou alguém assim, pessoa que tá responsável pra te passar aquilo que 
você teria que tá fazendo em sala de aula, eu acho que fica um pouco 
mais assim, tira um pouco da, da minha, como eu que vou dizer? Eu 
sinto que eu tenho que me preparar ainda mais, pelo o medo assim de 
errar ou de fazer algo que de repente não vai ser bem visto ou que de 
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repente dentro da minha prática, eu acho que é, é legal, mas que na 
verdade não é, ou assim, de tá dentro da metodologia, de tá certinho 
assim, com que eu teria que tá fazendo.” (Gabriela) 
 

5 “... dependendo da pessoa, às vezes, eu ainda fico um pouco com 
medo de falar, por eu achar que eu to falando uma palavra errada, ou 
que, sei lá, que a pessoa não vai entender o meu sotaque, a minha 
pronúncia e tudo isso.” ( Silvana ) 
 

6 “C: Mas por quê? Você acha que ele, falante nativo, sabe mais? 
Si: Não sei, eu acho que, não que eu ache que ele saiba mais do que 
eu, eu acho que, talvez ele não entenda pelo fato de a pronúncia ser 
diferente, ele tá falando de uma forma diferente, ou então colocar as 
palavras de uma forma que ele não entenda. É isso que eu tenho 
medo. De não ser entendida, de não conseguir falar de outra forma 
que ele entenda é que me assusta.” (Silvana) 
 

7 “... eu tenho receio de não estar falando corretamente, eu tenho receio 
de errar. Principalmente por eu nunca ter viajado para um outro país. 
Por eu nunca ter saído daqui e não saber como é que é falar com um 
nativo, falar o tempo inteiro, eu tenho receio.” (Fabíola) 
 

8 “C: Em relação ao falante nativo de inglês. Eu vou colocar algumas 
coisas você coloca sim, não e por quê. 
 
C: Você se sente insegura? 
F: Sim. 
 
C: Por quê? 
F: Sim, pelo o fato de eu, de eu achar que eu vou errar alguma coisa e 
ele falar “Não, você não fala tão bem assim.” (Fabíola) 
 

9 “C: Existe alguma coisa que te deixa insatisfeita em relação a sua 
performance oral?  
F: Existe. Eu fico com medo. Medo de falar. Eu acho que eu poderia 
me desenvolver muito melhor oralmente falando se eu não tivesse 
medo, receio. 
C: E esse medo, esse receio vem de onde? 
F: Vem de falar errado. ... De falar errado e de, de repente falarem 
assim “Poxa, mas você tá há cinco anos estudando e você ainda 
erra, assim?” (Fabíola) 
 

10 “C: E assim, um nativo não saber a diferença de DO e Does. Ele é 
nativo. O que você acha? 
F: É, mas eu acho que é o medo das outras pessoas. As pessoas 
acham natural “ah se o cara é americano ou o se o cara é inglês 
então tá, se ele fala, ele fala porque ele é de lá, então ele sabe”  
Então existe isso das pessoas, mesmo que elas não entendam, 
mesmo que elas saibam que o cara tá falando errado, “ah não mas é 
porque usualmente ele fala assim como nós brasileiros”, mas ele tá 
falando melhor do que você.” (Fabíola) 
 

 

Além das questões do medo, do receio e da inferioridade, já discutidas 

em itens anteriores, nos excertos acima percebemos a forte preocupação com 

o julgamento do outro em relação ao desempenho lingüístico dos professores. 
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Tal constatação, explicitamente marcada pelas expressões destacadas em 

negrito, é bem preocupante pois, se partimos do conceito de que nossa 

identidade é construída através de nossas práticas discursivas em relação ao 

outro (Moita Lopes, 1998), como estariam as identidades desses professores? 

Acredito que possam estar arranhadas em função de suas representações do 

papel do outro. Seja esse outro, nativo, não nativo, coordenador ou ainda 

colega de trabalho.  

Outro ponto relevante, já discutido em outras partes deste capítulo, é o 

uso do pronome você, que aparece por diversas vezes nos excertos 1, 2, 3 e 4. 

Esse você isenta as participantes de qualquer responsabilidade enunciativa, 

pois ao fazerem uso de um você indefinido, as professoras se colocam não 

como se fossem elas, mas outros. Interessante notar, ainda, que essa relação 

se dá a partir do eu, uma vez que a pesquisadora diretamente perguntou como 

elas se sentiam em relação ao falante nativo. Para responder, entretanto, as 

professoras fazem a opção por você, que as distancia delas mesmas, ou seja, 

parecem estar se referindo a qualquer outra pessoa, menos a elas mesmas. 

Percebemos, então, que ao se distanciar e, portanto, não se responsabilizar 

pelo medo, preocupação, as participantes excluem-se do seu papel de 

professora. Dessa forma, abrem mão de suas vozes para falar através de um 

você, indeterminado. 

 

3.2.2. Representação dos participantes em relação à prática 

pedagógica8 de professores de língua inglesa. 

Quadro 4 – Conteúdos temáticos referentes ao nível de competência 
lingüística do professor 

                                                 
8 Referindo-se ao professor de inglês, entendemos neste trabalho que prática pedagógica pressupõe 
competência lingüística. 
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1. Morar num país onde a língua inglesa é de grande importância para o 
professor não nativo 
2. O professor de inglês deve ser capaz de falar a língua inglesa 
3. O professor de inglês não nativo em algumas situações conhece melhor a 
língua que o próprio nativo 
4. O professor de inglês não nativo tem sempre que melhorar sua 
competência oral na língua inglesa para chegar próximo ao nativo 

 
• Morar num país onde a língua inglesa é de grande importância para o 

professor não nativo 
 

No. Excerto Realização lingüística 

1 “... eu sentia [insegurança] antes de ter viajado, antes de ter me 
exposto a tantos falantes nativos me sentia. Mas assim que cheguei, eu 
percebi que eu tava, que eu poderia, que eu conseguia normalmente 
me comunicar com eles, eu acho que é aquele medo né? Quando você 
tá aqui você tá lecionando, mas você nunca viajou, você nunca se 
expôs tanto né, ao contato com o nativo, com o falante nativo, você fica 
com aquele medo de achar que você não vai saber falar. Mas depois 
que eu fui exposta, eu vi que assim, que não é isso, que eu estava só 
pensando porque eu não estava no meio, que eu não estava 
convivendo com isso, então depois, não mais, agora eu me sinto à 
vontade. 
 
C: Mas em relação ao seu coordenador, você se sente insegura? 
G: Olha, não mais também, eu acho que assim isso, essa vivência 
melhorou todas as, em todas essas ...” (Gabriela) 
 
 

2 “... eu tenho receio de não estar falando corretamente, eu tenho 
receio de errar. Principalmente por eu nunca ter viajado para um 
outro país. Por eu nunca ter saído daqui e não saber como é que é 
falar com um nativo, falar o tempo inteiro, eu tenho receio.” 
(Fabíola) 

 
3 “... a gente que aprendeu inglês junto, tá certo que ela morou lá um 

ano, assim de ela falar e eu falar assim “Poxa será que eu um dia vou 
conseguir falar igual?”, sabe, de às vezes ela falar e eu não entender 
e pedir para ela falar de novo. Eu não sei explicar, mas às vezes eu me 
sinto insegura por isso, por eu achar que o Inglês dela é muito, 
muito melhor que o meu.” (Silvana) 
 

4 “C: E por que, que você acha que o inglês dela é muito, muito melhor 
que o seu?  
S: Eu acho, que eu fiquei insegura porque ela foi lá, viveu com as 
pessoas que falam, porque ela nunca sentiu dificuldade e porque eu 
tenho medo de ir e sentir dificuldade ...” (Silvana) 

 
5 “... eu percebi a diferença que teve enquanto eu só lia sobre a cultura 

e ensinava aquilo que estava ao meu alcance de tá podendo passar 
pros alunos quando eu comecei a dar aula. Mas eu percebo que agora 
fica muito mais interessante, os alunos ficam muito mais assim, 
interessados também na aula, quando você traz coisas mais reais né. 
Porque quando você lê, quando você ouve falar e você transmite é uma 
coisa, mas quando você está exposta àquela realidade é muito mais 
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fácil a transmissão do conhecimento. Então aí, eu percebi assim, 
uma diferença bastante grande do resultado com os alunos, do 
interesses deles.” (Gabriela) 
 

  

 Os dados parecem apontar para a necessidade e a importância de se 

morar em um país onde a língua inglesa é a língua nativa. Essa questão pode 

ser vista nos excertos acima; por exemplo, no excerto 1, temos a professora 

Gabriela se referindo a como ela se sentia antes de ter viajado e como ela se 

sente hoje, depois de ter vivido fora do Brasil. Já a professora Fabíola, no 

excerto 2, atribui sua inferioridade justamente ao fato de não ter tido a 

experiência de viajar e falar com o idealizado falante nativo. 

 Nos excertos acima, aparece também a idealização do falante não 

nativo que teve a oportunidade de viver fora do Brasil. Quando a professora 

Silvana diz, referindo-se à sua irmã que morou um ano nos Estados Unidos, tá 

certo que ela morou lá um ano..., eu me sinto insegura por isso, por eu achar 

que o inglês dela é muito, muito melhor que o meu..., percebemos que a 

idealização do falante ideal, passou de falante nativo para o falante não nativo 

que morou fora e que, portanto, é agora visto como superior. Na frase Poxa 

será que eu um dia vou conseguir falar igual? percebe-se o esforço de querer 

chegar a um ideal e uma certa decepção pela incerteza de alcançar um sonho.  

  

• O professor de inglês deve ser capaz de falar a língua inglesa 

No. Excerto Realização lingüística 

1 “É muito constrangedor”. (Soraia) 
 

2 “Eu já participei de workshops que tinham professores da rede pública 
que dão aulas de inglês, então assim, eles são muito desvalorizados 
até nesses ambientes porque eles podem até ter um conhecimento 
grande de uma parte do idioma, mas se eles não conseguem se 
comunicar com a língua inglesa, ninguém dá importância pras 
opiniões que eles dão, então eles ficam meio excluídos, e eu acho 
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que eles se sentem assim também, envergonhados.” (Soraia) 
 

3 “Eu acho que deve ser assim, desconfortável, eu creio que ele deva 
se sentir desconfortável porque você tá ensinando um a língua, você 
teria que tá passando, tanto aquilo que a gente já falou, culturalmente 
falando, você teria que tá passando dados culturais, você teria que tá 
mostrando pro aluno as diferenças na pronúncia e tudo assim, então se 
você não fala, se você não usa o inglês como meio de comunicação pra 
transmitir isso pra o aluno, eu acho que ele deve se sentir 
desconfortável.” (Gabriela) 
 

4 “Eu acho que por ser professor de inglês e não falar é meio frustrado, 
de “Poxa eu ensino esta língua e não consigo falar.” Eu acho que é 
muito mais um sentimento de frustração.” (Silvana)  
 

5 “... eu acho que se você não fala inglês e você dá aulas de inglês, 
você não domina. Eu acho que você tem que falar.” (Fabíola) 
 

6 “... eles podem até ter um conhecimento grande de uma parte do 
idioma, mas se eles não conseguem se comunicar com a língua 
inglesa, ninguém dá importância pras opiniões que eles dão, então 
eles ficam meio excluídos, e eu acho que eles se sentem assim 
também, envergonhados.” (Soraia) 

 
7 “Eu acho que deve ser assim, desconfortável, eu creio que ele deva se 

sentir desconfortável porque você tá ensinando um a língua, você teria 
que tá passando, tanto aquilo que a gente já falou, culturalmente 
falando, você teria que tá passando dados culturais, você teria que tá 
mostrando pro o aluno as diferenças na pronúncia e tudo assim, 
então se você não fala, se você não usa o inglês como meio de 
comunicação pra transmitir isso pra o aluno, eu acho que ele deve se 
sentir desconfortável.” (Gabriela) 
 

8 “Eu acho que por ser professor de inglês e não falar é meio frustrado, 
de “Poxa eu ensino esta língua e não consigo falar.” Eu acho que é 
muito mais um sentimento de frustração.” (Silvana) 
 

9 “Eu acho que ele deve se sentir um peixe fora d’água, porque é 
complicado você ensinar uma coisa que você não domina, porque 
eu acho que se você não fala inglês e você dá aulas de inglês, você 
não domina. Eu acho que você tem que falar.” (Fabíola) 
 

 

Através das escolhas lexicais destacadas acima percebemos 

acentuados sentimentos negativos em relação ao professor de inglês que não 

fala a língua inglesa. Palavras como constrangedor, desvalorizados, ninguém 

dá importância, envergonhados e frustração apontam para o distanciamento do 

que seja um professor ideal. Em alguns momentos ao dizerem ficam meio 

excluídos, deva se sentir desconfortável, é meio frustrado, parece-nos uma 
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tentativa de atenuar a real opinião das professoras em relação ao professor 

que não fala a língua inglesa.  

