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RESUMO 

 

 

Este trabalho resulta de uma investigação sobre os processos de (des)-(re)-(co) construção 

discursiva das identidades profissionais de um grupo de professores de inglês, atuantes em 

escolas municipais de uma cidade do interior da Bahia, Brasil. Com base nas discussões 

contemporâneas sobre a constituição das identidades sociais (HALL, 2006; BAUMAN, 2005; 

RAJAGOPALAN, 2003) e, especificamente, das identidades profissionais dos professores de 

inglês, no âmbito da Linguística Aplicada (CELANI; MAGALHÃES, 2002; MOITA LOPES, 

2002a;2002b;ASSIS-PETERSON, 2010; LIMA, 2011) e pautados nos princípios da 

teoria/análise dialógica do discurso de Bakhtin e seu Círculo (Bakhtin, 1997, 1998, 2010a; 

Bakhtin/Volochinov, 2010b) o que analisamos neste estudo são as representações identitárias 

dos professores, levantadas a partir de situações concretas do discurso, em reuniões de 

planejamento de atividades complementares – ACs. Além do caráter de pesquisa qualitativa 

de cunho sócio histórico (BODGAN; BLIKLEN, 1994; BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010b; 

FREITAS, 2007) este estudo é, também, apresentado como uma das possibilidades de 

produção de conhecimento no campo aplicado. Para proceder à análise do corpus, adotamos 

as orientações do método sociológico proposto por BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010b, 

partindo da compreensão de que a língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal 

concreta. A análise mostra que, no contexto das discussões que permeiam o planejamento das 

atividades de ACs, os sujeitos empenham-se pela busca da palavra maior como força 

ideológica da coletividade (o gênero do discurso), por meio do qual procuram se expressar e 

se fazer ouvir. Os processos de (des)-(re)-(co) construção da identidade profissional se 

realizam: a) em forma de enunciados concretos, segundo a dinâmica de sua constituição 

(réplica, orientação para a réplica e dialogia interna); b) como atividade mental e elaboração 

estilística de natureza social; c) como posição socioaxiológica; d) nas situações de interação 

entre os sujeitos e seus interlocutores (alunos, colegas, administração e pesquisadora). 

 

 

Palavras-chave: Identidade. Construção. Relações Dialógicas. Língua Inglesa. Professor.  
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ABSTRACT 

 

 

This work is the result of an investigation into the processes of discursive (dis)-(re)-(co) 

construction of professional identities. The study investigated English teachers working in 

public schools, in a city in the interior of the State of Bahia, Brazil. Based on contemporary 

discussions on the formation of social identities (Hall, 2006; Bauman, 2005; Rajagopalan, 

2003), and specifically on the professional identities of teachers of English in the context of 

Applied Linguistics (CELANI; MAGALHÃES, 2002; MOITA LOPES,2002a;2002b; 

ASSISI-PETERSON, 2010; LIMA, 2011) and guided by the principles of the theory/dialogic 

discourse analysis of Bakhtin and his Circle (Bakhtin, 1997, 1998, 2010a; Bakhtin 

/Voloshinov, 2010b) this paper analyzes the identity representations of teachers raised from 

concrete situations of discourse in planning meetings complementary activities - ACs. Besides 

being a socio-historical qualitative research (Bodgan; BLIKLEN, 1994; Bakhtin/Voloshinov, 

2010b; FREITAS, 2007) we also presented it as one of the possibilities of knowledge 

production in applied field. To proceed the analysis of the corpus we adopted the guidelines 

proposed by the sociological method (Bakhtin/Voloshinov, 2010b) based on the 

understanding that language evolves and lives in historically concrete verbal communication. 

The analysis shows that in the context of discussions that permeate the planning activities of 

ACs, the subjects commit to finding the major word, as an ideological collectivity power 

(genre of discourse), whereby they can express themselves and be heard. The processes of 

discursive (dis)-(re)-(co) construction of professional identities takes place: a) in concrete 

enunciations, according to the dynamics of its constitution (response, orientation for the 

response and internal dialogic imagination); b) as mental activity and stylistic elaboration of 

social character; c) as socioaxiological attitude; d) in interaction situations between the 

subjects and their interlocutors (pupils, colleagues, administration stuff and researcher).  

 

 

Key words: Identity. Construction. Dialogical relationships. English Language. Teacher.  
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CONVENÇOES DE TRANSCRIÇÃO 

 

Os sinais de transcrição são, em sua maioria, as mesmas da escrita convencional, acrescidos 

das seguintes convenções:
1
 

 

...: pausa curta 

(+) pausa longa 

/: interrupção ou corte brusco da fala 

----: silabação 

[...]: sobreposição de vozes 

:: : alongamento forte de vogal 

MAIÚSCULAS: alteração de voz com efeito de ênfase 

(xxx): fala incompreensível 

(...): supressão do trecho da transcrição original 

(( )): comentário do analista 

Trechos negritados: ênfase do autor a termos referidos na análise 

PE = Pesquisadora 

P(1), P(2), P(3), etc. = Professor (1), Professor (2), Professor (3), etc.  

CO = Coordenadora  

 

Foram também utilizados sinais convencionais de pontuação gráfica: vírgula (,); ponto (.), 

ponto de interrogação (?), assim como as convenções ortográficas do português.   

 

 

Observação: Os nomes dos sujeitos participantes não foram registrados na transcrição, no 

sentido de resguardar as informações. Somente o nome da pesquisadora foi deixado.  

 

 

 

 

   

 

                                                           
1
 As transcrições foram feitas a partir de Kleiman (2008). Outras sugestões de convenções foram observadas  

conforme Moita Lopes (2002a).   
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INTRODUÇÃO 

 

Toda palavra é composta. Se ainda por dizer ou plenamente dita, toda 

palavra é contida. Por singular a palavra, mais plural o seu sentido. E 

suspensa em poesia, maior a sua assimetria. Por mais que tudo se diga, não 

se esgota o esquecido. Por mais que a tudo se cala, não preenche o vazio. 

Toda palavra é composta: por acordar no já vivido o mais e mais 

despercebido (QUEIRÓS, 1990, 71 p.).  

  

Há que se correr nas veias, como que em lugar do sangue ou a ele bem acrescidas, 

doses generosas de sensibilidade, argúcia e poesia, a ponto de nos fazer perceber as nuanças 

reais e fantásticas, concretas e abstratas, que aureolam a dimensão das palavras. Nesse 

universo sígnico e ideológico, a palavra é para ser sentida, não pensada.  

Assim é o sentir do ilustre poeta mineiro Bartolomeu Campos de Queirós. Nesta 

epígrafe, seu legado, eternizado em palavras compostas e contidas, agora nos convida a 

acordar os sentidos mais singulares e plurais que já vivemos e de que pouco nos apercebemos. 

Pois, como em um caleidoscópio que vai refletindo belas combinações, coloridas e inusitadas, 

as palavras do poeta irão se juntar às de outros, não menos nobres autores e, cada qual com 

seus tons e dons, passarão a refletir e ecoar palavras e vozes de mim, de outros e de nós, nos 

diálogos que se criam aqui.  

A propósito dos diálogos, muito se diz sobre ato de dialogar como uma das formas 

mais importantes de interação verbal e um caminho singular no processo efetivo de mudanças 

sociais, culturais, políticas e, sobretudo, na transformação do próprio ser humano, pois nesse 

contexto se abrem múltiplas possibilidades de mobilização e socialização de conhecimentos, 

criação e recriação de ideias, embates, rupturas e tudo o que a linguagem, como fonte 

magnífica da construção do pensamento, pode fomentar.  

A perspectiva de diálogo adotada neste trabalho orienta-se em direção ao pensamento 

de Bakhtin (1997) quando ele diz que o diálogo está entranhado de um modo profundo na 

palavra, nela provocando luta e dissonância de vozes. De igual modo, a sua orientação para o 

enunciado é a seguinte:  

 

O enunciado é pleno de tonalidades dialógicas, e se levá-las em conta é 

impossível entender até o fim o estilo de um enunciado. Porque a nossa 

própria ideia – nasce e se forma no processo de interação e luta com os 

pensamentos dos outros, e isso não pode deixar de encontrar o seu reflexo 

também nas formas de expressão verbalizada do nosso pensamento. 

(BAKHTIN, 2010a p. 298).                 
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Pelo prisma da sociedade e da educação, a escola é o lugar primeiro onde as 

tonalidades dialógicas se constroem e, junto com elas, os conflitos e as intermediações, a 

concordância e as contradições são tecidos, pois como esferas da comunicação discursiva, 

elas “[...] dão conta da realidade plural da atividade humana ao mesmo tempo que se assentam 

sobre o terreno comum da linguagem humana” (GRILLO, 2012, p. 133).  

De acordo com Moita Lopes (2002a) o espaço escolar, como lugar onde as relações 

dialógicas se constroem de forma dinâmica e ininterrupta, tem sido apontado como um dos 

mais importantes na construção das identidades dos sujeitos e, de igual modo, em sua 

fragmentação identitária. Para o autor, a escola é um dos primeiros espaços a que as pessoas 

têm acesso desde crianças. Ao alcançar a idade escolar, elas são levadas para lá e ficam longe 

do olhar da família e expostas a outros modos de ser e de se comportar, diferentes daqueles de 

sua convivência familiar. Assim, é no espaço da escola que nós, desde crianças, nos expomos 

pela primeira vez às diferenças e às ameaças ao ambiente da família. 

Na opinião desse autor, levando em consideração a importância que a escola tem na 

vida das pessoas, se não for por outros tantos motivos, ao menos pelo tempo que passamos 

nela, é possível dizer que os discursos elaborados nesse contexto exercem um papel 

fundamental para o desenvolvimento de uma conscientização sobre as nossas identidades e as 

identidades dos outros. Nesse sentido ele comenta: 

 

Além disso, tendo-se em mente o fato de que as escolas são, em última 

análise, instituições socialmente justificáveis como espaços de construção de 

conhecimento/aprendizagem, pode-se argumentar que os significados 

gerados em sala de aula têm mais crédito social do que em outros contextos, 

particularmente devido ao papel de autoridade que os professores 

desempenham na construção do significado (MOITA LOPES, 2002a, p. 37-

38).           

 

Desse modo, as identidades construídas no ambiente da escola são extremamente 

significativas e podem desempenhar funções relevantes na vida de cada sujeito, uma vez que, 

quando ele depara com outros discursos, suas identidades são reexperenciadas ou 

reposicionadas. A vida institucional tem, portanto, ocupado um lugar de muita atenção, 

quando se trata do processo de construção das identidades sociais, uma vez que “a identidade 

é, de algum modo, um efeito da socialização institucional” (SARUP, 1996 apud MOITA 

LOPES, 2002a, p. 59). 

O processo de legitimação de nossas identidades sociais passa pelos significados que 

construímos na escola, sobre a vida em sociedade, ao lado de outros significados a que 
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estamos expostos nesse ambiente específico no âmbito das nossas interações. Para o contexto 

institucional da escola, o modo como os discursos dos sujeitos é marcado sócio-

historicamente tem grande importância, pois a concepção de linguagem trabalhada na escola 

tem desconsiderado sua natureza social. Por isso, o discurso, tanto em sala de aula, quanto em 

outros contextos, é determinado por questões de ordem sócio-histórica particular, que dirigem 

o agir discursivo de alunos e professores com base nas relações de poder ali exercidas.  

Advogando a respeito da posição dos professores como intelectuais, Giroux diz que 

passar a ver as escolas como locais econômicos, culturais e sociais, cuja função social se 

estende, também, às questões de poder e controle, constitui um ponto de partida para o 

entendimento da necessidade dos professores na função de intelectuais. Segundo o autor: 

  

Isto significa que as escolas fazem mais do que repassar de maneira objetiva 

um conjunto comum de valores e conhecimento. Pelo contrário, as escolas 

são lugares que representam formas de conhecimento, práticas de linguagem, 

relações e valores sociais que são seleções e exclusões particulares da cultura 

mais ampla (GIROUX, 1997, p. 162).  

 

O entendimento de Giroux é que, na verdade, as escolas introduzem as formas 

particulares da vida social e lhes dão legitimidade, posto que elas não são objetivas, nem 

separadas das questões políticas e do poder. Tais instituições, na verdade, são esferas repletas 

de contradições, que absorvem e revelam o conflito das formas de autoridade, tipos de 

conhecimento, regras morais as quais devem estar à disposição dos alunos em versões antigas 

e atualizadas. 

Bernstein (1987) afirma que a escola precisa transformar-se numa comunidade de vida 

e a educação em um processo contínuo de reconstrução da experiência. A escola e a educação 

seriam o lugar da vida democrática e da reconstrução das histórias das pessoas e suas 

experiências no diálogo. De igual modo, deveriam abrigar o respeito às diferenças individuais, 

pelo entendimento mútuo, a atenção aos outros e às iniciativas de projetos solidários. Pautado 

nesse entendimento o autor afirma: 

 

O que importa não é a uniformidade, mas o discurso. O interesse comum 

realmente substantivo e relevante somente é descoberto ou é criado na 

batalha política democrática e permanece ao mesmo tempo tão contestado 

como compartilhado (BERNSTEIN, 1987 apud SACRISTÁN; GÓMEZ, 

2000, p. 25).  

 

As concepções de escola, educação e diálogo apresentadas por Bernstein contemplam, 

perfeitamente, a proposta dialógica que se deseja visualizar, no sentido das (des)-(re)-(co) 
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construções estabelecidas no âmbito da linguagem e das identidades dos indivíduos. 

Entendemos que a escola não pode ser deixada de lado nas discussões sobre os processos que 

moldam, a cada instante, as identidades sociais dos sujeitos que nela convivem. 

Em se tratando dos professores de línguas, existe uma preocupação com a formação 

profissional, que, também, perpassa pela esfera escolar. Os professores devem ser preparados 

para o domínio da língua e uma prática pedagógica consciente, contudo eles devem ser 

levados a refletir sobre o papel da escola na vida não só de seus alunos e deles mesmos, ou 

dos colegas de trabalho, mas das pessoas de modo geral, à maneira de uma cadeia de relações 

que vai se multiplicando e impulsionando a movimentação desses sujeitos na esfera 

social/escolar. 

Como vimos, as relações de interação verbal construídas em ambientes institucionais 

escolares são de extrema importância para a constituição das identidades sociais dos seus 

sujeitos de interação. Este trabalho foi realizado com professores de inglês do ensino 

fundamental, atuantes em escolas da rede pública municipal, de uma cidade do interior do 

Estado da Bahia.  Escolhemos o contexto das reuniões de planejamento de Atividades 

Complementares - (ACs)
2
 como lugar de observação, entendido aqui como a situação mais 

imediata de interação discursiva, dentro do meio mais amplo que é a escola.  

Nesse ambiente onde a dialogia está presente, nas diferentes vozes sociais e nas 

múltiplas relações de convergência e divergência, de harmonia e de conflitos é que os 

processos de construção identitária se realizam.  

 

RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA  

 

Falando a respeito da construção de identidades de professores de inglês, as autoras 

Assis-Peterson e Silva (2010) nos fazem lembrar, em seu texto, de uma época em que o 

ensino de inglês em escolas do mundo inteiro só se voltava para a utilização de métodos. 

Todo o sucesso que os alunos conquistavam se dava por mérito dos métodos, que invadiam 

cada vez mais as salas de aula, alguns até sem muita aplicabilidade por conta das 

singularidades de cada lugar, mas, enfim, eram adotados. O império dos métodos, como 

dizem as autoras, logo desabou e foi a partir dessa época que um número significativo de 

pesquisadores, estudiosos e especialistas começou a olhar para além da instrumentalidade dos 

                                                           
2
 As observações aconteceram em ambos os momentos de realização das atividades, com os grupos de 

professores (o grupo geral de Linguagens e o grupo específico de Língua Inglesa). As atividades específicas da 

pesquisa (leituras, discussões, instrumentos de coleta de dados) foram aceitas, também, como parte da 

programação do planejamento para os professores.              
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métodos e eles enxergaram o organismo vivo e real das salas de aula. Junto com esse universo 

passaram a olhar em direção das questões de linguagem, das relações entre professores e 

alunos, das identidades de professores e alunos, das crenças que povoam o universo escolar e 

os aspectos “inalienáveis da vida de pessoas de carne e osso na sala de aula real” (ASSIS-

PETERSON; SILVA, 2010, p. 145). 

Desde então, outras orientações surgiram, mais voltadas para as questões de ensino de 

aprendizagem e da formação do professor baseada numa visão crítico-reflexiva, não de forma 

isolada, mas integrando-as aos conteúdos culturais, políticos e ideológicos. Na concepção das 

autoras, uma das maiores contribuições do olhar para além do método foi, justamente, a 

possibilidade de trazer para perto aspectos contextuais da vida em sala de aula.  

Com o olhar mais voltado para os contextos da vida, da linguagem, dos indivíduos, 

das interações entre eles, criam-se novas possibilidades e oportunidades de promover o 

crescimento dos indivíduos nos espaços por eles ocupados. No âmbito desta pesquisa, os 

olhares se dirigem para os contextos particulares das reuniões pedagógicas e dos sujeitos que 

nelas interagem por meio da linguagem. O processo de interação discursiva é inteiramente 

dinâmico. Ele se projeta no interior das palavras, entranhado de acentos de valores, réplicas, 

expressividade e alteridade. Tudo isso gera uma grande força propulsora, capaz de 

transformar os ambientes e os sujeitos que neles interagem. 

Nesse ambiente de multiplicidade de vozes, as identidades encontram um lugar fértil 

para se construírem, desconstruírem e reconstruírem-se, em um movimento socioideológico e 

sóciodiscursivo que nunca se isola e sempre agrega, por isso elas são, também, coconstruídas. 

A constituição identitária de professores tem sido apontada, como registram Gimenez (2009) 

e Placco e Souza (2010), como um dos temas mais pesquisados na área de formação docente, 

com cada vez mais possibilidades de estudo e pesquisa. Isso acontece porque, como vimos em 

Assis-Peterson e Silva (2010), os olhares têm sido redirecionados, ultimamente, para os 

sujeitos do ambiente escolar. 

Partimos do princípio fundamental, para a compreensão do nosso objeto de análise, de 

que é necessário entender os professores. Para que isso seja possível, é preciso, primeiro, 

saber quem são eles, que identidades reconhecem e reivindicam e quais lhes são atribuídas 

(BUZZELI; JOHNSTON, 2002 apud ASSIS-PETERSON; SILVA, 2010). Um maior 

aprofundamento nessas questões traz consigo grandes desafios, perguntas e respostas, pois os 

sujeitos nunca permanecem iguais perante a força ideológica e formadora das palavras. As 

reuniões pedagógicas são um bom exemplo de espaços socializantes, aos quais se refere 

Freire (2011, p. 44), e, por outro lado, são também espaços relegados da cotidianidade da 
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escola. A esse respeito, o autor diz sobre a escola que é uma pena que “o que há de informal 

na experiência que se vive nela, de formação ou deformação, seja negligenciado”.                   

É, pois, no contexto dialógico das reuniões que esta pesquisa se inscreve e se justifica, 

tomando como referência as considerações teórico-metodológicas dos autores apresentados e 

no sentido de voltarmos o nosso olhar para as reuniões de planejamento escolar, como 

espaços dialógicos da escola e fonte de experiências e experimentação para os professores e 

seus alunos.  

 

OBJETIVOS E PERGUNTAS DA PESQUISA 

 

Tomando por base as leituras e trabalhos que entendem as interações em contextos 

institucionais como espaços de extrema relevância para as construções das identidades sociais 

e os processos advindos dessas interações, este trabalho tem o objetivo de analisar as 

representações identitárias dos professores de inglês, observando como se processam as (des)-

(re)-(co) construções discursivas de suas identidades profissionais, a partir de situações 

concretas do discurso. Com base nesse objetivo, delineiam-se os seguintes objetivos 

específicos: 

     

 Verificar, com base nas orientações da teoria/análise dialógica do discurso, como se 

concretizam no interior dos enunciados as (des)-(re)-(co) construções das identidades 

profissionais dos professores de inglês. 

 Observar o modo como o ambiente da sala de reuniões (situação mais imediata) e a 

escola/ secretaria (meio social mais amplo) interferem na estrutura dos enunciados, 

considerando suas dimensões dialógicas.  

 Observar, nos momentos de interação, como os professores dão significado e se 

apropriam de seus discursos e dos discursos alheios, para elaborar suas representações 

identitárias. 

 Verificar se a significação e apropriação dos discursos, no contexto das relações 

discursivas institucionais, repercutem nos dizeres, atitudes e tomadas de decisões dos 

professores.    

 

Com a delimitação dos objetivos, temos as seguintes perguntas a serem respondidas 

pela investigação: 
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1. Como, no interior dos enunciados concretos dos professores, é possível perceber a 

dinâmica das (des)-(re)-(co) construções identitárias? 

2. Considerando a dialogicidade inerente aos enunciados, é possível observar se a 

situação imediata e o meio social mais amplo interferem ou não nos dizeres dos 

professores?   

3. Quais elementos observáveis nas interações e no corpus da pesquisa são indicativos 

dos processos de construção identitária? 

4. Em que sentido (s) a significação e a apropriação dos discursos, no contexto das 

relações discursivas institucionais, repercutem nos dizeres, atitudes e tomadas de 

posição dos sujeitos desta pesquisa?  

 

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

No tocante à disposição e ao conteúdo específico de cada capítulo, esta dissertação 

está organizada em quatro capítulos, além do capítulo introdutório e das considerações finais. 

A introdução apresenta breves considerações em torno da escola como espaço fomentador do 

diálogo. As relações dialógicas estabelecidas nesse contexto exercem um papel crucial na 

constituição das identidades sociais/profissionais dos sujeitos. O contexto das reuniões de 

planejamento e sua dinâmica de interação sociodiscursiva, a propósito, constituem o nosso 

objeto de estudo, os quais representam a situação mais imediata da interação e o espaço 

dialógico onde os processos de construções identitárias, também, se realizam. 

Compreendemos que, nesse ambiente, as identidades profissionais dos professores estão 

sempre em processo de (des)-(re)-(co) construção discursiva.   

O primeiro capítulo - A ciência e o sujeito: representações e construções identitárias - 

traz reflexões em torno das contribuições no campo da LA para os estudos das questões que 

envolvem as identidades, primeiro no âmbito dos fundamentos teórico-metodológicos e das 

raízes identitárias da própria disciplina. São apresentadas algumas das discussões em torno do 

modo de fazer pesquisa no campo aplicado e os delineamentos do perfil identitário em estado 

de transformação constante referindo-se à própria área de estudo. O lugar que têm ocupado as 

questões identitárias nos estudos contemporâneos das ciências humanas é visto como ponto de 

partida para a discussão do conceito de identidade sob a ótica de diversas disciplinas nesse 

campo. Algumas dessas visões são apresentadas no capítulo, fazendo uma ponte com os 

estudos identitários no âmbito educacional e na área específica de formação do professor de 
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línguas estrangeiras. A evolução da identidade profissional do professor de línguas é apontada 

como processo complexo que se inicia na formação e continua ao longo do exercício de sua 

profissão. Nesse sentido, são trazidos os posicionamentos dos autores que discutem a 

formação da identidade profissional do professor de línguas, sua formação acadêmica no 

curso de Letras e as políticas públicas traduzidas na LDB (Lei 9.394/96) e nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) – 3º e 4º ciclos do ensino fundamental. 

O segundo capítulo - Contribuições do círculo de Bakhtin para uma teoria/análise 

dialógica do discurso - traz uma explanação introdutória sobre as contribuições (do Círculo) 

de Bakhtin para os estudos contemporâneos da linguagem, nos quais a LA tem grande 

interesse e participação. A parte central fundamenta-se em uma leitura mais direcionada para 

a constituição das relações dialógicas no todo da interação verbal, a partir da exposição de 

alguns pilares da arquitetura bakhtiniana. Caminhando para o encerramento, o texto discute a 

noção de sujeito dialógico na visão (do Círculo) de Bakhtin, sua constituição discursiva e 

inter-relações, no interior da interação socioideológica, buscando integrar o sujeito de nossa 

pesquisa a essa visão, nos processos de construção de suas identidades sociais.            

No terceiro capítulo – Metodologia - apresentamos a orientação metodológica que dá 

base à pesquisa em curso e a perspectiva pela qual o objeto de estudo foi tratado, discutindo o 

fazer pesquisa qualitativa de cunho sócio-histórico, como um caminho possível para formas 

outras de produzir conhecimento no campo aplicado. Nesse sentido, mostramos na prática as 

implicações metodológicas da perspectiva teórica adotada, em especial, da perspectiva sócio-

histórica (do Círculo) de Bakhtin, inseridas no contexto da pesquisa em LA.  O capítulo traz 

ainda a caracterização do contexto de geração de dados e dos sujeitos participantes, assim 

como o detalhamento do corpus a ser analisado.  

O quarto capítulo - Professor, profissional e falante/usuário: construções identitárias 

de quem ensina línguas - foi organizado em três seções. As seções (4.1) - Uma compreensão 

para além das perguntas e respostas; (4.2) - Revisitando as memórias da formação 

profissional e (4.3) - Experiências e descobertas na vida de professores de inglês trazem as 

análises das categorias de representações identitárias dos professores relacionadas às suas 

experiências de formação acadêmico-profissional, de seu perfil e papel profissional e de sua 

condição como falante de língua inglesa.  Esta organização em categorias tem por objetivo 

orientar a análise, mostrando os diferentes elementos que fizeram parte dos processos de 

construções identitárias. A disposição da análise das categorias focando as representações e os 

processos de (des)-(re)-(co) construções identitárias, com base nos resultados dos 

questionários – (seção 4.1); entrevistas - (seção 4.2) e relatos de experiências – (seção 4.3), 
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procura responder às questões propostas pela pesquisa. As escolhas linguístico-discursivas 

dos sujeitos na elaboração dos dizeres indicam como as representações mobilizam os 

processos de (des)-(re)-(co)- construções identitárias, no conjunto dos enunciados.  A 

mobilização dos processos construtivos refletem as posições verbo-axiológica e 

socioaxiológica dos sujeitos, interiorizadas e exteriorizadas na dinâmica da interação 

discursiva. 
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1 A CIÊNCIA E O SUJEITO: REPRESENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

IDENTITÁRIAS     

 

Não surpreende, portanto, que na LA, como em outras áreas, as questões 

identitárias estejam interessando a tantos pesquisadores exatamente quando 

se problematiza a importância de pensar outras sociabilidades para a vida 

social, o que é o principal projeto político da atualidade. É tempo de 

reinventar a vida social, assim como a LA como forma de compreendê-la, de 

modo a poder imaginar novas ações políticas (MOITA LOPES, 2006, p. 

104).  

  

O pensamento de Moita Lopes expresso na epígrafe soma-se a uma série de discussões 

que têm se desenrolado em torno da área de Linguística Aplicada (LA) e levado os linguistas 

aplicados a repensarem os fundamentos teórico-metodológicos e até as raízes identitárias da 

própria disciplina. Nesse sentido, diversos trabalhos no Brasil e no exterior vêm apontando 

para caminhos outros de fazer pesquisa no campo aplicado, como vemos nos estudos de 

MOITA LOPES, 1996, 1998, 2002a, 2002b, 2006; CELANI, 1998; EVERSEN, 1998; 

KLEIMAN, 1998; CAVALCANTI, 1998, 2006; PENNYCOOK, 1998, 2006; SIGNORINI, 

1998, 2006; RAJAGOPALAN, 2003, 2006; ROJO, 2006, dentre outros. Em alguns desses 

trabalhos, os autores reafirmam as ligações históricas da LA com a Linguística, como 

podemos observar, por exemplo, nas palavras de Rajagopalan (2003, p. 79): 

 

O que a linguística aplicada precisa com urgência é repensar sua própria 

razão de ser enquanto disciplina e buscar suas próprias credenciais 

acadêmicas, admitindo até mesmo, como uma das possibilidades no fim 

dessa trilha, a de que a nova disciplina pode vir a ser uma alternativa à 

disciplina-mãe, ou quem sabe até mesmo, algo que a própria disciplina-mãe 

pode emular em proveito próprio.   

 

Para os autores como Signorini (1998, p. 89) que discutem a questão do prisma da LA, 

a área de investigação tem também se configurado numa proporção cada vez maior “como 

uma espécie de interface”, percorrendo e avançando os limites de diferentes disciplinas, não 

somente daquelas que estão ligadas aos estudos da linguagem. É o caso de estudos no campo 

da Psicologia, da Sociologia, da Antropologia, da Pedagogia, da Psicanálise e de diversas 

outras áreas.     

 

Nesse sentido, tem-se também constituído como uma área feita de margens, 

de zonas limítrofes e bifurcações, onde se tornam móveis as linhas de 

partilha dos campos disciplinares e são deslocados, reinscritos, 
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reconfigurados, os constructos tomados de diferentes tradições e áreas de 

conhecimento (SIGNORINI, 1998 p. 90).     

     

O cenário descrito por Signorini parece delinear um perfil identitário em estado de 

transformação constante referindo-se à LA e encontra semelhanças no pensamento de 

Rajagopalan, quando fala das identidades linguísticas no mundo moderno. Segundo o autor, a 

volatilidade e a instabilidade têm-se tornado as marcas identitárias de nossos tempos, as vidas 

das pessoas estão cada vez mais expostas e tomadas por informações de todos os lados, nem 

sempre todas muito bem-vindas. Em sua concepção, a linguagem é o ponto crucial no 

movimento que representa os sentimentos de mudança de nossa era:   

 

[...] a linguagem está no epicentro deste verdadeiro abalo sísmico que está 

em curso na maneira de lidar com as nossas vidas e as nossas identidades. Se 

a identidade linguística está em crise, isso se deve, de um lado, ao excesso de 

informações que nos circunda e, por outro lado, às instabilidades e 

contradições que caracterizam tanto a linguagem na era da informação como 

as próprias relações entre os povos e as pessoas (RAJAGOPALAN, 2003, p. 

59).                        

       

Kleiman (1998) argumenta que a discussão recente sobre a natureza multidisciplinar, 

interdisciplinar ou transdisciplinar da LA é um bom exemplo do “novo rumo” que o debate 

deve tomar, se for possível desprender-se dos limites autoimpostos pela ideia da discussão do 

problema, sob o foco exclusivo de uma ou outra área. Na opinião da autora, isso “traz a 

concomitante redução da LA ao campo de aplicação e de validação de teorias, modelos ou 

generalizações de outras disciplinas ou subdisciplinas” (p. 49). O que caracteriza a LA é a 

amplitude dos dados que a área estuda, além das disciplinas-fonte e as metodologias, tendo 

em vista a necessidade de se compreender os problemas sociais de comunicação em contextos 

particulares. Ou seja, para Kleiman, “o objeto abrangente da LA” está buscando a resolução 

“de seu objetivo abrangente”, situação bastante relevante para o desenvolvimento da área:    

 

A expansão de horizontes é desejável para o desenvolvimento de uma área 

que se ocupa de questões tão complexas. Ecoando as palavras de Chafe 

(1990), o entendimento aumenta com um campo de visão ampliado, sendo 

que a visão envolveria, em primeiro lugar, a observação ou a atenção para 

um conjunto de fatos ou de dados o mais amplo possível, e a instituição 

imaginativa, por sua vez, no processo posterior de interpretação 

(KLEIMAN, 1998, p. 51-52).   

 

Os rumos desse debate, na concepção de Kleiman têm implicações de ordem política e 

constituem elementos importantes para os caminhos que a área poderia trilhar, levando em 
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conta a concentração dos esforços empregados para deixar marcada a história de sua prática 

científica. 

Enfatizando o aspecto político, também, Rajagopalan (2003, p. 29) argumenta que o 

processo de construção da identidade dos linguistas, de outros profissionais ou de qualquer 

que seja a pessoa, passa pela questão da política de representação. Isso, porque, está enraizada 

em nosso pensamento e marcadamente presente em grande parte das teorias linguistas, a ideia 

de que “a função principal e imprescindível da linguagem seja a de representar o mundo”. 