Percebemos, nos excertos de número 2 e 9, a questão da exclusão 

profissional desses professores que não dominam a língua inglesa. No excerto 

2, parece que a professora Soraia usa a palavra meio na tentativa de suavizar 

a situação de exclusão do professor. Já no excerto 9, a professora Fabíola usa 

a expressão um peixe fora d’água, para se referir ao provável sentimento do 

professor que não fala inglês e dá aula de inglês. Essa expressão aponta para 

um profissional que se sente fisicamente fora do seu ambiente de trabalho. 

Para nós, a questão da exclusão vai ainda além da exclusão física do contexto 

profissional do professor. O fato de um professor não falar inglês tira-lhe o 

direito à voz em sua própria categoria profissional, o que significa dizer que ele 

não tem o direito de expressar suas opiniões, discuti-las, nem de transformar a 

si mesmo, e à sua realidade. Por não falar inglês, o que resta àquele professor 

de língua inglesa que possui diploma universitário e geralmente é licenciado 

também em língua portuguesa, é dedicar-se à docência desta última e, 

somente em caso de necessidade, aceitar ofertas de aulas de inglês para 

cobrir seu orçamento. Dessa forma, o professor não se sente responsável por 

ensinar a língua inglesa, pois essa disciplina acaba sendo considerada como 

um “bico” ou um “tapa buracos”, popularmente falando.  

 Novamente percebemos a representação da valorização da habilidade 

oral bastante presente na fala dos professores acima. Conforme já discutido 

anteriormente neste trabalho, o professor acredita que tem de falar como um 

nativo; logo, o fato de ele sequer falar a língua que ensina o destitui do poder e 

da profissão de ensinar.  
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 Isso pode remeter, também, ao papel do professor visto pela perspectiva 

behaviorista, uma vez que o professor deveria ser o profundo conhecedor de 

tudo aquilo que iria ensinar, deveria ser o modelo a ser seguido, o detentor do 

saber. Como então seguir um modelo que não domina totalmente o conteúdo? 

Como então seguir um modelo que não é perfeito? Essa visão pode ser 

percebida no excerto 9, no qual a professora Fabíola explicita através de suas 

escolhas lingüísticas, ser complicado ensinar algo que não se domina.  

Interessante notar que, em nenhum momento, questiona-se o para que, 

ou por que o professor deva falar a língua inglesa fluentemente. Nos excertos 

acima, parece que não há indícios de reflexão ou preocupação das professoras 

em relação aos objetivos de diferentes cursos que um professor de inglês pode 

ministrar. Se voltarmos o nosso olhar aos cursos, oferecidos no mercado, de 

inglês com objetivos específicos – o de inglês instrumental com foco na 

habilidade de leitura, por exemplo –, a habilidade oral do professor não seria 

necessariamente quesito fundamental para que ele pudesse lecionar em tais 

cursos, tampouco indicaria falta de competência lingüística para ministrar as 

aulas. 

 Esta discussão não pretende negar a importância de um professor de 

inglês ter proficiência oral no idioma. O que aqui se discute é a necessidade de 

se questionarem as representações socialmente construídas ao longo da 

história, a fim de transformá-las. Se observarmos a propaganda referente a 

cursos de idiomas presentes na mídia, por exemplo, percebemos claramente a 

profunda – e quase única – ênfase na questão do ensino da oralidade. 

Percebe-se mais uma vez, nesse contexto, a questão ideológica, pois a língua 

inglesa assume um papel de mercadoria, de negócio lucrativo (Rajagopalan, 
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2004) num mundo capitalista, onde nos parece que falar, não importa o que, 

para quem e onde, é imprescindível – para ocupar um espaço na vitrine do 

mercado de trabalho. 

  

• O professor de inglês não nativo em algumas situações conhece 
melhor a língua que o próprio nativo 

 
No. Excerto Realização lingüística 

1 “... o que eu acho engraçado de falar com um nativo, é que o nativo se 
ele fica sabendo que você é professora de inglês, ele também fica, às 
vezes, incomodado pela mesma coisa, porque assim, é, você sendo 
professor, você pode até não ter a mesma fluência ou a pronúncia que 
ele tem, mas você às vezes fala de uma maneira mais, de uma 
forma mais correta do que ele, então isso é uma coisa que também 
acaba acontecendo. E eles acabam falando isso pra você.” (Soraia) 
 

 

 Interessante notar, no excerto acima, a primeira e única vez em que um 

participante reconhece que o falante não nativo apresenta algum tipo de 

vantagem ou superioridade em relação ao falante nativo. Ao mesmo tempo em 

que o falante não nativo se preocupa com o julgamento do falante nativo, o 

contrário também acontece, segundo o reconhecimento da professora Soraia, 

quando um nativo tem conhecimento de que está falando com um professor de 

inglês. Ou seja, podemos talvez inferir que o falante nativo tenha construído a 

representação de que o professor de inglês seja uma pessoa instruída, 

estudiosa e provavelmente conhecedora do sistema lingüístico melhor do que 

ele mesmo, que adquiriu sua língua por ter sempre sido exposto a ela. 

 

Quadro 5 - Conteúdos temáticos das representações sobre a 
competência pedagógica do professor  

 
Conteúdos temáticos 

1. O professor não pode cometer erros gramaticais. 
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2. O professor que ensina a cultura do idioma que leciona agrega mais 

sentido ao aprendizado do aluno 

3. O professor deve ser comprometido 

4. O professor deve estar em constante busca do melhor para o aluno 

5. O bom professor é aquele que transmite o conhecimento de forma 

sistematizada 

6. O professor com mais experiência é melhor que o professor com menos 

experiência 

7. O professor ideal é aquele que é previsível e sabe tudo 

 

• O professor não pode cometer erros gramaticais 

No. Excerto Realização lingüística 

1 “... o meu medo é de errar na parte de gramática de, como eu já disse, 
de errar em tempos verbais, em falar no presente e eu estou 
falando no passado e confundir.” (Fabíola) 
 

 

 Parece estar presente, no exemplo acima, a representação de professor 

ideal que nos remete não à visão de que o professor constrói conhecimento 

junto com o aluno e que o erro faz parte do processo de ensino-aprendizagem 

(Vygotsky, 1934/ 2003), mas a de que o professor deve saber tudo, de que é o 

único responsável pela aprendizagem do aluno, um modelo perfeito a ser 

seguido, e que, portanto, não pode cometer erros. Assim sendo, uma das 

possíveis implicações que percebemos através da fala da professora é que, por 

sentir medo e cobrar-se excessivamente em relação à sua perfeição na língua 

inglesa, ela pode deixar de atuar como uma profissional cidadã, ou seja, ela 

pode deixar de questionar, criticar e se fazer presente em diversas situações 

profissionais. 
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• O professor que ensina a cultura do idioma que leciona agrega 
mais sentido ao aprendizado do aluno 

 

No. Excerto Realização lingüística 

1 “Pra poder situar o aluno, pra poder da um sentido, pra poder mostrar 
para ele ou pelo menos trazer alguma coisinha pra ele de, do local, 
por exemplo, você esta ensinando a língua inglesa né? Então assim, a 
gente tá falando o inglês americano, então tem algumas coisas que 
você pode tá acrescentando na tua aula pra ajudar com que aquilo vá 
fazer sentido pro aluno. Aquilo que vai mostrar um pouquinho da 
realidade.” (Gabriela) 
 

 

A escolha das palavras poder dar um sentido aponta para uma 

preocupação da professora em levar em consideração a realidade do aluno, a 

fim de que o aprendizado faça sentido para ele. O papel do professor parece 

estar mais ligado a um professor mediador, ou seja, aquele que medeia a 

construção de conhecimento, aquele que reconhece o valor cultural da língua, 

levantando a possibilidade de se falar também de outras coisas, que não as 

estritamente ligadas às questões lingüísticas. 

 

• O professor deve ser comprometido 

No. Excerto Realização lingüística 

1 “... eu acho que posso dizer que assim, eu acho que eu tenho um 
comprometimento, então que eu tento fazer da melhor forma 
possível...” (Gabriela) 
 

 

 No exemplo acima, a preocupação com as qualidades referentes a um 

bom professor parece distanciar-se da questão puramente lingüística e voltar-

se para a questão do reconhecimento da importância do papel social do 

professor. Isto é, para desempenhar seu papel, seja dentro de uma ou de outra 

perspectiva de ensino-aprendizagem, é necessário ter comprometimento, fazer 
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da melhor forma possível. Contudo, somente pelo excerto acima, não é 

possível compreender ou discutir o que significa comprometimento para a 

professora. 

  

• O professor deve estar em constante busca do melhor para o aluno 

No. Excerto Realização lingüística 

1 “... pesquisando mesmo, então, indo pra internet pesquisar, ou ler ou 
assim, principalmente trazer coisas, coisas autênticas, que acho que 
isso ajuda bastante até pra você, facilita na hora de você passar pra os 
alunos, ajuda na tua prática, ajuda você fazer os alunos, é mais rápido 
pra os alunos, se localizarem o que você tá falando, o que que é que 
você tá tentando passar.” (Gabriela) 
 

 

 A realização lingüística do excerto acima aponta para a necessidade do 

professor de também se integrar e fazer uso de instrumentos que possibilitem 

sua inserção nesse mundo globalizado. Dessa forma, o que nos parece é que a 

professora Gabriela, neste excerto, não tem uma visão de conhecimento como 

algo sedimentado, rígido e imutável. Outra preocupação da professora, quando 

menciona a necessidade de trazer coisas autênticas, parece ser a de 

aproximar o aluno de um aprendizado de inglês, conectado com o mundo real e 

não somente baseado em livros didáticos, que, muitas vezes, têm como foco 

principal o ensino da estrutura da língua.    

  

• O bom professor é aquele que transmite o conhecimento de forma 
sistematizada 

 
No. Excerto Realização lingüística 

1 “C: Então quando você fala assim, em transmitir pra o aluno, o que você 
quer dizer com isso?  
G: Ensinar. De ensinar tanto, sei lá, a parte gramatical como, a parte 
prática daquilo, com aquilo que, aonde que ele vai tá usando aquilo na 
vida dele. Então, eu, por isso que eu acho que facilita muito, 
dependendo da metodologia que você tá usando, se você vai 
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transmitir, se você vai ensinar algo pra o aluno, é mais fácil quando 
você tem algo que tá, de alicerce, algo que te, te ajude a colocar pra 
o aluno naquela situação pra que você ensine e não só você tá 
falando daquilo, sem tá clareando, demonstrando aquilo pra o aluno, 
sem ele tá visualizando.” (Gabriela) 
 

2 “As pessoas acreditam muito que o professor de escola pública de 
inglês não entende nada. E, poxa, eu acho que dá pra aprender inglês, 
você precisa pegar uma pessoa que consiga transmitir, sei lá, que 
tenha uma metodologia, e aí era essa a minha idéia, de tentar mudar 
essa visão que os alunos já têm mesmo porque, eu ainda tenho um 
pouco de medo de que eles rejeitem as nossas aulas.” (Silvana) 

 
3 “Agora eu ainda fico meio insegura em falar mais, em dar mais 

informações que eu sei, com medo de estar falando demais e de 
estar atropelando as coisas.” (Fabíola) 
 

 

  A questão de se ter uma metodologia, uma aula sistematizada e 

organizada para transmitir o conteúdo parece estar bastante presente nos 

excertos acima. Essa sistematização parece ser entendida pela professora 

Gabriela, no excerto 1, como um alicerce, ou seja, um porto seguro no qual ela 

pode se apoiar. No entanto, a questão que nos parece importante levantar é se 

existe alguma preocupação dos professores em relação às questões teóricas 

que embasam a metodologia x, y ou z. Ou seja, questionamos se o professor 

segue determinada metodologia apenas porque é “legal” e os alunos se 

divertem, ou porque, além de reconhecer a necessidade de sistematizar o 

conhecimento junto com o aluno, está também preocupado com o seu papel de 

contribuir para a formação de um cidadão crítico? Ou ainda, caso venha a 

trabalhar em uma escola que não tenha uma “metodologia própria” o que 

fazer? Qual seria o seu papel enquanto professor? Em que basearia suas 

ações?  

Concluindo, a realização lingüística e o conteúdo temático apontados 

aqui, parecem nos mostrar que o professor se preocupa mais com a questão 

de seguir uma metodologia – e que isso lhe dá segurança – do que com a 
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possibilidade de transformar sua ação pedagógica frente às necessidades dos 

alunos em sala de aula. 