Reconhecer a tese de que o representacionalismo
3
 é, ao mesmo tempo, um ato de 

lamento e uma expressão de desejo constitui, segundo o autor, uma tentativa de interrogar a 

noção de representação ou, ao menos, um esforço para compreender a sua importância na 

história da linguagem. Seria uma lamentação, no sentido da incapacidade do ser humano de 

apreender o mundo tal como é, uma vez que a linguagem se põe como uma barreira entre a 

mente humana e o mundo, tornando difícil a apreensão deste de um modo direto. A expressão 

de um desejo se explica pelo fato de a tese eleger a transparência total como condição ideal da 

linguagem, o que para Rajagopalan comprometeria o papel intermediador da linguagem. Em 

outras palavras, o autor reafirma seu pensamento: 

 

[...] a tese do representacionalismo na verdade esconde o sonho de 

apresentação, de uma espécie de “epifania” do significado – o sonho, o 

desejo de, enfim, desvencilhar-se da própria linguagem humana. Pois, o 

ideal mesmo seria que o mundo pudesse mostrar (apresentar) sua face sem a 

intermediação da linguagem e que as mentes humanas pudessem comunicar-

se entre si sem ter que recorrer ao uso da língua – uma ferramenta, afinal tão 

imperfeita! Por mais paradoxal que pareçam, as nossas teorias da linguagem, 

erguidas em sua grande maioria, sobre a tese do representacionalismo, são, 

no fundo, desejos inconfessos de superar ou transcender a própria 

linguagem, como, por exemplo, por meio da telepatia (RAJAGOPALAN, 

2003, p. 31).                   

 

De acordo com Marková (2006, p. 170), a palavra representations
4
, desde o século 

XIII, já era conhecida na língua francesa e descrita sempre como “um termo altamente 

polissêmico”, fazendo referência ao número diverso de atividades da mente, como por 

exemplo: a produção de imagens, de símbolos e sinais e demonstrações gráficas. A palavra 

representação é trazida pela autora, de acordo com suas pesquisas em dicionários da língua 

francesa, como “uma ação de colocar algo na frente dos olhos de outra pessoa ou na frente da 

                                                           
3
 O conceito de Representacionalismo como apresentado pelo autor está centrado na ideia de que o mundo 

pudesse mostrar-se sem o intermédio da linguagem e que as mentes humanas pudessem comunicar-se 

mutuamente sem ter que utilizar a língua. 
4
 Representations [ênfase da autora].   
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mente de outra pessoa”. A palavra, tal como se encontra na língua francesa traduz, acima de 

tudo, características sociais e dialógicas. Atualmente, o significado da palavra no campo das 

ciências sociais, de onde fala a autora
5
, está bastante ligado às questões cognitivas, às 

abordagens mecanísticas e computacionais que fundamentam os estudos da mente/cérebro e à 

ideia do reflexo interno do mundo externo. Em seu entendimento sobre as representações 

sociais, Marková (2006, p. 204) afirma:   

 

[...] vemos que as práticas sociais e as maneiras através das quais elas são 

manifestadas envolvem uma variedade de fenômenos heterogêneos, alguns 

dos quais podem envolver representações sociais, enquanto que outros 

podem refletir assuntos políticos, econômicos e institucionais. Não é fácil 

distinguir entre estes dois tipos de discursos e práticas, de um lado, e as 

representações sociais, do outro. A tarefa do pesquisador é a de extrair as 

representações sociais destes discursos, práticas e conhecimento de senso 

comum, usando procedimentos analíticos e conceitos teóricos. Esta tarefa 

constitui e continuará constituindo um desafio para a teoria das 

representações sociais nos anos vindouros.         

  

A maneira de pensar as representações e as práticas sociais, de acordo com os 

pressupostos de Marková, encontra aspectos peculiares no conceito construído por Celani e 

Magalhães (2002) adotado neste trabalho. Segundo as autoras, as representações se referem à 

teia de significações construídas na interação entre os sujeitos. Cada indivíduo elabora seus 

sentidos e crenças, valores, normas do mundo social e expectativas sobre si e os outros, no 

meio em que estão inseridos. 

Tudo o que se refere ao saber, ao saber fazer e ao poder de ação do sujeito/agente é 

construído em contextos sócio-históricos e culturais e, por isso, imbuído das questões 

políticas, ideológicas e teóricas. Está ligado, portanto, “a valores e verdades que determinam 

quem detém o poder de falar em nome de quem, quais são os discursos valorizados e a que 

interesses servem” (CELANI; MAGALHÃES, 2002, p. 321).  

De igual modo, o conceito construído em Celani e Magalhães encontra respaldo no 

pensamento bakhtiniano e de seu Círculo, para quem “as palavras são tecidas a partir de uma 

multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os 

domínios” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010b, p. 42). A palavra é denominada como uma 

espécie de indicador (grifo do autor), que capta, de modo muito sensível, até as 

transformações sociais mais discretas, aquelas que ainda não se delinearam como sistema 

ideológico estruturado:  

                                                           
5
 Ivana Marková é professora e pesquisadora na Universidade de Stirling – UK e coordena três grupos de 

pesquisa internacionais na área de psicologia social.    
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A palavra constitui o meio no qual se produzem lentas acumulações 

quantitativas de mudanças que ainda não tiveram tempo de adquirir uma 

nova qualidade ideológica, que ainda não tiveram tempo de engendrar uma 

forma ideológica nova e acabada. A palavra é capaz de registrar as fases 

transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais. 

(BAKHTIN/VOLOVCHINOV, 2010b, p. 42).  

 

Retomando as ponderações de Moita Lopes (2006), na epígrafe deste texto, 

percebemos que o autor chama a atenção para o lugar que têm ocupado as questões 

identitárias em pesquisas nas mais diversas áreas. Há um despertar de disciplinas nas ciências 

humanas, possivelmente em decorrência dos acontecimentos sociopolíticos em um mundo 

marcado pela pluralidade “em que modos de ver a experiência humana de forma homogênea 

dão lugar à heterogeneidade que nos constitui ou ao intricado mosaico de que somos feitos” 

(MOITA LOPES, 2002a, p.58).  

Como enfatizado por Bakhtin/Volochinov (2010b), as palavras registram até mesmo 

as mudanças sociais mais efêmeras. Se partirmos do princípio de que o objeto de estudo das 

ciências humanas é o homem, ser expressivo que age no/pelo discurso Bakhtin (2010), 

diremos que essa ação das palavras não está circunscrita ao universo dos cientistas e 

pesquisadores dentro das ciências humanas, mas de todos os sujeitos/agentes que atuam no 

mundo por meio da linguagem.  

Em conformidade com esse pensamento, podemos dizer que, também, as ciências 

refletem em seu interior as mudanças que ocorrem no mundo e, enquanto nós somos 

convidados a nos reinventar, elas também o são para poder se compreender, compreender 

melhor a sociedade e se estabelecer como linguagem que marca cada época.  

Não por acaso, Rajagopalan comenta que muitas pessoas erram em julgar a prática 

cotidiana dos linguistas, como se isso não fosse o seu processo de construção da identidade 

junto à sociedade. O autor advoga que os linguistas estão moldando, sim, de forma muito 

precisa, sua identidade, ainda que lentamente. Isso só pode ser compreendido se 

considerarmos as preocupações sociopolíticas que caracterizam cada momento histórico por 

que passa a disciplina. Se a construção de identidades no âmago das ciências, dentro das 

disciplinas, não é algo fácil, também na vida de cada indivíduo esse processo está longe de ser 

pacífico. Isso porque as identidades são cada vez mais notadas como “precárias e mutáveis, 

suscetíveis à renegociação constante” (RAJAGOPALAN, 2003, p. 69). Com efeito, nada 

parece tão intrigante na vida do ser humano quanto compreender o processo pelo qual nos 

tornamos quem somos (MOITA LOPES, 2002a, p. 57).  
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Na ótica dos estudos da Sociologia, muitos autores têm se dedicado à questão das 

identidades, principalmente referindo-se à chamada pós-modernidade. Dubar (2006) propõe 

uma compreensão da identidade pessoal como sendo não mais transmitida pelas instituições, 

nem herdada dos meios sociocomunitários, mas construída pelos próprios indivíduos, com a 

colaboração tanto das instituições, como dos meios sociocomunitários e, enfim, das 

interações.  

Em outro texto, no qual escreve sobre a socialização e a construção das identidades 

sociais e profissionais, o autor esclarece que a identidade de uma pessoa é o que ela possui de 

mais valioso e perdê-la seria o mesmo que cair em um processo de alienação, angústia e 

morte. Conforme salienta, as identidades das pessoas não lhes são dadas por completo ao 

nascerem, mas: 

 

[...] ela é construída na infância e, a partir de então, deve ser reconstruída no 

decorrer da vida. O indivíduo jamais a constrói sozinho: ele depende tanto 

dos juízos dos outros quanto de suas próprias orientações e autodefinições. A 

identidade é produto das sucessivas socializações (DUBAR, 2005, p. 25).                 

 

A definição histórica e não biológica da identidade é explicitada por Hall (2006), 

também sociólogo, que destaca, dentre outras, a concepção de identidade do sujeito na era 

pós-moderna. Para Hall o sujeito vai assumindo diferentes identidades não unificadas em 

torno de um eu coerente, a cada fase de sua vida. Esse processo daria origem ao complexo 

jogo de identidades: 

 

Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes 

direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente 

deslocadas. Se sentimos que temos uma identidade unificada desde o 

nascimento até a morte é apenas porque construímos uma cômoda estória 

sobre nós mesmos ou uma confortadora “narrativa do eu”. A identidade 

plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés 

disso, à medida que os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 

cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos 

identificar – ao menos temporariamente (HALL, 2006, p. 12-13).  

 

Bauman (2005), outro grande nome dentro dos estudos sociológicos, traz importantes 

contribuições do ponto de vista da compreensão das polêmicas que circundam a constituição 

das identidades no mundo pós-moderno, ao que ele chama de “modernidade líquida”. 

Segundo o autor, é um grande dilema e um grande desafio para a sociologia tratar do 

tema da identidade, já que o assunto era objeto de meditação somente nas esferas filosóficas, 
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há algumas décadas. Contudo, em dias atuais, a temática tomou outra proporção porque 

assumiu um lugar de prestígio nas discussões.  

Na opinião de Bauman, o fenômeno do fascínio pela identidade e não a própria 

identidade em si é o que atrairia a curiosidade dos pensadores clássicos da sociologia, caso 

tivessem vivido o suficiente para confrontá-lo. Fazendo referência à identidade dos sujeitos, 

no “líquido mundo moderno”, o autor afirma: 

 

É nisso que nós, habitantes do líquido mundo moderno, somos diferentes. 

Buscamos, construímos e mantemos as referências comunais de nossas 

identidades em movimento – lutando para nos juntarmos aos grupos 

igualmente móveis e velozes que procuramos, construímos e tentamos 

manter vivos por um momento, mas não por muito tempo (BAUMAN, 2005, 

p. 32).   

 

Como apontado pelo autor, o tema da identidade parece ter impulsionado uma série de 

debates e pesquisas, não só entre os estudiosos da sociologia como de campos diversos das 

ciências humanas. No campo educacional, entre os pesquisadores das áreas de línguas 

materna e estrangeiras, especialmente com relação à de formação de professores de línguas, o 

tema da identidade do professor aparece como um dos mais pesquisados.  De acordo com 

Gimenez (2009, p. 109), foi realizado um levantamento de dados, a partir do I Congresso 

Latino-Americano de Formação de Professores de Línguas
6
, o qual “demonstra que há um 

vigoroso programa de pesquisas nessa área”.      

 

1.1 A IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE: DESGASTES E RESGATES 

 

Assis-Peterson e Silva (2010) relembram uma época em que, quando se falava em 

ensino de inglês, tudo era creditado ao método, até o momento em que o império do método 

começou a desabar, por volta dos anos 90. A visão tecnicista de até então passou a ser 

substituída por uma nova orientação e os olhares dos pesquisadores se voltaram para o 

professor e o aluno, para as questões identitárias e de linguagem, para a vida e prática dos 

professores e sua formação crítico-reflexiva, respaldados pelos aspectos socioculturais, 

políticos e ideológicos.  

De acordo com Assis-Peterson (2008), o cenário construído a partir de uma 

perspectiva para além do método, desvelou os atores sociais da escola e suas subjetividades, 

                                                           
6

 Ortenzi (2007) faz um levantamento dos trabalhos apresentados no I Congresso Latino-Americano de 

Formação de Professores de Línguas (I CLAFPL) cujos resultados demonstram que dentre 385 trabalhos 

apresentados no congresso, 200 deles falavam sobre formação de professores e a identidade do professor.        



29 
 

colocando-os no centro do palco. Este é o lugar onde os contextos de sala de aula e suas 

complexas relações de poder, os reflexos dessas relações na vida da sociedade, a própria 

prática pedagógica e a identidade docente, passaram a ser vistos como ponto central para as 

questões socioculturais e sociopolíticas da sala de aula e do desenvolvimento profissional do 

professor. 

Na mesma linha do pensamento de autores aqui citados, os quais descrevem a 

identidade dos sujeitos da era pós-moderna como “em movimento” (BAUMAN, 2005); 

“fluidas” (RAJAGOPALAN, 2003); “celebração móvel” (HALL, 2006), Assis-Peterson e 

Silva (2010) sustentam que o constructo identidade adquiriu uma nova compreensão e está 

ligado à virada sociocultural nas ciências humanas. Segundo as autoras, o professor se 

empenha, em toda a sua carreira, do início ao fim, em tornar-se professor. Contudo, a tarefa 

de tornar-se professor requer a construção e a ressignificação de uma identidade profissional 

socialmente reconhecida e legitimada aos olhos do próprio professor e aos olhos dos outros. 

A virada sociocultural trouxe outras perspectivas para a temática da identidade na 

visão das autoras:   

  

[...] a identidade é vista como contextual, relacional, multifacetada, 

dinâmica, contraditória, heterogênea, incompleta, em constante fluxo. Quer 

dizer, não existe uma única identidade sólida e invariável localizada 

socialmente, mas várias identidades fluidas (de classe, gênero, sexualidade, 

etnia, nacionalidade, etc.), muitas vezes contraditórias ou não-resolvidas, de 

localizações variadas, cujas fronteiras, menos definidas socialmente, estão 

sujeitas a situações de conflito (ASSIS-PETERSON; SILVA, 2010b, p. 147).  

 

O dinamismo de que falam as autoras quando descrevem esse “intricado mosaico de 

que somos feitos” (MOITA LOPES, 2002a, p. 58), em toda a sua maleabilidade, também nos 

faz refletir sobre os contextos em que estamos inseridos. As identidades pessoais e 

profissionais estão direta e indiretamente ligadas aos contextos sociais, culturais e políticos, 

em todas as suas instâncias e na multiplicidade de seus interlocutores. Ou seja, as nossas 

identidades são criadas e recriadas, por meio de processos ininterruptos das interações que 

realizamos. Assim, o trabalho do professor, como descrevem Assis-Peterson e Silva, com 

base nas leituras de Lasky (2005 apud ASSIS-PETERSON e SILVA, 2010), exige uma 

constante negociação da identidade, ao que elas chamam de construção de si mesmo, ou do 

self profissional, uma vez que isso abrange o compromisso pessoal, a disponibilidade tanto 

para aprender como para ensinar, crenças, valores, conhecimento da matéria e conhecimento 
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sobre a prática de ensino, experiências vividas e até mesmo o sentimento de vulnerabilidade 

profissional.                     

Ainda com base no pensamento das autoras, destacamos a evolução da identidade 

profissional do professor, cuja carreira é marcada no contexto da escola pelas reformas 

institucionais, educacionais e políticas e pelo contato com as comunidades. Necessário ao 

entendimento de todo esse processo de construção do self é compreendermos a formação de 

professores como um processo de construção identitária.  

Em consonância com o pensamento anterior, Gimenez e Mateus (2009, p. 122) 

explicam que:  

 

Abordar a formação de professores numa perspectiva socio-histórico-cultural 

implica, portanto, em tomar o desenvolvimento cognitivo não como um 

processo individual e relativamente autônomo [...], mas como sócio-

historicamente situado e culturalmente distribuído entre pessoas, artefatos, 

atividades [...].  

   

A posição de Oliveira (2011, p. 181) não é diferente da posição das autoras citadas, 

quando afirma que os professores passam por um processo social, cognitivo e afetivo bastante 

complexo no momento de sua formação, continuando durante o exercício da profissão: “a 

construção de sua identidade de professor, de sua identidade de trabalhador do setor de 

educação e de sua identidade de usuário da língua que vai ensinar”. 

Nesse sentido, vale ressaltar que a área de estudo das identidades profissionais de 

professores despontou a partir da década de 1990 como uma área de pesquisa independente, 

conforme explicam Beijaard, Meijer e Verloop (2004). Desde então, muitos autores têm se 

debruçado nos estudos para tentar explicar esses conceitos, a partir das definições propostas 

pelas ciências sociais e pela filosofia. 

Os autores revisaram pesquisas recentes sobre identidades profissionais docentes e 

levantaram certas características a partir desses trabalhos, a saber: a) a identidade profissional 

é um processo contínuo de interpretação e reinterpretação das experiências, tanto no plano 

pessoal quanto no coletivo, que se desenvolve ao longo da vida; b) a identidade profissional 

docente busca relacionar, de forma equilibrada, o lado pessoal/profissional com os diversos 

papéis que escolhe desempenhar, de acordo com seus valores e crenças; c) a identidade 

profissional docente é formada de subidentidades que se inter-relacionam, num movimento 

complexo e relativamente harmonioso; ela pode entrar em conflito em situações de mudanças 

educacionais, condições de trabalho e em situações no campo pessoal; d) a identidade 

profissional docente não é algo que os professores têm, mas algo que eles usam como forma 
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de trazer sentido ao seu agir profissional, que se expressa em seus inter-relacionamentos e 

convivência no local de trabalho. 

O sentimento de autoeficácia é um elemento de suma importância para a identidade 

profissional e o que impulsiona o professor em seu desenvolvimento profissional. A formação 

da identidade profissional, para esses pesquisadores, é, portanto, um processo de construção 

de conhecimentos (da/na/pela) prática, marcado pela integração contínua das experiências, 

que são vistas como relevantes pelo professor, nos âmbitos individual e coletivo, para o 

processo de ensino/aprendizagem.            

De volta às considerações de Assis-Peterson e Silva, outros conceitos importantes para 

a nossa reflexão são discutidos em seu texto. Trata-se dos conceitos de “agência” e 

“estrutura”, apresentados pelas autoras com base nos estudos de Ecclestone (2010). Conforme 

explicam, na construção da identidade profissional, os professores são levados a uma espécie 

de campo de tensão entre essas forças: a agência (dimensão individual) está ligada à 

“capacidade das pessoas para ações empoderadoras e autônomas”. Já a estrutura (dimensão 

social) está ligada a “fatores constritores alheios à vontade dos sujeitos, como classe, gênero, 

raça e condições econômicas e materiais” (ASSIS-PETERSON e SILVA, 2010, p. 151). 

Assim, na construção da identidade profissional do professor, agem, conjuntamente, a 

percepção de autoeficácia, a motivação e os sentimentos de compromisso e de satisfação no 

trabalho.  A agência ou força agêntica, como as autoras referem, representa uma reação 

exercida pelos professores, visando à proteção de suas identidades. A vida de muitos 

profissionais e, em especial, dos professores, tem sido marcada por uma série de mobilizações 

e reestruturações governamentais (impulsionadas pelas pressões sociais). Uma justificativa 

para essa atitude seria o fato de que os professores são submetidos a programas de atualização 

constantes, com o objetivo de atenderem às exigências tanto nacionais, quanto globais.  

É nesse sentido que Gimenez e Mateus (2009) argumentam que a formação de um 

profissional teórica e metodologicamente competente, de acordo com o perfil desejado pela 

sociedade, constitui mais uma questão de ordem política do que de ordem acadêmica.  

Celani (2001) parte do pressuposto de que a construção da identidade profissional do 

professor, também, passa pelas definições dos termos “profissão” e “profissional”. A 

preocupação da autora baseia-se na necessidade de justificar a autenticidade da profissão do 

professor de língua estrangeira, pautada em estudos realizados ao longo da história das 

profissões. Celani utiliza como apoio teórico para suas colocações as três condições 

estabelecidas por Howatt (1984 apud CELANI, 2001) para se falar em profissão autônoma: 1) 

- que haja uma produção intelectual de princípios básicos; 2) - senso de coerência e 
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estabilidade subsidiado pela implantação de instituições com funções diversas – regras para 

admissão, preservação dos padrões, preparação para formação progressiva, planos de carreira, 

divulgação/publicação em periódicos especializados, eventos organizados e associações; 3) - 

compromisso com a pesquisa e o desenvolvimento futuro. 

Com base nessa perspectiva, profissionais são aquelas pessoas que têm uma 

qualificação acadêmica e são remuneradas por serviços prestados. Elas, também, têm domínio 

de um campo de conhecimento e estabelecem um relacionamento profissional com seus 

clientes, ou seja, serviço mediante remuneração. 

Aplicadas ao caso específico do professor, no Brasil, tais definições se justificam na 

medida em que: a atividade do professor é especializada, porquanto muitos brasileiros tiram 

dela o seu meio de sobrevivência; requer formação especializada; traz relativo 

reconhecimento social. Partindo do princípio de que todo professor é educador, a autora 

explica que o interesse profissional do educador, também, está relacionado ao conhecimento 

específico de sua área disponibilizado para os sujeitos na sociedade, pela natureza e função 

moral que cabe ao educador.  

Sendo assim, a autora afirma que o professor de língua estrangeira é um profissional 

cuja área de atuação possui características próprias, diferente das demais áreas e suas 

respectivas profissões. É por essa perspectiva e pautada na visão de Howatt (1994 apud 

CELANI, 2001, p. 31-32) que a autora constrói sua compreensão da profissão “professor de 

LE”:  

 

[...] Há um arcabouço intelectual de princípios básicos, distintos dos que 

norteiam o ensino de outras disciplinas. Há um senso de coerência, embora 

às vezes a estabilidade nos pareça ameaçada, com as frequentes mudanças 

no status que é atribuído ao ensino de língua estrangeira pela legislação ou 

por decisões locais. Há padrões claramente definidos para a admissão na 

profissão: possuir um diploma reconhecido de Licenciatura. A questão da 

preservação dos padrões ainda pode ser bastante complicada, mas há 

claramente uma preocupação a esse respeito. A questão é definir quem 

impõe os padrões: o mercado? Os próprios professores? As associações? A 

resposta não é fácil. Continuando em nossa análise, temos periódicos 

especializados, associações e congressos específicos. A questão de uma 

estrutura de carreira ainda não está adequadamente resolvida, nem na 

Universidade nem na escola pública de ensino fundamental e médio. Temos 

esquemas de educação docente tanto como formação prévia, a Universidade, 

quanto como formação em serviço, em vários contextos. Temos, portanto, 

uma profissão.  

 

Considerando que a construção da profissão e do ser profissional está profundamente 

intricada no processo de formação, reiteramos o pensamento de Celani e dos autores que 
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embasaram seu pensamento. Acrescentamos a esta leitura as colocações de Almeida Filho 

(2000), para quem a educação universitária efetiva, na área dos estudos da linguagem, deveria 

buscar o sentido do que é formar um profissional competente e competitivo e estar pautada no 

atendimento das demandas do cotidiano profissional e na condução do processo de ensinar 

línguas, em conformidade com as diversas realidades.  

Na opinião do autor, a formação do professor deveria, também, ressaltar a importância 

da linguagem na educação formal desde o início da vida escolar, em todas as áreas da vida 

social, seja nos negócios, no turismo, nos meios de comunicação e nas relações 

sociais/institucionais, uma vez que tudo é mediado pela linguagem. De outro modo, “na forma 

como são hoje conhecidos, os cursos convencionais de Letras não podem mais corresponder 

às exigências do mundo profissional” (ALMEIDA FILHO, 2000, p. 3).  

 

1.2 A FORMAÇÃO IDENTITÁRIA NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E 

DAS UNIVERSIDADES                    

 

O papel da universidade em formar o profissional competente e competitivo em sua 

área de atuação também é citado por Leffa (2001), ao argumentar que a tarefa de formar um 

professor de línguas estrangeiras concentra questões que superam os aspectos ligados à 

formação, propriamente dita, incluindo os requisitos legais para o exercício dessa profissão. 

Ou seja, é tudo isso e mais as questões de política linguística, como já salientado em Gimenez 

e Mateus (2009). O que foi apontado por Leffa como resultado de uma “formação efetiva” do 

professor de línguas estrangeiras transcende às suas habilidades linguísticas e ao seu caráter 

político, porque significa muito mais do que aquilo que se vê no plano real de vivência desse 

professor. É nesse sentido que o autor declara: 

 

As universidades, até agora, não têm sido capazes de formar profissionais 

competentes e suficientes para suprir as necessidades do mercado de 

trabalho. Embora talvez seja um exagero afirmar que a universidade, em vez 

de formar está deformando o professor [...], a verdade é que há um 

desequilíbrio entre a oferta e a procura, envolvendo aspectos quantitativos e 

qualitativos: a procura por professores é maior do que a oferta de 

profissionais competentes (LEFFA, 2001, p. 340). 

 

 

As dificuldades enfrentadas pelas universidades em formar o professor “competente, 

crítico e comprometido com a educação”, como salientado pelo autor, constitui um grande 

desafio posto para os cursos de formação. 
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Na concepção de Gimenez (2009), a responsabilidade colocada sobre os programas de 

formação de professores é enorme, quando se atribuem as dificuldades de aprendizagem do 

aluno, tão simplesmente, ao despreparo do professor. Essa posição sugere que, se essa 

concepção tem norteado a discussão, ela também não tem produzido os resultados que 

deveriam produzir.    

Uma hipótese para os resultados insatisfatórios, então, seria o fato de que a reflexão 

estaria centrada na figura do formador como responsável pela aprendizagem, do mesmo modo 

que na sala de aula a aprendizagem se fixa sobre a figura do professor. Isso explicaria o 

motivo de alguém que não é formado de modo autônomo, encontrar dificuldades para 

promover um aprendizado autônomo. Daí, grande encargo endereçado aos cursos de 

formação, “que precisariam criar condições para que aquilo que se deseja ver acontecendo nas 

escolas também seja vivenciado durante esse processo de formação” (GIMENEZ, 2009, p. 

109). 

Nesse sentido, levando em conta os aspectos ligados à formação, à identidade e ao 

papel do profissional docente de inglês na escola pública, o texto traz, a partir de agora, 

contribuições e representações de autores que debatem tais aspectos, sob a ótica de seus 

estudos e pesquisas em LA.  

Intercaladas às diferentes postulações, apresentamos as leituras desses e de outros 

autores sobre as políticas públicas traduzidas na LDB (Lei 9.394/96) e nos PCNs (3º e 4º 

ciclos do ensino fundamental), assim como as discussões que envolvem o currículo dos cursos 

de Letras e suas implicações na formação desse profissional.    

São muitas as divergências que se mostram em todos os níveis de ensino, sendo que as 

determinações legais e as ações regulamentadoras governamentais funcionam como uma 

tentativa de produzir convergências na direção do próprio sistema. Os governos nas instâncias 

federal, estadual e municipal, apresentam documentos oficiais com o objetivo de nortear os 

currículos e seus conteúdos mínimos, conforme podemos notar no artigo 9º da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB): “a União incumbir-se-á de: elaborar o Plano 

Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”. 

(BRASIL, 1996). 

A LDB representa, em aspectos gerais, um instrumento de apoio e uma possibilidade 

de expansão dos olhares, no sentido da superação da problemática instaurada, considerados os 

pré-requisitos legais para a habilitação do profissional (Art. 62º); a carga horária mínima para 

a formação (Art. 61º); os conteúdos a serem desenvolvidos (Art. 27º); a decisão sobre a série 

em que se deve iniciar a aprendizagem de línguas estrangeiras e a quem cabe decidir a escolha 
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das línguas a serem oferecidas nas escolas (Art. 26, §5º). Para muitos pesquisadores, a LDB 

constitui um ponto positivo e um avanço, no sentido dos aspectos citados, conforme salienta 

Leffa (2001, p. 341): 

 

Os dispositivos da LDB sobre o ensino da língua estrangeira têm sido 

recebidos, de um modo geral, com simpatia pelos pesquisadores [...]. A 

legislação, por si só, não pode ter condições de garantir um ensino de 

qualidade. Sua própria implementação depende de muitos fatores, não só de 

ordem econômica, mas também da vontade política de governantes, alunos, 

pais e professores. A grande vantagem da LDB, em relação ao ensino de 

línguas estrangeiras, é que ela tem mais aspectos positivos do que negativos, 

fazendo com que a maior preocupação do professor esteja, não em modificar 

a lei, mas em fazer com que ela seja implementada e cumprida.  

 

Como proposta de incentivo à formação inicial e à formação continuada dos 

professores, a Lei, em seu título IV, Art. 63, inciso III (BRASIL, 1996), declara que “os 

institutos superiores de educação manterão: programas de educação continuada para os 

profissionais de educação dos diversos níveis”. Como já discutido por Leffa (2001), existem 

razões para que o professor não queira tão somente propor mudanças na Lei, mas que se 

cumpra o que está previsto.  

Essa não é uma atitude pacífica, pois, como já foi dito aqui por Rajagopalan (2003), o 

processo de construção da identidade das línguas e dos indivíduos está longe de ser um 

processo pacífico, uma vez que nele estão envolvidos aspectos não somente linguísticos como 

também políticos da natureza humana, ainda que, por vezes sejamos levados a crer que “os 

professores não se veem como seres políticos e nem veem o ensino como uma atividade 

política” (PONDER, 1971 apud LEFFA, 2001, p. 352).   

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) - documentos oficiais norteadores da 

prática educativa no país – propõem, em sua carta ao professor, um debate educacional 

juntamente com a família e a comunidade, os governos e a sociedade, no intuito de gerar 

mudanças positivas no sistema educacional do país (BRASIL, 1998). 

No contexto específico da formação docente, os PCNs (BRASIL, 1998) apresentam 

dados sobre a distribuição nacional de funções docentes que compunham o sistema de ensino 

brasileiro, na época da realização da pesquisa, segundo o censo escolar de 1996. Os dados são 

justificados de acordo com fatores bem específicos e levam em consideração as 

singularidades entre as regiões do país. O documento menciona o descompasso entre os 

números divulgados na pesquisa em relação à ocupação das funções docentes e os números 

reais, conforme divulgação do censo. 
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Os PCNs apontam como responsáveis pela problemática questões como os duplos 

contratos de trabalho assumidos pelos professores, como consequência da desvalorização 

salarial, acumulados ao longo dos anos. Como pontos positivos, apresentam a gradativa 

diminuição dos professores sem a titulação mínima e o aumento do número de professores 

com ensino superior completo. Falando mais especificamente sobre a situação da formação de 

professores nos ensinos básico e fundamental, a LDB é trazida para o contexto, enfatizando-se 

a necessidade de discussão e da revisão no conteúdo e na qualidade dessa formação: 

 

A LDB 9.394/96 coloca como meta que, num prazo de dez anos, todos os 

professores de educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental 

tenham formação em nível superior. A extensão do número de anos da 

formação precisa ser acompanhada de um processo intenso de discussão 

sobre o conteúdo e a qualidade dessa formação. [...] A formação de 

professores de quinta a oitava séries também precisa ser revista; feita em 

nível superior nos cursos de licenciatura, em geral não tem dado conta de 

uma formação profissional adequada; formam especialistas em áreas do 

conhecimento, sem reflexões e informações que deem sustentação à sua 

prática pedagógica, ao seu envolvimento no projeto educativo da escola, ao 

trabalho com outros professores, com pais e em especial, com seus alunos 

(BRASIL, 1998, p. 34-35).    

        

Os PCNs (BRASIL, 1998, p. 5) são apresentados ao professor como um documento 

que deve servir de base para as discussões e para o desenvolvimento do projeto educativo da 

escola, além de apoio “à reflexão sobre a prática pedagógica, ao planejamento de suas aulas, à 

análise e seleção de materiais didáticos e de recursos tecnológicos e, em especial, que possam 

contribuir para sua formação e atualização profissional”. São, portanto, documentos de grande 

abrangência e com os quais os professores têm maior contato já que é com base neles, pelo 

menos teoricamente, que sua prática se constrói. 

A formação do professor, seu perfil profissional e seu papel na vida da sociedade, 

contudo, são mencionados no texto muito timidamente. A esse respeito, Paiva (2011, p. 36) 

suscita uma discussão que parece bem pertinente para a situação: “É lamentável ver um 

documento oficial reconhecer e aceitar que o professor não domina a língua que ensina sem 

propor, paralelamente, uma política de qualificação de professores [...]”. 

As autoras Dourado e Obermark (2001) afirmam que, em uma pesquisa realizada com 

professores, observou-se uma grande dificuldade da parte deles em compreenderem os 

objetivos do ensino da LE, conforme propostos pelos parâmetros curriculares, o que de fato 

comprova a necessidade de uma política de qualificação de professores. Para as autoras: 
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[...] seria necessária uma orientação mais sistemática junto aos professores, 

sobre os pressupostos teóricos que regem o ensino tanto de língua 

portuguesa quanto de língua estrangeira, nos parâmetros curriculares 

nacionais promovendo assim, a formação dos próprios professores de 

maneira crítica e consciente (DOURADO; OBERMARK, 2001, p. 393). 

 

Diversos estudos têm-se desenvolvido em torno dos PCNs e muitos deles questionam 

os próprios parâmetros, no tratamento dos assuntos relacionados aos processos de ensino e 

aprendizagem de LE, no contexto da escola pública, como (PAIVA, 2003, 2011; L. 

OLIVEIRA, 2010; R. OLIVEIRA, 2011; MICCOLI, 2011) e outros. Há, também, trabalhos 

que reforçam as propostas feitas pelos PCNs como alternativas para a resolução das 

dificuldades encontradas nos processos de ensinar e aprender uma LE, como A. OLIVEIRA, 

2009; L. OLIVEIRA, 2009; DOURADO; OBERMARK, 2001 e diversos outros autores. 

Como argumenta R. Oliveira (2011, p. 92), para uma formação “adequada” do 

professor, dentro do prazo estipulado pela LDB, como apontam os PCNs, não basta que isso 

seja reconhecido nos documentos oficiais, pois não é “o fato de reconhecer que a escola 

precisa ser de qualidade para que a realidade espelhe a lei”. O autor defende que haja ações 

mais efetivas do estado, através do poder Executivo, para fazer valer a lei e, para que isso 

aconteça, ele sugere o trabalho humano, coletivo e governamental:  

 

Nesse caso, o trabalho há que ser coletivo e governamental. Coletivo por ser 

tarefa hercúlea para um único indivíduo levar a cabo; governamental porque 

oferecer educação ao brasileiro é atribuição delegada pela nossa Constituição 

aos governos federal, estadual e municipal. É pensando nisso que advogo 

uma ação articulada em três frentes (OLIVEIRA, R. 2011, p. 92).    

 

Os cursos de Letras são os representantes tradicionais na formação de professores de 

línguas em faculdades, universidades públicas e particulares, segundo explicação dada por 

Almeida Filho (2008). Este status, no entanto, não impede que sejam alvo de grandes debates 

nos meios acadêmicos, além de motivar inúmeras pesquisas sobre a formação docente e 

assuntos ligados a essa questão, como já nos referimos aqui, em Gimenez (2009). 

A história do primeiro currículo do curso de Letras, legalmente organizado, inicia-se 

no ano de 1931, quando se deu a Reforma Educacional Francisco Campos
7
 no primeiro 

                                                           
7
 Primeira reforma educacional de caráter nacional, realizada pelo então Ministro da Educação e Saúde Francisco 

Campos (1931). A reforma deu uma estrutura orgânica ao ensino secundário, comercial e superior [...]. Com 

relação ao ensino de línguas estrangeiras, a reforma introduziu mudanças não somente no conteúdo com maior 

ênfase às línguas modernas – francês, inglês e alemão, que prevaleceram sobre o Latim – mas principalmente 

quanto à metodologia com o uso do Método Direto. 

Disponível em: <http://www.helb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=88:a-reforma-

francisco-de-campos&catid=1015:1931&Itemid=2>. Acesso em: 11 mar. 2014.   
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governo do Presidente Getúlio Vargas. Essa história é recontada por Almeida Filho (2008), 

que na época da publicação de seu artigo, com mais de setenta anos do curso de Letras, o 

autor já falava sobre a necessidade de reforma na estrutura curricular dos cursos que, a 

despeito das crises
8
, apontavam “uma promessa de renascimento”. 

No currículo antigo do curso de Letras era reservado um tempo maior para os estudos 

linguísticos, literários e filológicos. Quanto aos estudos da língua vernácula, das línguas 

estrangeiras, do latim, da Linguística Aplicada, da cultura brasileira, das oficinas de 

linguagem e outras era dedicado um tempo/espaço curricular bem menor e, em consequência 

disso, a formação no âmbito da linguagem ficava sempre a desejar. 

Com as transformações oriundas do próprio contexto sócio-histórico, político e 

cultural, refletindo as interações e nelas sendo refletidas, os sujeitos formandos nos cursos de 

Letras, em sua maioria mulheres, já mostravam sinais há tempos da incompatibilidade entre o 

mundo contemporâneo das identidades e do mercado de trabalho em fluxo, dos diferentes 

interesses que impulsionam esse mercado e a velha estrutura curricular dos cursos. O que, de 

fato, representa para o autor o renascimento dos cursos de Letras está nas possibilidades de as 

universidades, faculdades e departamentos, de dentro do universo de estudos da formação de 

professores, passarem a ver essa formação como uma questão central, com foco na educação 

nacional. Sendo assim, na concepção de Almeida Filho:   

 

Quando visamos à formação de professores nos cursos de Letras, a tarefa de 

propor mudanças curriculares com fundamentação teórica a partir de dados 

reais do contexto de um curso X, implica sistematicamente prover 

experiências em disciplinas ou nos seus interstícios que cubram pelo menos 

três dimensões de competências do professor: linguístico-comunicativa 

(incluindo as subcompetências sociocultural, estratégica, metalinguística, 

lúdica e estética), competência aplicada (abarcando a subcompetência teórica 

e emergindo do diálogo entre a teoria sabida e a prática implícita que se 

vive), e uma competência formativo-profissional (para a compreensão da 

própria história de ensino de línguas, do valor, do potencial e dos deveres do 

professor de línguas). (ALMEIDA FILHO, 2008, p. 40-41).      

   

As políticas públicas representadas na LDB, PCNs, Diretrizes Curriculares e no 

Projeto Pedagógico dos cursos de Letras, na concepção de R. A. Oliveira (2011), ainda não se 

mostraram eficientes, a ponto de promover mudanças efetivas na formação dos professores de 

                                                           
8
 Almeida Filho (2008, p. 33) faz referência ao resultado do provão divulgado pelo Exame Nacional de Cursos 

(ENC), no ano de 1998. Segundo o autor, “para as 38.000 vagas nos vestibulares há o contraponto de apenas 

17.000 formandos nesse mesmo ano, menos da metade do potencial de entrada. Dos 369 cursos inscritos no ENC 

em 1998, somente 109 foram avaliados com A e B. A avaliação C, indicadora de um nível pouco recomendável, 

foi atribuída a 147 cursos. Os cursos avaliados com as reprovações explícitas de D e E somaram nada menos do 

que 108. Cinco cursos não puderam receber qualquer conceito”.  
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língua inglesa que atuam em escolas públicas. Apesar de fazer referência a uma realidade 

local, a autora assevera que, se os currículos dos cursos de Letras – Inglês – tiverem como 

base os pilares para a educação do século 21: “aprender a ser, aprender a conviver, aprender a 

fazer, aprender a saber, pautados no princípio de aprender a aprender”, então, esse professor, 

além de possuir conhecimento linguístico e pedagógico necessários/adequados para a 

profissão, será alguém capaz de fazer a diferença. Em sua avaliação, a autora afirma: 

 

Apesar das reformas e novas diretrizes para esses cursos, o curso de Letras – 

Língua Inglesa – ainda está longe de atender aos requisitos do Relatório da 

UNESCO. Avanços são evidentes na seleção de componentes curriculares e 

cargas horárias alocadas para vários destes componentes, pelo menos em um 

dos cursos que leciono (OLIVEIRA, A. 2011, p. 60).   

 

As considerações de Menegassi (2013)
9
, também, reforçam alterações “drásticas” nas 

políticas públicas de formação docente, em todas as instâncias educacionais e em todos os 

níveis, a partir de mecanismos linguísticos, políticos, sociais e ideológicos. Em sua 

explicação, o autor afirma que os mecanismos linguísticos foram deixados de lado, nos cursos 

de formação inicial e continuada.  

O que ocorre é que o aluno em sua formação inicial é visto como alguém que já 

domina o sistema da língua que ensina ou vai ensinar. Isto é, já traz consigo todo o 

conhecimento sobre a estrutura linguístico-textual-discursiva. Contudo, o que acontece na 

realidade é que o aluno tem um contato superficial com os estudos sobre a estrutura da língua, 

pois “são levados a discussões exageradas sobre certos aspectos teóricos atuais e não 

aprendem o sistema linguístico necessário para dominar a essência da língua com a qual 

trabalhará” 
10

.  

Em relação aos mecanismos políticos, esses são apresentados como um aparelho de 

reprodução do estado, que obrigam tanto acadêmica quanto socialmente a formar professores 

reprodutores de conteúdos e não uma construção fruto da interação com outros sujeitos e com 

os contextos sociais diversos. Nas palavras do autor: “esse processo é resultado do programa 

neoliberal implantado no sistema de educação do país, que vem surtindo efeitos belíssimos 

aos detentores do poder, como era de se esperar”
11

 

Quanto aos mecanismos sociais e ideológicos, ligados aos mecanismos políticos, são 

vistos pelo autor como responsáveis por levar a sociedade (famílias, comunidade, os alunos) e 

                                                           
9
 MENEGASSI, R. J. In: SILVA, K. A. da; ARAGÃO, R. C. (Org.). Conversas com formadores de professores 

de línguas: avanços e desafios. Campinas: Pontes Editores, 2013. p. 241-250. 
10

 Id. Ibid. p. 248. 
11

 MENEGASSI, 2013, loc. cit.  
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os próprios professores em formação a perpetuar o papel da reprodução, sem o efetivo 

comprometimento com a formação. Sendo assim, o autor sugere que:  

  

[...] os mecanismos que poderiam ser implantados passariam primeiro pela 

reestruturação de nossos currículos de licenciatura, voltados às realidades 

regionais, não se esquecendo, é claro, das questões gerais necessárias à 

formação, mas que se vinculassem a realidades sociais e ideológicas onde 

vive o docente. Essa política obrigatoriamente exigiria, além da 

reformulação curricular, também alterações nas formas de capacitação do 

formador, isto mesmo, capacitação atualizada do formador, não só do 

professor em formação, que é algo que não se discute no país 

(MENEGASSI, 2011, p. 249).  

 

Na direção do pensamento de Menegassi estão as colocações de Celani (2001), que 

ratifica a ideia de que as reformas devem ser feitas na formação inicial, ou seja, na 

universidade. Contudo, a autora observa que a universidade é resistente e prefere abster-se e 

continuar mantendo uma postura de autodefesa. Para Celani, o progresso só acontecerá na 

universidade e na escola com a profissionalização crescente dos professores, pautada em uma 

prática reflexiva e numa participação crítica. Não obstante, reconhece que “[...] é preciso que 

fique claro que a consciência crítica, face ao novo, não repele o velho por ser velho, nem 

aceita o novo por ser novo; aceita-os na medida em que são válidos” (CELANI, 2001, p. 35).  

Caminhando para a conclusão, poderíamos nos perguntar: em que sentido as 

discussões promovidas pelos autores dialogam com os processos de (des)-(re)-(co) construção 

das identidades profissionais dos professores de inglês?  

Como bem salienta Mateus (2013), quando entendemos a linguagem como ferramenta 

culturalmente construída por sujeitos que não só a criam, como a transmitem e se apropriam 

dela, inserindo-a no contexto social, entendemos que, ao criar a língua, criamos junto formas 

de pensar e de dar sentido a tudo o que nos rodeia. Nesse sentido, cremos que “a formação de 

profissionais da linguagem constitui a própria essência da experiência social” (MATEUS, 

2013, p. 95), pois a língua não é possível sem a sociedade, nem a sociedade sem linguagem. 

Formar professores de todas as áreas, inclusive de línguas, é sempre formar a própria 

sociedade.  

Compreendemos que é aqui que os professores constroem, desconstroem e 

reconstroem as múltiplas formas de ver o mundo, de ver sua identidade de professor, quando 

interpretam sua participação e engajamento no lugar que ocupam na sociedade. Os processos 

de mudanças e as renovações por que passamos são permeados pela noção de quem somos, do 
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que pensamos e do que sentimos, lembrando que o encontro com o outro é sempre o encontro 

conosco, um encontro de identidades, mediado pela linguagem. 

Nas palavras de Bakhtin (2010a), eu devo me colocar no lugar do outro, ver o mundo 

como ele vê, através de seus valores, e depois voltar ao meu lugar, completar o horizonte do 

outro, a partir da posição que ocupo, “criar para ele um ambiente concludente a partir desse 

excedente de minha visão, do meu conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento”.   

(BAKHTIN, 2010a, p. 23). Esse encontro dialógico é, por conseguinte, o lugar das 

articulações dos discursos e das ideologias, o lugar onde constrangemos e somos 

constrangidos pelo que pode/deve ser enunciado, nos lugares sociais que ocupamos em nossas 

práticas discursivas. O nosso julgamento não é, portanto, feito para nós, mas para os outros e 

por meio dos outros. Por isso, não é só uma atitude de construção, desconstrução e 

reconstrução, mas de coconstrução, sobretudo, tendo por base as relações dialógicas que se 

entrecruzam. 

A articulação das vozes criadas nesse capítulo abre possibilidades para que, no 

decorrer do capítulo seguinte e ao longo do trabalho, as relações de sentidos se estabeleçam 

entre o que dizem os autores, a partir do lugar que ocupam, e o dizer dos sujeitos desta 

pesquisa, que, por sua vez, também julgam e ocupam lugares diferentes da visão dos autores e 

da visão do pesquisador. Juntando-se a eles, a voz do pesquisador se coloca no lugar de cada 

um e depois busca completar-lhes o horizonte da posição que ocupa mediante o que excede de 

sua visão, daquilo que sabe, deseja e sente. 

Sendo assim, o capítulo segundo traz uma explanação introdutória sobre as 

contribuições (do Círculo) de Bakhtin
12

 para os estudos contemporâneos da linguagem, nos 

quais a LA tem grande interesse e participação. A parte central fundamenta-se em uma leitura 

mais direcionada para a constituição das relações dialógicas no todo da interação verbal, a 

partir da exposição de alguns pilares da arquitetura bakhtiniana. Caminhando para o 

encerramento, o texto discute a noção de sujeito dialógico na visão (do Círculo) de Bakhtin, 

sua constituição discursiva e inter-relações, no interior da interação socioideológica, buscando 

integrar nesse contexto o sujeito dialógico professor de inglês nos processos de construção de 

suas identidades sociais.   

 

                                                           
12

 A denominação Círculo de Bakhtin é uma referência feita pelos pesquisadores a um grupo de intelectuais 

russos, de diversas formações e atuações profissionais, que se reuniu regularmente no período de 1919 a 1929, 

dentre os quais faziam parte Bakhtin, Volochinov e Medvedev. De acordo com Faraco (2009), os membros do 

Círculo que recebeu o nome de Bakhtin, tinham em comum a paixão pela filosofia e pelo debate de ideias, assim 

como a paixão pela linguagem que, de forma progressiva, foi invadindo os interesses do grupo. 
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2 CONTRIBUIÇÕES DO CÍRCULO DE BAKHTIN PARA UMA TEORIA/ANÁLISE 

DIALÓGICA DO DISCURSO   

 

A alma da língua manifesta-se primeiro na consciência crítica subjetiva, 

individual dos falantes. A língua torna-se, em todas as suas manifestações, a 

expressão de forças psíquicas individuais e de intenções dotadas de 

significações individuais. A evolução da língua confunde-se com a evolução 

do pensamento e da alma dos falantes (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010b, 

p. 195).  

 

Em Faraco (2009) lemos que o pensamento contemporâneo em torno das questões que 

envolvem o universo da linguagem tem sido marcado pelas contribuições do Círculo de 

Bakhtin de modo tão significativo, que esses filósofos da linguagem já conquistaram há 

bastante tempo um lugar consolidado na história do pensamento linguístico.  

Rojo (2005) afirma que, desde meados dos anos 90 no Brasil, uma grande atenção tem 

sido dada às teorias de gênero (de textos/do discurso) para o ensino das línguas materna e 

estrangeiras, especialmente, no campo da LA. Em sua concepção, esse fato se deve aos novos 

referenciais nacionais de ensino de línguas elaborados nos PCNs de línguas portuguesa e 

estrangeiras, os quais fazem referência explícita aos gêneros ou como tema a ser abordado em 

sala de aula ou ressaltando a necessidade e importância de considerar suas especificidades nos 

processos de leitura e produção textual.  Para Rojo, esse foi um dos fatores que provocaram 

um verdadeiro boom
13

 nas pesquisas baseadas nas teorias de gêneros no país.  

 Na perspectiva bakhtiniana, os gêneros discursivos ocupam uma posição tão singular 

na vida dos homens e das sociedades, que ele os compara a “correias de transmissão entre a 

história da sociedade e a história da linguagem” (BAKHTIN, 2010a, p. 268). Conforme 

argumentam Molon e Vianna (2012), o pensamento de Bakhtin e de seu Círculo ganha nova 

ênfase quando a LA contemporânea começa a se questionar sobre quais seriam suas bases 

epistemológicas e metodológicas. Essa postura junto às formulações dos autores, entretanto, 

não significa tentar fazer um “deslocamento anacrônico de teorias e concepções e, com isso, 

acreditar em uma panaceia teórico-metodológica a-histórica” (MOLON; VIANNA, 2012, p. 

163). O intuito é conciliar as grandes questões debatidas, já naquela época, pelos filósofos da 

linguagem e que hoje se mostram extremamente pertinentes aos desafios teórico-

metodológicos com que depara a LA, em nossos dias. 

                                                           
13

 A autora faz referência a um balanço feito e apresentado em julho de 2000, por solicitação do SubGT da 

ANPOLL, sobre os principais trabalhos do LAEL/PUC-SP, baseados nas teorias de gênero de extração 

francófona.  
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Celani (2008) defende que este já é um caminho que começa a ser trilhado, no 

momento em que, para os linguistas aplicados, passou a ser uma preocupação vital o 

desenvolvimento de uma conscientização linguística relacionada à língua como “sistema” e 

como “meio de comunicação socialmente construído” (CELANI, 2008, p. 21). 

Conforme a explicação da autora, tudo o que acontece em sala de aula está 

intrinsecamente ligado às forças sociais e políticas, uma vez que a linguagem constitui um elo 

fundamental que permeia e inter-relaciona os discursos formados no interior das aulas de 

línguas materna e estrangeiras ou de qualquer que seja a disciplina do currículo. Desse modo, 

trabalhar com a linguagem na escola, em todos os seus aspectos, em todos os seus espaços e 

em torno deles é proporcionar aos indivíduos oportunidades para desenvolver seu potencial 

intelectual e afetivo, para atuarem na vida social como sujeitos esclarecidos e conscientes. 

Na compreensão da autora: 

 

[...] a LA passou a articular suas preocupações mais claramente, seguindo 

sua vocação de disciplina eminentemente inserida no contexto social e acima 

de tudo, preocupada com o papel da linguagem nos mais variados contextos 

escolares, institucionais, sociais e econômicos, privilegiando, talvez, o 

contexto escolar (CELANI, 2008, p.21).                      
         

Moita Lopes (2006), assim como Celani, fala de uma LA que precisa dialogar com 

outros campos das ciências humanas e sociais, buscando um efetivo entendimento dos tempos 

em que vivemos e abrindo espaço para novos caminhos ou “outras vozes que possam 

revigorar nossa vida social ou vê-la compreendida por outras histórias” (MOITA LOPES, 

2006, p. 23). 

 É nesse sentido que Rodrigues (2005, p. 153) aponta o Círculo de Bakhtin na LA 

como “um problematizador e interlocutor produtivo”, pois suas ideias vêm fomentando as 

discussões teóricas e os avanços pedagógicos na área de ensino/aprendizagem de línguas; 

ainda que seu foco central não tenha sido esse, as ideias do Círculo acabam surpreendendo 

pela contemporaneidade, no modo de expor as questões da vida e da linguagem.  

Partindo dessas considerações, sigamos para uma leitura mais detalhada de alguns dos 

fundamentos da teoria/análise dialógica do discurso, na perspectiva de Bakhtin e de seu 

Círculo.  
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2.1 O VERDADEIRO MEIO DA ENUNCIAÇÃO NA PERSPECTIVA DE BAKHTIN E DO 

CÍRCULO   

 

Na obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, os autores Bakhtin/Volochinov 

(2010b)
14

 afirmam que as condições reais em que uma enunciação ocorre indicam o que há de 

mais significativo a ser considerado na constituição dos enunciados, mais importante, até 

mesmo, que as definições em torno da expressão, uma vez que a enunciação é determinada 

antes de tudo pela situação social mais imediata.  

 A enunciação resulta da interação entre dois interlocutores, socialmente organizados e 

mesmo que não se trate de uma comunicação, ela é socialmente dirigida e determinada pelos 

atos de fala explícitos ou implícitos, ligado a uma situação bem particular. Pois, assim 

compreendida, é a situação que dá a forma à enunciação, imprimindo-lhe esta ou aquela 

característica. 

Nas palavras de Bakhtin/Volochinov:    

 

A situação e os participantes mais imediatos determinam a forma e o estilo 

ocasionais da enunciação. Os estratos mais profundos da sua estrutura são 

determinados pelas pressões sociais mais substanciais e duráveis a que está 

submetido o locutor. Se tomarmos a enunciação no estágio inicial de seu 

desenvolvimento, “na alma”, não se mudará a essência das coisas, já que a 

estrutura da atividade mental é tão social como a da sua objetivação exterior 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010b, p. 118).  

 

As palavras dos autores frisam sempre a enunciação sendo constituída numa dimensão 

discursiva, apoiada sobre as bases da interação, da prática social, dos fatos históricos e dos 

aspectos culturais. Para eles, o centro de organização da enunciação ou de toda expressão não 

se forma no interior e sim no exterior, pois se estabelece no meio social em que o indivíduo 

está envolvido. O centro organizador e formador da enunciação está situado na expressão 

externa ao indivíduo, não em seu conteúdo interior, porque “não é a atividade mental que 

organiza a expressão, mas, ao contrário, é a expressão que organiza a atividade mental, que a 

modela e determina sua orientação”.
15

  

 As estruturas da enunciação e da atividade mental expressas pelo indivíduo são de 

natureza social, assim como a elaboração estilística da enunciação é, também, de natureza 

sociológica. Quando, em última análise, o todo da cadeia verbal é colocado no nível 

                                                           
14

 BAKHTIN, M.; VOLOCHINOV, V. N. Marxismo e Filosofia da Linguagem: problemas fundamentais do 

método sociológico da linguagem. 14 ed. São Paulo: Hucitec, 2010b.   
15

 Id. Ibid., p. 116.  
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linguístico, continua sendo social, pois cada elo que integra essa cadeia, bem como toda a 

dinâmica de sua evolução, é social.  

Em Estética da Criação Verbal (2010a)
16

, Bakhtin parte daquilo que tem sido, na 

opinião dele, um dos grandes problemas de terminologia dentro do campo da Linguística 

sobre o enunciado, os gêneros discursivos e, consequentemente, sobre a comunicação 

discursiva. Nesse texto, o autor retoma os temas do enunciado, do enunciado concreto e da 

enunciação para desenvolver o conceito de gêneros do discurso, tema bastante expressivo para 

nossas reflexões.    

A problemática envolvendo a Linguística acontece, na visão de Bakhtin, em razão de 

uma completa falta de elaboração das questões centrais da linguagem. Em sua opinião, o que 

se observa na atitude dos linguistas é quase sempre um pensamento muito confuso em torno 

dos conceitos de enunciado e gêneros do discurso, com exceção da comunicação discursiva. 

Elaborações bastante superficiais, quase sempre insustentáveis como, por exemplo, o mais 

próximo que se consegue chegar da noção de enunciado é a expressão “nossa fala”, definida 

como “qualquer enunciado de qualquer pessoa”.
17

   

De fato, a indefinição terminológica e a completa desarticulação neste, que é um ponto 

metodológico crucial do pensamento linguístico, gerou o desconhecimento da “real unidade” 

(ênfase do autor) da comunicação discursiva, o enunciado. Somente na forma de enunciações 

concretas dos sujeitos do discurso é possível a existência do discurso, pois ele se funde em 

forma de enunciado na realização discursiva dos sujeitos falantes, e fora dessa forma, não se 

concretiza.      

Ao tratar da questão do enunciado concreto, Bakhtin afirma que as enunciações podem 

até ser diferentes pelo seu volume, conteúdo e construção composicional. Mesmo assim, elas 

carregam como unidades da comunicação discursiva algumas particularidades estruturais 

comuns e, antes de tudo, limites bem precisos. Em cada enunciado concreto, os limites como 

unidade da comunicação discursiva são definidos pela “alternância dos sujeitos do discurso” 

[ênfase do autor]. Dessa forma, o enunciado concreto é assim explicitado por BAKHTIN 

(2010a, p. 275):  

 

Todo enunciado – da réplica sucinta (monovocal) do diálogo cotidiano ao 

grande romance ou tratado científico – tem, por assim dizer, um princípio 

absoluto e um fim absoluto: antes do seu início os enunciados de outros; 

depois do seu término, os enunciados responsivos de outros (ou ao menos 

uma compreensão ativamente responsiva silenciosa do outro ou, por último, 

                                                           
16

BAKHTIN, M. Estética da Criação Verbal. 5ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010a.   
17

 Id. Ibid., p. 274.  
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uma ação responsiva baseada nessa compreensão). O falante termina o seu 

enunciado para passar a palavra ao outro ou dar lugar à sua compreensão 

ativamente responsiva. O enunciado não é uma unidade convencional, mas 

uma unidade real, precisamente delimitada da alternância dos sujeitos do 

discurso, a qual termina com a transmissão da palavra ao outro, por mais 

silencioso que seja o “dixi” percebido pelos ouvintes [como sinal] de que o 

falante terminou.  

                            

A alternância dos sujeitos do discurso constitui um componente central para 

caracterizar o enunciado concreto, na medida em que, por meio dela, são determinadas e 

traçadas as fronteiras estritas entre os enunciados nas diferentes esferas da existência e ações 

humanas, de acordo com as circunstâncias variadas da comunicação. A alternância é 

percebida no diálogo real, o qual é definido pelo autor como “a forma mais simples e mais 

clássica da comunicação verbal”. 
18

 

A palavra diálogo, em suas diversas significações sociais, adquiriu sentidos bem 

específicos nos trabalhos do Círculo de Bakhtin. Faraco (2009) comenta que o “diálogo” 

aparece nos escritos dos autores representando a forma composicional em narrativas escritas, 

a conversa dos personagens, a sequência de falas dos personagens em um drama ou o 

desenrolar da conversação face a face na interação verbal. O diálogo em si (em seu sentido 

estrito) não é o centro das atenções do Círculo, mas o conjunto de forças que atuam e 

condicionam a composição e o sentido de tudo o que é dito por meio desse diálogo, conforme 

notamos nas palavras próprias de Bakhtin:  

 

O diálogo real (a conversa do cotidiano, a discussão científica, a discussão 

política, etc.). A relação entre réplicas de tal diálogo é o tipo mais 

externamente notório e simples de relações dialógicas. Contudo, as relações 

dialógicas não coincidem, de maneira nenhuma, com as relações entre 

réplicas do diálogo real; são bem mais amplas, diversificadas e complexas 

(BAKHTIN, 2010a, p. 331).     

 

Vale ressaltar que o diálogo face a face, em Bakhtin/Volochinov (2010b), é também 

entendido como uma das mais importantes formas de interação verbal. A palavra “diálogo” 

pode ser compreendida num sentido bem mais amplo do que uma comunicação em voz alta 

entre pessoas que se posicionam face a face. Ela pode ser compreendida como toda e qualquer 

forma de comunicação verbal. Nessa perspectiva, o Círculo compreende o diálogo face a face 

com as mesmas potencialidades de um tratado filosófico, uma obra literária, um texto 

religioso, ou seja, como produções marcadas pelas mesmas forças dialógicas (FARACO, 

2009).     

                                                           
18

BAKHTIN, 2010a, loc. cit.  
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O enunciado está, portanto, interligado à cadeia da comunicação discursiva como um 

elo que não pode ser separado dos que o precederam. São essas ligaduras que lhe dão forma, 

tanto externa quanto internamente e produzem nele ações responsivas diretas e reflexos 

dialógicos. Como se refere Bakhtin “as unidades da comunicação discursiva – enunciados 

totais – são irreprodutíveis (ainda que se possa citá-las) e são ligadas entre si por relações 

dialógicas” (BAKHTIN, 2010, p. 335).   

As relações dialógicas são definidas pelo filósofo russo com especial atenção, pois não 

admite que sua significação seja reduzida a relações de ordem lógica, mesmo que dialéticas 

nem, tampouco, a relações de ordem puramente linguística, nos níveis sintático-

composicionais. Na concepção bakhtiniana elas somente são realizáveis entre os enunciados 

concretos de sujeitos do discurso diferentes, porque o diálogo consigo mesmo é secundário e 

comumente realizado em grande parte dos casos.  

As relações dialógicas são, portanto, de natureza semântica e elas se concretizam entre 

todas as formas de enunciados dentro da comunicação discursiva. Quando dois enunciados 

são confrontados entre si, sem que isso seja para estudá-los como objeto ou como formas 

linguísticas, resultam em relação dialógica. Contudo, essa forma de dialogia é espontânea e 

não intencional.  

No processo de elaboração de nossos enunciados, não tomamos o sistema da língua 

em sua forma neutra (lexicográfica) como única alternativa. Geralmente, o que fazemos é 

retirá-los de outros enunciados, selecionando-os pelo tema, pela composição e pelo estilo que 

possuem. Isso significa que nossas palavras são selecionadas segundo a especificidade do seu 

gênero do discurso, o qual não constitui uma forma da língua, mas uma forma típica do 

enunciado.   

A língua, no pensamento bakhtiniano assume a forma de uma corrente evolutiva 

ininterrupta que está presente e se manifesta nas áreas mais diversas da vida humana. Para o 

autor, quando a empregamos, estamos construindo enunciados e cada enunciado é um elo na 

complexa e organizada corrente de outros enunciados.  Os enunciados são realizados na 

comunicação oral e escrita, concreta e única, uma vez que são produzidos por indivíduos 

dentro de determinados campos, nesta ou naquela especificidade.  

Os campos da comunicação, marcados pelos elementos de conteúdo temático, estilo de 

linguagem e estrutura composicional, ligam-se de forma indissolúvel ao enunciado. Cada 

enunciado é realizado de forma particular e individual, mas cada campo de utilização da 

língua “elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos 

gêneros do discurso”. (BAKHTIN, 2010a, p. 262). 
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São os parâmetros da situação de produção dos enunciados e da “apreciação 

valorativa” do locutor - em relação ao tema e ao interlocutor de seu discurso - que 

determinam as três dimensões da dialogicidade do enunciado. A primeira dimensão está 

voltada para o fato de que todo enunciado não pode deixar de se orientar para o que já foi 

dito: o enunciado se constrói no embate das relações, constituindo uma réplica entrelaçada 

pelas interações complexas e orientando-se pelo já construído em um dado momento social e 

histórico. Na segunda dimensão, todo enunciado é orientado para a resposta, uma vez que não 

pode se desvencilhar da influência profunda do discurso-réplica, da possível réplica do outro 

como receptor presumido. A terceira dimensão advoga que todo enunciado possui uma 

dialogicidade interna nas camadas profundas do discurso, que dialogizam a própria língua e a 

concepção linguística do mundo. Para Bakhtin, tudo o que determina o enunciado é:  

 

O falante com sua visão do mundo, os seus juízos de valor e emoções, por 

um lado, e o objeto de seu discurso e o sistema da língua (dos recursos 

linguísticos), por outro – eis tudo o que determina o enunciado, o seu estilo e 

a sua composição. É a concepção determinante (BAKHTIN, 2010a, p. 296).  