 
• O professor com mais experiência é melhor que o professor com 

menos experiência  
 

No. Excerto Realização lingüística 

1 “... quando eu fui no congresso, no Braz Tesol, que eu reparei assim, 
quer dizer eu tava sozinha, com um monte de professora que eu não 
conhecia e aí gente tinha que debater sobre o que eles estavam falando 
que era sobre o ensino infantil e tal, e tava todo mundo falando inglês, 
eu também tava falando Inglês, só que eu não tinha uma experiência 
como professora. Então assim, eu sentei com uma senhorinha que 
tinha bastante de experiência e uma outra menina, que também já 
dava aula há bastante tempo. Então eu só ouvi, entendeu?  
Praticamente não falei nada e daí, eu talvez me senti um pouco, mas 
não pelo o meu inglês, mas aquela situação que eu não tinha 
experiência, eu não sabia e não sabia o que falar. Eu acho que foi 
bom porque eu escutei bastante de coisa que eu, que eu uso, que elas 
falavam do dia-a-dia delas que foi importante pra mim, mas que eu 
simplesmente não participei.” (Silvana) 
 

2 “... eu acho que eu não tinha muita coisa pra falar, entendeu? 
Quando eu falava alguma, elas já tavam muito careca de saber. Elas 
já sabiam daquilo há muito tempo, então não era interessante para 
elas ficarem me ouvindo” (Silvana) 

 
3 “C: E quem que pode ajudar você, construir este alicerce que você 

falou? 
G: Você diz, por exemplo, na escola? 
 
C: Na escola ou na sala de aula? 
G: Ah eu acho que os nossos coordenadores.  Eu acho que assim, vem 
muito, vem do conhecimento da experiência, eu acho que tudo isso 
que eu estou querendo tanto, eu acho, eu acho que eu só fui 
conseguindo com experiência. Então eu acho que quando aqueles 
que têm mais experiências, que nos transmitem pra gente, eu acho 
abre, parece que clareia assim, vai abrindo aquilo que eu de repente, 
eu, nossa tava pensando tanto tempo o que eu poderia fazer pra 
ensinar, sei lá, esse tópico, e aquela pessoa que tem mais 
experiência de repente nem falando daquele mesmo tópico, mas 
falando de uma outra coisa me clareia, pra que eu pense uma outra 
coisa diferente, pra aquilo que tava pensando tanto tempo e não 
conseguia, mas eu acho que isso vem muito da experiência.” 
(Gabriela) 
 

  

 A questão da necessidade e da importância de se ter experiência, 

revelada nos excertos acima, parece também apontar para uma possível forma 

de o professor justificar o fato de se camuflar e de deixar de exercer seu papel 



 76

de profissional crítico.  Percebemos, nos excerto 1 e 2, que a professora 

Silvana parece praticamente se isolar ou anular, em uma situação de prática 

profissional – congresso de professores de inglês – por acreditar que por não 

ter experiência, não sabia ou não tinha nada para contribuir em uma discussão 

com professores mais experientes. Novamente, percebemos a necessidade de 

se entender e discutir certas representações construídas e fortemente 

arraigadas aos educadores, para que estes se assumam como cidadãos e 

sejam efetivamente atuantes na sociedade. 

 Já a professora Gabriela parece apontar para a questão da experiência 

como algo um pouco mais positivo, pois tudo que ela vem tanto querendo, ela 

só foi conseguindo através da experiência. Entretanto, parece-nos não deixar 

de endeusar o ser mais experiente para tentar aproximar-se dele.  

O que nos preocupa é a falta de reconhecimento das potencialidades 

das professoras antes de chegarem a ser professoras experientes. Além disso, 

fica a dúvida: será que chegarão a reconhecê-las, tendo como modelo um ser 

idealizado? O que se entende por par mais competente, mais experiente? 

Aquele que transmite experiência, ou aquele que ajuda a construir experiência 

tanto para si quanto para o outro? Infelizmente, não temos muitos dados para 

justificar tais questões, mas por escolhas lexicais como aqueles que têm mais 

experiências, que nos transmitem pra gente temos indícios de que o par mais 

experiente é aquele que se encontra em uma posição superior por saber mais 

e que, portanto, apenas deposita sua experiência no par “menos competente”.  

 

• O professor ideal é aquele que é previsível e sabe tudo 

No. Excerto Realização lingüística 



 77

1 “Eu tenho professor assim, eu acho que, na questão de, assim uma 
professora modelo que eu acho que é a professora das professoras, 
ela sabe muito, eu acho a Sandra9, sempre foi o espelho. Desde que, 
antes de eu entrar aqui até que não, mas desde que eu comecei a fazer 
treinamento com ela, que a gente preparava aula, eu acho assim que 
ela sabe muito. Ela sabe exatamente o que dá certo e o que não dá 
certo. E é assim que eu quero ser, sabe?” (Silvana) 
 

   

Através das escolhas lingüísticas feitas no excerto acima, parece que a 

figura de professor ideal está relacionada àquele professor que é previsível e 

que, portanto, sabe muito, ou melhor, sabe tudo. Isto nos remete, novamente, à 

visão behaviorista de ensino-aprendizagem que tem, no papel do professor, 

justamente esse professor que sabe tudo, ou seja, um professor que tem em 

seu trabalho uma via de mão única – por saber tudo, ele ensina tudo – cabendo 

ao aluno apenas receber, sem questionar, o conteúdo ensinado. 

 Ao dizer é assim que eu quero ser, a professora Silvana parece estar 

reproduzindo mais uma representação, sócio-historicamente construída e, 

talvez, até vivida por ela enquanto aluna. Portanto, esse é o seu referencial de 

professor ideal. Parece, ainda, importante levantar a questão de que, apesar da 

relevância de se questionarem e transformarem as representações socialmente 

impostas, isso não se consegue com um simples toque de mágica, o que nos 

indica, portanto, a necessidade de maior oferta de cursos de formação crítica 

para professores.   

 
 

3.3. Conclusão da Análise 
 

A partir dos resultados apresentados na análise voltamos, agora, o 

nosso olhar para a terceira e macro questão desta pesquisa: como essas 

                                                 
9 Nome fictício  
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representações dos professores de inglês influenciam na construção de suas 

identidades? 

Os dados puderam revelar que as representações dos participantes 

desta pesquisa em relação à língua inglesa apontaram, dentre outras 

características, para uma língua de inserção no mundo, que abre portas para o 

mercado de trabalho e que está ligada à questão cultural. 

 Com relação à identidade construída como falante da língua inglesa, 

percebemos que há dois tipos de representações: aquelas que são 

concernentes ao falante como professor e o outras como usuário comum. E 

que, como professor, as representações relacionam-se à competência 

pedagógica ou à competência lingüística. Este trabalho registra representações 

que os professores têm a respeito da língua inglesa como uma língua 

hegemônica. Revela também os papéis que eles se atribuem como 

professores, e como usuários da língua, apontando para uma posição de 

desprestígio e de desconforto em relação aos falantes nativos.  Verbos como 

buscar, substantivos como medo – conforme já discutido – são escolhas 

lexicais relevantes para a sinalização de uma provável posição de inferioridade 

que os participantes, por vezes, assumiam frente à língua estrangeira – o que, 

a nosso ver, tem profundas implicações para a construção de suas identidades.   

 Dessa forma, concluo que a construção da identidade do professor de 

língua inglesa parece ser sempre estabelecida numa relação de “falta de”. 

Apesar de ser a língua inglesa reconhecida como de grande importância para 

esse mundo globalizado, e de terem as pessoas que falam inglês vantagens no 

mercado de trabalho, por exemplo, o professor de inglês sempre se coloca 
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numa posição de ainda ter que chegar lá, o que parece deixar suas identidades 

profissionais arranhadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 

Nesta parte do trabalho pretendo tecer algumas considerações acerca da 

pesquisa. Para tanto, retomo o objetivo deste estudo, bem como as perguntas de 

pesquisa e a análise das respostas encontradas. Em seguida, teço alguns 

comentários sobre as possíveis contribuições desta investigação para a área de 

Lingüística Aplicada, bem como para a linha de Linguagem e Educação e, mais 

especificamente, para a Formação de Professores. Finalmente, apresento as 

limitações deste trabalho e a possibilidade de pesquisas futuras. 

Conforme descrito no capítulo de Introdução, cheguei ao LAEL com a 

intenção de desenvolver um curso relacionado ao ensino de pronúncia para 

professores, pois, assim como muitos professores de inglês, eu também 

acreditava que o bom professor de língua era aquele que se comunicava como os 

falantes nativos, e que, portanto, deveria ter uma pronúncia perfeita. Entretanto, 

após discutir com minha orientadora e já estar cursando diversas disciplinas do 

programa de Mestrado, percebi que, além de o LAEL não ser um espaço para 

desenvolvimento de cursos, mas sim de pesquisas, existia algo além dessa 

vontade – ou até mesmo necessidade – dos professores de inglês de querer ter 

uma pronúncia perfeita. 
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Dessa forma, iniciei este estudo partindo das seguintes perguntas de 

pesquisa: Qual a representação que os professores têm a respeito da língua 

inglesa? Qual a representação dos professores a respeito de si mesmos como 

falantes da língua inglesa? Como essas representações dos professores de inglês 

influenciam na construção de suas identidades?  

Apoiando-me nos conteúdos temáticos, tais como propostos por Bronckart 

(2003), pude verificar que as representações dos professores voltam-se para uma 

posição de desprestígio e desconforto deles mesmos em oposição ao falante 

nativo.  Suas identidades são, portanto, construídas nessa relação entre a busca 

de algo idealizado e a freqüente falta de algo para se atingir esse ideal. 

Dessa forma, a análise apontou para representações da necessidade de 

perfeição – e conseqüente frustração ou desapontamento – dos participantes – 

não nativos – em relação ao falante nativo, principalmente porque os participantes 

construíram a visão de que professores devem se aproximar o máximo possível 

do falante idealizado. Outro aspecto que apareceu na análise foi a forte influência 

do inglês como língua hegemônica na construção das representações e das 

identidades dos professores.  

Na trajetória desta minha pesquisa pude, também, desconstruir, refletir 

criticamente e reconstruir minhas próprias representações sobre o ensino de 

pronúncia. Hoje, como coordenadora que seleciona novos professores e que 

também se ocupa da formação de professores, preparando, dentre outros, cursos 

de fluência oral, volto-me para a idéia inicial que me trouxe a esta pesquisa. Após 

esta minha investigação consigo ver a necessidade de se desenvolverem cursos 

de pronúncia voltados, não apenas para uma mera decodificação de símbolos 
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fonéticos, mas também para uma visão de linguagem como prática social, 

levando-se em consideração questões ideológicas que permeiam o aprendizado 

da pronúncia. Dessa forma, o professor poderá posicionar-se criticamente e 

perceber o movimento de construção de sua identidade em relação à segunda 

língua. 

 Uma vez que a Lingüística Aplicada ocupa-se do estudo das 

questões de linguagem no mundo, percebo a contribuição deste trabalho para a 

área, na medida em que foi realizado um estudo sobre as escolhas lexicais de 

professoras de inglês e essas escolhas revelaram, pelos conteúdos temáticos aqui 

entendidos como suas representações, matizes ideológicos da construção de suas 

identidades profissionais. Considero, também, que este trabalho é uma 

contribuição para a linha de Formação de Professores, pois os resultados 

permitem que aqueles que lidam com as questões de ensino aprendizagem – mais 

especificamente com os contextos de formação de professores de língua 

estrangeira – possam refletir sobre suas práticas enquanto professores 

formadores e, a partir daí, propor mudanças. Finalmente, para o grupo de Inclusão 

(ILCAE), acredito que este trabalho também traga contribuições, por se tratar de 

pesquisa sobre as questões de linguagem que mostram como o professor pode se 

incluir ou excluir da sua prática profissional, assumindo-se como agente ou 

sujeitando-se a questões de uma língua, no caso, hegemônica. Sem dúvida, este 

trabalho também provocou mudanças em mim, tanto como professora quanto 

como coordenadora pedagógica, pois, conforme já discutido anteriormente, 

comecei a voltar meu olhar para cursos e oficinas oferecidos aos professores com 

que trabalho. A partir dessa reflexão passei a preparar ações formadoras que não 
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só privilegiassem a transmissão de técnicas e receitas para serem aplicadas em 

sala de aula, mas também que os fizessem refletir sobre seus papéis de 

professores, de educadores. 

Considerando estas contribuições para a área de Lingüística Aplicada, para 

a linha de Formação de Professores, para o grupo de pesquisa ILCAE e também 

para a minha atividade profissional, acredito que este estudo teve resultados 

positivos. Entretanto, olhando retrospectivamente para o meu trabalho, vejo que 

ele poderia ter se desenvolvido em outras direções. O fato de eu não ter me 

dedicado a verificar a relação das representações dos professores com seu efetivo 

trabalho em sala de aula, foi uma opção consciente. O recorte adotado foi 

adequado para este estudo, considerando-se que, além da limitação do tempo, os 

dados respondiam as perguntas de pesquisa. Entretanto, hoje acredito que eu 

poderia voltar meu olhar também para a sala de aula, através de gravações em 

vídeo, por exemplo, e tentar estabelecer relações entre as representações dos 

professores e suas práticas pedagógicas. Isto me levaria, inclusive, à necessidade 

de sessões reflexivas para discutir as representações dos professores.  