 

Sobre a apreciação valorativa do locutor referida há pouco, Bakhtin/Volochinov 

(2010b, p. 137) explicam que toda palavra expressada pela fala real é carregada não apenas de 

tema e significação
19

, como também de um acento de valor ou apreciativo, ou seja, “quando 

um conteúdo objetivo é expresso (dito ou escrito) pela palavra viva, ele é sempre 

acompanhado por um acento apreciativo determinado. Sem acento apreciativo, não há 

palavra”. Em razão disso, não importa, para os autores, qual seja o aspecto da expressão-

enunciação considerado, “ele será determinado pelas condições reais da enunciação em 

questão, isto é, antes de tudo pela situação social mais imediata”.
20

 

Assim, para esses filósofos da linguagem, quando falamos, nós exprimimos nossos 

sentimentos e damos às palavras entoações expressivas e profundas no processo de 

comunicação verbal, de modo que as conversas são conduzidas por tais entoações com o 

objetivo de revelar os objetos de nossas apreciações. Não é possível, portanto, construir uma 

                                                           
19

 Os conceitos do tema e da significação são discutidos em Bakhtin/Volochinov (2010b, p. 133-145) e 

colocados pelos autores como um dos mais difíceis da linguística. O tema é definido como “um sistema de 

signos dinâmico e complexo, que procura adaptar-se adequadamente às condições de um dado momento da 

evolução” e “uma propriedade que pertence a cada enunciação como um todo”; o significado é definido como 

“um aparato técnico para a realização do tema”. Segundo os autores, não existe tema sem significação, e vice-

versa, mas “o tema deve apoiar-se sobre uma certa estabilidade da significação; caso contrário, ele perderia, em 

suma, o seu sentido”. Ao longo do capítulo esses conceitos são paulatinamente explicitados e aplicados à 

enunciação.      
20

 Id. Ibid., p. 116. 
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enunciação sem uma orientação apreciativa, pois na enunciação viva cada elemento constitui, 

ao mesmo tempo, um sentido e uma apreciação.   

Merece uma apreciação mais detalhada o papel criativo nas mudanças de significação, 

pois que a mudança de significação representa uma forma de reavaliar. A reavaliação, na 

concepção dos autores, dá-se pelo deslocamento de uma palavra, de certo contexto apreciativo 

para outro, como observamos em suas palavras: 

 

A palavra ou é elevada a um nível superior, ou abaixada a um inferior. Isolar 

a significação da apreciação inevitavelmente destitui a primeira de seu lugar 

na evolução social viva (onde ela está sempre entrelaçada com a apreciação) 

e torna-a um objeto ontológico, transforma-a num ser ideal, divorciado da 

evolução histórica (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010b p. 141).  

 

Os autores defendem o posicionamento de que a evolução semântica da língua deve 

ser compreendida como sempre atrelada à evolução do horizonte apreciativo de um 

determinado grupo social e a evolução do horizonte apreciativo, na direção daquilo que é 

significativo na concepção desse grupo.  

Para Bakhtin/Volochinov, a evolução sócio-histórica trouxe consigo o que eles 

chamam de “alargamento do horizonte apreciativo”, que se realiza de forma dialética. À 

medida que novos aspectos foram integrados à existência da humanidade e aos círculos de 

interesses sociais, passaram, também, a ser objetos da fala e da emoção humana. A 

coexistência desses elementos não se dá, contudo, de forma pacífica com os outros que os 

antecederam, mas em extrema relação de conflito, que os submetem a uma reavaliação 

constante, deslocando-os de lugar, no interior da unidade do horizonte apreciativo.  

É aqui que se apresenta a chamada doutrina da refração (FARACO, 2009, p. 50), 

presente no processo de referenciação, como duas operações simultâneas que agem nos 

signos, refletindo e refratando o mundo: 

 

[...] com os signos podemos apontar para uma realidade que lhes é externa 

(para a materialidade do mundo), mas o fazemos sempre de modo refratado. 

E refratar significa, aqui, que com nossos signos não somente descrevemos o 

mundo, mas construímos – a dinâmica da história e por decorrência do 

caráter sempre múltiplo e heterogêneo das experiências concretas dos grupos 

humanos; – diversas interpretações (refrações) desse mundo.                                  

 

A doutrina da refração é, portanto, de fundamental importância na concepção do 

Círculo de Bakhtin, tanto que, para eles, não é possível significar sem refratar. É o que explica 

Bakhtin (1998), ao dizer que as significações da língua única não estão dadas, mas são 
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construídas em cada momento na dinâmica da história, repletas pela multiplicidade das 

experiências dos grupos sociais, nos conflitos, embates, sistemas de valores e interesses que 

gerenciam suas vidas. Aqui se concentram as forças centrípetas (voltadas para a centralização 

verbo-ideológica e da união) e centrífugas (voltados para a descentralização e desunião) da 

vida da língua, que segundo Bakhtin, atuam no meio do plurilinguismo real.  

De acordo com a definição bakhtiniana, o plurilinguismo é “o verdadeiro meio da 

enunciação onde ela vive e se forma. É um plurilinguismo dialogizado, anônimo e social 

como linguagem, mas concreto, saturado de conteúdo e acentuado como enunciação 

individual” (BAKHTIN, 1998, p. 82). Cada enunciação concreta do sujeito do discurso 

representa, enfim, o ponto de aplicação seja das forças centrípetas, seja das forças centrífugas. 

 Os enunciados encontram-se continuamente em processos de centralização e 

descentralização, de unificação e desunificação, os quais se cruzam não apenas na dimensão 

linguístico-discursiva da língua, mas no plurilinguismo, que se torna seu participante ativo. 

Desse modo, os enunciados que participam de uma “língua única” (das forças centrípetas e 

das tendências) pertencem também, ao mesmo tempo, ao plurilinguismo social e histórico (às 

forças centrífugas e estratificadoras).   

É, pois, nesse verdadeiro ambiente dialogizado da enunciação, como mostrado por 

Bakhtin, que o plurilinguismo vive e se forma nas fronteiras de entrecruzamento contínuo e 

multiforme das vozes sociais, dando origem a novas vozes. Essa é a dinâmica inerente ao 

universo da criação ideológica, a qual possibilita os embates das forças centrífugas e 

centrípetas da vida da linguagem e tornam esse universo vivo e móvel.  

Passaremos neste ponto a falar mais especificamente sobre o conceito de sujeito 

dialógico, na concepção de Bakhtin e do Círculo, procurando aliar suas concepções ao 

contexto do sujeito dialógico desta pesquisa e seus processos de construção de identidades 

sociais/profissionais. A dialogicidade do enunciado é vista na perspectiva dos processos de 

construções identitárias desse sujeito. 

  

2.2 O NASCIMENTO E A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO DIALÓGICO NO INTERIOR       

DO ENUNCIADO 

 

O sujeito dialógico, na concepção de Bakhtin e do Círculo, nasce, cresce e se constitui 

no ambiente do plurilinguismo e de sua dialogização. Para esse sujeito a realidade se 

apresenta, de forma crucial, como um mundo de vozes sociais que convivem no jogo das 

relações dialógicas, lugar de entrecruzamento de julgamentos e entonações, onde a 
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enunciação se entrelaça aos discursos de outros em interações complexas, fundindo-se com 

uns e isolando-se de outros, formando novos discursos. É nesse processo da mútua interação 

coexistindo com o meio físico, que o discurso pode individualizar-se e ser elaborado 

estilisticamente.  

Na vida do sujeito dialógico, o enunciado existente, que nasce de maneira significativa 

em um determinado tempo da história e da sociedade, acaba se misturando aos outros, 

elaborados pela consciência ideológica, em torno de um determinado objeto da enunciação e 

não pode deixar de participar ativamente nesse diálogo social, porquanto surge também a 

partir dele e lhe dá continuidade com sua réplica. O objeto de seu discurso pode ser 

contestado ou desacreditado por um lado e iluminado por outro, pelas opiniões sociais 

multidiscursivas e pelo discurso de outros que se interpõe ao seu e, nesse jogo que Bakhtin 

chama de “claro-escuro”, o discurso do sujeito vai se impregnando de si mesmo e delineando 

suas características semânticas e estilísticas.  

É nessa atmosfera heterogênea que o sujeito, entranhado na multiplicidade das 

relações e dimensões da interação socioideológica, vai se construindo discursivamente, ao 

assimilar as vozes sociais e, simultaneamente, se inter-relacionar com elas. As vozes sociais, 

evidentemente, não são assimiladas de uma única vez, pois a realidade linguística e social é 

multifacetada. Isso faz com que não seja possível ao sujeito absorver uma única voz social, 

justamente por ele estar imerso nesse multidiscurso social (FARACO, 2009). 

Bakhtin (1998) afirma que, no processo de construção socioideológica do sujeito, as 

vozes se apresentam de formas diferenciadas. Segundo ele, em todos os “falares” do 

plurilinguismo há profundas distinções de ordem metodológica, porquanto em sua base há 

princípios de seleção e constituição inteiramente diversos: “em alguns casos trata-se de um 

princípio funcional, em outros é de um conteúdo temático e em um terceiro é particularmente 

sociodialeológico” (BAKHTIN, 1998, p. 98).  

Por esse motivo, as linguagens não se excluem umas das outras, mas se interconectam 

das formas mais variadas: as linguagens próprias das idades, as linguagens das obras de arte, 

as linguagens das profissões, as linguagens próprias dos falares de cada país/região/local, etc. 

Nas diversas linguagens do plurilinguismo, qualquer que seja o princípio básico que rege o 

seu isolamento, cada falante demonstra um ponto de vista muito particular sobre o mundo, 

porque cada um tem sua forma de interpretação verbal, suas perspectivas específicas objetais, 

semânticas e axiológicas.  

Por causa de sua natureza, todas elas podem ser confrontadas e, ainda, complementar-

se mutuamente ou se opor umas às outras, se corresponder dialogicamente. Também, por sua 
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natureza, elas se encontram e coexistem na consciência dos sujeitos. Vivem, de fato, lutam e 

evoluem no plurilinguismo social.  

Para nós, sujeitos linguísticos, o universo da língua não se configura como sistema 

abstrato de formas normativas, mas é “uma opinião plurilíngue concreta sobre o mundo” 

(BAKHTIN, 1998, p. 100). Nesse sentido, todas as palavras remetem a uma série de situações 

da vida, pessoas, profissões, gêneros, tradições, partidos e uma infinidade de coisas. Os 

contextos são definidos por meio das palavras nos quais elas viveram, dinâmica e 

dialeticamente, e cada uma delas é entranhada de intenções. Essencialmente, para a 

consciência do sujeito dialógico: 

 

[...] a linguagem enquanto concreção socioideológica viva e enquanto 

opinião plurilíngue, coloca-se nos limites do seu território e nos limites do 

território de outrem. A palavra da língua é uma palavra semialheia. Ela só se 

torna “própria” quando o falante a povoa com sua intenção, com seu acento, 

quando a domina através do discurso, torna-a familiar com a sua orientação 

semântica e expressiva.
21

     

 

O sujeito tem, por conseguinte, a possibilidade de singularizar-se e de fazer 

singularizar seu discurso através da interação viva com as vozes sociais, a partir da exploração 

do espaço infinito das relações dialógicas, nesse emaranhado plurilíngue. O mundo interior de 

cada sujeito é, em essência, de natureza sociossemiótica e heterogênea, porquanto a realidade 

linguístico-social é heterogênea ou plurilíngue. É no universo dos signos criados por um 

grupo social organizado em meio a suas relações sociais que a consciência toma forma 

(BAKHTIN, 1997).  

O discurso do sujeito emerge da interação entre uma consciência individual e outra e a 

própria consciência individual é recheada de signos. Por outro lado, “a consciência só se torna 

consciência quando se impregna de conteúdo ideológico (semiótico) e, consequentemente, 

somente no processo de interação social” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010b, p. 34). Daí, a 

compreensão de que a consciência individual é um fato socioideológico e, como tal, não pode 

originar-se diretamente da natureza. Desse modo, são os signos que alimentam a consciência 

individual e formam a matéria para o seu desenvolvimento.  

Na concepção de Bakhtin/Volochinov a lógica da consciência é a mesma da 

comunicação ideológica, resultando da interação semiótica de um grupo social. Se a 

consciência for submetida a alguma privação de seu conteúdo semiótico e ideológico, não 

resta mais nada, pois “a imagem, a palavra, o gesto significante, etc. constituem seu único 
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 BAKHTIN, 1998, p. loc. cit.   
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abrigo. Fora desse material, há apenas o simples ato fisiológico, não esclarecido pela 

consciência, desprovido do sentido que os signos lhe conferem” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010b, p. 36).  

O meio primeiro da consciência é a palavra, em cujos domínios todas as formas 

discursivas se situam. Ainda que a realidade da palavra, como de qualquer outro signo, seja 

fruto do consenso entre os sujeitos da comunicação, ela traz em si os traços da produção do 

organismo individual. Esse princípio da palavra foi o que determinou o seu papel como 

“material semiótico da vida interior, da consciência (discurso interior)”.
22

  

Em verdade, a posição do pensamento bakhtiniano a respeito da consciência do 

indivíduo é a de que ela não poderia se desenvolver se não tivesse à sua disposição um 

material semiótico flexível e veiculável tal como a palavra que é usada como signo interior, 

que pode se realizar como signo sem expressão externa. O papel fundamental de instrumento 

da consciência dos sujeitos faz com que a palavra funcione como organismo essencial para a 

criação ideológica. Assim, “os processos de compreensão de todos os fenômenos ideológicos 

(um quadro, uma peça musical, um ritual ou um comportamento humano) não podem operar 

sem a participação do discurso interior”.
23

 

O problema da separação da língua de seu conteúdo ideológico representa, para os 

debates dos autores do Círculo de Bakhtin, um grande erro, pois a língua, na consciência de 

seus falantes, não se apresenta como um sistema de formas normativas. O sujeito utiliza-se da 

língua para satisfazer suas necessidades enunciativas concretas. A consciência do sujeito 

falante está “orientada no sentido da enunciação da fala”. O uso das formas normativas na 

consciência do sujeito falante restringe-se ao seu contexto concreto, pois para ele o centro da 

gravidade da língua não está na conformidade à norma que foi empregada e sim “na nova 

significação que esta forma adquire no contexto”.
24

   

Pautados nessa compreensão, entendemos que a consciência linguística dos sujeitos, 

na dinâmica da vida da língua, não tem sentido como sistema abstrato de formas normativas, 

mas apenas quando a linguagem assume o formato de conjunto dos contextos possíveis, onde 

o sujeito faz uso de cada forma particular. Porque a palavra é sempre repleta de sentidos 

ideológicos e vivenciais, nós, falantes, compreendemos as palavras e somente esboçamos 

reação perante aquelas que nos despertam ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida, ou 

seja, em meio à enunciação, como podemos acompanhar nas palavras dos autores: 
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 BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010b, p. 37.  
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 Id. Ibid., p. 38.  
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 Id. Ibid., p. 95-96. 
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Toda enunciação monológica, inclusive uma inscrição num monumento, 

constitui um elemento inalienável da comunicação verbal. Toda enunciação, 

mesmo na forma imobilizada da escrita é uma resposta a alguma coisa e é 

construída como tal. Não passa de um elo da cadeia dos atos da fala. Toda 

inscrição prolonga aquelas que a precederam, trava uma polêmica com elas, 

conta com as reações ativas da compreensão, antecipa-as. Cada inscrição 

constitui uma parte inalienável da ciência ou da literatura ou da vida política. 

Uma inscrição, como toda enunciação monológica é produzida para ser 

compreendida, é orientada para uma leitura do contexto da vida científica ou 

da realidade literária do momento, isto é, no contexto do processo ideológico 

do qual ela é parte integrante (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010b, p. 101).       

      

Partindo dessa compreensão, entendemos que os sujeitos dialógicos presentes neste 

trabalho são participantes no interior do universo discursivo plurilíngue, cujas relações e 

dimensões da interação socioideológica são a base da construção discursiva das identidades 

profissionais de professores de inglês. Sendo assim, os processos de desconstruções, 

reconstruções e coconstruções discursivas estudados neste trabalho, com base em seus 

enunciados, buscam fundamentar-se e inserir-se nas considerações dos autores citados.  

Como já pontuamos aqui no texto, compreendemos a pertinência dos processos 

discursivos no próprio princípio axiológico que constitui a dinâmica da dialogicidade presente 

em todo enunciado, conforme proposto por Bakhtin, em suas três diferentes dimensões: i) 

todo enunciado não pode deixar de se orientar para o “já dito” – o enunciado é uma réplica, 

prolongamento do diálogo, construído sempre a partir de sua memória discursiva; ii) todo 

enunciado é orientado para a resposta – constitui-se na dialogicidade interna do discurso e não 

pode se desvencilhar da influência da resposta antecipada, nem das possíveis réplicas do 

receptor presumido, no contexto da heterogeneidade verboaxiológica; iii) todo dizer é 

internamente dialogizado – todo enunciado é heterogêneo e orientado para o plurilinguismo, 

em cuja atmosfera promove o encontro, confronto e a articulação da múltiplas vozes sociais.  

Admitindo que tais processos são elaborados em meio à dialogicidade inerente a 

natureza do enunciado, destacamos que: (a) a primeira dimensão do processo de (des)-(re)-

(co) construção é a dialogicidade do enunciado e a tomada de posição verboaxiológica e 

socioaxiológica realizada pelos sujeitos, na dinâmica da interação verbal; (b) os processos de 

desconstrução, reconstrução e coconstrução discursivas ocorrem dinâmica e dialeticamente, 

porquanto estão ligados de forma indissolúvel às condições de comunicação, como afirmam 

Bakhtin/Voloshinov (2010b); (c) a investigação dos elementos linguísticos de (des)-(re)-(co) 

construção orienta-se, principalmente, para a significação contextual nas condições de 

enunciação concreta, isto é, para além de uma investigação no sistema da língua ou em termos 



55 
 

da palavra dicionarizada; (d) o processo de compreensão neste trabalho realiza-se em um 

contexto ativo e responsivo, no sentido da apreensão do tema.   

A constituição das identidades sociais dos indivíduos no domínio do discurso tem sido 

discutida em diversos trabalhos e pesquisas no campo da Linguística Aplicada, inclusive, 

tendo como referência as contribuições da teoria/análise dialógica do discurso, na perspectiva 

de Bakhtin e do Círculo. 

Essa discussão tem sido realizada, também, dentro da área de ensino/aprendizagem de 

línguas, centradas na constituição das identidades sociais/profissionais dos professores de 

línguas estrangeiras. Traremos para a nossa discussão autores como Moita Lopes (1998, 

2002a, 2002b); Celani (2001); Celani & Magalhães (2002); Assis-Peterson & Silva (2010); 

Silva & Aragão (2013) e outros.         

Moita Lopes (2002a) concebe o discurso como elo social e uma forma de ação no 

mundo. Em sua compreensão ele advoga que os sujeitos participantes “envolvidos na 

construção do significado estão agindo no mundo por meio da linguagem e estão desse modo 

construindo a sua realidade social e a si mesmos”. Tais construções são compreendidas como 

estando sempre em processo, uma vez que dependem da realização discursiva em suas 

circunstâncias específicas: “os significados que os participantes dão a si mesmos e aos outros 

engajados no discurso”(MOITA LOPES, 2002a, p. 31). 

Para Moita Lopes, compreender que as identidades são constitutivas do processo de 

uso da linguagem é um ponto de extrema relevância a ser considerado em qualquer processo 

de ensino/aprendizagem. O modo como construímos as identidades dos outros é fundamental 

na definição de como os envolvemos em nosso discurso, construindo significados que irão 

refletir sobre nós e sobre eles nesse processo dinâmico.    

Discutindo as identidades profissionais de professores de inglês, Assis-Peterson e 

Silva (2010) dizem que os professores constroem/desconstroem/reconstroem suas múltiplas 

maneiras de ver o mundo, bem como suas identidades de professores, a partir de suas histórias 

contadas e levando em conta a forma como interpretam sua participação e engajamento no 

trabalho que desempenham. 

Uma perspectiva de linguagem que admite as práticas de ensinar e aprender línguas, 

no sentido de viabilizar o reposicionamento social dos indivíduos, através da apropriação da 

linguagem como instrumento fundamental a esse processo, é o ponto de partida para as 

discussões colocadas por Mateus (2013). Na concepção da autora, ensinar e aprender línguas 

constitui o próprio processo de (re) criação das possibilidades de existir no mundo: 
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Não se trata de ensinar um signo somente ou de se transmitir uma cultura. 

Trata-se de permitir que o ser humano, por meio do acesso e do domínio das 

tramas discursivo-ideológicas, se aproprie de modos de pensar ou, como 

disseram Marx e Engel, ressignifique, na prática, sua consciência. Ensinar e 

aprender língua é, portanto, (re) produzir práticas culturais e identidades 

(MATEUS, 2013, p. 94).  

    

Falando a respeito do sujeito dialógico do ponto de vista da educação, Freire (2011) 

propõe um diálogo concreto, cuja dinâmica transcende aos ecos e ressonâncias de outras 

vozes ou, como diriam Bakhtin/Volochinov (2010b, p 137): “como a faísca elétrica que só 

produz quando há contato dos dois polos opostos”. 

Na perspectiva do sujeito dialógico, Freire advoga que o indivíduo de fato dialógico é 

aquele cuja postura diante da vida está sempre aberta ao mundo e aos outros. Esse sujeito 

inaugura a relação dialógica, ratificada por meio da inquietação e da curiosidade, de modo 

inconclusivo ao longo de sua história. Esse testemunho de abertura aos outros pela 

disponibilidade de conhecer os desafios da vida constitui saberes fundamentais para o agir 

pedagógico.  

Por isso, Bakhtin (1997, p. 75) diz que “o diálogo penetrou no âmago de cada palavra, 

provocando nela luta e dissonância de vozes. É o microdiálogo”. Isso significa que as vozes 

não estão fechadas nem se fazem surdas umas às outras, mas estão se escutando, mutuamente, 

respondem-se e refletem-se. Nenhum ato importante nem ideia alguma sobrevive fora do 

contexto desse diálogo de “verdades em luta”.  

Assim somos nós, sujeitos do diálogo que, mergulhados no contexto das interações 

sociodiscursivas e socioideológicas, construímos e somos construídos, significamos e somos 

significados. Como seres inacabados, procuramos nos completar sempre no dizer do outro e 

completar o outro com o nosso dizer. Identidades são para ser (des)-(re)-(co) construídas 

sempre, começando na palavra, do interior para o exterior, e do exterior para o interior de 

cada um.  
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo apresentamos a orientação metodológica que dá base a esta pesquisa e a 

perspectiva pela qual o objeto de estudo foi tratado, discutindo o fazer pesquisa qualitativa de 

cunho sócio-histórico como um caminho possível para formas outras de produzir 

conhecimento no campo aplicado. Nesse sentido, mostramos na prática as implicações 

metodológicas da perspectiva teórica adotada, em especial, da perspectiva sócio-histórica (do 

Círculo) de Bakhtin, inseridas no contexto da pesquisa em LA. Por fim, realizamos a 

contextualização e detalhamento da constituição do corpus da pesquisa e apresentação do 

método de análise.  

 

3.1 A NATUREZA DA PESQUISA 

 

Denzin e Lincoln (2005) definem a pesquisa qualitativa como um campo de 

investigação com características muito próprias, cercado por um conjunto de termos, 

conceitos e proposições complexos e interconectados, que perpassam pelas mais diversas 

áreas do conhecimento, em diferentes épocas da história da humanidade. Daí, qualquer que 

seja a definição que se pretenda dar à pesquisa qualitativa, é necessário considerar os 

momentos históricos pelos quais ela passou, tendo em vista que cada um deles traz consigo 

suas marcas e pensamentos próprios.  

 Numa visão semelhante à dos autores, Crocker (2009) afirma que o termo pesquisa 

qualitativa é usado como um “termo guarda-chuva”
25

, para referir-se a uma metodologia de 

pesquisa complexa e evolutiva, cujas raízes se encontram nas mais diversas áreas, 

principalmente na antropologia, sociologia e filosofia. Essa é a perspectiva mais adotada em 

quase todos os campos envolvendo trabalhos de investigação em ciências humanas e sociais, 

inclusive na linguística aplicada. 

O rigor científico é uma das questões mais discutidas e, também, uma preocupação 

para quem se interessa pela pesquisa qualitativa (LÜDKE, 2012). O processo de coleta de 

dados deve, portanto, ir além da ação puramente intuitiva ou das técnicas adotadas para 

descrição e análise de dados. Na opinião de Bortoni-Ricardo (2008, p. 58) esse deve ser um 

processo deliberado, por meio do qual o pesquisador precisa ter consciência “das molduras de 

                                                           
25

 Tradução da expressão original em inglês an umbrella term comumente utilizada pelos autores para referir-se 

a um termo ou expressão genérica ou que abrange diversas visões.     
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interpretação daqueles a quem observa e de suas próprias molduras de interpretação, que são 

culturalmente incorporadas e que ele traz consigo para o local da pesquisa”.  

Considerando os sentidos dessa conscientização e suas implicações para a atitude do 

pesquisador diante de seu objeto de pesquisa, partimos de uma proposição metodológica que é 

coerente com toda a sua teoria dialética de compreensão dos fenômenos humanos. 

Entendemos que a abordagem teórica de autores sócio-históricos, como Bakhtin, pode dar 

fundamentação ao trabalho de pesquisa em sua forma qualitativa, de modo a imprimir-lhe 

características muito próprias (FREITAS, 2002).  

Como salienta Brait (2012), as contribuições bakhtinianas para uma teoria ou análise 

dialógica do discurso, constituem um corpo de conceitos sem estar no formato de proposta 

fechada ou organizada de modo linear. Esse corpo de conceitos, noções e categorias explica 

detalhadamente a postura dialógica diante do corpus discursivo, da metodologia e do 

pesquisador.  

Nosso fazer pesquisa adota essa orientação e reconhece a pertinência da perspectiva 

dialógica, que enfoca o compromisso ético do pesquisador - sujeito histórico - com o objeto, 

também - um sujeito histórico - e a relevância desses fundamentos na construção deste 

aparato metodológico.  Por isso, o posicionamento deste trabalho é o de reconhecer a 

interferência do olho do observador/pesquisador naquilo que é observado. 

Este olhar que filtra e interpreta a realidade pesquisada, assinalando o caráter 

interpretativo dos sentidos construídos, assume o pressuposto da “reflexividade”, por meio de 

uma compreensão ativa e responsiva. Então, somos parte do mundo que pesquisamos, na 

medida em que buscamos compreender o que ocorre na esfera escolar, no âmbito das reuniões 

pedagógicas, em termos dos processos constitutivos da identidade profissional docente de 

professores de inglês e como os significados são construídos e processados por todos os 

envolvidos nesse contexto (ERICKSON, 1986).          

Baseando-se nos princípios do pensamento sócio-histórico (do Círculo) de Bakhtin e 

procurando pensar como tais princípios se aplicariam de forma prática à pesquisa qualitativa 

Freitas (2007) apresenta alguns aspectos, dialogando, também, com Bogdan e Biklen (1994), 

cujos estudos focam a pesquisa qualitativa. Essas características foram incorporadas ao 

contexto de nossa investigação e ficaram delineadas da seguinte forma: (1) A fonte de dados é 

o contexto das reuniões de planejamento de ACs com os professores de Inglês, no domínio 

discursivo da escola. O universo particular das reuniões foi focalizado como instância de uma 

totalidade social. (2) A situação a ser pesquisada deu-se no nosso encontro como pesquisadora 

com os fatos em sua ocorrência, durante o processo de desenvolvimento das atividades de 
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planejamento, no dia a dia escolar. (3) Os dados coletados foram caracterizados pela ênfase na 

compreensão e pela descrição dos fenômenos ligados à constituição das identidades docentes, 

buscando a integração do sujeito individual e social. (4) A ênfase em nossa atividade de 

pesquisa situou-se nos processos de transformação e mudança em que se teceram os discursos 

a cada encontro, procurando resgatar, em momentos subsequentes, as memórias e histórias 

construídas. (5) Consideramo-nos, na condição de pesquisadora, como um dos principais 

instrumentos para a pesquisa, pois, como parte integrante da investigação, entendemos a nossa 

visão dos fenômenos, a partir do lugar sócio-histórico que ocupamos, reconhecendo também a 

nossa dependência das relações intersubjetivas estabelecidas com os sujeitos da pesquisa. (6) 

O foco do nosso trabalho não esteve na precisão do conhecimento, mas no envolvimento e na 

participação dos sujeitos – pesquisador e pesquisados – no sentido da reflexão, da 

aprendizagem e da ressignificação em todo o processo desenvolvido. 

Com base nesses pressupostos, justificamos a escolha da pesquisa qualitativa de cunho 

sócio-histórico na tessitura dessas relações, tomada aqui no sentido da compreensão “dos 

fenômenos a partir de seu acontecer histórico no qual o particular é considerado uma instância 

da totalidade social” (FREITAS, 2002, p. 21). A nossa pesquisa está, portanto, inserida no 

contexto descrito e reclama para si cada um de seus atributos, porquanto parte do princípio 

básico de que o próprio processo de condução da investigação qualitativa constrói-se por meio 

das relações dialógicas entre os sujeitos professores de língua inglesa e a pesquisadora. 

Consideramos relevante tudo o que eles/elas experimentam, no campo da investigação, a 

maneira como interpretam suas experiências e como organizam o mundo social no qual vivem 

(PSATHAS, 1973 apud BOGDAN; BIKLEN, 1994).                    

 

3.2 O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

Os fatos que mais motivaram o desenvolvimento deste trabalho  procedem, em grande 

parte, das reflexões decorrentes do nosso exercício profissional como pesquisadora, atuante 

no campus de uma Universidade Estadual, situado numa cidade do interior do Estado da 

Bahia.  A consolidação das questões que suscitaram a investigação veio a partir de nossas 

experiências de orientação de estágio, das visitas periódicas às escolas e dos encontros com 

professores de inglês em projetos de extensão envolvendo a Universidade, Escolas e a 

Secretaria Municipal de Educação.  O espaço institucional escolar é considerado de grande 

importância no contexto desta investigação, para o desenvolvimento de uma consciência dos 

sujeitos em relação às construções identitárias, de si mesmos e dos outros. 
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 Por isso, como já foi referido, o princípio primeiro que rege este trabalho reside no 

reconhecimento de que a linguagem é uma prática social, tecida em elementos contextuais e 

que os discursos, carregados de sentidos ideológicos e vivenciais (BAKHTIN, 2010b) afetam 

a vida institucional e as subjetividades dos sujeitos discursivos.  

 

3.3 A DESCRIÇÃO DO CAMPO 

 

O campo escolhido foi o das reuniões para planejamento das atividades 

complementares (ACs) dos professores de língua inglesa, atuantes em escolas do ensino 

fundamental, lotados numa Secretaria de Educação Municipal, em uma cidade do interior do 

Estado da Bahia. O local onde se realizaram as reuniões para planejamento de ACs durante o 

ano de 2013 foi a Secretaria Municipal de Educação. 