Desta forma, vejo que esta pesquisa indica a possibilidade de trabalhos 

futuros, pois a reconheço no meio de um processo que poderia apontar para um 

ciclo de reflexão crítica, de discussão de problemas, teóricos e práticos, com suas 

implicações e possíveis reconstruções.  
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ANEXOS 
 
 
 
ANEXO 1 - Entrevista Semi-estruturada 
 

01. Qual a sua formação como professor de Inglês? 

02. Há quanto tempo você leciona Inglês? 

03. Que tipo de escola você leciona? Por que? 

04. Que tipo de escola você gostaria de lecionar? Por que? 

05. Por que você se tornou professor de Inglês? 

06. Qual o significado/ importância da Língua Inglesa? 

07. Qual o significado/ importância da Língua Inglesa na sua vida? Por que? 

08. Você se sente totalmente à vontade para falar a Língua Inglesa? Por que? 

09. Como você acha que um professor de Inglês que não fala a língua Inglesa se sente 

em diferentes contextos? 

10. Você já passou por alguma situação em que se sentiu excluído como professor de 

Inglês? Se não, conhece alguém? Que situação? 

11. Em relação a um falante nativo de Inglês como você se sente? 

Inseguro?  (    ) Sim (    ) Não Por que? _______________ 

Inadequado?  (    ) Sim (    ) Não Por que? _______________ 

Ansioso?  (    ) Sim (    ) Não Por que? _______________ 

Desconfortável? (    ) Sim (    ) Não Por que? _______________ 

 

12. Você tem preferência e/ou repudia por algum tipo de sotaque da Língua Inglesa? 

Qual? Por que? 

13. Existe alguma coisa que te deixa insatisfeito em relação à sua performance oral? O 

que? 

14. Você se preocupa com o ensino da cultura da língua Inglesa em suas aulas? Por 

que? Quais aspectos? Exemplos. 

15. Como você é hoje como professor de Inglês e como você gostaria de ser? Por que? 
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ANEXO 2 - ENTREVISTA DA PROFESSORA  FABÍOLA – 13 minutos 
 
C: Qual é o seu nome? 
F: Fabiana Gonçalves Cabral. 
 
C: Qual é a sua formação como professora de Inglês? 
F: Eu estudei cinco anos, o curso que todos os alunos freqüentam, não fiz nenhum curso pra 
formações de professores. 
 
C: E você fez algum treinamento na escola que você trabalha ou alguma coisa? 
F: Fiz. Antes de eu começar dar as aulas que eu comecei com o livro básico, eu assisti às 
aulas de um professor mais experiente. 
 
C: Há quanto tempo que você dá aula de Inglês? 
F: Um semestre. Seis meses. 
 
C: Que tipo de escola você da aula? 
F: Escola de idiomas. 
 
C: E por que? Por que você escolheu escola de idiomas pra dar aula? 
F: Na verdade por eu gostar de estudar inglês, eu acho que  tive vontade de dar aulas pra 
praticar o meu inglês, e eu acho que isso só seria possível numa escola de idiomas, não 
numa outra escola, que não seja de idiomas. 
 
C: Você teria vontade de dar aula em algum outro tipo de escola? 
F: Não. 
 
C: Por que não? 
F: Porque eu não quero ser, eu não sou, eu não quero ser professora, eu não quero ter essa 
profissão pro resto da minha vida, é uma segunda opção. Segunda opção e o que me 
satisfaz agora é escola de idiomas somente. 
 
C: E por que você se tornou professora de inglês? 
F: Pela vontade. Por eu gostar da língua e por eu ter vontade mesmo, por que eu acho muito 
legal você ter um conhecimento e passar adiante. Saber explicar o que você já sabe. Passar 
o conhecimento. 
 
C: Qual o significado da importância da Língua inglesa? 
 F: Bom pra mim, eu acho que, que aprender a Língua Inglesa, como qualquer outro 
idioma, mas o Inglês, primeiro por eu gostar muito, segundo porque eu acho que te ajuda a 
crescer culturalmente. Eu acho que o aprendizado de um outro idioma te faz querer 
conhecer os países onde essa língua é falada e conseqüentemente conhecer a cultura desse 
país. 
 
C: Como que você classificaria a importância do Inglês na sua vida? 
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F: É muito importante. É muito importante profissionalmente porque no mundo que a gente 
vive hoje, com a globalização, tudo, a maior parte da informação que você vai buscar na 
Internet, em TV é Inglês, a política, a economia em qualquer lugar que você vá se fala em 
Inglês, e é muito importante profissionalmente e culturalmente também.   
 
C: Você se sente totalmente à vontade pra falar a Língua Inglesa? 
 F: Não. 
 
C: Por que não? 
F: Não, porque eu tenho receio de não estar falando corretamente, eu tenho receio de errar. 
Principalmente por eu nunca ter viajado para um outro país. Por eu nunca ter saído daqui e 
não saber como é que é falar com um nativo, falar o tempo inteiro, eu tenho receio. 
 
C: De errar, você falou que tem receio de errar, errar o quê, por exemplo? 
F: De errar uma frase, a construção de uma frase, de colocar verbo em lugar errado e errar 
os tempos verbais, eu tenho muito receio. 
 
C: Como que você acha que um professor de Inglês que não fala a Língua Inglesa se sente 
em diferentes contextos, ou seja, no lugar onde ele dá aula, numa conferência de 
professores de Inglês, numa sala dos professores? Como é que você acha que ele se sente?  
F: Eu acho que ele deve se sentir um peixe fora d’água, porque é complicado você ensinar 
uma coisa que você não domina, porque eu acho que se você não fala Inglês e você dá aulas 
de Inglês, você não domina. Eu acho que você tem que falar. 
 
C: Você acha que só saber a estrutura, as regras ....? 
F: Não, eu não acho que é só isso. 
 
C: Você já passou por alguma situação em que você se sentiu excluída como professora de 
inglês? 
F: Não. 
 
C: Conhece alguém que já passou por essa situação? 
F: Também não. 
 
C: Em relação ao falante nativo de inglês. Eu vou colocar algumas coisas você coloca sim, 
não e por quê. 
 
C: Você se sente insegura? 
F: Sim. 
 
C: Por que? 
F: Sim, pelo o fato de eu, de eu achar que eu você errar alguma coisa e ele falar “Não, você 
não fala tão bem assim.” 
 
C: Inadequada, inapropriada? 
F: Eu não entendi essa pergunta. 
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C: Você se sente inadequada de, de repente colocar, falar coisas que não dizem respeito 
aquele contexto que você está falando ou o grau de formalidade não ser apropriado? 
F: Não, o meu medo é de errar na parte de gramática de, como eu já disse, de errar em 
tempos verbais, em falar no presente e eu estou falando no passado e confundir. 
 
C: Mas você acha que, por exemplo, existe alguma outra possibilidade de você errar, não 
sendo gramática? 
F: De não entender que a pessoa, por exemplo, se alguém te perguntar alguma coisa e de 
repente você não entender e estar falando besteira, porque você não entendeu o que a 
pessoa quis te dizer. 
 
C: De repente ser inadequado? Inapropriado? 
F: É exatamente. Isso. 
 
C: Você se sentiria ansiosa? 
F: Ansiosa... não sei. Não, ansiosa não. Talvez nervosa. 
 
C: Desconfortável? 
F: Não desconfortável não. Também nervosa. Acho que desconfortável não. 
 
C: Você tem preferência ou repudia por algum tipo de sotaque do Inglês. Tem algum que 
você gosta mais ou outro que você fala “ai credo é horrível”? 
F: Não, mas eu gosto muito do americano. 
 
C: Por que? 
F: Porque eu acho que o jeito dele falar rápido, eu acho que fala com um jeito meio 
cantado, eu acho que o som do R de... é lindo.   
 
C: E por que você acha que você gosta mais desse?  Do americano?  Você acha que teve 
alguma influência? 
F: Não, eu acho que não. Eu acho .... bom, pode... até inconscientemente pode até ter, 
porque você acaba, as informações que a gente tem vem muito do cinema Americano.  
Pode até ser inconsciente essa influência. 
 
C: Existe alguma coisa que te deixa insatisfeita em relação a sua performance oral?  
F: Existe. Eu fico com medo. Medo de falar. Eu acho que eu poderia me desenvolver muito 
melhor oralmente falando se eu não tivesse medo, receio. 
 
C: E esse medo, esse receio vem de onde? 
F: Vem de falar errado. 
 
C: Falar errado, de falar do verbo, você acha que, por exemplo, ... 
 
 
F: De falar errado e de, de repente falarem assim “Poxa, mas você tá há cinco anos 
estudando e você ainda erra, assim?” 
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C: Tá. E você acha que um nativo não fala errado? 
F: Ele fala, fala sim, mas é diferente de você estar aprendendo. Como eu disse, você esta 
estudando há cinco anos e de repente o cara fala “Você está estudando há cinco anos e você 
erra nisso? Mas você não sabe falar isso?” ou algum vocabulário que você desconheça que 
seja simples pra algumas pessoas. 
 
C: E assim, um nativo não saber a diferença de DO e Does. Ele é nativo.O que você acha? 
F: É, mas eu acho que é o medo das outras pessoas. As pessoas acham natural “ah se o cara 
é Americano ou o se o cara é Inglês então tá, se ele fala, ele fala porque ele é de lá, então 
ele sabe”   Então existe isso das pessoas, mesmo que elas não entendam, mesmo que elas 
saibam que o cara tá falando errado, “ah não mas é porque usualmente ele fala assim como 
nós Brasileiros”, mas ele tá falando melhor do que você. 
 
C: Mas você também acha isso? 
F: Não, eu não acho. Eu, eu às vezes, eu, por exemplo, eu, no meu próprio trabalho às vezes 
vem algumas coisas assim que, que existem.... por exemplo, os caras são mexicanos, mas 
estão morando lá nos Estados Unidos. Vem umas coisas assim meio esquisitas, que você 
sabe que não tá certo, mas por eles estarem alí falando as pessoas passam desapercebidas. 
Então pegam mais no pé de você, que está escrevendo, que está respondendo do que no do 
cara . Ninguém nem percebe que ele falou errado ou escreveu errado. 
 
C: Você se preocupa com o ensino da cultura da Língua Inglesa nas suas aulas? 
F: Uh uh. Eu acho que apesar de eu não ter tido muita chance porque eu comecei agora com 
o primeiro livro, mas eu acho que é muito importante no ensino da Língua ensinar a cultura 
porque envolve muita coisa. Não é só a língua, você aprender uma língua 
 
C: Você lembra de alguma coisa ou atividade que você deu em sala de aula, focalizando a 
cultura? 
F: Ai que difícil. Não, eu não lembro. 
 
C: Trabalhando a cultura, alguma coisa? 
F: Ai, eu não lembro. 
 
C: Como é que você é hoje como professora de Inglês e como você gostaria de ser? 
F:  Agora eu ainda fico meio insegura em falar mais, em dar mais informações que eu sei, 
com medo de estar falando demais e de estar atropelando as coisas. Eu quero trazer o 
máximo de informação, principalmente  relacionando sempre a língua com a cultura.  Eu 
acho que essa relação da cultura dos países onde se falam o Inglês, eu acho muito 
importante. 
 
C: Você diz em relação aos alunos, de trazer isso para os alunos? 
F: Isso. Conhecimento para os alunos. 
 
C: E você acha que no livro básico não dá pra dar isso? 
F: Não, eu acho que da sim, mas como eu comecei agora... O primeiro, então às vezes, eu, 
talvez eu não tenha tido ainda a oportunidade de fazer isso.  Eu não lembro se eu já falei 
alguma coisa na sala relacionado à cultura, mas eu ainda não tive a oportunidade, mas eu 
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quero, eu quero fazer uma aula que não ensine só a Língua, que mostre a cultura de onde o 
Inglês é falado. 
 
C: E você já teve alguma aula assim enquanto aprendiz? 
F: Já, já falamos sobre a Austrália, nem lembro se no Act, Open, Open Conversation é tem 
uma parte que fala sobre a Austrália e eu particularmente adoro a Austrália.  Eu acho muito 
importante demonstrar que são aspectos muito diferentes de falar dos Estados Unidos e de 
falar de Austrália, de Inglaterra. 
 
C: Uh uh. 
F: São povos muito diferentes. 
 
C: Ok. Thank you. 
F: Finish???? ...risos... 
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ANEXO 3 -  ENTREVISTA DA PROFESSORA  GABRIELA - 26 minutos 
 
C: Qual a sua formação como professora de Inglês? 
G: Eu comecei estudando quando eu tinha 13 para 14 anos na escola. 
 
C: Que tipo de escola? De idiomas? 
G: É, numa escola de idiomas, lógico, eu já havia tido Inglês no colégio,  no Ensino 
Fundamental, mas a minha formação foi na escola de idiomas. 
 
C: E depois você fez algum curso, treinamento? 
G: Já participei de treinamento principalmente depois que eu entrei aqui na Skill.  Participei 
de treinamentos da Skill, nós fomos juntas até, e depois nos Estados Unidos, eu fiz outros 
cursos também, de business English. 
 
C: Você foi pros Estados Unidos? Como é que foi?  
G: Eu fui, eu sai do Brasil no dia 12 de janeiro, dia 11 de janeiro de 2003, de 2004, é de 
2004 e eu cheguei em fevereiro, no dia 12 de fevereiro de 2005, e durante esses trezes 
meses eu fiz os cursos,  cinco cursos de dois meses, mais ou menos, de duração cada um. 
Eu comecei com “Grammar and Conversation” e depois eu fiz o “Business English” e eu 
fiz “Traveling Around the USA”.  Eu fiz todas as partes desse curso, que eram divididos 
para tá estudando os estados e os Estados Unidos, que também, acho que me ajudaram pra 
minha formação, e mais outros cursos aqui, fora os treinamentos na Skill. 
 
C: E há quanto tempo que você dá aula de Inglês? 
G: Que eu dou aula de Inglês? ... são seis anos. 
 
C: Que tipo de escola que você trabalha? 
G: Que eu trabalho ou trabalhei? 
 
C: Que você trabalha? 
S: Eu trabalho em escola de idiomas. 
 
C: E por que? 
G: Por que? Eu já dei aula em outras escolas, que não de idiomas, mas eu acho que pra 
mim, pra minha prática é muito mais, como que eu vou nomear? Eu acho que é tanto um 
crescimento pra mim, quanto assim, passar, transmitir conhecimento, eu acho que a 
oportunidade na escola de idiomas, o caminho, o espaço  é mais aberto, é isso! Você 
transmíti o teu conhecimento e você acaba aprendendo também muito mais. E quando você 
dá aula, no meu ver , quando você dá aula com uma coisa mais restrita, de repente com uma 
apostilha, com algo pra seguir, talvez o espaço não seja tão grande pra você poder colocar 
aquilo que você aprendeu, aquilo que você traz de cultura e o que você trouxe dos cursos, 
pelo menos esse é o meu caso, dos que eu fiz. 
 
C: Que tipo de escola que você gostaria de lecionar? 
G: Que tipo de escola? Dessa que a gente ta falando? De idiomas? De ... 
 
C: É, de lecionar Inglês. 
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G: Que eu gostaria? Eu acho pra eu lecionar Inglês tem que ser em escola de idiomas. 
 
C: Por que? 
G: Por isso mesmo, por essa outra resposta que eu te dei. Eu acho que..... é...... já dei aulas 
pra crianças em escolas particulares,  já dei aula...... já fui fazer teste pra dar aula em 
colégio e já pensei também em dar aulas no futuro, não sei, em universidade. Mas vendo a 
prática, conversando com outros profissionais a gente vê que é diferente, que você vai ter 
que estar se baseando num livro, numa apostilha adotada, que não...... tudo bem, numa 
escola de idiomas você também tem um livro adotado, mas é aquilode você, a metodologia 
que você tá usando, que você pode criar, que você pode usar coisas diferentes, que você 
pode tá incluindo, aquilo que eu falei, aquilo  que você aprendeu, a tua bagagem, aquilo que 
você traz é que eu acho que é muito mais válido. Parece que dá mais retorno pro professor. 
 
C: Por que você se tornou professora de Inglês? 
G: Eu adorava. Eu já gostava muito desde o ensino fundamental, já gostava muito do Inglês 
e também tinha aquela coisa assim “Aaaai quero ser professora” sempre gostei basteite de 
ensinar, eu era aquela que quando tinha prova, os outros amigos estavam na minha casa 
estudando pra prova porque eu ia ajudar em alguna coisa.  Eu acho que foi, né, sei lá, vindo 
de algum lugar essa coisa de ter a didática pra ta lecionando. E aí eu, depois que eu terminei 
meu curso de Inglês eu comecei a faculdade de Psicologia e veio também aquela 
necessidade de trabalhar mesmo, só que então eu falei, então eu vou tentar dar aula de 
Inglês né? Vamo ver como é que eu me saio. A princípio eu não achava que ia dar muito 
certo porque eu tinha só acabado de fazer o meu curso, então você fica naquela insegurança 
ainda, mas aí foi dando certo. Eu comecei com as crianças, dando aula para umas escolas 
de educação infantil e vinha o retorno positivo, então daí isso foi me incentivando a 
continuar. 
 
C: Qual o significado da língua Inglesa? 
G: hummmm.... em que sentido? 
 
C: O que significa a língua Inglesa pra você? A importância da língua Inglesa na sua vida?  
G: A importância, só pra mim, não? 
 
C: Não, então vamos fazer assim. Qual é a impotância da Língua Inglesa?   
G: Ah eu acho que é muito importante. A gente sabe que  hoje em dia então, tudo requer 
que você fale Inglês, pra você poder se comunicar, pra você ta indo participar de 
treinamentos, de  congressos, de any coisas né? Que você pode ta indo buscar 
conhecimentos e  você tem que ta falando a Língua Inglesa porque é universal, é uma 
maneira de tá se comunicando com pessoas do mundo inteiro, e eu acho assim, que pra 
mim, assim eu , se a gente pode ta partindo para este lado mais, particular na resposta... 
 
C: Na sua vida? Qual é a importância? 
G: Isto na minha vida, eu acho que foi assim, só pra o meu crescimento. Foi a partir do 
momento que  eu aprendi à Língua Inglesa que eu pude tá pensando em ir para os Estados 
Unidos e tá, por por exemplo, não é  só para os Estados Unidos, e tá buscando um 
conhecimento de uma cultura nova, de tá experiênciando algo diferente né, da nossa 
realidade aqui no Brasil e assim, lógico que isso vai  tá abrindo portas para eu estar 
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conhecendo em outros lugares, essa é a minha intenção, de ta conhecendo, porque foi muito 
interessante mesmo, essas experiência de tá conhecendo uma nova  cultura, uma cultura 
diferente da nossa, mas eu acho que só me ajudou a crescer, foi o que abriu as minhas,  as 
portas para eu ta viajando tendo experiência que eu tive nos Estados Unidos, de  ta 
passando o que eu passei lá.  
 
 
C: Ok, Você se sente totalmente a vontade pra falar a Língua Inglesa? 
G: Eu acho que assim comparando com o inicio de quando eu comecei, que eu até citei aqui 
“Aaai mas eu só fiz o meu curso na escola de Inglês”  como é que vai ser, daí que eu falei 
que tendo a resposta primeiro positiva dos alunos que ai eu fui, ficando um pouco mais 
segura com relação ao lecionar, é, eu  diria que assim, eu num acho que, eu não diria que 
seria totalmente, porque ainda em alguns momentos eu tenho que me preparar bem. 
 
C: Em que momentos? 
G: Se eu tenho que apresentar alguma coisa, se tenho que, por exemplo, ta transmitindo.... 
 
C: Apresentar pra quem? 
G: Pra... até assim... pros alunos. Mas não só pros alunos, por exemplo, se a gente vai ta, ah 
por exemplo, uma situação que teve, no curso que eu tava fazendo lá e a gente ia ter que 
apresentar pra  alunos do mundo inteiro que tinha na minha sala, então tinha gente da 
Alemanha, tinha gente da Argentina, tinha muita gente do Japão, e a gente ia ter que 
apresentar algo em Inglês falando do nosso País, ta? Então assim, eu não me sentia 
totalmente a vontade se eu não fosse estudar e eu acho que a coisa fica ainda um pouquinho 
mais difícil quando você sabe que você vai estar sendo analisada naquilo que você vai tá 
falando.Então assim, tudo bem, não que os alunos não te analisem, mas quando você esta 
fazendo algo pra que, de repente, o seu coordenador te analise ou  sei lá, teu diretor ou 
alguém assim, pessoa que tá responsável pra te passar aquilo que você teria que tá fazendo 
em sala de aula, eu acho que fica um pouco mais assim, tirá um pouco da , da minha , como 
eu que vou dizer? Eu sinto que eu tenho que me preparar ainda mais, pelo o medo assim de 
errar ou de fazer algo que de repente não vai ser bem visto ou que de repente dentro da 
minha prática, eu acho que é, é legal, mas que na verdade não é, ou assim, de tá dentro da 
metodologia, de tá certinho assim, com que eu teria que ta fazendo. 
 
C: Como que você acha que um professor de Inglês que não fala Inglês se sente em 
diferentes  contextos, por exemplo, se ele vai num workshop onde tem colegas dele que são 
professores de Inglês, mas que, diferentemente dele, falam Inglês; como é que você acha 
que ele se sente na sala de aula, dando aula de Inglês mas em português, como é que você 
acha que ele se sente?? 
G: Olha eu acho que eu não consigo mais ver, pelo o fato da metodologia que eu uso pra 
dar aula. Eu acho que eu não consigo ver isso de dar aula em português da língua... 
 
C: Mas e o professor da escola pública, por exemplo, como é que você acha que ele se 
sente? 
G: Eu acho que deve ser assim, desconfortável, eu creio que ele deva se sentir 
desconfortável  porque você tá ensinando um a Língua, você teria que tá passando, tanto 
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aquilo que a gente já falou, culturalmente falando, você  teria que ta passando dados 
culturais, você teria que tá mostrando pro o aluno as diferências na pronuncia e tudo assim,  
então se você não fala, se você não usa o Inglês como meio de comunicação pra transmiti 
isso pra o aluno, eu acho que ele deve se sentir desconfortável. 
 
C: Você já se passou por alguma situação em que você se sentiu excluída como professora 
de Inglês? 
G: Não. 
 
C: Deslocada, excluída em algum momento antes de ter viajado, por exemplo? 
G: Talvez, eu não sei se é essa exatamente a pergunta, mas talvez no inicio, de repente nos 
primeiros treinamentos que eu fiz.  Assim que eu percebia que, nossa eu preciso ainda 
melhorar muito, então você se sente... 
  
C: Melhorar muito em que, em tudo? 
G: Em tudo, em aprendizado de pronúncia, em treinar parte de listening, todas essas coisas 
assim. 
 
C: Tem alguma situação, assim, que você consiga se lembrar? Que de repente você falou 
“Poxa , caramba eu não sou tão boa” ou “Nossa! Me excluíram totalmente” ? 
G: Não, não que me lembra algum fato, alguma coisa que aconteceu comigo não. 
 
 C:  Em relação ao falante nativo de inglês, como é que você se sente? Aí eu vou tá falando 
algumas coisas e você fala sim, não e por que? 
G: Tá 
 
C: Você se sente insegura em relação ao falante nativo? 
G: Não mais. 
 
C: Por que não mais? 
G: Porque eu sentia antes de ter viajado, antes de ter me exposto a tantos falantes nativos 
me sentia. Mas assim que cheguei, eu percebi que eu tava, que eu poderia, que eu conseguia 
normalmente me comunicar com eles, eu acho que é aquele medo né? Quando você tá aqui 
você tá lecionando, mas você nunca viajou, você nunca se expôs tanto né, ao contato com o 
nativo, com o falante nativo, você fica com aquele medo de achar que você não vai saber 
falar. Mas depois que eu fui exposta, eu vi que assim, que não é isso, que eu estava só 
pensando porque eu não estava no meio, que eu não estava convivendo com isso, então 
depois, não mais, agora eu me sinto à vontade.      
 
C: Mas em relação ao seu coordenador, você se sente insegura? 
G: Olha, não mais também, eu acho que assim isso, essa vivencia melhorou todas as, em 
todas essas ... 
 
C: Mas antes você sentia? 
G: Sim. 
 
C: Por que? Em relação ao nativos? 
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G: Justamente, justamente por achar que você não vai tá correspondendo, que você não vai 
tá conseguindo manter né, você pode até conseguir começar a comunicação, mas você fica 
com aquele receio de você não tá conseguindo manter ou continuar aquela conversa ou, de 
tá apresentando alguma coisa ou de você tá tendo que explicar algo na Língua que você, 
que não é a tua nativa. 
 
C: Você em relação ao falante nativo se sente inadequada? 
G: Não  
 
C: Ansiosa. 
G: Sim, um pouco. 
 
C: Por que? 
G: Justamente por isso que a gente estava falando agora pouco,  assim de você está sempre 
naquela coisa de achar que tem que sempre preparando mais achar que não tá bom, que 
alguma coisa não vai sair bem, então,  mas eu acho que é aquela coisa natural, que a gente 
precisa ter não é, uma coisa é ruim. 