 O órgão dirige o total de (46) escolas atendendo cerca de (8.441) alunos e conta com 

o número de (444) professores e (24) coordenadores pedagógicos. Desse total de escolas, (07) 

oferecem o ensino de inglês e o número de professores atuantes na área é de (15) 

profissionais, sendo (11) concursados e (04) contratados pelo órgão público. Os dados foram 

fornecidos pela Secretaria sem qualquer restrição, uma vez que são de domínio público. Ainda 

assim, ressaltamos que tais informações são tratadas aqui com o devido rigor científico e ética 

profissional, no sentido de preservá-las, bem como aos sujeitos participantes.  

As reuniões para planejamento das ACs são momentos para o estudo, a troca de 

experiências e a elaboração de atividades educativas que serão desenvolvidas pelo professor 

com seus alunos, de forma individual ou com outros professores, no ambiente da escola e fora 

dela, em parceria com outras instituições. É uma prática pedagógica inerente ao trabalho do 

educador, respaldada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/1996 

e em documentos oficiais, nas instâncias estadual e municipal, que amparam legalmente a 

atividade como uma ferramenta educativa, cujo foco está na formação continuada do 

professor e no acompanhamento pedagógico escolar.  

De acordo com as Orientações às Atividades Complementares – AC
26

, o objetivo da 

AC é, portanto, desenvolver as atividades pedagógicas que contemplam o planejamento, a 

avaliação, a formação continuada dos professores e professoras, o acompanhamento das 

atividades educativas da escola, a organização do Projeto Político Pedagógico da Escola e os 
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 Esse documento foi disponibilizado na página da Secretaria de Educação do Estado da Bahia como parte do 

material pedagógico elaborado pela Secretaria por época da Jornada Pedagógica 2013. Disponível em: 

<http://educar.sec.ba.gov.br/jornada/wpcontent/uploads/2011/10/Orientacoes_Atividade_Complementar_2012.p

df>. Acesso em: 30 ago. 2013.  
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Planos de Curso e de Aula. O documento reforça o caráter dialógico, reflexivo e socializante 

da AC nas práticas pedagógicas e curriculares e é nesse sentido que tais reuniões para 

planejamento constituem, em essência, o nosso campo de pesquisa.  Elas se justificam pelo 

significado das relações interpessoais estabelecidas, do compartilhamento de experiências, das 

concepções e, também, das dúvidas e angústias em relação à prática educativa, bem como das 

parcerias firmadas, favorecendo o desenvolvimento de ações que viabilizem projetos e/ou 

programas visando à pesquisa. 

Na instância municipal, o calendário das reuniões é estabelecido pelas Secretarias 

Municipais de Educação, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

e de acordo com as regulamentações do Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do 

Magistério Público do Município, que prevê o cumprimento das atividades complementares 

como obrigatórias na distribuição da carga horária de trabalho semanal/quinzenal dos 

docentes. 

O período para organização do calendário das reuniões acontece, geralmente, durante 

a Jornada Pedagógica nos meses que antecedem a abertura do ano letivo e esse calendário 

deve ser inserido no plano anual das escolas, em articulação com os planos de cursos dos 

professores. Os encontros aconteceram por áreas, sendo que a área de Linguagens se reuniu às 

quartas-feiras, quinzenalmente, seguindo a calendário proposto no início do ano nos turnos 

matutino e vespertino, (4) horas por turno, começando às 8h e encerrando às 12h e às 14h e 

encerrando às 18h. Durante as duas primeiras horas, em cada turno, todos os professores da 

área de linguagens – professores de Língua Portuguesa; Artes e Língua Inglesa – e seus 

respectivos coordenadores reuniam-se conjuntamente, numa mesma sala, para participar do 

chamado “primeiro momento”. 

O primeiro momento consistia em um momento único de discussão, em que os 

professores e coordenadores compartilhavam suas reflexões em torno das temáticas 

educacionais conjuntamente. Os coordenadores assumiam a responsabilidade de dirigir essa 

etapa, dividindo as tarefas de apresentação das questões, abordagem teórico-metodológica, 

aplicação de atividades, sensibilização do grupo, socialização dos conhecimentos. 

Em um segundo momento, passadas duas horas, os professores encaminhavam-se, 

com seus coordenadores, para as salas específicas para o planejamento das ACs por 

disciplina. Alunos dos cursos de graduação em Letras Vernáculas e Letras Inglês participaram 

dos momentos, junto com seus regentes de classe.  
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3.3.1 O acesso ao campo 

 

O acesso à Secretaria de Educação e aos professores da rede municipal de ensino foi 

mediado por iniciativas que já aconteciam entre a Secretaria/Escolas e a Universidade. A 

Secretaria, por meio de seus dirigentes, disponibilizou espaço e recursos, assim como seus 

professores, partindo da compreensão de que as parcerias são uma forma de legitimação das 

instituições perante a sua comunidade e uma maneira de fomentar o diálogo entre a escola e a 

universidade, por meio de projetos que visam a promover o espírito crítico e a troca de 

saberes/experiências, que ajudem a pensar saídas para os problemas em comum.  

Os nossos encontros com os professores seguiram, na medida do possível, o mesmo 

calendário para reuniões de planejamento estabelecido no início do ano letivo. Algumas vezes 

tivemos que antecipar ou adiar as datas por conta de atividades extras que os professores 

tiveram, marcadas pela Secretaria de Educação e, outras vezes, em virtude de nossas próprias 

atividades de escrita do texto e de programações do curso de mestrado. 

Reunimo-nos durante os meses de abril (dia 10); maio (dias 08 e 22) e junho (dia 05) 

do primeiro semestre de 2013. No segundo semestre, reunimo-nos durante os meses de 

outubro (dia 23); novembro (dias 06 e 20) e dezembro (dia 11). Ao final, somamos 16 

encontros de 2h cada um com os professores, uma vez que eles/elas participavam em dois 

grupos, sendo um no turno matutino e outro no vespertino. Foram 32h somadas nas reuniões 

específicas com os professores da área de língua inglesa. 

Como já referido, as reuniões aconteceram em um clima descontraído, porque já 

mantínhamos contatos com esse grupo de professores há um bom tempo, em atividades 

programadas pelo DCH/UNEB para os professores de línguas, nas visitas para 

encaminhamento dos alunos estagiários do curso de Letras/Inglês, em atividades de extensão, 

dentre outras atividades. 

O acesso ao ambiente das reuniões não foi difícil, contudo as coordenadoras deixaram 

bem claro que as reuniões aconteciam em dois momentos distintos, a saber: o primeiro 

momento com o grupo de professores de Linguagens, do qual participavam os professores de 

Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Artes; e o segundo momento, com a participação dos 

grupos divididos em suas áreas específicas (professores de Língua Portuguesa; Língua Inglesa 

e Artes) cada qual em uma sala específica e sob a orientação de suas respectivas 

coordenadoras pedagógicas.  

Para nós ficou claro que a nossa participação se daria, portanto, nos dois momentos e 

que as atividades de pesquisa teriam que ser bem programadas para o segundo momento, com 
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os professores de Inglês (no caso do preenchimento dos questionários e da realização das 

entrevistas), porquanto teríamos um tempo bem curto entre as tarefas de planejamento e as de 

pesquisa. Isso, no entanto, não causou transtornos, porque, na troca das experiências e tarefas 

entre a coordenadora, professores e pesquisadora, as atividades da pesquisa foram 

naturalmente sendo inseridas nas reuniões, retomando as discussões que faziam parte do 

cotidiano de debates/estudo dos professores ali. Faziam um recorte em seus momentos de 

planejamento para as atividades da pesquisa e às vezes conciliávamos as ideias, porque as 

discussões fluíam entre o grupo. 

Em suma, o acesso não só ao espaço físico, como também ao espaço das relações, 

apesar de ter sido mediado por contatos que já se haviam estabelecido, não deixou de ser uma 

conquista diária por meio da linguagem, que representa o principal elo de interação entre os 

sujeitos.                           

 

3.3.2 A descrição dos sujeitos participantes 

 

Os critérios de escolha dos sujeitos da pesquisa justificam-se pelo contato e parcerias 

já estabelecidos entre as instituições, como já referido, por meio dos projetos de extensão e 

dos eventos institucionais. A concentração dos professores em reuniões quinzenais de 

planejamento das ACs no prédio da Secretaria, também, constituiu um importante critério de 

escolha do grupo participante, uma vez que isso facilitou o nosso acesso às atividades 

propostas e participação nelas. 

Dos (15) professores de inglês lotados na Secretaria, somente (10) participaram da 

pesquisa, sendo (09) professores e (01) professora na função de coordenadora pedagógica. A 

frequência, no entanto, foi variando a cada encontro da pesquisadora com o grupo. 

É importante justificar a presença e a participação da coordenadora pedagógica no 

âmbito desta investigação, primeiramente porque o fato de ela “ser” professora formada na 

área específica e “estar” assumindo temporariamente a função de coordenadora da área, não a 

impossibilitou de colocar-se como professora nas interações com os professores por ela 

coordenados. Em segundo lugar, como já colocado, as situações desta investigação 

aconteceram em nosso encontro com os sujeitos com os fatos em sua ocorrência, durante o 

desenvolvimento das atividades, no âmbito das relações estabelecidas entre professores e 

coordenadora (incluindo agora a pesquisadora). Em terceiro lugar, como demonstram  

Coldron e Smith (apud ASSIS-PETERSON; SILVA, 2010, p. 150), ao investigar a identidade 

profissional de professores no ambiente de trabalho, “o posicionamento do sujeito no espaço 
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social é relacional” e, ainda que, “as pessoas sabem o seu lugar e quem elas são ao conhecer 

sua relação com os outros”. Isso nos faz lembrar que as relações de poder passam por aqui e 

que, consequentemente, elas agregam à nossa pesquisa mais possibilidades de exploração do 

objeto de estudo.  

Todos os professores participantes atuam, também, no ensino fundamental, em escolas 

da rede pública municipal, nas zonas urbana e rural. É um grupo de pessoas cujas idades 

variam entre vinte e trinta anos e alguns com mais de quarenta anos de idade. Em relação ao 

tempo de formação, (07) participantes têm mais de dez anos de formados, (01) participante 

tem entre cinco e dez anos e (02) participantes ainda estavam em formação, na época do 

preenchimento do questionário. O tempo de serviço vai de dois até trinta anos de profissão. 

Com exceção de (01) participante, todos já ministraram disciplinas em áreas diversas, além da 

disciplina de língua inglesa, como: língua portuguesa, redação, filosofia, artes, educação 

física, ensino religioso, literatura infantil, agricultura, dentre outras. Dos (10) participantes 

somente (02) trabalham, também, em escolas particulares.  

 

3.3.3 Os instrumentos de coleta de dados  

  

Muitos autores concordam em que a pesquisa qualitativa requer o uso de diversos 

instrumentos de coleta de dados, precisamente tendo em vista a subjetividade inerente ao 

processo de investigação, ligada a esse modo de fazer pesquisa. Dentre eles estão 

(BORTONI-RICARDO, 2008; BOGDAN & BIKLEN, 1994; ANDRÉ, 2011; LÜDKE, 

2012). A presente investigação se desenvolveu a partir dessa orientação, procedendo à coleta 

de dados utilizando como instrumentos (02) questionários mistos, (02) entrevistas orais e (2) 

relatos de observação.  

Os questionários constituem, de acordo com Lakatos e Marconi (2003), um 

instrumento de coleta de dados composto por uma série ordenada de perguntas, as quais 

devem ser respondidas por escrito, geralmente sem a presença do entrevistador.  

No próprio questionário deve ser inserida uma nota explicativa informando a natureza 

da pesquisa, de modo a deixar claros os objetivos do instrumento e a importância das 

informações prestadas, para a realização do trabalho que está sendo proposto.  

Agilidade e praticidade são as qualidades do instrumento e a preocupação maior do 

pesquisador é a percentagem de devolução dos questionários e perguntas que ficam sem 

resposta. Na perspectiva qualitativa de caráter sócio-histórico para a qual nos orientamos, o 

questionário desempenhou uma importante função, principalmente para o levantamento dos 
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dados demográficos sobre os sujeitos, constituindo, no contexto desta pesquisa, um elemento 

de interlocução bastante produtivo e, também, uma fonte de informação para o conhecimento 

das opiniões dos professores a respeito das questões em torno de sua formação acadêmico-

profissional. 

O questionário de número 01- (Apêndice C) - com dez questões foi utilizado para 

coletar informações demográficas e dados profissionais dos sujeitos participantes, de modo 

que tais informações pudessem constar na descrição dos sujeitos da pesquisa. Ele foi 

respondido no primeiro encontro, dia 10/04/2013, pelos (09) professores e pela coordenadora 

da área. 

 Após o primeiro momento com a área de Linguagens, fomos todos para outra sala, 

onde tivemos a oportunidade de conversar com os professores sobre a pesquisa, de forma 

geral. A utilização desse questionário, no primeiro encontro, deu-se pela necessidade de 

buscar informações mais precisas sobre a vida profissional e acadêmica dos professores e, 

também, como uma forma de nos aproximar mais daqueles de que tínhamos menos 

conhecimento no grupo. Ele contribuiu para abrir o caminho para a realização dos outros 

instrumentos, uma vez que procuramos incentivar os professores e conscientizá-los da 

importância das parcerias entre a Escola e a Universidade, sobre as trocas de experiências e 

sobre a importância da disponibilidade deles na realização das atividades. Os professores não 

apresentaram dúvidas sobre as questões propostas e somente algumas certificações foram 

feitas na hora de preencher o questionário.  

O questionário de número 02 - (Apêndice N) - com cinco questões foi respondido no 

dia 06/11/2013, também nos turnos matutino e vespertino. Nesse dia, não houve reunião no 

primeiro momento com o grupo de Linguagens, os professores foram direto para a sua sala e 

tiveram um tempo maior para conversarmos e para o preenchimento do questionário. 

Contudo, o número de participantes foi reduzido, uma vez que somente (05) deles estiveram 

presentes, sendo (03) no turno matutino e (02) no vespertino. Foram dez as questões, 

primeiramente elaboradas para esse questionário, com base no texto de Paiva (1997), voltadas 

para a formação acadêmico-profissional e o perfil profissional dos professores de LE. No 

momento do levantamento das categorias de análise foram selecionadas as respostas a cinco 

questões, conforme é explicitado na seção (3.4) – categorias e métodos de análise dos dados.       

Em função da realização das avaliações de final de ano nas Escolas, alguns professores 

justificaram sua ausência e outros ficaram de responder ao questionário e encaminhá-lo 

posteriormente, o que não ocorreu em tempo viável até o fechamento do texto. Os professores 
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que responderam ao questionário (02) utilizaram todo o espaço para as respostas e alguns 

fizeram anotações extras.         

Quanto ao uso das entrevistas como instrumentos, observamos que elas têm um caráter 

interativo e socializador, o que possibilita uma captação mais imediata das informações e 

permite que questões levantadas a partir de outros instrumentos sejam mais esclarecidas e 

aprofundadas.  

No âmbito da pesquisa qualitativa de cunho sócio-histórico, é compreendida como 

produção de linguagem (FREITAS, 2007). A entrevista é uma situação de interação verbal, na 

qual duas ou mais pessoas – o entrevistador e o(s) entrevistado(s) – buscam se compreender 

mutuamente. Na visão de Bakhtin (2010a, p. 298), esta não é uma compreensão passiva que 

se realize com base no reconhecimento de sinais, mas uma compreensão ativa, responsiva, 

uma vez que “todo enunciado é pleno de tonalidades dialógicas”.  Isso acontece porque o 

ouvinte pode concordar ou discordar, fazer novas elaborações enquanto ouve e compreende o 

discurso.  

A primeira entrevista – (Apêndice T) - com os professores e a coordenadora ocorreu 

no segundo encontro com o grupo, na reunião ocorrida no dia 08/05/2013, e contou com a 

presença de (09) professores e (01) coordenadora. Após a participação do 1º momento com o 

grupo todo da área de Linguagens, os professores foram convidados à sala de reunião 

destinada aos professores de Inglês, onde tivemos a oportunidade de iniciar uma conversa 

informal, retomando a temática das discussões do primeiro momento, no sentido de deixá-los 

mais à vontade para a entrevista, que foi gravada em áudio (individualmente). Tomando como 

base algumas questões, preparadas com antecedência para nortear a entrevista, cada professor 

se propôs a responder a todas as questões sem ressalvas. Como a participação dos professores 

é feita por turno, nessa atividade estiveram presentes (05) professores no matutino e (04) no 

vespertino, mais a coordenadora.  

A sala onde gravamos essa primeira entrevista não tinha estrutura adequada para 

acomodar bem os professores e a pesquisadora, de modo que as entrevistas tiveram muitos 

ruídos externos e dentro da própria sala onde elas ocorriam as entrevistas, por causa do 

pequeno espaço de reunião do grupo de inglês.  

A despeito das circunstâncias, as conversas transcorreram com tranquilidade, uma vez 

que a temática da identidade docente foi discutida desde o primeiro momento, com a área de 

Linguagens, numa atividade proposta pelas coordenadoras das áreas afins, o que foi bastante 

interessante e produtivo para nós. Além disso, a nossa proximidade com a maioria dos 
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professores que já havia participado de atividades do curso de formação na Universidade foi 

outro ponto positivo.  

A entrevista com a coordenadora do grupo seguiu a mesma ordem de perguntas dos 

professores (as mesmas questões) e a professora/coordenadora ia fazendo as devidas 

adaptações ao falar de sua função como professora e como coordenadora. Do grupo de (09) 

professores presentes, (01) não pôde permanecer para a entrevista, somando (08) os 

professores entrevistados nesse dia. 

O segundo encontro para as entrevistas aconteceu no dia 22/05/2013 e, após o 

momento de atividades com o grupo de linguagens, os professores foram convidados à sala de 

reuniões dos professores do grupo de inglês, que nessa oportunidade foi substituída, por 

ordem da administração, por uma sala um pouco maior, com uma estrutura melhor, para que o 

grupo e a pesquisadora se sentissem mais à vontade. 

Preparamos nesse dia uma atividade conjunta que envolvia a leitura e discussão do 

texto: Narrativa 14
27

 (Anexo A) e com base nessa atividade foram propostos alguns 

questionamentos, para guiar a entrevista de número 02 - (Apêndice V).  Participaram dessa 

atividade (09) professores e (01) coordenadora, sendo que pela manhã (04) professores e a 

coordenadora estiveram presentes e no turno vespertino (05) professores e a coordenadora. A 

entrevista gravada no turno matutino teve uma qualidade melhor, com uma participação mais 

efetiva, mais tempo de gravação e menos interferências do que no turno vespertino. Em 

decorrência disso e levando em consideração a clareza das falas e uma menor quantidade de 

ruídos, somente a transcrição da entrevista que ocorreu na parte da manhã foi utilizada no 

capítulo de análise.   

As discussões suscitadas por conta da temática da formação acadêmico-profissional, 

em continuidade com a temática da identidade do professor, que ainda estava em discussão 

desde reuniões anteriores, inclusive em conjunto com todos os outros professores, 

funcionaram como um elemento motivador para a conversa. 

 Nesse sentido, percebemos os movimentos de interação e o caráter socializador das 

entrevistas, compreendidas aqui como produções de linguagem dos professores. E como 

salientado por muito autores, estudiosos da linguagem, os sujeitos mergulhados nessa 

interação socioideológica e discursiva, vão se (des)/(re)/(co) construindo discursivamente, 

assimilando e interagindo com as vozes sociais (BAKHTIN, 2010a; 2010b; MOITA LOPES, 

                                                           
27

 A Narrativa 14 foi retirada do livro de LIMA, D. C. de. Inglês em escolas públicas não funciona: uma 

questão, múltiplos olhares. São Paulo: Parábola Editorial, 2011. p. 13-14. O autor justifica na apresentação do 

livro, que o texto escrito por um estudante/professor de língua inglesa é tratado como Narrativa 14 (sem 

identificação) por questões éticas e de preservação do anonimato do autor.         
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2002; ASSIS-PETERSON; SILVA, 2010; FAIRCLOUGH, 2001; MARKOVÁ, 2006, dentre 

outros).  

 Na perspectiva da abordagem sócio-histórica a observação é “um encontro de muitas 

vozes”. As diferentes elaborações verbais, gestuais e expressivas observadas num evento 

discursivo, refletem e refratam a realidade da qual fazem parte e tecem a vida social. A 

observação já não é só participante, mas alteritária na medida em que nos permite participar 

do evento observado como parte dele e, simultaneamente, estar em uma posição que nos 

possibilita o encontro com o outro, isto é, numa posição exotópica
28

. É no encontro com o 

outro que se torna possível perceber e descrever textos e contextos outros, em nosso próprio 

texto.  

Ao entendermos o espaço escolar como uma esfera social, onde circulam os diferentes 

discursos em suas múltiplas relações e dimensões de interação, os textos que emergem como 

frutos das interlocuções, passam a ser vistos como produção de conhecimento, marcados por 

alteridade.  

Por esse motivo, as observações que realizamos não estiveram presas à descrição pela 

descrição, procuramos, sim, ver na atmosfera heterogênea das reuniões de planejamento de 

ACs, a multiplicidade das relações, tendo sempre em mente que “a situação social imediata e 

o meio social mais amplo” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010b, p. 117) são o que determina 

a estrutura dos discursos ali elaborados e neles, também, o sujeito vai se constituindo 

discursivamente.  

Observamos as reuniões em ambos os momentos das atividades programadas para os 

professores e essa possibilidade de participação nos deu uma visão melhor dos discursos 

articulados e das vozes sociais presentes no grupo reunido como um todo e das relações entre 

os grupos.   

Durante esses momentos, foram as pequenas notas e registros de falas, de situações, de 

ideias o que facilitou a construção dos relatos. Bogdan e Biklen (1994, p. 150) afirmam que as 

notas de campo são “o relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa 

no decurso da recolha e reflectindo sobre os dados de um estudo qualitativo”. Elas têm sido 

                                                           
28

 O conceito de exotopia é considerado de extrema importância para o trabalho de pesquisa em Ciências 

Humanas, que são entendidas por Bakhtin como ciências do texto, uma vez que o ser humano é 

fundamentalmente um sujeito expressivo, produtor de textos. Assim, pesquisador e sujeito pesquisado são ambos 

produtores de textos, o que revela o caráter dialógico das Ciências Humanas. Com base na concepção 

bakhtiniana, o pesquisador deve permitir a intervenção de sua posição exterior, assim como sua problemática, 

suas teorias, seus valores, seu contexto sócio-histórico, os quais revelarão do sujeito outra percepção, de uma 

posição que ele mesmo não poderia contemplar (AMORIM, 2012). Bakhtin (2010) revela que a grande 

ferramenta para a compreensão é a exotopia do sujeito que compreende - no tempo, no espaço, na cultura – tudo 

o que ele pretende compreender de forma criativa.         
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usadas até o momento para o acompanhamento das etapas do projeto; para visualizar a 

evolução do processo de investigação a partir da coleta de dados; para a inclusão ou exclusão 

de novos instrumentos de coleta e para a preservação dos diálogos formados no ambiente da 

pesquisa, situações inusitadas e detalhes de observação, na memória do pesquisador.   

Na concepção de Freitas (2002), ao relatar nossas observações, nós o fazemos não só a 

partir do nosso olhar, mas reproduzindo as vozes dos outros participantes, captando os 

sentidos construídos nas interlocuções. Assim, o “texto relato” das observações traz a voz do 

pesquisador orquestrando com as vozes outras participantes do processo. Pautada na visão de 

Bakhtin e do Círculo, vemos que as observações, assim como os relatos revelam uma 

perspectiva discursiva, dialógica e polifônica, porquanto compreendemos que o ambiente de 

pesquisa “nos confronta com eventos de linguagem marcados pela interlocução” (FREITAS, 

2002, p. 34).  

Partindo dessas considerações, também, neste trabalho faremos a análise de dois 

relatos – Apêndice X – Relato de número 01 e Apêndice Y – Relato de número 02. Eles foram 

selecionados obedecendo às mesmas categorias levantadas a partir dos questionários e 

entrevistas. Sem sombra de dúvidas, foram considerados instrumentos de fundamental 

importância para que pudéssemos reviver os fatos ocorridos, os gestos, as palavras, os 

ambientes, as tensões, enfim, toda a dinâmica do cotidiano das reuniões.  

Como apontado por Bogdan e Bliklen (1994), os relatos serviram em diversos 

momentos para acompanhar a evolução da investigação, para a inclusão e adaptação de 

instrumentos e para o registro de episódios interessantes e significativos da pesquisa. Para 

além das características técnicas, eles são trazidos aqui como a prova das relações de sentido, 

estabelecidas nos discursos dos sujeitos dessa interação verbal.            

 

3.4 CATEGORIAS E MÉTODO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados analisados consistem em dados informais (etnográficos colhidos em campo), 

constituídos por (2) questionários, (2) entrevistas e (2) relatos de observação. Para processar o 

levantamento das categorias de análise, recorremos às orientações de Lüdke e André (2012).  

Segundo orientação das autoras, os dados são organizados após um processo de 

leituras e releituras da parte do pesquisador e tendem a direcionar a construção de categorias, 

cuja elaboração é facilitada, num primeiro momento, pelo arcabouço teórico. Para esse 

procedimento não existem normas fixas, mas, além de um quadro teórico consistente, algumas 

sugestões podem auxiliar o processo. 
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Guba e Lincoln (1981) sugerem que seja feito o exame do material em busca dos 

aspectos recorrentes; as categorias devem ser avaliadas inicialmente no conjunto, que se saiba 

se estão refletindo os propósitos da pesquisa; devem ter homogeneidade interna e 

heterogeneidade externa, assim como inclusividade, coerência e plausibilidade. Após essa 

etapa preliminar, o pesquisador deve voltar a examinar o material com uma visão mais 

apurada, buscando descobrir novos ângulos e estabelecer novas relações e associações. 

Por fim, o pesquisador avalia as categorias no sentido da abrangência e delimitação e, 

não havendo mais fontes que possam ser exploradas ou no caso de redundância de 

informações, o estudo já pode ser concluído.   

Tomando por base as colocações dos autores citados, o corpus de análise desta 

pesquisa foi constituído pelas respostas dos professores a dois questionários mistos, duas 

entrevistas semiestruturadas e dois relatos de encontros de observação.  

Para proceder ao levantamento das categorias de análise, as respostas dos professores 

aos questionários e às entrevistas foram analisadas do ponto de vista linguístico-discursivo e 

examinadas em termos de seus conteúdos temáticos, postos em evidência pelas escolhas 

lexicais dos professores
29

. Foram organizadas em três categorias de representações 

relacionadas aos sujeitos: i) as representações do professor sobre sua formação acadêmico-

profissional; ii) as representações do professor sobre o seu perfil e papel profissional de 

professor de inglês na escola pública; iii) as representações do professor sobre si como 

falante/usuário da língua inglesa.  

Avaliamos, de igual modo, os eventos e suas interações verbais (contidos nos 

instrumentos) quanto à pertinência em relação às categorias e, sobretudo, levando em 

consideração as orientações metodológicas para o estudo do texto (BAKHTIN/ 

VOLOCHINOV, 2010b), como veremos na próxima seção para o método de análise. A 

diversificação dos instrumentos favoreceu o processo de amadurecimento das decisões de 

pesquisa, além de ter possibilitado uma visualização mais abrangente da maneira como foram 

acontecendo as transformações, as reexperimentações e reposicionamentos dos sujeitos, 

durante o processo de pesquisa. 

Compreendemos que, em se tratando de uma perspectiva de análise cujas 

particularidades discursivas apontam para contextos mais amplos, para um extralinguístico aí 

                                                           
29

 Essa orientação para o levantamento das categorias foi realizada utilizando como base o trabalho de CELANI, 

MAGALHÃES, M. C. C. Representações de professores de inglês como língua estrangeira sobre suas 

identidades profissionais: uma proposta de reconstrução. In: MOITA LOPES, L. P. da; BASTOS, L. C. (Org.). 

Identidades: recortes multi e interdisciplinares. Campinas: Mercado de Letras, 2002b.  
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incluído, como explica BRAIT (2012), esta constitui apenas uma das múltiplas formas de 

pensar esse objeto de estudo.  

Na análise do corpus, adotamos as orientações do método sociológico proposto por 

Bakhtin/Volochinov (2010, p. 128) e um dos principais motivos para essa adoção encontra-se 

sintetizado nas palavras dos próprios autores quando dizem que “a língua vive e evolui 

historicamente na comunicação verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato das 

formas da língua nem no psiquismo individual dos falantes”. Quando percebemos que essa 

evolução histórica envolve muito mais do que aquilo que é aparente no ato de comunicar-se 

por meio de um sistema linguístico abstrato, compreendemos que a comunicação verbal não 

pode ser destituída de uma explicação fora do vínculo com a situação concreta em que se 

realiza.  

Como dizem Faraco e Tezza (2002)
30

, a língua é uma das realidades mais fantásticas 

da nossa vida e que se faz presente em todas as nossas ações, pela simples razão de vivermos 

entrelaçados por palavras. Por meio delas as nossas relações de estabelecem, assim como os 

nossos limites. Por meio delas dizemos ou tentamos dizer quem somos ou quem são os outros. 

Até os nossos sonhos são povoados de palavras e, assim, o mundo inteiro vira um 

extraordinário e gigantesco bate-papo, desde as palavras dos que governam até as dos mais 

simples cidadãos. Pela linguagem, somos únicos: “somos o que somos depois de um processo 

de conquista da nossa palavra, afirmada no meio de milhares de outras palavras e com elas 

compostas” 
31

            

O pensamento de Faraco e Tezza reforça a tese bakhtiniana de que a comunicação 

verbal não pode ser isolada de uma “comunicação global em perpétua evolução”, ao descrever 

o mundo como um maravilhoso e gigantesco e bate-papo, no qual estamos todos entrelaçados 

e em contínuo processo de evolução. Esse princípio evolutivo dá legitimidade ao contexto de 

nossa pesquisa, no momento em que trazemos os discursos dos professores, em suas 

constantes interações, do centro de sua esfera – do cotidiano escolar – para o âmbito da 

compreensão ativa e responsiva. A sugestão de Bakhtin/Volochinov (2010b, p. 128-129) é 

que o estudo da língua nessa ordem metodológica considere:  

 

1. As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições 

concretas em que se realiza. 

2. As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em 

ligação estreita com a interação de que constituem os elementos, isto é, as 

                                                           
30

 FARACO, C.A.; TEZZA, C. Práticas de texto para alunos universitários. Petrópolis: Vozes, 2002. In: 

ANTUNES, I. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.  
31

 Id. Ibid. p, 9.  
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categorias de atos de fala na vida e na criação ideológica que se prestam a 

uma determinação pela interação verbal.  

3. A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação 

linguística habitual.  

        

A pertinência da perspectiva bakhtiniana em sua teoria/análise dialógica como aparato 

metodológico, encontra-se no fato de ela não se configurar uma proposta fechada, encadeada 

de forma linear. Como já referido neste capítulo, as orientações dos autores se configuram 

como um corpo de conceitos, noções e categorias que indicam uma postura dialógica diante 

do corpus discursivo, da metodologia e do pesquisador.  Desse modo, não existem categorias 

levantadas a priori, como uma fórmula aplicável mecanicamente aos textos e discursos, 

visando a uma compreensão de formas de produção de sentido, mas uma análise das 

especificidades discursivas, que formam as situações em que as interações de linguagem se 

interpenetram e se interdefinem, como salienta Brait (2010). O foco de análise parte da 

situação social ou de enunciação e vai em direção ao gênero/enunciado/texto e, daí então, para 

as suas formas linguísticas preponderantes. O processo de análise é, então, completado com 

uma interpretação linguística, segundo as teorias e análises linguísticas disponíveis que 

prezem pelas instâncias sociais (Rojo, 2005).  

A base dessa compreensão fez-nos trazer para análise o contexto dialógico das 

reuniões de planejamento de ACs, partindo da compreensão dos enunciados produzidos no 

âmbito das reuniões, como caracterizando um gênero discursivo primário, dentro da esfera do 

cotidiano escolar e tendo como eixo norteador a dinâmica da interação verbal. O foco da 

análise são os professores de inglês como sujeitos dialógicos e as (des)/(re)/(co) construções 

discursivas de suas identidades profissionais, no universo das relações dialógicas.   