 
C: Desconfortável em relação ao falante nativo? 
G: Não, não, não mais também pelo mesmo motivo. 
 
C: Você tem preferência por algum tipo de sotaque da Língua Inglesa? 
G: Ah, creio que não. 
 
C: Mesmo? 
G: É mesmo – risos -  eu acho  assim...tá eu poderia dizer que me sinto mais a vontade com 
o Inglês Americano por não, é, por ter sido esse talvez que eu aprendir, que eu pratiquei lá, 
que eu ouvi mais, então, porque assim a gente sempre percebe as diferenças, você ta 
ouvindo filmes,  quando você tem o Inglês Britânico, então assim ele é diferente. 
 
 
C: Mas assim, você tem alguma repudia, de você dizer “Ai que Inglês feio”?? 
G: Não, muito pelo o contrário né, até mais assim elegante talvez  
 
C: O que ? 
G: O Inglês Britânico. 
 
C: Por que? 
G: Pelo sotaque deles. Eu acho que assim, é muito bonito de ouvir, mas eu também acho 
um pouco mais complicado de entender, o entendimento as vezes. Você tá assistindo um 
filme e assim é diferente.  E eu acho que também por essa, pela vivencia que eu tive, de tá 
mais, tendo mais contato com o Inglês Americano mesmo. 
 
C: Existe alguma coisa que te deixe insatisfeito em relação a sua performance  oral? 
G: Ai, sim, eu acho que sim. 
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C: Por que? 
G: Às vezes na, na minha fala, às vezes pra eu conversar, ou as vezes assim eu estou dando 
aula, eu até brinco né, na hora que eu vou falar alguma coisa, de repente a língua enrola ou 
alguma coisa não sai, assim a pronúncia, numa frase, assim a entonação que eu queria dar, e 
aí de repente enrola e até brinco com os alunos, então vamo voltar, então volta e eu começo 
de novo, mas não sei de repente isto seja alguma coisa própria da minha dicção, alguma 
coisa que, que acontece também em português. 
 
C: Você se preocupa com o ensino da cultura da Língua Inglesa em sala de aula? 
G: Sim. 
 
C: Por que? 
G: Sim muito, até porque eu percebi a diferença que teve enquanto eu só lia sobre a cultura 
e ensinava aquilo que estava ao meu alcance de tá podendo passar pros alunos quando eu 
comecei a dar aula. Mas eu percebo que agora fica muito mais interessante, os alunos ficam 
muito mais assim, interessados também na aula, quando você traz coisas mais reais né. 
Porque quando você lê, quando você ouve falar e você transmiti é uma coisa, mas quando 
você esta exposta aquela realidade é muito mais fácil a transmissão do conhecimento. Então 
ai, eu percebi assim, uma diferença bastante grande do resultado com os alunos, do 
interesses deles. 
 
C: Tem alguma coisa alguma atividade que você faz pra ta trabalhando com a cultura em 
sala de aula?  Você lembra de alguns exemplos ? 
G: É eu tava aqui pensando....mas depende, eu acho que  todas, em todas as coisas que você 
ensina, em todos os tópicos, todas as partes, como se diz, todas as partes da tua aula, acho 
que em algum momento tem alguma coisinha que te remeta, algo que você viu lá, ou que 
você tenha aprendindo em alguma coisa que é diferente né, sei lá,  você ta falando de 
sinais... 
 
C: E por que que você acha que é importante? 
G: Pra poder situar o aluno, pra poder da um sentido, pra poder mostrar para ele ou pelo 
menos trazer alguma coisinha pra ele de, do local, por exemplo, você esta ensinando a 
Língua Inglesa né? Então assim, a gente ta falando o Inglês Americano, então tem algumas 
coisas que você pode tá acrescentando na tua aula pra ajudar com que aquilo vá fazer 
sentido pro aluno. Aquilo que vai mostrar um pouquinho da realidade. Por exemplo, eu 
acho que ontem eu tava, nós íamos dar um exercício de listening, eu ia dar um exercício de 
listening e nós íamos, e o listening citaria os locais  da cidade de Nova York. Então assim, 
antes a gente mostrou, eu mostrei cards pros alunos, mostrando lugares, os locais mais 
conhecidos, pontos turísticos que são assim,  importantes pro aluno ta conhecendo, são 
super é... como se diz, assim que você acha que ele vai tá ciente de tudo aquilo que você vai 
ta mostrando e de repente ele vai dizer, ai eu vi num filme ou eu ouvi alguém que foi viajar 
falar, mas eles não sabiam, assim era UM numa sala de quatorze que falou assim “ Ahhhhh 
ta, olha aí é onde tal filme foi gravado!” Então você vê que não, não tá dentro da realidade 
deles ou de repente não foi anteriormente apontado isso pra eles né, por exemplo, cenários 
de Manhattan, sei lá, porque não foi anteriormente apontado pra eles ou que de repente eles 
mesmos não tenham tido interesse de ver, mas que você fala assim “Poxa, mas acho que 



 100

isso... devia né”, você quer da uma cutucadinha assim, “Dá uma prestada de atenção, ler um 
pouquinho, vai na internet vê umas fotos.” 
 
C: Tá. E como é que você  é hoje como professora de Inglês?  E como é que você gostaria 
de ser?  
G: Como é que eu sou hoje? Que difícil de falar isso.... Eu sei que eu gostaria de ser 
melhor. Mas como eu sou? 
 
C: Melhor em que? 
G: Eu acho que eu posso dizer que eu sou... ai é tão difícil!!! Mas eu acho que posso dizer 
que assim, eu acho que eu tenho um comprometimento, então que eu tento fazer da melhor 
forma possível, claro que você tem um tempo pra fazer isso você tem ainda uma carga 
horária pra fazer.  Então, claro, você tem que se ajustar a todas estas coisas, mas eu creio 
que assim, que eu posso dizer que eu sou comprometida com aquilo que eu faço, mas como 
eu gostaria de ser? Eu acho que o comprometimento eu já tenho né, mas o que eu acho é 
que eu  gostaria de ter assim, de repente uma facilidade maior de tá colocando aquilo que 
eu tenho que ensinar, aquilo que eu tenho que transmitir, de eu tá conseguindo assim, criar 
práticas ou de repente coisas mais rápidas,que eu tivesse umas idéias mais rápidas, coisas 
que de repente eu tenho que ficar sentada horas pensando, gostaria de ter, a algo assim que, 
que viesse mais assim rápido. 
 
C: Como é que você acha que você vai conseguir isso? 
G: Então, eu acho que assim, eu tenho buscado da maneira que eu, que eu consigo, que eu 
aprendi ou que eu li  né, pessoas, pra tentar vê se isso funciona comigo né. De tá 
pesquisando mesmo, então, indo pra internet pesquisar, ou ler ou assim, principalmente 
trazer coisas, coisas  autênticas, que acho que isso ajuda bastante até pra você, facilita na 
hora de você passar pra os alunos, ajuda na tua prática, ajuda você fazer os alunos, é mais 
rápido pra os alunos, se localizarem o que você tá falando, o que que é que você ta tentando 
passar. Quando você tem materiais pra isso, então eu, eu preciso eu acho que eu ainda 
preciso procurar outras coisas. 
 
C: Então quando você fala assim, em transmitir pra o aluno, o que você quer dizer com 
isso?  
G: Ensinar. De ensinar tanto, sei lá, a parte gramatical como, a parte prática daquilo, com 
aquilo que, onde que ele vai ta usando aquilo na vida dele.  Então, eu, por isso que eu acho 
que facilita muito, dependendo da metodologia que você ta usando, se você vai transmitir, 
se você vai ensinar algo pra o aluno, é mais fácil quando você tem algo que tá, de alicerce, 
algo que te, te ajude a colocar pra o aluno naquela situação pra que você ensine e não só 
você ta falando daquilo, sem tá clareando, demonstrando aquilo pra o aluno, sem ele tá 
visualizando. 
 
C: E quem que pode ajudar você, construir este  alicerce que você falou? 
G: Você diz, por exemplo na escola? 
 
C: Na escola ou na sala de aula? 
G: Ah eu acho que os nossos coordenadores.  Eu acho que assim, vem muito, vem do 
conhecimento da experiência, eu acho que tudo isso que eu estou querendo tanto, eu acho, 
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eu acho que eu só fui conseguindo com experiência.  Então eu acho que quando aqueles 
que têm mais experiências que nós né, transmitem pra gente, eu acho abre, parece que 
clareia assim, vai abrindo  aquilo que eu de repente, eu, nossa tava pensando tanto tempo o 
que que eu poderia fazer pra ensinar, sei lá, esse tópico, e aquela pessoa que tem mais 
experiência de repente nem falando daquele  mesmo tópico, mas falando de uma outra 
coisa me clareia, pra que eu pense uma outra coisa diferente, pra aquilo que tava pensando 
tanto tempo e não conseguia, mas eu acho que isso vem muito da experiência. 
C: Ok. Thank you. 
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ANEXO 4 - ENTREVISTA DA PROFESSORA  SILVANA - 20 minutos 
 
C: Qual é o seu nome? 
Si: Sinara. 
 
C: Sinara . Qual é a sua formação como professora de Inglês? 
Si: São cinco anos de curso, de estudo da Língua e eu comecei agora, o curso de letras, 
curso superior de Letras. 
 
C: Só Letras? 
Si: Letras Tradução e Interpretação 
 
C:  Há quanto tempo você está no curso? 
Si:  De Letras? To indo pro segundo semestre agora. 
 
C: Há quanto tempo que você da aula de Inglês? 
Si: Há um ano. 
 
C: Que tipo de escola leciona? 
Si: Instituto de Idiomas. 
 
C: Por que? 
Si: Por que? Porque quando eu entrei aqui ainda não fazia faculdade e não tinha como eu, 
eu precisa, assim instituto de línguas não precisava ser formada pra da aula e ai eu entrei, 
por causa disso, porque eu  já tinha um tempinho aqui, eu já tinha um conhecimento da 
língua,  eu queria dar aula e o instituto me dava essa possibilidade. 
 
C: Que outro tipo de escola você gostaria de trabalhar, de dar aula?  Que não fosse o 
instituto de línguas?   
Si: Acho que, às vezes eu penso em escola pública, mas às vezes eu fico com um pouco de 
medo assim, de... 
 
C: Por que? 
Si: Eu acho muita gente. Ás vezes eu sinto dificuldade de controlar, por exemplo, uma 
turma grande e aí eu  imagino “Poxa, mas é só, sei lá, o máximo de 17, mas e se fosse 50? 
Como é que eu ia lidar com esta situação?” então isso que me assusta, de não conseguir 
talvez controlar. 
 
C: Mas e o lado positivo? Por que você gostaria de trabalhar numa escola pública?  
Si: Porque eu acho que eu gostaria de mudar a visão que as pessoas têm sobre o ensino 
fraco de escola pública, entendeu? Principalmente do inglês. As pessoas acreditam muito 
que o professor de escola pública de inglês não entende nada. E, poxa, eu acho que dá pra 
aprender inglês, você precisa pegar uma pessoa que consiga transmitir, sei lá, que tenha 
uma metodologia, e aí era essa a minha idéia, de tentar mudar essa visão que os alunos já 
tem mesmo porque, eu ainda tenho um pouco de medo de que eles rejeitem as nossas aulas. 
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C: Tá. Não só pelo o tamanho, mas podem rejeitar também o inglês em si?  
Si: Exatamente. 
 
C:  E por que você se tornou professora de inglês?Por que você resolveu ser professora de 
inglês? 
Si: Eu resolvi ser professora de inglês, de fazer faculdade de tudo mais, porque depois que 
eu comecei a dar aula, eu vi que eu tinha, que era, que era uma coisa que eu adoro fazer, 
que gosto, admiro, eu gosto dos alunos, por mais que eles sejam difíceis as vezes de ele 
lidar, pela personalidade forte ou por muita dificuldades mesmo de aprendizagem, mas eu 
gosto desses aluninhos, eu gosto de toda a aprendizagem que isso me proporciona, eu gosto 
das pessoas, eu gosto.... 
 
C: Mas e antes disso, antes de você saber que você teria esses alunos e que você gosta, o 
que te levou a querer ser professora de inglês? 
Si: Eu gostar muito de inglês e eu imaginar que eu ia ter assim... porque quando eu era mais 
nova eu queria ser atriz, então eu imaginava que eu ia ter um público, então pra mim ter 
inglês e ter um público era tudo. Então enquanto eu não me decidia o que eu ia fazer de 
faculdade, eu quis dar aula porque era uma coisa que tinha a ver com as coisas que eu 
gostava. 
 
C: Taá E qual é a importância do inglês? Qual é a importância da Língua Inglesa hoje? 
Si: Eu acho que o inglês é importante, mas eu acho na comunicação hoje em dia, na questão 
mundial porque eu não vou falar só português agora com o mundo inteiro. Eu tenho a 
possibilidade pela Internet, por exemplo, de conhecer  gente de todos lugares do mundo e 
eu  preciso, precisa ter uma língua que a pessoa que tá lá saiba e eu saiba porque ele não vai 
entender português e eu não vou entender japonês, por exemplo. Então eu acho que esse é o 
papel do inglês, não só, eu acho que de comunicação mesmo acabou virando uma língua 
que todo mundo conhece. Então pra eu ampliar os meus horizontes, pra eu conhecer gente, 
pra eu viajar , sei lá pra expandir não só como profissional, mas assim como pessoa 
também é importante ter o inglês. 
 
C: Tá. E qual é a importância do inglês na sua vida? 
Si: Eu acho que da maior importância que possível, porque se não fosse o inglês, eu nem 
sabia que eu queria ser professora. Eu acho que, o que eu costumo falar que, eu ia tá na 
minha casa assistindo televisão pensando em que eu seria da minha vida. Eu acho que o 
inglês na minha vida, começou como uma, como um lazer, uma brincadeira, uma coisa que 
eu gostava de fazer por hobby e hoje é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu quero fazer 
como pessoa, de saber e de estudar porque é super importante, foi super importante desde a 
primeira vez que eu comecei a aprender. 
 
C: Se você tivesse que traduzir o inglês por uma palavra assim, aquele bate bola:  Inglês? 
Si: Eu acho... 
 
C: Em uma palavra. 
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Si: Pra mim, eu acho que orgulho assim, eu me orgulho muito de falar inglês, de ouvir, 
entender, de conseguir falar também, eu acho que pra mim é, eu sou orgulhosa de ter 
alcançado isso. 
 
C: Uh uh. Você sente totalmente à vontade pra falar a língua inglesa? 
Si: Totalmente à vontade, eu acho que não.    
 
C: Por que? 
Si: Porque eu ainda tenho, eu acho que eu ainda to numa fase de aprendizagem por mais 
que eu já tenha bastante tempo que eu estudo e que eu procure e tal, mas dependendo da 
pessoa, às vezes, eu ainda fico um pouco com medo de falar, por eu achar que eu to falando 
uma palavra errada, ou que, sei lá, que a pessoa não vai entender o meu sotaque, a minha 
pronúncia e tudo isso. 
 
C: Uh uh. E como é que você acha, por exemplo, que um professor que da aula de inglês, 
mas não fala inglês, como é que você acha que ele sente? Assim, em diferentes lugares, 
pode ser na escola que ele da aula ou na, sei lá, num encontro de professores de inglês, 
como é que você acha que ele se sente, por não falar a língua inglesa? 
Si: Eu acho que por ser professor de inglês e não falar é meio frustrado, de “Poxa eu ensino 
esta língua e não consigo falar.” Eu acho que é muito mais um sentimento de frustração.    
 
C: Tá. Você já passou por alguma situação que você se sentiu excluída como professora de 
inglês? 
Si: Eu acho que não, eu acho que um impacto assim, quando eu fui no congresso, no Braz 
Tesol, que eu separei assim, quer dizer eu tava sozinha, com um monte de professora que 
eu não conhecia e aí gente tinha que debater sobre o que eles estavam falando que era sobre 
o ensino infantil e tal, e tava todo mundo falando inglês, eu também tava falando Inglês, só 
que eu não tinha uma experiência como professora. Então assim, eu sentei com uma 
senhorinha que tinha bastante de experiência e uma outra menina, que também já dava aula 
há bastante tempo. Então eu só ouvi, entendeu?  Praticamente não falei nada e daí, eu talvez 
me senti um pouco, mas não pelo o meu inglês, mas aquela situação que eu não tinha 
experiência, eu não sabia e não sabia o que falar. Eu acho que foi bom porque eu escutei 
bastante de coisa que eu, que eu uso, que elas falavam do dia-a-dia delas que foi importante 
pra mim, mas que eu simplesmente não participei. 
 
C: E por que você não participou? 
Si: Porque eu acho que eu não tinha muita coisa pra falar, entendeu? Quando eu falava 
alguma, elas já tavam muito careca de saber. Elas já sabiam daquilo há muito tempo, então 
não era interessante para elas ficarem me ouvindo. 
 
C: Você realmente acha que você tinha nada interessante pra falar? 
Si: As coisas que eu tentei colocar pelo menos, não era a intenção naquele momento. 
 
C: Pra elas? 
Si: Pra elas. 
 
C: E pra você? 
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Si: Pra mim era, é pra mim é sim porque era uma novidade. Eu tava começando, eu tava no 
meu primeiro semestre, então eu achava que aquilo tudo era muito legal e tal, eu achava 
que eu tava fazendo parte do mesmo, sabe? mas elas tinham muito tempo de experiência, 
elas tavam falando de coisas que, de uma experiência que eu não tinha ainda. 
 
C: Você lembra de alguma coisa, por exemplo, que te marcou? 
Si: Eu lembro que eu nunca tinha tido problema com aluno indisciplinado, que eu tinha 
quatorze, minhas turmas eram poucos alunos e elas tavam falando de alunos que, que não 
sentavam e que não paravam de falar que não sei o que, não o que sei lá, e aí, e aí eu não 
falei nada porque eu não tinha esse caso, não tinha problema com isso, e elas ficavam, elas 
falavam algumas coisas que elas faziam e tal, e que eu acho que eu, que eu tentei usar 
algumas vezes depois mais pra frente que eu tive esses problemas. Algumas coisas não 
deram muito certo, outras já funcionaram melhor e tal, mas assim, esse é um exemplo, eu 
nunca tinha tido problema com aluno indisciplinado, então pra mim instituto de línguas eu 
nunca ia ter problemas com aluno indisciplinado. Eu achava que eles iam pra cá muito 
felizes de tarem vindo, e que nem você não precisava, não ia ter um muito danado. 
 
C: Uh uh. 
Si: E ai eu achava que elas nem tavam falando do mesmo, do mesmo estilo, eu achava que 
elas nem davam aula pro mesmo tipo de escola. Eu acho que quando, quando eu vi, eu falei 
assim “olha poxa se fosse hoje, eu tinha alguma coisa pra falar”. 
 
C: Tá. Em relação ao falante nativo de inglês como é que você sente? Insegura sim ou não. 
Eu vou falar algumas coisas sim ou não, e você tem que me falar por que? Insegura? 
Si: Não sei se é sim ou se é não. Eu acho que há casos, por exemplo, do meu cunhado que 
às vezes ele liga, minha irmã liga aí ela fica fala com ele, fala com ele e aí às vezes eu falo, 
ele entendi e aí a gente fala e assim que a gente conversa um pouco, mas daqui a pouco 
parece que ele não tá entendendo mais nada, entendeu, bate aquela dor que “Poxa ele não tá 
entendendo nada do que to falando” ou então ele fala alguma coisa que eu demoro pra 
entender, e aí às vezes eu fico um pouco insegura assim de, de falar de uma coisa que eu 
nunca falei com ele, sei lá, de tá vendo alguma coisa na televisão e querer comentar e eu 
fico um pouco com medo dele não saber nada daquilo que estou falando, mas... 
 
C: Inadequado, ansiosa, desconfortável como é que você se sente? 
Si: Eu acho que eu me sinto um pouco desconfortável, às vezes. 
 
C: Mas por que você acha que ele sabe mais? 
Si: Não sei, eu acho que, não que eu ache que ele saiba mais do que eu, eu acho que, talvez 
ele não  entenda pelo fato de a pronúncia ser diferente, ele tá falando de uma forma 
diferente, ou então colocar as palavras de uma forma que ele não entenda. É isso que eu 
tenho medo. De não ser entendida, de não conseguir falar de outra forma que ele entenda é 
que me assusta. 
 
C: Já aconteceu alguma situação assim? 
Si: Ah já aconteceu assim de uma situação muito boba, de ele ligar eu tá assistindo o Pânico 
e daí eu tá rindo no telefone. Daí ele perguntou o que eu tava fazendo, daí eu falei que tava 
assistindo televisão e ele não conseguiam entender o que eu tava assistindo e a gente ficou 
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meia hora tentando explicar o que era, e ele não entendo nada, ele falava com a su, com a 
minha irmã, pergunta “Mas o que que ela tá falando?” assim, eu me senti, não to sabendo 
nada, não to conseguindo explicar. 
 
C: Tá. E você tem preferência por algum sotaque de inglês? 
Si: Eu tenho preferência pra falar inglês americano. Eu gosto de escutar o britânico, eu acho 
muito gostoso, eu acho legal também. 
 
C: O que você acha do britânico?  
Si: Eu acho que é meio chique assim ... 
 
C: Por que você acha que é chique? 
Si: Não sei, porque a forma que eles falam, sei lá, um toque mais... não sei, é uma 
impressão que eu tenho. 
 
C: Tá. E tem algum sotaque que você, que você não gosta, repudía? 
Si: Eu acho que não. 
 
C: Existe alguma coisa que te deixa insatisfeita em relação a sua performance oral? 
Si: Eu acho que eu não saberia definir o que me deixaria insatisfeita na minha performance 
oral. Eu não sei falar o que que me deixa insegura, por exemplo, pra eu falar com alguém. 
Às vezes eu acho que o meu inglês é super bom, eu tô na minha casa falando sozinha e 
achando que eu to falando muito inglês. Mas, às vezes eu fico insegura, mesmo na situação 
de eu estar na minha casa sozinha, eu achar que o meu inglês é muito ruim. Então, eu não 
sei falar o que me faz sentir, às vezes, insegura em relação a minha performance oral. 
 
C: É em relação a alguém, alguma coisa que você assistiu que você fala “ah o meu inglês 
não é legal, o meu speaking não é legal” tem alguma coisa assim, em relação a alguma 
coisa ou a alguém? Sua irmã? 
Si: Ah às vezes eu acho, às vezes acho que o inglês dela dá de mil do meu. 
 
C: Por que? 
Si: Porque às vezes, mesmo ela , a gente que aprendeu Inglês junto, tá certo que ela morou 
lá um ano, assim  de ela falar e eu falar assim “Poxa será que eu um dia vou conseguir falar 
igual?”, sabe, de às vezes ela falar e eu não entender e pedir para ela falar de novo. Eu não 
sei explicar, mas às vezes eu me sinto insegura por isso, por eu achar que o Inglês dela é 
muito, muito melhor que o meu.  
 
C: E por que , que você acha que o Inglês dela é muito, muito melhor que o seu?  
S: Eu acho, que eu fiquei insegura porque ela foi lá, viveu com as pessoas que falam, 
porque ela nunca sentiu dificuldade e porque eu tenho medo de ir e sentir dificuldade, de 
não entender as pessoas, assim, por às vezes, sei lá, eu to vendo um filme e não entendo e 
que a pessoa falou e aí “Gente e se eu tivesse nessa situação real?” será que eu ia entender? 
O que será que iria acontecer? e por ela me falar que nunca passou por está situação, eu 
acho que o inglês dela é melhor que o meu por isso, porque ela nunca passou por uma 
situação de não ser entendida, ela lhe dava com criancinha e ela entendia tudo que a 
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criancinha falava e a criancinha entendia ela. Então assim, minha peocupacao é essa, de eu 
achar que  às vezes eu vou falar e a pessoa não vai entender. 
 
C: Ou você não vai ser entendida? 
Si: Ou eu não vou ser entendida. 
 
C: Tá.Você se preocupa com o ensino da cultura do inglês na suas aulas? 
Si: Me preocupo. 
 
C: Por que? 
Si: Porque eu acho que é importante. 
 
C: Quais os aspectos que são importantes? 
Si: Porque eu acho que quando a gente aprende o inglês a gente procura coisas em inglês 
que é legal, pra gente rever e tal e eu acho que é importante a cultura porque, por exemplo, 
se eu vou pegar um livro pra ler, vão ter muitos aspectos culturais naquela história, que eu 
preciso saber senão, não vai fazer nenhum sentido pra mim entendeu? e assim sei lá, até 
mesmo você tá ouvindo um filme e saber que aqui, por exemplo, um gato tem sete vidas e 
lá um gato tem nove. Então é uma coisa que eles vão falar “Mas nove vidas? Pera aí não é 
sete?” Vão achar que tá errado, que a pessoa falou errado, mas não é uma coisa cultural, eu 
acho que é importante ele saberem essas coisinhas também, ale, de ser bem interessante, 
eles gostam.  
 
C: Ta .Como é que você se definiria hoje como professora de inglês?E como é que você 
gostaria de ser no futuro? Ou se você é a mesma coisa que gostaria ser? 
Si: Eu acho que sou como professora, em fase de aprendizagem tanto da língua quanto do 
próprio método de dar aula e.... 
 