No capítulo quatro o corpus da pesquisa será analisado tomando por base os 

pressupostos teórico-metodológicos apresentados no desenrolar dos capítulos teóricos e da 

metodologia. Para prosseguirmos, vamos trazer, ainda, as palavras de Bakhtin/Volochinov 

(2010b) e Bakhtin (2010a), quando dizem que cada pessoa é orientada por um horizonte 

social, definido e estabelecido, que norteia a sua compreensão do mundo e lhe permite uma 

leitura do outro e dos fatos marcada pelo lugar de onde fala.  

O fenômeno da exotopia concreta que beneficia tanto o observador como quem é 

observado, naquilo que falta e que excede dos olhares de um e do outro é compensado pelo 

conhecimento que constrói um mundo único, de significados comuns e sentido geral.  É, pois, 

nessa atmosfera dialógica e ideológica que o pesquisador edifica sua compreensão, promove e 

sofre as transformações da realidade que investiga.      
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4 PROFESSOR, PROFISSIONAL E FALANTE/USUÁRIO: CONSTRUÇÕES 

IDENTITÁRIAS DE QUEM ENSINA LÍNGUAS  

 

A sociedade em transformação alarga-se para integrar o ser em 

transformação. Nada pode permanecer estável nesse processo. É por isso que 

a significação, elemento abstrato igual a si mesmo, é absorvida pelo tema, e 

dilacerada por suas contradições vivas, para retornar enfim sob a forma de 

uma nova significação com uma estabilidade e uma identidade igualmente 

provisórias (BAKHTIN/ VOLOCHINOV, 2010b, p. 141).   

  

O pensamento bakhtiniano costura-se bem ao seu estilo, pelas bordas e fronteiras, 

dialogando com o pensamento de nossos dias em um discurso que parece bem à frente de seu 

tempo histórico. Nesse aspecto, as sociedades das identidades provisórias, postuladas pelos 

filósofos da linguagem parecem encontrar pontos em comum com as dos habitantes do 

líquido mundo moderno (BAUMAN, 2005). O universo instável das sociedades pós-

modernas nos faz perceber como as palavras são, de fato, um objeto extrassensível para 

indicar as transformações sociais e “registrar as fases mais transitórias, mais íntimas, mais 

efêmeras das mudanças sociais” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010b, p. 42). 

Tomando por base as considerações teórico-metodológicas que pautam as nossas 

discussões, partimos para a análise dos processos de (des)/(re)/(co) construções discursivas 

das identidades profissionais de nossos informantes, a partir de seus dizeres e provenientes da 

participação de cada um nos encontros para a pesquisa.   Reafirmamos que, em se tratando de 

uma perspectiva de análise cujas particularidades discursivas apontam para contextos mais 

amplos, para um extralinguístico aí incluído BRAIT (2012), esta constitui apenas uma das 

múltiplas formas de pensar esse objeto de estudo.  

A análise dos dados considerou, portanto, a estreita relação das representações dos 

professores em seus contextos social, político e educacional, numa perspectiva de diálogo 

com referencial teórico e com os objetivos de nosso trabalho. As seções seguintes trarão as 

análises das categorias de representações identitárias dos professores, relacionadas às suas 

experiências de formação acadêmico-profissional, de seu perfil e papel profissional e de sua 

condição como falante de língua inglesa.   

 

4.1UMA COMPREENSÃO PARA ALÉM DAS PERGUNTAS E RESPOSTAS        

 

Quando falam a respeito da construção das identidades de professores de inglês, as 

autoras Assis-Peterson e Silva (2010) comentam que os professores constroem/desconstroem 
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e reconstroem suas identidades profissionais, por meio das histórias que contam sobre si 

mesmos. As múltiplas formas de se verem no mundo são geradas com base na interpretação 

de suas ações, da participação e do engajamento no trabalho. 

Seguindo a linha de pensamento das autoras, entendemos a participação e o 

engajamento dos professores sujeitos desta investigação como uma forma de contar e 

interpretar suas histórias pessoais e profissionais. Nesse sentido, iniciaremos nossa discussão 

com as informações trazidas pelos participantes ao preencherem o questionário 01 – 

(Apêndice C).  

Tais informações contidas na tabela de dados gerais abaixo foram destacadas a partir 

do questionário 01 e resumem o modo como cada profissional descreveu sua formação em 

termos acadêmico-profissionais, até o período em que os dados foram coletados.  

 

    Tabela 1: Levantamento dos dados do Questionário (01) preenchido pelos participantes 

Formação Acadêmico-Profissional Participantes 

a) Graduados em Letras 10  

b) Graduados em Letras Vernáculas/Inglês e Literaturas 06 

c) Graduados em Letras/Inglês 04 

d) Pós-Graduados 09 

e) Pós-Graduados em áreas afins 05 

f) Pós-Graduados em área específica 04 

g) Fizeram Cursos de Idiomas 09 

h) Participam de Cursos de Formação Continuada na área 

específica  

06 

   Fonte: Elaborado pela pesquisadora.              

 

Ao analisarmos os dados contidos nessa tabela, tomamos como ponto de partida o 

pensamento de Celani (2008), quando a autora afirma que os professores de línguas, assim 

como todos os outros, alcançam a plenitude profissional, ao passar pelo curso visualizando 

uma formação de base sólida e bem orientada. Evidentemente, mesmo depois de seu ingresso 

na profissão, os professores vão continuar necessitando de apoio para o crescimento 

profissional, o reconhecimento, o respeito e a valorização em todos os sentidos. Contudo, o 

maior responsável por uma educação permanente é o próprio professor.  

 O grupo analisado demonstra ser um grupo de profissionais que está atento às 

questões de formação e educação continuada. A afirmação é válida se considerarmos que a 
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Secretaria de Educação, onde a pesquisa foi realizada, conta com quinze professores de 

Língua Inglesa, lotados na Instituição. Isso significa que a maior parte desse corpo 

profissional esteve presente à realização desta atividade e forneceu informações que 

descrevem o percurso de sua formação. Vejamos agora a descrição mais detalhada do perfil 

acadêmico/profissional dos participantes dispostos no Quadro
32

 a seguir:  

 

Quadro 1: Descrição do perfil acadêmico/profissional dos participantes 

Participantes Graduação Pós-graduação 

Formação em 

curso de 

idiomas/tempo 

Formação 

continuada 

P(1) 

Letras com Habilitação 

em Língua Portuguesa, 

Língua Inglesa e 

Literaturas 

Linguística Aplicada à 

Língua Inglesa 

 

 

Sim 

1740 h 

Formação Continuada 

pelo IAT/BA; NEC; 

CCAA e 

Videoconferências 

P(2) 

Habilitação em 

Letras/Inglês e 

Respectivas Literaturas 

Língua Inglesa Não NEC 

P(5) 

Habilitação em 

Letras/Inglês e 

Respectivas Literaturas 

 

Inglês como Língua 

Estrangeira Moderna 

 

Sim 
NEC 

P(6) 

Letras com Habilitação 

em Língua Portuguesa, 

Língua Inglesa e 

Literaturas 

Literatura Brasileira 
Sim  

(2 anos) 

Formação Continuada em 

Língua Inglesa pelo NEC 

e IAT/BA 

P(7) 

Letras com Habilitação 

em Língua Portuguesa, 

Língua Inglesa e 

Literaturas 

Literatura Brasileira e 

Gestão de 

Aprendizagem 

Sim 

2 anos 
NEC 

P(8) 

Habilitação em 

Letras/Inglês e 

Respectivas Literaturas 

Língua Inglesa 
Sim 

(395 h) 

Programa de 

Desenvolvimento para 

Professores de Inglês – 

PDPI - NEC 

P(9) 

Habilitação em Língua 

Portuguesa e Literatura 

Brasileira 

Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira 

Sim (em 

andamento) 
Não 

P(10) 

Letras com Habilitação 

em Língua Portuguesa, 

Língua Inglesa e 

Literaturas 

Linguística Não Não 

P(11) 

Habilitação em 

Letras/Inglês e 

Respectivas Literaturas 

Não Não Não 

(CO) 

Letras com Habilitação 

em Língua Portuguesa, 

Língua Inglesa e 

Literaturas 

Literatura Brasileira 
Sim 

(1 ano) 
Não 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.              

  

                                                           
32

 Os professores P(3) e P(4) não responderam ao Questionário de nº (01), uma vez que não estiveram presentes 

na realização dessa atividade, mas compareceram aos encontros seguintes e participaram das atividades. As 

professoras P(9) e P(11) preencheram o Questionário (01), mas não deram continuidade à sua participação nos 

encontros posteriores. 
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Em nosso atual sistema de educação, são muitas as questões que contribuem para a 

crescente movimentação dos profissionais, em busca de formação continuada. Dentre essas, 

podemos citar o anseio pelo reconhecimento profissional, com vistas à melhoria salarial; 

maior autonomia para lidar com as situações e os desafios de ensino/aprendizagem; luta por 

melhores condições de trabalho, valorização, desenvolvimento autônomo de suporte técnico e 

material metodológico, etc. Ou seja, o desejo de consolidação de uma identidade profissional 

docente é o que impulsiona a mobilização dos professores, cada um em sua área específica de 

atuação. 

Como se observa, tanto na tabela quanto no quadro, os dados relacionados aos itens: d) 

pós-graduação; g) cursos de idiomas e h) cursos de formação continuada mostram uma 

procura vigorosa da parte dos professores por atualização de conhecimentos e, certamente, 

pelos benefícios que estes podem trazer. Dos dez professores que preencheram o questionário, 

nove deles já haviam feito pós-graduação, em nível de especialização, sendo que cinco se 

especializaram em áreas afins e quatro na área específica de língua inglesa. Desse total, 

também, nove já fizeram ou ainda fazem cursos particulares em escolas de idiomas e seis 

participam de cursos de formação continuada na área específica. A compreensão desses dados 

torna-se mais clara à medida que as representações identitárias dos professores vão se 

refletindo em seu discurso, como veremos nas análises dos dados coletados a partir dos outros 

instrumentos.  

O questionário 02 – (Apêndice N) - foi respondido por apenas cinco dos professores. 

Os discursos aparecem mergulhados em sentimentos mistos de satisfação, insatisfação, 

reconhecimento, acomodação, descontentamento e diversos outros, que foram gerados em 

meio às experiências vividas por cada sujeito.  Os enunciados que passamos a analisar agora 

foram produzidos pelos participantes e trazem as suas representações identitárias sobre o 

perfil profissional, o papel na sociedade e o status de falante/usuário do docente de língua 

inglesa, tendo como ponto de partida as memórias de sua formação acadêmica. O questionário 

é composto de cinco questões abertas, as quais foram colocadas aqui para uma melhor 

compreensão das respostas dos professores: (a) - O quanto sua formação contribuiu para uma 

visão de si mesmo(a) perante a sociedade?(b) - Em sua opinião, qual é o perfil do profissional 

de ensino de língua estrangeira, especificamente, de língua inglesa, que a escola brasileira 

deseja e precisa? (c) - Como você se vê como professor(a) de inglês na sociedade brasileira? 

(d) - Em seu ponto de vista, quais seriam as atribuições do professor de inglês, considerando 

os acontecimentos, as exigências e as necessidades recentes em nossa realidade brasileira? (e) 
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- Em que sentido você acredita que as discussões realizadas no contexto das reuniões de AC 

contribuem para a constituição de sua identidade profissional de professor de inglês?   

Há elementos que se destacam e que estão presentes em todas as falas, como, por 

exemplo, as relações: conhecimento e prática, conhecimento e posição social, conhecimento e 

orientação para a mudança. Observamos expressões que revelam valores e posicionamentos 

ideológicos, comuns ao discurso cotidiano da esfera social da escola, bem como os 

posicionamentos crítico-reflexivos que refletem suas representações identitárias. 

Ao analisar os enunciados da professora (P1), percebemos que o foco linguístico-

discursivo voltado para a busca de conhecimento tem motivado o desejo pela mudança de 

uma dada realidade acadêmico/profissional para outra:  

 

(P1) – Minha formação inicial pouco contribuiu para o meu 

desenvolvimento e vivência em sociedade, no que se refere a minha 

atuação. Porém, os cursos de formação continuada têm me dado um 

respaldo maior para minha atuação. 
 
 - O perfil do profissional de Língua Inglesa hoje é um perfil de busca 

pela formação continuada, pelo aperfeiçoamento porque a sociedade 

brasileira se tornou mais exigente, portanto, o professor de Inglês 

despertou essa consciência de que seu aluno deve estar inserido nessa 

sociedade. O que a escola brasileira precisa é exatamente essa identidade de 

trabalhar a Língua Inglesa visando ao desenvolvimento amplo do aluno, 

estudante e aprendiz de Língua Inglesa. 

 

- Me vejo bem melhor hoje do que há algum tempo (cinco ou dez anos) 

no sentido de conhecimento e estudo mesmo. A sociedade brasileira, 

atualmente, está mais seleta, por isso o meu público (alunos) deve se 

preparar para viver dessa forma e nessa sociedade, é claro que como escola 

pública e de zona rural tudo fica mais restrito, difícil, mas dentro do 

possível, eu mesma levo o material que vou utilizar em minhas aulas. 

Gostaria de ter mais tempo para me dedicar mais ao preparo dessas aulas. 

 

Em primeiro lugar, aproveitando o momento da copa do mundo de 2014 

no Brasil, o professor de Inglês deve focar um vocabulário específico, 

formas de atendimento a um público estrangeiro, informações diversas. Em 

segundo lugar, relacionar o ensino de Língua Inglesa com transações 

comerciais, turismo, área médica, estrangeirismos, etc. 

 

- Essas discussões nos levam a repensar nossas práticas e ações no 

cotidiano de sala de aula; identificar problemas e buscar soluções; é um 

momento de troca de experiências. 

 

A professora inicia sua fala expressando um sentimento de descontentamento com 

relação à sua formação na Universidade. Nota-se pelas declarações que os problemas 

advindos dessa formação marcaram sua história acadêmico-profissional: “Minha formação 
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inicial pouco contribuiu para o meu desenvolvimento e vivência em sociedade”. Contudo, à 

medida que o discurso avança, vão se revelando as estratégias de ação e a tomada de posição 

da declarante, impulsionada pela necessidade de atualização profissional. Ela deixa claro que 

a formação continuada tem dado o suporte teórico e metodológico à sua prática pedagógica.     

O sentimento de inquietude gerado pela condição profissional traz influências diretas 

na autorrepresentação identitária e, consequentemente, gera reflexos na vida 

social/profissional. Os enunciados são marcados pelas escolhas lexicais que designam a 

pessoa e lhe atribuem um caráter autorrepresentativo: “minha formação”, “meu 

desenvolvimento”, “minha atuação” e, novamente, “minha atuação”, “minhas aulas”. 

O que notamos no discurso é que a condição imposta por uma formação pouco 

satisfatória, do ponto de vista da declarante, não foi capaz de reprimir o desenvolvimento de 

uma consciência, que delineia o perfil profissional de uma professora atenta às transformações 

sociais e as consequentes mudanças na educação. Os enunciados revelam uma consciência 

analítica dos professores com relação aos aprendizes, aos educadores e à sociedade como um 

todo. 

 

- Me vejo bem melhor hoje do que há algum tempo (cinco ou dez anos) 

no sentido de conhecimento e estudo mesmo. A sociedade brasileira, 

atualmente, está mais seleta, por isso o meu público (alunos) deve se 

preparar para viver dessa forma e nessa sociedade, é claro que como escola 

pública e de zona rural tudo fica mais restrito, difícil, mas dentro do 

possível, eu mesma levo o material que vou utilizar em minhas aulas. 

Gostaria de ter mais tempo para me dedicar mais ao preparo dessas aulas. 

  

Tais expressões, presentes nesse e em outros enunciados, podem ser compreendidas 

como reflexos dos valores de cada um, de seus posicionamentos ideológicos, de suas crenças, 

das experiências de formação, que se materializam nos discursos e que, por não serem 

neutros, carregam em si todos os matizes sócio-históricos e ideológicos, marcando a visão e a 

posição do sujeito falante, em seu convívio social.  

Como afirma Fairclough (2001), os discursos contribuem para reproduzir a sociedade 

e juntamente com ela as identidades e as relações sociais, os sistemas de conhecimento e as 

crenças exatamente como são, mas, também, contribuem para transformá-la.   

Com relação ao discurso do declarante (P2), verificamos que a ênfase linguístico-

discursiva está sobre o processo de mudança pelo qual passou, resultando no reconhecimento 

externo de sua posição social, que é exteriorizado na expressão: “minha posição como 

professor de nível universitário é observada e elogiada [...]”.  
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Essa posição é respaldada pelo olhar de aprovação do outro, refletido na 

autorrepresentação identitária: “pessoas que não foram além, como eu”, fortemente marcada 

por traços ideológicos e pelo discurso identitário. A expressão “minha posição” pode remeter 

a uma série de significados e fatos do contexto sócio-histórico e cultural refletidos na história 

da educação em nosso país, além da própria história de vida, reconhecida e valorizada pelo 

olhar e pela palavra alheia: 

 

(P2) - (...) a minha posição como professor de nível “universitário” é 

observada e elogiada por pessoas idosas, que reconhecem o esforço do 

estudo e pessoas que não foram além, como eu. 

 

Um professor que possua materiais (livros, dvds, data show...) à sua 

disposição para ele se aprimorar e, consequentemente, utilizar os referidos 

meios acima em seu quotidiano. Também há uma necessidade de que ele 

tenha um salário suficiente para sua subsistência implicando uma carga 

horária leve para que ele encontre tempo para sua melhora como 

profissional. 
  

Às vezes vemos o reconhecimento dos alunos quando eles estão em uma 

instância alta na sua vida profissional: só nessas e em outras ocasiões 

similares que observa que você o preparou bem em algo de importância 

para sua vida. 
A sociedade em si nos vê razoavelmente bem (os mais idosos e menos 

afortunados). 

 

Dar, no mínimo ao aluno as habilidades de ler e escrever suas ideias na 

língua estrangeira em aquisição. 

 

Uma forma de pensar e discutir o trabalho que estamos praticando em sala 

de aula e somar a isso as atividades dos colegas que dão certo. 

 

Para o professor (P2), assim como notamos nos enunciados da professora (P1), a 

formação acadêmica, também, contribuiu para a (re) afirmação da identidade profissional, no 

momento em que ele exterioriza as atitudes de reconhecimento e aprovação do outro em 

relação a si próprio. É interessante notar que o reconhecimento parte, em primeira instância, 

do olhar daqueles que já acumularam mais experiências em suas vidas, o que nos leva a 

cogitar sobre a importância da palavra deles para o nosso sujeito do enunciado.  

Além disso, o sentido dado à palavra reconhece que “as complexas relações de 

reciprocidade com a palavra do outro em todos os campos da cultura e da atividade 

completam toda a vida do homem” (BAKHTIN, 2010a, p. 379).  Por isso, a palavra do 

“idoso” no enunciado do professor encerra todo o significado valorativo, que sustenta o 

sentimento de aprovação e respeito alcançados em virtude da posição conquistada “como 

professor de nível universitário”. 
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 Mas, o reconhecimento profissional é a temática que subjaz em todo o pensamento do 

declarante na elaboração de suas respostas. As construções discursivas para o perfil 

profissional do professor de Inglês e sua representação, bem como de suas atribuições na 

sociedade brasileira são marcadas por expressões que fazem referência direta à necessidade de 

reconhecimento e valorização: “Às vezes vemos o reconhecimento dos alunos quando os 

mesmos estão em uma instância alta na vida profissional (...)”; e “A sociedade em si nos vê 

razoavelmente bem (os mais idosos e menos afortunados)”. Assim, na avaliação do 

declarante, o compromisso do professor em respaldar o aluno, garantindo-lhe, no mínimo, as 

habilidades de ler e escrever numa língua estrangeira, juntamente com a disponibilidade em 

pensar e discutir sua prática pedagógica junto com os outros colegas, somando os valores e as 

experiências, tudo isso redunda no direcionamento do olhar da sociedade para o professor de 

língua estrangeira.   

No primeiro enunciado da professora (P3), implícito está o desejo pela mudança de 

uma atuação e prática metodológica anterior a sua chegada, expressa na frase: “a forma como 

eram ministradas as aulas”. Esse desejo é motivado pela autorrepresentação identitária 

profissional, que reconhece em si uma possibilidade de atuação diferenciada da que estava 

estabelecida: 

(P3) - A minha formação contribuiu pelo fato de saber que eu posso estar 

ali desenvolvendo o meu trabalho e colocando em prática as teorias 

aprendidas. Mas, para o que de fato contribuiu foi a vontade de mudar a 

forma como as aulas de língua inglesa eram ministradas. 

 

A formação é um fator condicionante para a prática, avaliada como satisfatória, na 

medida em que a respondente justifica o motivo pelo qual se sente em condições para assumir 

sua função e desempenhar seu papel. As escolhas lexicais da professora “minha formação”, 

“eu posso” e “meu trabalho”, reforçam a confiança de uma condição de aptidão para assumir 

a tarefa e parecem delinear um perfil identitário consciente e crítico-reflexivo de seu agir 

professoral. 

Nos enunciados seguintes, a professora busca destacar um sentimento próprio de 

resgate do real sentido das aulas de língua inglesa, em grande parte de seu discurso. Segundo 

a declarante, é necessário que haja profissionais dispostos a despertar o interesse do aluno em 

aprender e a mostrar a importância da aprendizagem de uma língua estrangeira, vinculada à 

realidade deles:  

 

A escola brasileira precisa e deseja profissionais que despertem o interesse 

do aluno, profissionais esses que realmente mostrem a importância de se 
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aprender uma língua estrangeira de modo lúdico, usando a oralidade e 

também a gramática que não tem como deixá-la tão distante. Professores 

que recebam um salário equivalente ao que trabalham e que lecionem 

somente na área de graduação e especialização. 

 

Professor de Inglês já foi muito desvalorizado, mas hoje eu vejo que as 

oportunidades estão melhores, as aulas de inglês estão sendo vistas 

realmente como aulas. Sabemos que o professor de inglês pode ter a carga 

horária na escola e não pode ter outros trabalhos devido à carga horária 

extensa. Eu tento transferir todo amor que tenho pela língua aos meus 

alunos de modo que eles possam perceber que podem usá-la 

independente de ir a outros países. Eu preciso saber que faço a minha 

parte para que as aulas não fiquem chatas e para ganhar a confiança dos 

alunos. Eles precisam perceber que a aula de Inglês não é menos 

importante que as outras disciplinas. 
 

- Resposta idêntica à de P(1): Em primeiro lugar, aproveitando o momento 

da copa do mundo de 2014 no Brasil, o professor de Inglês deve focar um 

vocabulário específico, formas de atendimento a um público estrangeiro, 

informações diversas. Em segundo lugar, relacionar o ensino de Língua 

Inglesa com transações comerciais, turismo, área médica, estrangeirismos, 

etc. 

 

 - O aluno compreender que é importante aprender inglês. Os colegas 

professores de outras áreas desmerecem o nosso esforço. Há desvalorização 

do trabalho do professor de língua estrangeira. 

 

A necessidade de valorização e de reconhecimento da “disciplina de Inglês” e a 

problemática que afeta o ensino público são referenciadas e essa problemática contestada com 

veemência, quando em sua conclusão a professora assume que ainda “há desvalorização do 

trabalho do professor de língua estrangeira”, até mesmo entre os colegas de outras áreas.  

Contudo, seu discurso confere ao profissional docente de língua inglesa e à língua 

propriamente dita um caráter identitário único e não menos importante que o das disciplinas 

de outras áreas.   

Ao dizer que “as aulas de inglês estão sendo vistas realmente como aulas”, a 

professora evidencia perspectivas de mudanças e abre espaço para outra declaração que 

parece ter sido motivada por tais perspectivas: “Eu tento transferir todo amor que tenho pela 

língua aos meus alunos de modo que eles possam perceber que podem usá-la independente de 

ir a outros países”.  

 Assim como no discurso de P(2), “o olhar do outro” visando ao reconhecimento está 

bem presente também no discurso de P(3). Para essa professora, contudo, o reconhecimento 

que parte da percepção e da compreensão dos alunos é o que de fato deve mudar o status do 

ensino da língua inglesa nas escolas brasileiras: “Eles precisam perceber que a aula de Inglês 
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não é menos importante que as outras disciplinas” e “o aluno compreender que é importante 

aprender inglês”.  

Em resposta ao questionamento sobre as atribuições do professor de inglês, tendo em 

vista os acontecimentos e as necessidades da realidade brasileira, a declarante P (3) preferiu 

acatar a mesma resposta dada por P(1) em seu questionário. As participantes combinaram 

entre si a mesma resposta, após um breve momento de diálogo sobre o que seria pertinente 

propor como resposta. Compreendemos que a atitude delas demonstra uma preocupação em 

socializar as opiniões e certificar-se de que estão pensando em sintonia ao considerarem a 

questão.  

Nesse sentido, parecem concordar em que a realidade do ensino de uma língua 

estrangeira precisa partir de algo conhecido para os alunos e que tenha uma relação com suas 

vivências. Por isso, pensaram de forma prática, sugerindo algumas estratégias como 

mediadoras dos processos de ensino/aprendizagem.   

Para apresentarmos os enunciados do professor (P4), apoiaremos nossas discussões em 

torno dos aspectos que motivam suas representações identitárias e as relações que estabelece 

entre o seu conhecimento (sua formação acadêmico-profissional) e a sociedade: 

 

(P4) - Minha formação contribuiu bastante, pois sou resultado dela e 

procuro repassar para a sociedade o que aprendi.  

 

 - Muitas vezes a escola brasileira deseja um profissional que apenas ocupe o 

lugar de professor de inglês que assume a disciplina para completar sua 

carga horária, mas o que ela realmente precisa, é de um profissional 

capacitado e comprometido com este componente e com os alunos para 

que verdadeiramente ensine a língua inglesa. 
 

- O professor de inglês deve estar consciente de seu papel: tratar o ensino 

da língua como ela é, trabalhando as habilidades necessárias para que o 

aluno alcance a língua alvo. Nestas condições, procuro ajudar meus alunos a 

desenvolver as habilidades de escuta, fala, leitura e escrita, para que não 

fiquem “deficientes” em nenhuma delas. 

 

- O professor precisa estar atualizado para atender às necessidades dos 

seus alunos. Ele deve estar consciente de que precisa saber para poder 

ensinar. 

 

- A troca de experiências enriquece a constituição da nossa identidade; o 

AC é um espaço que contribui bastante para este enriquecimento. 

 

O foco linguístico-discursivo evidencia o caráter afirmativo de sua experiência de 

formação acadêmica: “minha formação contribuiu”, ressaltada pela expressão enfática 

“bastante” e complementada por uma atitude de assunção da identidade profissional de 
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professor, bem como das responsabilidades sociais/profissionais imbuídas nesse processo, do 

qual podemos depreender que “o eu profissional formado” agora procura dar a sua 

contribuição à realidade social em que está inserido. 

O tom analítico de cada resposta coloca o declarante P(4) como o professor que mais 

procurou pensar em termos metodológicos. Suas sugestões são diretas e enfatizam o perfil 

profissional do professor de língua inglesa, com base em experiências próprias e como reflexo 

de sua formação. Destacam-se expressões verbais que mostram ações direcionadas aos 

professores: “deve ‘ser’ capacitado e ‘estar’ comprometido”; “deve estar consciente de seu 

papel”; “tratar o ensino”; “trabalhando as habilidades”; “ajudar os alunos a desenvolver”; 

“estar atualizado”; “deve estar consciente”; “precisa saber para poder ensinar”. O discurso de 

P(4) está centrado na tarefa de marcar a presença de um profissional que desponta com uma 

consciência mais profunda de sua identidade profissional. O próprio declarante se vê como 

parte desse processo de constituição identitária consciente, como notamos nas falas: “(...)sou 

resultado dela”; “procuro repassar para a sociedade o que aprendi” e “procuro ajudar meus 

alunos a desenvolver as habilidades de escuta, fala, leitura e escrita (...)”.   

Enfim, assim como nos enunciados anteriores encontramos palavras bem próprias, 

típicas da esfera escolar, das falas que circulam no cotidiano das reuniões, também nesse 

enunciado, as expressões “procurar repassar” o que “foi aprendido” marcam não só a 

consciência pelo “papel cumprido”, que engloba uma percepção de “conhecimento 

aprendido”, como o senso de responsabilidade pelo papel social que a educação desempenha 

na vida das pessoas.                

O primeiro fato que nos chama a atenção no discurso da professora que atua como a 

coordenadora pedagógica (CO), diz respeito à sua identidade de profissional docente de 

língua inglesa. A escolha consciente pela não assunção da palavra de autoridade “do professor 

de inglês de fato” diz muito sobre as representações da coordenadora, em torno de sua 

identidade profissional docente e sua condição de falante/professora/coordenadora: 

 

(CO) – Contribuiu para a minha percepção em saber que, “hoje”, temos 

várias formas de aprender inglês. 
 
 - Pensando na qualidade da educação nos dias atuais, percebe-se que o 

trabalho com a língua inglesa vem tomando um espaço que até então era 

“inexistente”. Com as mudanças ocorridas em currículos, o profissional 

graduado para trabalhar com a língua inglesa vem com metodologias, 

conhecimentos, competências e habilidades específicas bem mais adequadas 

ao ensino da língua. Acredito que o profissional de hoje se apresenta mais 

como “profissional da língua inglesa”. 
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- Diante da minha experiência em “professor de inglês”, sinto-me 

perdida, devido à forma como “aprendi” não condiz com o que 

realmente deve-se ensinar. Portanto, como professora, não atuante busco 

incentivar e mostrar a importância em aprender e fazer parte do mundo da 

língua inglesa.  

 

- Ser dinâmico, ter conhecimento na língua, tanto na oralidade, quanto na 

escrita (gramática). E acima de tudo acreditar no trabalho que é 

desenvolvido. 

 

- Vejo esse momento como uma troca de experiências, de suporte para 

reencontro do profissional com seu trabalho em sala de aula. 

   

A ênfase centrada no processo de aprendizagem e não no processo de ensino parece 

marcar o anulamento da identidade de professor, em um contexto que requer essa 

representação identitária. Algumas escolhas lexicais continuam marcando os processos de 

construção identitária, como se percebe nas expressões colocadas em destaque: “minha 

percepção”; “temos várias formas de aprender inglês”; minha experiência em “professor de 

inglês”; “sinto-me perdida, devido à forma como “aprendi” e “como professora, não atuante 

busco”.     

A expressão “minha percepção” sugere a mudança de um estágio de desconhecimento 

para o de esclarecimento, diante das possibilidades de aprendizagem, que se abrem em um 

tempo presente. Por isso, a palavra “hoje”, posta em evidência, revela não só uma experiência 

de formação fragmentada, como deixa subentendido que a sua atuação como  

falante/profissional poderia ser diferente se ela tivesse tido a compreensão, na época de sua 

formação, de que “temos várias formas de aprender inglês”. 

O sentimento de incompletude e desconforto pelo que não foi aprendido, ou pela 

fragmentação do conhecimento, se reestabelece em sua percepção, agora, holística da 

aprendizagem de línguas. Entre o “contribuiu” e o “saber hoje” diríamos que se estabelece 

uma relação exotópica, na medida em que a autora do enunciado faz questão de expor sua 

visão “atual” da contribuição que lhe foi concedida no tempo de sua formação.   

Tomemos essas escolhas lexicais como exemplo para a compreensão da dimensão 

discursiva do enunciado concreto. Podemos justificar, no nível linguístico, que o que 

determinou as escolhas “minha formação”, “meu trabalho”, “minha posição”, “minha 

atuação”, “meu desenvolvimento” entre outras, na verdade, foi a composição linguística da 

questão geradora que exprime sentidos de ordem pessoal e faz referência a uma ação reflexiva 

recíproca.  
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Assim, o sujeito participante é levado a pensar sobre o quanto “sua” formação 

contribuiu, ou não, para a visão de “si mesmo” como profissional docente de língua 

estrangeira. É importante lembrar que, além das escolhas de palavras no nível do sistema da 

língua, o falante, antes de tudo, faz suas escolhas discursivas. Ou seja, quando saímos da 

dimensão linguística e passamos para a dimensão discursiva, dentro do enunciado concreto, 

elas adquirem sentidos contextuais. 

Tomando por base o pensamento de (MURRAY, 1989 apud MOITA LOPES, 1998), 

compreendemos que, em todos os enunciados elaborados pelos professores, percebe-se que as 

identidades sociais estão sempre em processo, uma vez que elas dependem da realização 

discursiva em situações específicas, nas quais os participantes atribuem significados a si 

mesmos e aos outros que interagem no discurso.    

Conectando-se às nossas reflexões estão as palavras de Gimenez (2013, p.353) 

afirmando a necessidade de reconhecermos as relações humanas, em todas as suas múltiplas 

dimensões, assim como as situações que exigem atos de renovação e mudança, como 

processos que envolvem emoções e não simplesmente a razão. Conforme advoga a autora, “as 

emoções exercem um papel importante na disposição para participação e engajamento nas 

atividades conjuntas”.  

Aqui se reflete no discurso, o contexto da mudança e da renovação, movido pelo 

sentimento de resistência à acomodação, diante de uma situação de insatisfação pessoal e 

profissional. Por esse motivo, muito se tem dito a respeito da importância de uma formação 

que incorpore não apenas aquilo que achamos que já sabemos, mas que incentive a busca e 

abra oportunidades para o desconhecido. Essa atitude resulta em possibilidades de 

crescimento e autonomia do professor, uma vez que “a formação de um verdadeiro 

profissional – reflexivo, crítico, confiável e capaz de demonstrar competência e segurança no 

que faz – é um trabalho de muitos anos, que apenas inicia quando o aluno sai da 

universidade” (LEFFA, 2001, p. 341).  

Falando a respeito de questões que englobam o ensino de língua estrangeira e 

autoestima, Rajagopalan (2003) afirma que durante muito tempo a ideologia que norteou os 

programas de ensino de língua estrangeira foi bastante nociva e cruel para os aprendizes que, 

ao demonstrar suas dificuldades, eram menosprezados e sentiam-se diminuídos em sua 

autoestima, passando a experimentar um forte complexo de inferioridade.  

A língua e a cultura estrangeiras, conforme explica o autor, sempre foram apresentadas 

como superiores a seus aprendizes. Mesmo que já haja sinais de mudanças com relação a essa 

compreensão de ensino das línguas e suas culturas, principalmente com relação à língua 
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inglesa, o autor tem encontrado motivos para dizer: “não é de estranhar que o ensino de língua 

estrangeira ainda leve muitos alunos a se sentirem envergonhados da sua própria condição 

linguística” (RAJAGOPALAN, 2003, p. 68). 

Como exemplo disso, podemos dizer que os fios ideológicos nas entrelinhas da fala de 

P(2) - “mudar a forma como as aulas de língua inglesa eram ministradas” - indicam a ideia de 

que “a forma” como as aulas estavam sendo “ministradas” não corresponde ao modo como 

são aprendidas no curso de Letras, com base nas “teorias” ensinadas.  

Configuram-se, portanto, algumas crenças que aqui podem referir-se aos mais diversos 

aspectos ligados ao ensino/aprendizagem de inglês como LE: as crenças sobre os 

métodos/abordagens mais e menos eficazes; as crenças sobre a condição de aprendizes dos 

alunos; as crenças sobre a capacitação dos profissionais que “ministram” as aulas; as crenças 

sobre “as teorias” aprendidas no curso de formação como válvula de escape para as 

dificuldades de ensinar/aprender línguas; as crenças de que tais teorias vão funcionar e 

produzir os resultados desejados.  

É importante criar oportunidades nos cursos de formação de professores de línguas, 

para “questionar não somente as próprias crenças, mas crenças em geral, crenças existentes 

até mesmo na literatura em LA, e crenças sobre ensino” (BARCELOS, 2004, p. 145). Como 

salienta a autora, isso é parte do processo de formação de profissionais crítico-reflexivos e que 

questionam não somente sua prática pedagógica, como tudo em sua volta. Extremamente 

importante para compreendermos a noção de identidade social é a ideia de que o trabalho do 

professor requer uma contínua construção de si mesmo e do (self) profissional.  

Essa ação exige o compromisso e a responsabilidade pessoal pela própria formação, as 

crenças, os conhecimentos sobre a área de atuação e o conhecimento crítico e reflexivo sobre 

os processos de ensinar e aprender, as experiências, os valores e as instabilidades da vida 

profissional (ASSIS-PETERSON; SILVA, 2010).                 

Falando a respeito da formação do professor de línguas na sociedade, Jordão (2013) 

afirma que, quando entendemos que a língua é uma prática social de construção de sentidos, 

ensinamos conscientes de que estamos elaborando formas de entender e de construir o mundo 

e colaborando com a vida social. De acordo com a autora:  

 

[...] as pessoas, quando aprendem a língua e se percebem construindo 

sentidos para/do/no mundo no processo de aprendizagem, podem 

desenvolver uma atitude mais respeitosa diante dos sentidos das outras 

pessoas, das identificações e desidentificações, suas e de outras [...] 

(JORDÃO, 2013, p. 78).  
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É assim que, quando os professores se percebem envolvidos nos processos de 

construção dos sentidos, procuram desenvolver atitudes voltadas para a construção em suas 

próprias vidas. Isso significa que a formação de professores com essa concepção concorre 

profundamente para o desenvolvimento de uma sociedade plural, fluida e questionadora, 

como a sociedade em que vivemos, assim como as identidades que dela são fruto. 

Do lugar de onde contemplam sua formação acadêmico-profissional e a contribuição 

que ela lhes trouxe, os professores completam, com o excedente de sua visão, o “horizonte de 

sua consciência”, como se refere Bakhtin (2010a). Podemos compreender melhor essa posição 

exotópica quando lemos em sua explicação:  

  

Esse excedente da minha visão, do meu conhecimento, da minha posse – 

excedente sempre presente em face de qualquer outro indivíduo – é 

condicionado pela singularidade e pela insubstitutibilidade do meu lugar no 

mundo: porque nesse lugar, em que sou o único a estar situado em dado 

conjunto de circunstâncias, todos os outros estão fora de mim. Essa distância 

concreta só de mim e de todos os outros indivíduos – sem exceção – para 

mim, e o excedente de minha visão por ele condicionado em relação a cada 

um deles (desse excedente é correlativa uma certa carência, porque o que 

vejo predominantemente no outro em mim mesmo só o outro vê, mas neste 

caso isso não nos importa, uma vez que na vida a interrelação “eu-outros” 

não pode ser concretamente reversível para mim) são superados pelo 

conhecimento, que constrói um universo único [...]”.           

(BAKHTIN, 2010a, p. 21-22).    

 

A partir desse entendimento, é possível perceber as tensões entrelaçadas pela relação 

exotópica, conforme vimos em Bakhtin, entre pelo menos dois lugares: o lugar dos 

professores que aí vivem e olham de onde vivem e o lugar daqueles que, estando de fora da 

experiência desse grupo, buscam mostrar o que estão vendo pelo olhar do grupo.  

O fato de termos iniciado esta análise dos dizeres da coordenadora (CO), pautada nas 

considerações de Rajagopalan, falando a respeito das relações entre aprendizagem de línguas 

e autoestima, diz respeito ao que está implícito nas entrelinhas do discurso da declarante e 

explícito em suas escolhas linguístico-discursivas. Muitos aprendizes foram vítimas das 

ideologias “nocivas e macabras”, como se refere o autor, dos programas de ensino de línguas 

estrangeiras de alguns anos atrás e isso faz-nos refletir a respeito da baixa autoestima e do 

complexo de inferioridade que a grande maioria desses aprendizes ainda tem, com relação ao 

seu aprendizado.  

Alguns deles, agora professores, ainda sofrem os efeitos da má experiência de sua 

formação. Podemos destacar como exemplo tanto os dizeres da coordenadora - (CO): “Diante 

da minha experiência em ‘professor de inglês’, sinto-me perdida, devido à forma como 
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‘aprendi (...)’, quanto as declarações da professora P(1): “Minha formação inicial pouco 

contribuiu para o meu desenvolvimento e vivência em sociedade”. Chamamos a atenção, 

entretanto, para as expressões que se seguem da coordenadora: “hoje temos” e “várias formas 

de aprender” e da professora P(1): “Porém, os cursos de formação continuada têm me dado 

um respaldo maior para minha atuação” e “o perfil do profissional de Língua Inglês hoje é um 

perfil de busca pela formação continuada”. Reparamos que, de fato, a orientação para a 

mudança se faz presente, também, na fala dessas professoras e que isso está ligado aos 

processos de redefinição de identidades promovidos pela própria língua. 

Retomemos o pensamento de Rajagopalan quando diz que é fundamental o 

entendimento do processo de aprendizagem de uma língua estrangeira como “parte integrante 

de um amplo processo de redefinição de identidades”. Como explica, as línguas nunca fora 

como muitos livros denominam, “meros instrumentos de comunicação”, mas são a “própria 

expressão das identidades” de seus falantes, pois quem fala outros idiomas está favorecendo o 

processo de redefinição de sua identidade, ou seja, “quem aprende uma língua nova está se 

redefinindo como uma nova pessoa”.  

A posição assumida pelos declarantes nos remete às palavras de Freire (2011), quando 

diz que o ato de ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural de 

professores e alunos. O pensamento freiriano sobre o ato de assumir-se no âmbito da prática 

educativo-crítica coloca esta como uma das tarefas mais importantes nas relações de ensino e 

aprendizagem, ou seja, o propiciamento de condições para que educandos e educadores, em 

suas interações uns com os outros, vivenciem a experiência da assunção. Para Freire, assumir-

se nesta perspectiva significa: 

  

Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva, porque 

capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se 

como objeto. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. 

É a “outredade” do “não eu”, ou do tu, que nos faz assumir a radicalidade de 

meu eu. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. É a 

“outredade” do “não eu”, ou do tu que me faz assumir a radicalidade de meu 

eu (FREIRE, 2011, p. 42).  

     

A assunção da identidade profissional de professor de inglês é ainda expressa na 

primeira parte do enunciado de P(4) “pois sou o resultado dela”. Como o eco da totalidade do 

gênero ecoa na palavra (BAKHTIN, 2010a), todo o enunciado absorve o significado da 

assunção do professor P(4), nesta declaração: “e procuro repassar para a sociedade o que 

aprendi”. 
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Na perspectiva da teoria dialógica do discurso, os gêneros correspondem às situações e 

circunstâncias próprias da comunicação discursiva e, por conseguinte, aos contatos 

específicos das palavras com a sua realidade concreta. Nesse sentido, as palavras são a 

expressão típica do gênero discursivo que representam seu modo de pensar, com sua temática 

própria, em sua situação concreta (imediata) e pela composição de seus participantes.  

O posicionamento freiriano, nesse e em muitos outros aspectos, dialoga com a teoria 

bakhtiniana na forma de os falantes conceberem e assumirem-se discursivamente como 

sujeitos sociais e históricos. Para Bakhtin/Volochinov (2010b), a situação social mais 

imediata determina, por inteiro, desde os seus pensamentos mais interiores, toda a estrutura da 

enunciação. Sendo assim, é pela experiência genuína do assumir-se e aos outros no discurso 

do dia a dia, que compreendemos a natureza social da língua e as nossas ações como frutos 

dela.  

Segundo Gimenez (2013), um dos principais desafios para os educadores está, 

justamente, no fato de superarmos o individualismo que marca as sociedades modernas e 

acaba comprometendo a própria ideia de democracia. É por isso que, na opinião da autora, a 

formação de professores precisa criar e incentivar a organização de espaços coletivos para que 

as dificuldades, as formas diferentes de pensar, as incompatibilidades sejam trabalhadas a 

partir do diálogo: “curiosamente, para quem trabalha com ensino-aprendizagem de línguas, 

isto significa refletir, também, sobre o papel da língua(gem) na construção desses espaços, 

que podem ser abertos (democracia) ou fechados (autoritarismo)” (GIMENEZ, 2013, p. 350). 

Na mesma direção do pensamento da autora, Vian Jr. (2013) afirma que o processo de 

formação dos professores de línguas não deve perder de vista as questões que envolvem a 

identidade e a afetividade, tendo em vista duas razões: em primeiro lugar, porque é 

inconcebível falar em ensino de línguas sem referir-se à identidade do aluno-professor, suas 

relações e práticas socioculturais, sua realidade e todos os aspectos que dizem respeito a sua 

existência como ser social; em segundo lugar, a língua estrangeira não pode ser ensinada 

como se ela existisse no vácuo, sem estar inserida numa comunidade, numa cultura e 

desprovida das identidades de seus falantes. 

Estamos falando não só dos falantes nativos de uma língua e de suas culturas, como 

também das identidades dos que aprendem a língua, “perpassadas por identidades das culturas 

em que a língua sendo aprendida circula” (VIAN JR., 2013 p. 207). Não podemos deixar de 

comentar que os sujeitos de nossa pesquisa são profissionais atuantes em escolas da rede 

pública de ensino e, como tais, lidam com as inúmeras adversidades que o sistema de ensino 

público tem enfrentado no país. A despeito das circunstâncias, expressões que revelam um 
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espírito coletivo de disponibilidade para a mudança, o compromisso, a responsabilidade, a 

credibilidade e o fazer diferente, como as que destacamos nos enunciados desses professores 

são cada vez mais presentes no âmbito da escola pública.   

Enquanto nos dirigimos à conclusão das análises dos enunciados dos professores, 

focando suas representações e observando os processos discursivos de construção identitária 

que se estabelecem, retomamos a compreensão fundamental de que os professores de línguas, 

por meio de seu trabalho, estão ensinando não só a língua, mas formas de entender e de 

construir o mundo e a si próprios. A língua, na consciência de seus falantes não se apresenta 

como um sistema de formas normativas, segundo Bakhtin/Volochinov (2010b), mas é o 

resultado da interação de indivíduos socialmente organizados, pois “os enunciados não são 

indiferentes entre si nem bastam cada um a si mesmos; uns conhecem os outros e se refletem 

mutuamente uns nos outros”. 
33

 

Trazendo o universo das reuniões de ACs para esse contexto, veremos que, em cada 

momento sócio-histórico, em cada grupo social, os enunciados são revestidos de autoridade e 

de expressão valorativa, “dão o tom, como as obras de arte, ciência, jornalismo político, nas 

quais as pessoas se baseiam, as quais elas citam, imitam, seguem”.
34

 As palavras nesse 

contexto não pertencem a ninguém, mas, quando as ouvimos apenas em determinados 

discursos ou em determinadas obras, elas adquirem uma expressão individual, revelada mais e 

menos explicitamente em função do gênero. Assim, os significados neutros elaborados no 

nível da língua, asseguram para si a identidade e a compreensão de seus falantes, todavia o 

uso das palavras na comunicação discursiva viva será sempre uma escolha individual, 

emoldurada pelo contexto.        

 

Por isso, pode-se dizer que qualquer palavra existe para o falante em três 

aspectos: como palavra da língua neutra e não pertencente a ninguém; como 

palavra alheia dos outros, cheia de ecos de outros enunciados; e, por último, 

como a minha palavra, porque, uma vez que eu opero com ela em uma 

situação determinada, com uma intenção discursiva determinada, ela já está 

compenetrada da minha expressão (BAKHTIN, 2010a, p. 294).         

 

É nesse sentido que concordamos com o posicionamento de Bakhtin, quando ele 

afirma que, numa percepção discursiva do enunciado, não só existe a compreensão do 

significado de determinada palavra, como palavra na língua. 

                                                           
33

 BAKHTIN, 2010a, p. 297.  
34

 Id. Ibid., p. 294. 
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Como sujeitos participantes/produtores discursivos, ocupamos em relação à palavra 

uma ativa posição responsiva, por isso a entoação expressiva pertence ao enunciado e não à 

palavra. Quando elaboramos o nosso discurso, sempre trazemos conosco o todo da 

enunciação em forma de gênero, mas esse processo não se dá em primeiro plano, quando 

tomamos a palavra do sistema da língua em sua forma neutra, lexicográfica: “costumamos 

tirá-las de outros enunciados e antes de tudo de enunciados congêneres com o nosso, isto é, 

pelo tema, pelo estilo; consequentemente, selecionamos as palavras segundo a sua 

especificação de gênero”.
35

 

O que é mais relevante nessa ideia e que está refletido em todo o processo de análise 

dos enunciados é o fato de que nós escolhemos as palavras, como sujeitos discursivos que 

somos, não pelo significado, que em si não é expressivo, mas a escolha que fazemos pode 

representar, ou não, os nossos objetivos expressivos frente a outras palavras ou ao nosso 

enunciado. O que nós projetamos e criamos por meio de nossos discursos é sempre expressivo 

“e irradia a nossa expressão a cada palavra que escolhemos; por assim dizer, contagia essa 

palavra com a expressão do conjunto”.
36

 Se o nosso discurso é repleto de palavras dos outros, 

junto com elas vêm, também, a sua expressão e o seu tom valorativo que é por nós assimilado, 

reelaborado e reacentuado.  

Nesse ambiente discursivo propício às (des)/(re)/(co) construções, porquanto esses 

processos estão intrinsecamente ligados às assimilações, reelaborações e aos reacentuamentos 

dos sujeitos, as identidades profissionais dos sujeitos desta pesquisa, inseridas no contexto da 

formação acadêmico-profissional, vão se delineando, dinâmica e dialeticamente, nas relações 

que se deixam estabelecer, como pontuamos no início das análises: o conhecimento voltado 

para o agir pedagógico responsável e comprometido, no sentido da orientação para a mudança 

da realidade; o conhecimento como condição para o reconhecimento da profissão e elemento 

sustentador do status social; e o conhecimento como prática conscientizadora da condição 

acadêmico-profissional, como pré-requisito para o desenvolvimento e a vivência em 

sociedade; o conhecimento como redefinição das identidades; o conhecimento orientado para 

a ação na sociedade.  

É, pois, nos lugares das assimilações, das reelaborações e dos reacentuamentos que as 

relações estabelecidas com o conhecimento gerado, a partir da formação e da prática, na 

multiplicidade dos aspectos pontuados em cada enunciado, que as identidades profissionais 

                                                           
35

 BAKHTIN, 2010a, p.292-293.  
36

 BAKHTIN, 2010a, loc.cit. 
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são desconstruídas, reconstruídas e coconstruídas, uma vez que partimos do princípio de que 

nosso julgamento não é feito só para nós, mas para os outros e por meio dos outros.  

No emaranhado complexo e dinâmico das construções identitárias, os professores 

recorrem às suas memórias discursivas para se orientarem pelo que já foi dito; orientam-se 

para a resposta, porque não podem deixar de considerar o discurso da resposta antecipada e, 

finalmente, constituem um discurso que dialoga com diversas outras vozes sociais 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010b).   

Para encerrar esta análise e iniciarmos a próxima, retomemos o pensamento 

bakhtiniano para quem a língua, “a palavra”, é quase tudo na vida dos seres humanos.  Assim, 

deve ser estudada como um drama do qual participam não só o falante e o ouvinte, mas o 

falante, o ouvinte e o outro, cujas vozes estão na palavra encontrada pelo falante.   

      

4.2 REVISITANDO AS MEMÓRIAS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Minha imagem de mim mesmo. Qual é a índole da concepção de mim 

mesmo, do meu eu em seu todo? Em que ele se distingue essencialmente da 

minha concepção do outro? A imagem do eu ou o conceito, ou o 

vivenciamento, a sensação, etc. A espécie de ser dessa imagem. Qual é a 

composição dessa imagem (como a integram, por exemplo, as concepções 

sobre o meu corpo, a minha aparência, o meu passado, etc.). O que 

compreendo por eu quando falo e vivencio: “eu vivo”, “eu morro”, etc. (“eu 

sou”, “eu não existirei”, “eu não existi”). Eu-para-mim e eu-para-outro, o 

outro-para-mim. O que em mim é dado imediatamente e o que é dado 

apenas através do outro. [...] O eu se esconde no outro e nos outros, quer ser 

apenas outro para os outros, entrar até o fim no mundo dos outros, livrar-se 

do fardo de eu único (eu-para-si) no mundo (BAKHTIN, 2010a, p. 382-

383).   

 

Sobre a identidade profissional do professor de língua estrangeira Celani (2001) 

afirma que, se o profissional que queremos é, em primeira instância, um educador, isso quer 

dizer que ele precisa ter compromisso com seu aluno, com a sociedade e consigo mesmo e 

precisa educar-se em termos dos conhecimentos da língua e da cultura que ensina e, 

sobretudo, sobre o mundo e as culturas de seus alunos. A posição assumida pela autora é que 

o professor de língua estrangeira é, sim, um profissional atuante em uma área própria com 

características próprias, diferente das demais e de seus profissionais.  

Nesta seção foram trazidas para análise as falas dos professores, gravadas em dois 

momentos distintos, quando os participantes se disponibilizaram na segunda etapa das 

reuniões de planejamento, dividindo o seu tempo de planejar as atividades com a 

pesquisadora, para responder às entrevistas. Os enunciados transcritos tomam como base as 
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categorias de representações do sujeito professor, profissional e falante/usuário da língua 

inglesa como orientação para a análise.  

Entendemos que as situações descritas têm sido motivo de longos debates, com muitas 

pesquisas e trabalhos publicados, discutindo problemas enfrentados por professores de inglês 

e seus alunos, em especial aqueles que ensinam e estudam em escolas da rede pública, a 

exemplo das discussões propostas por Celani, (2001); Gimenez, (2009); Lima, (2011); Cruz; 

& Lima,( 2011), os quais fizeram parte das reflexões propostas neste trabalho.  

Nesse sentido, as entrevistas constituíram um exercício de autorreflexão para os 

participantes. Examinaram-se quanto à sua competência de falante/usuário e profissional, 

formação e conhecimentos específicos para atuarem como professores de língua inglesa em 

suas realidades escolares, além de suas responsabilidades com o alunado e com a sociedade.     

A entrevista de número 01 – (Apêndice T) – teve a participação de 08 professores e da 

coordenadora pedagógica. As entrevistas de três professores não foram incluídas nesta 

análise. As professoras P(3) e P(10) não estiveram presentes e a entrevista do professor P(4) 

que não pôde ser transcrita devido a problemas técnicos.  

O grupo de professores presentes respondeu à seguinte pergunta: “Quem é (nome do 

professor) pessoa e (nome do professor) profissional”? - Em meio às respostas, muitas são as 

pausas e as hesitações como uma reação natural à complexidade da questão. Imaginamos que 

esta é a experiência descrita por Nóvoa (2007), quando as opções que fazemos em nossas 

vidas e histórias cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar e isso nos 

permite enxergar, na maneira de ensinar, a nossa maneira de ser:      

   

1. P (1) - “...: Certo (repete o próprio nome) como pessoa é uma 

pessoa descontraída, é responsável, exigente e (+) amiga de todo 

mundo, pelo menos, pensa ser, e como profissional é uma 

profissional séria, mas também é amiga de seus alunos...: agora...: 

com muitas dificuldades, como todo mundo eu acho que tem na 

educação, [né]?...: porque a escola agora é responsável, muitas 

vezes, pelo aluno e pela família do aluno, então a gente fica um 

pouco perdido nesse campo educacional, [né]?...: mas é isso 

((risos))”. 

 

2. P(2) - “Como pessoa eu sou assim, uma pessoa bastante família, 

gosto muito de minha família, é ...: busco ...: (xxx), infelizmente, 

hoje em dia o pessoal está muito ligado ao dia a dia ...: a vida 

particular, mas eu procuro, o máximo possível, estar envolvido. O 

que minha avó materna fazia, o que minha avó paterna fazia, 

também, que é um exemplo pra mim e, infelizmente, hoje a gente 

perdeu isso aí. O (repete o próprio nome) como profissional, 

confesso que eu me preocupo bastante com a minha clientela. Já 

cheguei a um tempo ...: já tenho vinte e um anos que eu trabalho 
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...: é ...: já cheguei a um tempo de considerar meus alunos como 

assim ...: como meus filhos ...: antes até de eu ter meus próprios 

filhos. Então, (repete o próprio nome) profissional é assim ...: eu 

tento me aperfeiçoar para poder passar o melhor para os meus 

alunos e sempre assim ...: eu procuro ...: é ...: passar uma amizade, 

dentro e fora da sala de aula”. 

 

3. P(5) – “(Repete o próprio nome) pessoa é ...: Profissional, 

primeiro. (Repete o próprio nome), como eu sou ...: eu sou, assim, 

aquela pessoa metódica ...: muito assim ...:, me preocupo muito 

...: às vezes até demais. Sou aquela pessoa muito ...: que quer 

cumprir as coisas ...: se preocupa muito. Já (repete o próprio nome) 

pessoa ...: eu acho que ...: às vezes, me esqueço um pouco de mim 

((risos)). ....: É isso...: não tenho muito pra definir, não”. 
 

4. P(6) – “Olha, eu como pessoa e como profissional eu misturo 

muito as coisas assim...: eu sou muito pessoa na sala de aula e 

sou muito profissional como pessoa, porque ...: tipo assim, meu 

tempo mais em casa, por exemplo, às vezes no banho, de repente, 

uma coisa que eu vou fazer amanhã, uma dinâmica, uma atividade, 

então, assim ...: eu sou muito mesclada, profissional/pessoa ...: 

talvez eu tenho até que dá uma separada, [né]? ((risos)). Por 

enquanto, eu não estou conseguindo, ainda”. 
 

5. P(7) – “Olha, (repete o próprio nome) profissional e (repete o 

próprio nome) pessoa é um casamento perfeito. Pessoa, porque eu 

sou filha de professores e irmã de professores. Nossa casa parece 

(xxx) parece uma sala de AC e ...: não tem como eu deixar de dizer 

que eu faço, também, o que faço, por amor. Não sou professora por 

um acaso. Me defino como profissional como uma pessoa que 

busca qualidade acima de tudo o que faço e que não me contento só 

com o que está ao meu alcance ...: eu procuro sempre algo que 

seja um pouco mais além ...: sair do lugar comum e procurar 

fazer algo melhor por mim e por meus alunos. E como pessoa isso 

me completa, isso me satisfaz, eu me sinto realizada com meu 

trabalho, com aquilo que faço e tenho certeza que não seria, talvez, 

tão boa profissional se não estivesse fazendo o que eu faço”.  

 

6. P(8) - “Quem sou eu ...: Eu sou (repete o próprio nome), cidadão 

(nome da cidade), que a princípio concluiu o curso técnico em 

agropecuária e ...: por força do destino ...: por influência da avó e 

da mãe que foram professoras ...: minha mãe é professora 

aposentada e minha avó, já falecida, atuou na escola normal, na 

antiga escola normal de (nome da cidade) ...: tomei gosto, fiz o 

curso de Letras e tomei gosto ...: assumi a causa. Então, eu sou o 

professor (repete o próprio nome), licenciado em Letras com Inglês 

e especializado em Língua Inglesa. Atuo como professor ...: na 

área, [né] ...: sou um professor do Estado ...:. Trabalho para o 

Estado no CETEP como professor de Língua Inglesa e orientador de 

Estágio 20 horas. Sou professor de 40 horas no Estado, 20 em cada 

setor e, também, atuo como professor de Língua Inglesa ((risos)) 

estou me desdobrando até quando não sei, mas mantenho”. 
 

7. P(9) – “Ai ...: é difícil ...: ((risos)). É tão difícil falar da gente. 

Como pessoa, eu sou assim muito paciente e ...: acredito demais 
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nas outras pessoas [né]? Acho que eu acredito muito e acabo me 

decepcionando muitas vezes [né], porque não é em todo mundo que 

a gente pode confiar ...: [né], colocar a nossa confiança. E como 

profissional eu, também, tenho esse sonho... eu sou assim, muito 

sonhadora, [né]? Acredito nos meus alunos, eu gosto de ser 

amiga deles, gosto muito de compartilhar, assim, algum problema 

...: ou ...: algum sucesso, [né]? ...: eu gosto. Eu sou amiga deles e 

...: é ...:”.   
 

8. (CO) – “Ah...: (repete o próprio nome) pessoa e (repete o próprio 

nome) profissional? ...: Eu me misturo muito...: a pessoa com o 

profissional. Eu busco ser eu em tudo o que eu faço. Eu trago 

muito as minhas experiências do meu dia a dia ...: da minha 

família, dos meus irmãos, do meu filho pra lidar com as pessoas de 

fora. Então, assim, eu vejo meu aluno como um filho que eu poderia 

ter tido que tivesse aquele problema, procuro entender, como eu vejo 

meus professores aqui, também. Eu sou professora ...: Eu sou 

aquela (nome do participante) que eu gosto de ajudar, gosto de 

participar, eu gosto de está junto, de saber o que está 

acontecendo ...:  em que eu posso ajudar ...: gosto de me comunicar 

com todo mundo ...:. É o (nome do participante) profissional e o 

(nome do participante) pessoal é assim, também”. 

 

De acordo com Nóvoa, o processo de construção identitária não é algo simples, mas 

por meio dele as pessoas conseguem dar sentido às suas histórias pessoais e profissionais.   O 

tempo necessário para que o processo identitário se concretize é o tempo para refazer as 

identidades, acomodar as inovações e assimilar as mudanças decorrentes dessa 

movimentação. Assim, a vida dos professores está sempre sendo colocada em termos de sua 

pessoa e de sua profissão, conforme observamos nas palavras do autor: 

 

Eis-nos aqui de novo face ao pessoal e ao profissional, ao ser e ao ensinar. 

Aqui estamos. Nós e a profissão. E as opções que cada um de nós tem de 

fazer como professor, as quais cruzam a nossa maneira de ser com a nossa 

maneira de ensinar e desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa 

maneira de ser. É impossível separar o eu profissional do eu pessoal [grifos 

do autor] (NÓVOA, 2007, p. 17).      

 

Se compreendermos que o modo de ensinarmos está diretamente ligado ao que somos 

como pessoas, quando exercemos a nossa profissão, adotaremos, também, a pergunta de 

Laborit (apud Nóvoa, 2007, p. 17): “Será que a educação do educador não se deve fazer mais 

pelo conhecimento de si próprio do que pelo conhecimento da disciplina que ensina?”. 

Entre pausas e pensamentos interrompidos, os professores esforçam-se para dar à 

pesquisadora a mais próxima definição de quem são como pessoas e profissionais. Suas 

escolhas linguístico-discursivas expressam uma preocupação com “a palavra certa”.  
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Segundo Bakhtin (2010a), essa estratégia é usada pelo falante a cada palavra que ele 

escolhe, de modo que a escolha invade a palavra com a expressão do conjunto. Assim, 

escolhemos as palavras, pelo significado, que em si mesmo não é expressivo, mas pode 

corresponder aos objetivos expressivos dos falantes no todo do enunciado. A preocupação do 

falante com a mensagem construída sobre sua pessoa suscita a responsabilidade da procura 

pela palavra “real”, que inspire confiança e passe pelo julgamento do outro. Afinal, “(...) a 

emoção, o juízo de valor, a expressão são estranhos à palavra da língua e surgem unicamente 

no processo do seu emprego vivo em um enunciado concreto”. (BAKHTIN, 2010a, p. 292).  

Analisando os enunciados dos professores P(5) e P(9), encontramos expressões que 

marcam certa relutância em deixar o discurso fluir, daí, o uso de marcadores como pausas, 

repetições, hesitações e a antecipação do pensamento conclusivo, como observamos: P(5) - 

“((Repete o próprio nome)) pessoa é...: Profissional, primeiro. ((Repete o próprio nome)), 

como eu sou...: eu sou, assim...: muito assim ...:/ É isso...: não tenho muito a definir, não...:”; 

P(9) – “Ai ...: é difícil ...: ((risos)). É tão difícil falar da gente...:”.  