C: Quando você fala da língua o que você quer dizer? 
Si: Que eu ainda tenho muita coisa de inglês mesmo pra aprender. Na faculdade mesmo, eu 
vejo muito isso. Tem muita coisa da gramática que eu acho que é, tenho a certeza que é e 
não é, entendeu? É outra coisa e aí eu confundi a vida inteira.E tem muita coisa, expressões, 
por exemplo, que eu acho que tenho muito que aprender ainda. Às vezes os alunos 
perguntam “Como é que fala o laranja?” com toda essa coisa da política, e eu acho que é 
legal você aprender a falar essas coisas, e tem muita coisa ainda que eu não sei, então eu 
acho que é neste aspecto que eu quero crescer ainda na língua, de não ter dúvida na hora 
que alguém me perguntar alguma coisa sobre gramática, por exemplo, eu quero, eu acho 
que pelo menos aí eu preciso ser muito boa. E no futuro eu gostaria de ser esse tipo de 
professora, sabe, que entende da língua, que tem essas coisas de, de saber expressõeszinhas, 
por exemplo, as coisinhas mais banais que os alunos perguntam, sabe? 
 
C: Você tem algum professor modelo assim, por exemplo, que você se inspira? 
Si: Eu tenho professor assim, eu acho que, na questão de, assim uma professora modelo que 
eu acho que é a professora das professoras, ela sabe muito, eu acho a Solange, sempre foi o 
espelho. Desde que, antes de eu entrar aqui até que não, mas desde que eu comecei a fazer 
treinamento com ela, que a gente preparava aula, eu acho assim que ela sabe muito. Ela 
sabe exatamente o que dá certo e o que não dá certo. E é assim que eu quero ser, sabe? Ela 
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é um espelho. Eu acho que de jeito assim, de lhe dar com aluno, eu tenho trezentos mil 
espelhos,  pessoas que eu vou tirando um pouquinho daqui, professores da faculdade que eu 
estou vendo aqui, e tem você também que foi um espelho, que eu acho que minha aula é, às 
vezes os nossos jeitos é bem parecido e às vezes até os alunos falam “Nossa vocês são tão 
parecidas”Mas é porque eu, eu copiei, eu acho legal então, eu tento fazer parecido. São 
espelhos. 
 
C: Ok.Thank you.    
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ANEXO 5 - ENTREVISTADA PROFESSORA SORAIA - 11 minutos 
 
C: Qual é o seu nome? 
S: Solange Rydlewsky Domingos. 
 
C: Qual a sua formação como professora de Inglês? 
S: Segundo grau e curso de idiomas. 
 
C: Você já fez algum curso, alguma outra coisa? 
S: Eu fiz um curso de pronúncia, apresentei workshop. 
 
C: Treinamento, você também já participou?   
S: Já participei de vários treinamentos na metodologia que eu dou aula. Já participei de 
vários workshops. 
 
C: E há quanto tempo você leciona inglês?  
S: Desde de 91.  
 
C: Que tipo de escola você leciona? 
S: Escolas de idiomas. 
 
C: E por que você escolheu dar aula em escola de idiomas? 
S: Porque eu acho que é mais, assim você consegue concentrar um pouquinho mais, você 
consegue dar aulas para grupos menores, você consegue trabalhar mais com o idioma e 
consegue um resultado melhor. 
 
C: Tem algum tipo de escola que você gostaria de lecionar? 
S: Não, assim, para mim tanto faz, acho que a escola, a escola particular é legal entendeu, 
mas depende, tem muita cobrança. 
 
C: Particular tipo Ensino médio? 
S: Isso, escola de Ensino Médio. 
 
C: E por que você acha que seria legal trabalhar em escola particular? 
S: Acho que porque tem um pouco mais assim de ...  da mesma forma na escola de idiomas 
também tem bastante... você tem acesso a, por exemplo, algumas facilidade que te ajudam a 
ensinar os alunos, equipamentos ou de repente eles também podem te proporcionar algum 
tipo de curso, alguma coisa assim. 
 
C: E por que você se tornou professora de Inglês?  
S: Porque eu gostei muito do idioma e porque quando eu comecei a fazer o curso, os meus 
professores sugeriam que eu fosse professora, que era uma coisa que eu nunca tinha 
pensado em fazer. Aí eu comecei a fazer pra ver como que ia ser e acabou dando certo e eu 
continuo fazendo isso até hoje. 
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C: Qual é o significado, a importância que a Língua Inglesa tem para você? 
S: É difícil de dizer assim, é uma coisa que faz parte do meu dia-a-dia, é uma coisa que eu 
uso, é o meu trabalho, mas quando eu saio daqui, o tempo inteiro você tá andando na rua, 
você tá analisando o que tá escrito pela rua, ou na minha casa conversando com a minha 
família, minha família toda fala Inglês também, meu marido e minha filha. Então assim, é 
uma coisa que é presente na minha vida o tempo inteiro. 
 
C: Você se sente totalmente à vontade pra falar a Língua Inglesa? 
S: Não, eu acho que assim, que por eu não ser nativa, você sempre fica preocupado se vai tá 
falando a coisa certa, se você vai tá usando a pronúncia correta, você tenta se aperfeiçoar, 
mas assim, você sempre sente um.... é muito gostoso falar, entendeu?  Quando você tá num 
ambiente onde você pode usar o idioma e tudo mais.  Quando você tem a oportunidade de 
mostrar em algum lugar, assim, que você fala e tal é legal, mas assim, você sempre sente 
um pouquinho de medo, de ta fazendo alguma coisa que não é, de ta falando alguma coisa 
que não é, as vezes você não percebe seu erro, mas alguém pode perceber, mas é normal. 
Nada muito.... 
 
C: Como que você acha que um professor de Inglês que não fala a Língua Inglesa se sente 
em diferentes contextos?    Por exemplo, na escola em que ele dá aula ou se ele encontra 
com professores que falam Inglês e ele não fala. Como você acha que ele se sente? 
S: Eu acho que assim, é muito constrangedor. Eu já participei de workshops que tinham 
professores da rede pública que dão aulas de Inglês, então assim, eles são muito 
desvalorizados até nesses ambientes porque eles podem até ter um conhecimento grande de 
uma parte do idioma, mas se eles não conseguem se comunicar com a Língua Inglesa, 
ninguém dá importância pra eles, então ninguém dá importância pras opiniões que eles dão, 
então eles ficam meio excluídos, e eu acho que eles se sentem assim também, 
envergonhados.  
 
C: Você já passou por alguma situação que você se sentiu excluída como professora de 
Inglês? 
S: Eu acho que isso acontece um pouco, assim, em workshop entendeu? Quando alguém 
começa a falar, dependendo, assim, às vezes de metodologia, de alguma coisa que todo 
mundo sabe e você não está a par, as pessoas parecem que, as vezes,  não querem dividir o 
conceito, mas eu acho que é mais assim, é difícil acontecer, não é uma coisa comum. 
 
C: Em relação a um falante nativo como é que você se sente? Aí tem as respostas, sim ou 
não e por que. 
Você se sente insegura em relação ao falante nativo? 
(X) Sim (   ) Não       Por que? 
 
S: Porque assim, porque parece que você sempre, você nunca  é, quando você começa a 
falar com um nativo nas primeiras, duas ou três palavras que você fala ele já sabe que você 
não é nativo, entendeu? Então assim, tem essa coisa de que é a pessoa que identifica com 
mais facilidade, entendeu, o seu inglês como é que é, se é uma coisa real ou é uma coisa 
artificial. 
 
C: Mas você acha que o seu Inglês, por exemplo, é artificial? 
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S: Não, eu não acho. Mas acho que você sempre sente assim, você falar com um nativo, 
você sempre fica meio preocupado.  Não sei se você vai perguntar mais adiante, mas assim, 
o que eu acho engraçado de falar com um nativo, é que o nativo se ele fica sabendo que 
você é professora de inglês, ele também fica, às vezes, incomodado pela mesma coisa, 
porque assim, é você sendo professor, você pode até não ter a mesma  fluência ou a 
pronúncia que ele tem, mas você às vezes fala de mais, de uma forma mais correta do que 
ele, então isso é uma coisa que também acaba acontecendo. E eles acabam falando isso pra 
você. 
 
C: Você se sente inadequada ao falar com um nativo? 
S: Não 
 
C: Ansiosa? 
S: Não, não. Eu acho que às vezes você se sente ansiosa assim, no sentido de dividir 
alguma coisa, de ficar ansiosa no bom sentido, de ter o contado. 
 
C: Desconfortável?  
S: Não, não. Depende assim, depende da pessoa. Ás vezes você se sente desconfortável de 
falar com a pessoa, mas não tem nada ver com o idioma, com relação ao idioma não. 
 
 
C: Você tem preferência ou repudia por algum tipo de sotaque da Língua Inglesa? 
S: Eu acho assim, eu acho que as pessoas, eu, eu acho que o sotaque mais estranho que eu 
já vi, foi uma pessoa que veio da Índia falando Inglês, então era muito difícil de entender e 
ele ficava bravo, porque você não entendia o que ele falava, ele falava que tava falando 
Inglês, que ele falava Inglês no país dele.  Então assim esse foi o contato mais estranho com 
um sotaque, com a pronúncia que eu já tive e, realmente achei muito estranho. Mas de resto 
assim, que tem sempre uma coisa pra você admirar. 
 
C: Mas você acha você tem alguma preferência por algum, ou você falaria assim, eu jamais 
gostaria de falar desse jeito? 
S: Não, não. 
 
C:  Existe alguma coisa que te deixa insatisfeita em relação a sua performance  oral? 
S: Eu acho que sempre assim,  a pronúncia, entonação, é uma coisa que tem que estar 
sempre corrigindo. 
 
C: Por que? 
S: Porque eu acho que é muito difícil. Essa coisa de, os professores de inglês, eles se 
cobram muito, essa coisa de falar como se fosse um nativo, você quer ser perfeito.  Então 
parece que se você não consegue pronunciar alguma coisa, você se sente mal com isso. 
 
C: Você acha que a gente precisa falar como um nativo? 
S: Não, eu acho que não, mas eu acho que é difícil de enfiar isso na cabeça de uma pessoa 
que realmente quer, uma pessoa que tá interessada. Tem gente que usa isso como desculpa 
pra não estudar, tem gente que já se desespera, quer ser perfeccionista e, eu acho que você 
não consegue,  e aí você fica frustrado por não conseguir.  Mas eu acho que não seja, que 



 112

isso não me impede de dar aula, não me impede de me comunicar.  Eu acho que o que eu 
tenho que saber, o que tenho que explicar para os alunos, tem que estar muito bem, eu 
tenho que saber falar. Mas às vezes a gente sente um pouco de insegurança. 
 
C: Você se preocupa com o ensino da cultura da Língua Inglesa em suas aulas? 
S: Bastante. 
 
C: Por que? 
S: Porque eu acho assim, eu  acho que é muito difícil você ensinar só o idioma, porque você 
na realidade não está ensinando só o idioma. Qualquer coisa que você vai ensinar envolve 
um pouquinho da cultura, dos costumes do país e você tem que explicar para eles o por quê.   
Num livro básico, como no primeiro livro que você vai ensinar para os alunos porque que 
eles usam o título na frente do nome, porque eles usam Mr e porque eles usam Mrs.  Então 
você tem que explicar para eles que lá você não pode sair por aí chamando a pessoa pelo o 
primeiro nome, que isso não, não é como se faz. Então assim, você já está na primeira aula, 
no primeiro contato que você tem com o aluno, você já esta explicando para ele uma coisa 
que pode ser importante para ele no futuro se ele tiver um contato.  Então assim, eu acho 
que é muito importante essa parte, essa parte da cultura, eu acho que ela faz parte e não tem 
como não deixar  de ensinar e eu acho assim, quanto mais você ensina a cultura de um país 
relacionado ao que você vai ensinar para o aluno,  mais você desperta o interesse dele em 
aprender o idioma. 
 
C:  Como que você é hoje como professora de Inglês e como você gostaria de ser? 
S: Não consigo responder.  Como que eu sou hoje? Assim, eu acho que eu sou.... eu tô 
sempre muito preocupada com o por quê do que eu faço, onde eu quero chegar, ver se eu 
consigo atingir o objetivo.  Eu acho que a minha, a maneira como eu preparo as minhas 
aulas tá bem focada nisso.  Assim principalmente, assim, no resultado. Ver se realmente 
você conseguiu ensinar, se o aluno tá aprendendo. Então assim, eu sou esse tipo de pessoa. 
Eu acho que estou  sempre preocupada em, no sentido, em dar um sentido para o que eu 
estou fazendo.  No futuro assim,  eu não sei, acho que eu ia tentar ... 
 
C: Tem alguma coisa que você gostaria de mudar, que você é e que você não gostaria de ser 
ou que você não é ou que gostaria de ser, alguma coisa? 
S: Não. Eu acho que não. 
 
C: Ok. Thank you! 
S: You’re welcome. 
 