O discurso indireto é usado pela professora P(1) como estratégia para distanciar o 

“objeto de análise” – ela mesma – no intuito de garantir autenticidade à sua fala, outra vez, 

levando em consideração o juízo de valor do ouvinte: “Certo (repete o próprio nome) como 

pessoa é uma pessoa descontraída, é responsável, exigente e ...: amiga de todo mundo, pelo 

menos, pensa ser e como profissional é uma profissional séria, mas também é amiga de seus 

alunos...:”. 

Em seus discursos, os professores P(2), P(7), P(8) e a coordenadora (CO) trazem as 

memórias familiares como importante fator de influência para as próprias experiências 

profissionais. Suas identidades profissionais foram resguardadas em cada discurso como fruto 

dessa herança familiar: P(2) – “O que minha avó materna fazia, o que minha avó paterna 

fazia, também, que é um exemplo pra mim (...)”; P(7) – “(...) sou filha de professores e irmã 

de professores(...)”; P(8) – “(...) por influência da avó e da mãe, que foram professoras ...: 

minha mãe é professora aposentada e minha avó, já falecida, atuou na escola normal(...)”; e 

(CO) - “Eu trago muito as minhas experiências do meu dia a dia ...: da minha família, dos 

meus irmãos, do meu filho”.  

Os dizeres da professora P(6) e da coordenadora (CO) deixam sobressair mais 

espontaneamente o que está nas entrelinhas de todos os outros, isto é, a sensação de 

impossibilidade de separar o “eu pessoal” do “eu profissional” à medida que descrevem suas 

qualidades de pessoas e de profissionais: P(6) – “Olha, eu como pessoa e como profissional 

eu misturo muito as coisas assim...: eu sou muito pessoa na sala de aula e sou muito 
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profissional como pessoa. [...] Talvez eu tenho até que dá uma separada, [né]? ((risos))”; (CO) 

– “Eu me misturo muito...: a pessoa com o profissional; É o (nome do participante) 

profissional e o (nome do participante) pessoal é assim, também”.  

A propósito, o pensamento bakhtiniano nos permite perceber como as relações de 

reciprocidade com a palavra do outro preenchem a nossa vida, em todas as áreas da cultura e 

das relações humanas. Nesse sentido, tomamos o conjunto dos enunciados desta entrevista 

como base para explicitar as palavras do autor: “Para cada indivíduo, todas as palavras se 

dividem nas suas próprias palavras e nas palavras do outro, mas as fronteiras entre elas podem 

confundir-se, e nessas fronteiras desenvolver-se uma tensa luta dialógica” (BAKHTIN, 2010a, 

p. 379-380). 

Quando nos referimos à tensão entre o “eu pessoal” e o “eu profissional” que aparece 

nas entrelinhas dos dizeres de cada um, chamamos a atenção para o fato de que os discursos 

se completam, ainda que na singularidade das histórias de vida dos indivíduos. Há um elo que 

se forma na cadeia da comunicação discursiva que não pode ser ignorado, nem deixado à 

parte, longe dos que o precederam, pois são eles que determinam o que é interno e externo 

nesta cadeia e criam as ressonâncias dialógicas.  

Como ressonâncias dialógicas nos enunciados analisados, apontamos a atitude 

responsiva dos sujeitos que se esforçam para construir discursivamente uma identidade, com 

palavras suas, diferentes das palavras do outro, embora não se possa romper com os discursos 

que ressoam. O que persiste, de fato, é a procura da voz coletiva, aquela que é bem maior que 

a voz de um indivíduo único e capaz de representar o sentimento coletivo, como, 

inconscientemente, nossos sujeitos o fizeram.  

Os mesmos sentimentos e o mesmo pensamento sustentam as discussões que faremos 

a partir da análise do próximo instrumento. O pontapé inicial para a abertura dessas 

discussões que conduziram à entrevista de número 02 – (Apêndice V) - foi dado a partir da 

leitura da Narrativa 14
37

 - (Anexo A) - realizada pela pesquisadora e acompanhada pelos 

professores. Algumas perguntas foram propostas para reflexão, no sentido da 

contextualização do texto narrado com as realidades de cada participante. 

Os trechos transcritos – (Apêndice W) - revelam o momento em que os professores 

reconheceram suas identidades e histórias na história do autor da Narrativa 14. Ao término da 

                                                           
37

 O texto Narrativa 14 foi publicado no livro de: Lima (2011). É uma narrativa em que o autor descreve suas 

experiências de aluno, em um contexto de adversidades e descrédito, quanto ao ensino/aprendizagem da língua 

inglesa como LE. Relata toda a sua trajetória escolar, e com ela, os perfis dos profissionais de ensino de inglês 

que passaram por ele. O próprio autor se insere no texto, como estudante de pós-graduação, preparando-se para o 

ensino de línguas, respeitando suas convicções, valores socioideológicos e sua identidade profissional.          
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leitura da narrativa, antes mesmo de dar início à discussão, a pesquisadora (PE) viu-se diante 

da reação imediata dos professores. Com a histórica narrada, foi instantânea a identificação 

dos presentes, identificação que, ao longo das entrevistas, se mostra nas falas de cada um, 

inclusive, da pesquisadora para intermediar as conversas.  

Reconhecer-se no outro e no discurso do outro é compreendê-lo tal qual o próprio 

autor, completando-o pela consciência que descobre a multiplicidade dos sentidos. Esta 

compreensão requer avaliação, por isso o professor se permite conhecer-se e avaliar-se no 

discurso do outro. Os primeiros enunciados mostram essa atitude de maneira mais explícita, 

no entanto, o percurso se refaz em várias passagens, como percebemos nos excertos:             

          

2.  P(1) - Ué, Amélia, a minha história é essa... ((rindo))... : eu que escrevi 

isso... ((todos riram)).  

 

 3. (PE) - É uma coisa assim interessante, porque eu acho que não tem como 

a gente que foi formada, seja qual for a nossa realidade... : eu estudei na 

UESB, de 90 a 94 e tinha vindo da escola pública... : e acho que as 

experiências, elas se assemelham muito/:   

 

  5. P(6) - Qualquer professor de inglês que vir isso aqui parece que foi 

ele que escreveu... 

 

10. P(1) - Essa é a minha história... : essa história, mas não fui eu que 

escrevi...: 

(...) 
104. PE: ((A pesquisadora faz a quinta pergunta)): Então, vocês diriam 

para mim que existem momentos em que esse discurso, essa narrativa 

aqui, se aproxima do que vocês vivem?  
 

105. P5: Em todos os momentos. 

 

106. CO: Em todos...: 

 

107. P6: Bastante...: 

 

108. P1: Inclusive, hoje...: 

 

Os discursos de P(1), (P5), P(6), (CO) e (PE) estão ligados, nesse contexto, pelo elo da 

“procura da palavra” na cadeia de comunicação discursiva. Os enunciados dos professores e 

da pesquisadora procuram uma forma de expressar-se por meio de uma voz coletiva, no 

sentido socioideológico e socioaxiológico das relações dialógicas. 

Como já nos referimos, esse fenômeno explicado por Bakhtin (2010a) é aplicado ao 

contexto de nossa análise quando observamos que a enunciação dos sujeitos deixa evidente a 

procura pela palavra, não a nossa palavra, mas por uma palavra maior que nós mesmos: “é o 
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intento de sair de minhas próprias palavras, por meio das quais não consigo dizer nada de 

essencial” (BAKHTIN, 2010a, p. 385).  

Bakhtin afirma que a procura da própria palavra pelo sujeito que fala representa a 

procura do gênero e do estilo, procura da posição de autor. O pensamento bakhtiniano destaca 

a força ideológica da coletividade, quando afirma que, quanto mais forte, múltipla e melhor 

organizada for a coletividade na qual o indivíduo se insere e se orienta, “mais distinto e 

complexo será o seu interior”, uma vez que o pensamento organizado do “nós” possibilita 

graus e tipos diversos de ideologias (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010b, p. 119). 

 Nesse exercício de reflexão e construção de uma identidade discursiva coletiva, 

consideremos a problematização sobre as questões que envolvem o ensino de línguas e seus 

profissionais de ensino, levantada nos enunciados destacados, após o questionamento e 

comentário provocativos da pesquisadora:  

                  

28. PE: [...] Não é?...: E até aqui na terceira pergunta: Você já precisou 

justificar a sua escolha profissional para algum colega de profissão ou na 

escola?/ ...: porque parece assim... : Inglês... : Ah... : / 

 

29. CO: /: Ah... pra quê eu quero aprender inglês?/ 

  

30. P6: Pra quê que eu quero aprender inglês se eu vou morar no 

Japão? ((sorrindo em tom irônico))./ 

  

Ao analisarmos esses excertos, tomamos por base as palavras de L. R. Lima (2011) 

quando diz em seu texto que, de fato, todos têm conhecimento sobre a forma desprestigiada 

como o ensino de língua inglesa sempre foi tratado nas escolas brasileiras e, no caso 

específico das escolas púbicas, ainda mais escancaradamente, mesmo diante das iniciativas 

nos âmbitos das políticas públicas, das leis, das resoluções e das diretrizes publicadas, no 

sentido da mudança da situação, ainda que em níveis tão acanhados.  

Mas, como comenta o autor, poderíamos nos juntar às lamentações das diversas 

pessoas, não só de alunos e professores, como também de todos os que consolidam “a crença 

de que a escola pública é túmulo do ensino de línguas estrangeiras” (LIMA, L. R., 2010, p. 

84) e mesmo daqueles que, quer na condição de aprendizes, quer na condição de educadores, 

veem seus objetivos frustrados diante das realidades e circunstância contrárias, ao que sempre 

acreditaram. Contudo, como ressalta o autor, resolvemos tomar outro caminho, um caminho 

que mostra sinais de descontentamento e inquietude diante das situações por eles 

experenciadas e da própria atitude de acomodação. Mais adiante, destacaremos outros 

aspectos dos discursos contidos nos excertos 28, 29 e 30. 
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O excerto 32, que passamos a analisar a seguir, é também, um exemplo de como a 

procura pela palavra e a expressividade por meio da voz coletiva marca o discurso da 

professora coordenadora (CO), relatando que sua experiência de formação, a tem colocado em 

situações delicadas com relação ao seu desempenho profissional, inclusive por ter assumido 

uma posição de coordenação. O episódio discursivo é recheado de expressões que revelam o 

quanto a sua condição não é bem aceita (por ela mesma) e o quanto ela se incomoda com as 

dificuldades que apresenta, não só linguísticas, mas de conhecimentos metodológicos, os 

quais devem amparar o ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras. Vejamos como o 

enunciado se constrói:  

 

32. CO: [...] Oh... : eu, quando peguei a coordenação, eu fui muito 

honesta, né ... : eu falei olha, ((cita o nome da secretária)), se você me 

colocar pra falar inglês.... : ô filha, não vai sair nada.... : não vai... : é pra 

ensinar? Eu não... : inclusive eu não pego mais pra dar uma aula de 

inglês, porque eu sei que vai aleijar os alunos.... : eu sei que você vai 

acabar aleijando os alunos... : uma que você acaba ensinando errado, 

porque você não tem segurança da pronúncia, aí é o problema que ((cita o 

nome do colega)) está enfrentando hoje... : GENTE ELES... : NÃO SABEM 

NADA porque nunca tiveram acesso a essa pronúncia, ao professor 

entrar falando em inglês, sair falando inglês.... : e eles sentem... : / 

   

A responsabilidade em ser “honesta” (palavra usada pela autora do enunciado) e 

revelar a alguém que estava lhe dando uma oportunidade de trabalho, a ocupação de um cargo 

na área de educação, já constitui, por si só, uma demonstração de coragem. A extrema 

preocupação em alguém “colocá-la para falar inglês” evidencia a área em que a formação se 

mostra mais delicada e que mais tem acarretado problemas. E aí seguem todas as outras 

expressões: “não vai sair nada”, “é pra ensinar?”, “eu não”, “não pego mais para dar uma aula 

de inglês”, “vai aleijar os alunos”, “eu sei que vai”, “você acaba ensinando errado”, “você não 

tem segurança da pronúncia”.  

A professora poderia ser “analisada” como alguém com baixíssima autoestima quanto 

ao seu perfil profissional, não fosse a coragem de se revelar e expor publicamente a sua 

condição, não como forma de se autodepreciar, mas como atitude de assunção de sua 

condição, como já citamos aqui em Freire (2011), e isso significa orientar-se para a mudança. 

Entendemos, contudo, que o intento é o de sair de suas próprias palavras para a procura da 

voz coletiva, uma vez que outros se sentem representados em seu discurso.      

Do ponto de vista do ensino e da aprendizagem, autores como Leffa (2011) apontam 

esta como uma questão muito séria, simplesmente porque o domínio de uma língua 

estrangeira é algo que não dá para disfarçar. Até que podemos fingir nossos sentimentos e até 
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fingir que estamos compreendendo tudo, numa conversa com uma língua que não 

dominamos, mas fingir que falamos inglês ou espanhol, sem saber, não é possível: 

 

A expressão natural do enunciado na língua estrangeira pressupõe anos de 

estudo e dedicação, resultado de um conhecimento autêntico que não se 

adquire de um dia para o outro. A língua nos reflete exatamente como 

somos, não permitindo que nos arvoremos de uma competência que não 

temos para parecer melhores aos outros. A língua nos potencializa se a 

conhecemos, mas nos trai se tentamos disfarçar um conhecimento dela que 

não temos (LEFFA, 2011, p. 17).   

   

Em seu enunciado, a coordenadora (CO) faz referência à experiência de um colega que 

dá aulas em uma determinada localidade, cuja prática pedagógica de ensino de línguas tem 

provocado espanto, uma vez que o professor, “bem capacitado”, começou a explorar as 

habilidades comunicativas dos alunos, enfocando a habilidade oral, de um modo que os 

alunos não estavam acostumados. O fato é destacado pela professora que, na condição de 

coordenadora, acompanha os professores na preparação e realização de suas atividades junto 

aos alunos. O que lhe chamou a atenção foi justamente o fato de o professor “entrar falando 

inglês e sair falando em inglês”, além de “os alunos não saberem nada” e de sentirem o 

impacto daquelas mudanças, conforme podemos notar: 

 

32. CO: ...: ó... eu, quando peguei a coordenação, é, fui muito honesta 

né... eu falei: olha, (cita o nome da secretária), se você me colocar pra falar 

inglês...: ô filha não vai sair nada...: não vai...: é pra ensinar? Eu não...: 

inclusive eu não pego mais pra dar uma aula de inglês, porque eu sei que 

vai aleijar os alunos...: eu sei que você vai acabar aleijando os alunos...: uma 

que você acaba ensinando errado, porque você não tem segurança da 

pronúncia, aí é o problema que ((cita o nome do colega)) está enfrentando 

hoje...: gente eles...: não sabem nada...: porque nunca tiveram acesso a 

essa pronúncia, ao professor entrar falando em inglês, sair falando 

inglês...: e eles sentem...: 

 

33. P6: Mas ((cita o nome do colega)) está dando aula? 

  

34.CO: Ele está dando aula...: 

 

35. P6: Onde? 

 

36. CO: Lá em ((cita o nome da localidade))...: e ele sente essa 

dificuldade...: eles gostaram da aula de inglês? Gostaram, mas eles não 

falavam na aula de inglês...:   

 

As considerações de Leffa falam muito nesse contexto, porquanto realmente não se 

disfarça o desempenho em uma língua, tão pouco se disfarça uma forma de ensinar tal língua. 
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A professora possui essa consciência, por isso reluta em dizer: “eu não”; “não pego mais para 

dar uma aula em inglês”, e poderíamos inferir de sua fala: Veja ele, o professor que sabe falar, 

ele está enfrentando dificuldades para fazer os alunos entenderem, aceitarem e falarem, 

porque “eles sentem”, e quanto a mim?! Assim, “na aprendizagem de uma língua, não só o 

sucesso, mas também, o silêncio fala alto” (LEFFA, 2011, p. 17). 

Essa percepção não anula, por conseguinte, o desejo de mudança da declarante, 

expresso no silêncio das pausas, principalmente no final do excerto 32: “eles sentem [...:]”, 

referindo-se aos alunos. É nesse sentido, que Bakhtin/Volochinov (2010b) afirmam que “a 

palavra serve como ‘indicador’ das mudanças” (p. 17) e “a palavra é capaz de registrar as 

fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais” (p.42). E é, também, 

nesta perspectiva que as pausas constituem para Bakhtin (2010a, p. 369) uma “logosfera 

específica, uma estrutura una e contínua, uma totalidade aberta (inacabável)”.  

Como foi dito da coordenadora (CO), que fez referência a outro colega para comentar 

a respeito da competência comunicativa do professor e das dificuldades encontradas por ele 

em sua forma de ensinar, por conta das dificuldades dos alunos na habilidade comunicativa, a 

referenciação tem se mostrado, também, nos enunciados de outros professores. 

 Reconhecemos aqui a necessidade de agregarmos a noção referenciação às nossas 

considerações. Cumpre assinalar, no entanto, que não nos aprofundaremos nas tendências e 

perspectivas de análise da referenciação, mas em como podemos nos apoiar nesse conceito 

para compreendermos a construção discursiva de nossos sujeitos de pesquisa. 

De acordo com Morato (2005, p. 243), a ideia de referenciação, “na qualidade de 

atividade discursiva reconhecidamente organizada” está diretamente ligada, entre outros 

aspectos, com “a postura metaenunciativa dos sujeitos”. Isso significa que a referenciação é o 

relevo da reflexividade enunciativa, que entra em cena no momento da ação discursiva, 

levando em consideração as intenções dos sujeitos em interação. Na concepção da autora, a 

referenciação envolve diferentes processos utilizados pelos sujeitos da comunicação, para 

transformar referentes em objetos de discurso. Desse modo, ela pode ser entendida como 

fenômeno discursivo: 

 

[...] por explicitar enunciativamente os processos de significação nela 

envolvidos, por ser constituída por instâncias pragmáticas e culturais que 

presidem a utilização da linguagem, por ser marcada pelos aspectos sociais e 

intersubjetivos das interações que lhes são próprias (MORATO, 2005, p. 

243).  
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Numa posição semelhante à da autora, Marcuschi (2006) fala da referenciação, numa 

perspectiva sociocognitiva, cuja postulação sobre a linguagem como atividade sociodiscursiva 

defende que a interação, a cultura, a experiência e aspectos situacionais constituem fatores de 

interferência na determinação referencial. Importante para o entendimento das ocorrências de 

referências em nosso objeto de análise é a noção de tópico apresentada pelo autor. Para 

Marcuschi, o tópico discursivo – aquilo sobre o que se está falando no discurso – é 

desenvolvido nos processos enunciativos em proporções maiores e, no caso, de uma interação 

face a face, seu desenvolvimento é interativo. Ele pode ser “introduzido, desenvolvido, 

retirado, reintroduzido, reciclado ou abortado” (MARCUSCHI, 2006, p. 9). 

No contexto de nossa análise, observamos que, nos excertos 35, 36 e 37 da professora 

P(1) e da coordenadora (CO), aparece o recurso da referenciação para trazer o tópico dos 

alunos ao contexto da interação discursiva, em três circunstâncias diferentes, como apontadas 

por Marcuschi. No enunciado 35, da coordenadora (CO), ela se refere aos alunos do colega 

professor, que “gostavam das aulas de inglês”, mas “não falavam nas aulas de inglês”, o que 

havia se tornado um problema para aquele professor.  

Nas declarações contidas no excerto 36, da professora P(1), os alunos são trazidos, em 

um primeiro momento, como “aqueles que não têm interesse em aprender inglês” e depois 

como “alunos grandes”, “que já perderam o encantamento” e “que dizem não saber o 

assunto”. Nessas duas circunstâncias aparece um acento de valor, que é apresentado por 

Bakhtin/Volochinov (2010b) como apreciativo, ou seja, toda palavra dita na comunicação 

real, possui, além da temática e da significação, um acento apreciativo. As nossas apreciações, 

nossos julgamentos são completamente determinados pelo contexto social imediato, em cujo 

ambiente os diálogos se constroem. De igual modo, Bakhtin (2010a) diz que nós julgamos as 

coisas ou os outros não para nós mesmos, mas para os outros e por meio dos outros: 

 

35. CO: Lá em ((nome da localidade)) e ele sente essa dificuldade... : eles 

gostaram da aula de inglês? Gostaram, mas eles não falavam na aula de 

inglês... : /  

 

36. P1: Agora o pior de tudo o que eu percebo é que eu, mesmo tendo 

passado por esses cursos todos de formação, mesmo já tendo concluído 

uma especialização que assim...: a nível de aprendizado, não tem tanto 

valor, mas você tem um diploma que você deve prestar conta à 

sociedade de que você tem aquela formação e, mesmo com tudo isso, 

Amélia, o que eu percebo é que muitas vezes eu me pego na sala de aula 

dando aula da mesma forma como esses professores que não tinham 

formação, sabe por quê? Por uma única razão ((fala pausadamente)) “o meu 

aluno não tem interesse em aprender inglês”. (+): Eu pego alunos 

grandes, do ensino fundamental, mas são alunos grandes que já, que já 
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tiraram aquele encantamento que o rapaz fala aqui na narrativa, né? 

Aquele encantamento que você chega na 5ª série, que a gente acabou de 

comentar ((cita o nome da colega)) de aprender inglês, de que você vai 

sair dali sabendo inglês, eles passaram, gente... : ISSO É UM CASTIGO... : 

É UM PECADO MUITO GRANDE, o aluno passar QUATRO ANOS, 

numa escola estudando inglês, e não saber, quando chegar à oitava série, na 

última série do ensino fundamental, que pra gente agora é o nono ano, ele 

chegar e dizer EU NÃO SEI CUMPRIMENTAR EM INGLÊS, eu não sei, 

professora... : 

 

Os enunciados da professora P(1) e da coordenadora inserem no campo do julgamento 

a situação do ensino e aprendizagem de línguas, não só no sentido da vida do aluno, mas no 

sentido da vida do professor e, mais especificamente, no que o comportamento do aluno 

influencia e condiciona a prática do professor. 

 No âmbito das discussões pontuadas pelas áreas de ensino/aprendizagem de línguas 

estrangeiras, as questões colocadas pelos professores se repetem há muito tempo. São, na 

verdade, uma atividade mental de “nós” que permite diferentes graus e formas de modelagem 

ideológica. É o lugar “onde se encontra o terreno mais favorável para um desenvolvimento 

nítido e ideologicamente bem formado”, o qual cria seus modelos e formas de enunciações 

correspondentes (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010b, p. 120). Esse lugar dos julgamentos é 

também o terreno onde se formam as crenças e os nossos valores socioideológicos.  

Quanto às crenças, Barcelos (2004) diz em seus estudos que no ensino de línguas, a 

relação entre crenças com as ações aparece como uma séria implicação para a área. nas 

pesquisas de Woods (1996 apud BARCELOS, 2004), a autora advoga que as crenças 

precisam ser reconhecidas como dinâmicas e sociais, no sentido de que elas não somente 

influenciam o comportamento, como também sofrem influências. Por isso, as crenças não 

devem ser julgadas em termos de sua natureza constitutiva, se são crenças ou se são 

conhecimento. Elas devem ser estudadas no sentido de como são utilizadas pelos professores, 

em suas atitudes decisórias.          

Na percepção de Barcelos, o papel dos professores da área não deve ser o de julgar 

improcedentes as crenças dos outros (de seus alunos, em especial), tão somente porque são 

diferentes das suas ou diferentes daquilo que os especialistas dizem. O papel do professor 

deve ser o de trazer as crenças para a discussão em sala de aula e propor alternativas, no 

intuito de criar um envolvimento da comunidade escolar, na discussão de suas próprias 

crenças. Essa seria uma oportunidade para que todos pudessem refletir sobre as crenças que se 

constroem no meio social e as consequências delas para o desenvolvimento do ser humano em 

sua totalidade. As palavras de Bakhtin podem, perfeitamente, ser aplicadas ao contexto das 
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crenças trazido por Barcelos, a partir do que nós moldamos em nossa atividade mental (nosso 

discurso interior) e concretizamos em nossos discursos reais.  

Pensando por esse ângulo, Gimenez (2009, p. 109) diz que “um profissional formado 

de modo não autônomo dificilmente poderia promover aprendizado autônomo”, o que resulta 

em um processo contínuo de busca por culpados dos embarreiramentos no sistema de ensino. 

Para Leffa, no meio de toda a polêmica que envolve a busca pela culpa da desaprendizagem, 

da falta de interesse, do descrédito no ensino de LE na escola pública, da desmotivação do 

aluno e do professor, não se resolve o problema do aluno, pois “culpado ou não, é ele que vai 

sofrer, ao longo de sua vida, as consequências de muitas de suas ações ou omissões em sua 

passagem pela escola” (LEFFA, 2011, p. 24).  

Observemos que os dizeres da professora P(1) no excerto 36 relatam, primeiro, toda a 

sua trajetória de estudos e sacrifício e, enfim, culminam com a justificativa de que o 

responsável pelo seu agir pedagógico não condizente com o que ela crê e tem condições de 

realizar, mediante a sua preparação profissional. Conforme resume a professora: “o meu aluno 

não tem interesse de aprender inglês”. Mas, esse mesmo aluno criticado no primeiro 

enunciado é agora justificado no segundo, quando ela relata toda a peregrinação do indivíduo 

que chega à escola, bastante motivado, para aprender na 5ª série, e após quatro anos, tem seus 

sonhos frustrados pelo sistema de ensino. As expressões “isso é um castigo”, “é um pecado 

muito grande”, “o aluno passar quatro anos...”, “e dizer: ‘eu não sei cumprimentar em 

inglês’”, evidenciam o ciclo vicioso que vem se constituindo na educação, e todos sabem a 

dimensão do estrago que ele provoca, como já explicado aqui por Leffa, não só na vida dos 

alunos, mas dos professores e da sociedade, também. O desencantamento do aluno é o reflexo 

do desencantamento do professor, bem como do professor para com o aluno e com as 

instituições e a política educacional e assim por diante.  

É de grande importância, para o entendimento das questões que envolvem as 

identidades sociais, e mais especificamente, as identidades profissionais daqueles que 

trabalham com o ensino de línguas, saber que as crenças são, em grande parte, responsáveis 

por manter e preservar valores nem sempre construtivos para a vida da sociedade, como 

aponta Oliveira (2010): 

 

Existe até mesmo um clichê para isso, o qual simboliza uma crença do senso 

comum, já citada por diversos autores de livros e trabalhos acadêmicos: “A 

gente não sabe/aprende português quanto mais inglês”. Como toda crença, 

essa possui um componente preconceituoso e simplista. Ela não se sustenta, 

epistemologicamente, e pode ser vista mais como um desabafo ou uma 

crítica sutil em relação às deficiências da escola pública [...]. Essa crença, tão 
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arraigada, portanto, possuiria muitos componentes míticos e do ceticismo 

popular em relação à ação transformadora da escola pública.      

  

Julgamos necessário retomarmos a discussão sobre os clichês nos fragmentos já 

destacados: 28,29 e 30, cujas elaborações foram motivadas pela entoação expressiva do 

enunciado da pesquisadora PE e alternadas pelo enunciado da professora (CO) e o da 

professora P(6). De igual modo, destacamos os excertos 104 e 109, no diálogo entre (PE) e 

P(1). Além do tom valorativo, ao qual já nos referimos, esses enunciados, também, de acordo 

com Bakhtin (1997, p. 197), constituem um discurso polêmico interno, que tem como 

finalidade o enunciado hostil do outro. Tal discurso se prolifera nas esferas do cotidiano e 

“incorpora todas as ‘indiretas’ e ‘alfinetadas’” [ênfase do autor], assim como o discurso 

evasivo, recheado de ressalvas, concessões, entre outros.  Vale a pena relembrarmos os 

excertos: 

 

28. PE: /: porque parece assim... : Inglês... : Ah... : / 

 

29. CO: /: Ah... pra quê eu quero aprender inglês?/ 

  

30. P6: Pra quê que eu quero aprender inglês se eu vou morar no Japão? 

((sorrindo em tom irônico)). 

 

(...) 

 

104. PE: ((A pesquisadora faz a quinta pergunta)): Então, vocês diriam 

para mim que existem momentos em que esse discurso, essa narrativa 

aqui, se aproxima do que vocês vivem? 

 

(...) 

 

109. P1: O verbo TO BE que é da quinta e até o terceiro ano do ensino 

médio e chega no terceiro ano o aluno não sabe o verbo TO BE...: 

((risos)). 

  

Concordamos, nesse sentido, com o pensamento bakhtiniano de que cada qual, a seu 

modo individual, constrói sua fala, amparado pela capacidade inata que tem de sentir a 

palavra e reagir a ela. Conforme salienta de Bakhtin (1997, p. 197): 

 

Análoga à polêmica velada é a réplica de qualquer diálogo dotado de 

essência e profundidade. Todas as palavras que nessa réplica estão 

orientadas para o objeto reagem ao mesmo tempo e intensamente à palavra 

do outro, correspondendo-lhe e antecipando-a. O momento de 

correspondência e antecipação penetra profundamente no âmago do discurso 

intensamente dialógico.                
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As falas seguidas ao enunciado da pesquisadora (PE) foram, inclusive, imediatas à sua 

realização e marcadas com tons diferentes, por causa de seu elemento expressivo, isto é, pela 

relação valorativa dos sujeitos da interação verbal. É na realização viva e na realidade 

concreta da enunciação que surgem os tons de emoção, de juízo de valor, “o colorido 

expressivo do enunciado” (BAKHTIN, 2010a, p. 292).  

Os significados construídos nos enunciados da coordenadora (CO) e da professora 

P(6) em torno do clichê, já consolidado pelo uso no meio escolar, referindo-se às aulas de 

inglês mais especificamente, assumem diferentes tonalidades: a fala da coordenadora (CO) 

“Ah... pra que eu quero aprender inglês?/” é marcada pela entonação de pergunta orientada 

pelo já dito, orientada para a resposta e internamente dialogizada. Uma das possibilidades de 

interpretação do significado atribuído pela professora reside no sentido da crença nas 

“inabilidades do aluno da escola pública para aprender LEs” (MOITA LOPES, 1996, p. 75). 

O enunciado da professora P(6), “Pra que que eu quero aprender inglês se eu vou 

morar no Japão? ((sorrindo em tom ironia))”, segue a mesma orientação discursiva que (CO), 

somando-se aí a ironia e o riso “como superação da situação, como elevação sobre ela”. 

(BAKHTIN, 2010a, p. 370). A mesma explicação aplica-se à fala da professora P(1) no 

excerto 109: “O verbo TO BE, que, é da quinta e até o terceiro ano do ensino médio, e chega 

no terceiro ano o aluno não sabe o verbo TO BE...: ((risos))”.  De fato, as professoras trazem 

para seu discurso os comentários dos alunos, que em tom de graça, brincam com o 

descompasso entre o que eles de fato querem aprender e o que a escola lhes oferece. Em toda 

a dinâmica discursiva da situação de produção (da esfera escolar), o discurso alheio passa pela 

assimilação, pela reelaboração e pelo reacentuamento. 

É certo que o discurso dos alunos é assimilado, reelaborado e reacentuado na voz dos 

professores. Por isso, na visão bakhtiniana, a vida dos sujeitos corresponde a uma orientação 

no mundo e a uma reação à palavra do outro, de forma heterogênea e ilimitada, a começar do 

processo de assimilação da palavra para a assimilação da cultura humana. Assim, “as 

complexas relações de reciprocidade com a palavra do outro em todos os campos da cultura e 

da atividade completam toda a vida do homem” (BAKHTIN, 2010a, p. 379).   

O clichê é assumido e incorporado ao discurso não somente dos alunos, nem da 

comunidade em geral, mas, sobretudo, dos educadores. Quanto a isso, Moita Lopes (2002a) 

tem afirmado que os significados gerados em sala de aula garantem mais crédito junto à 

sociedade do que em outros contextos, por isso os discursos formados no contexto da escola 

possuem um papel crucial no desenvolvimento dos sujeitos e de sua conscientização sobre 

suas identidades e as dos outros.  
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Os alunos são o grande espelho do professor, através do qual ele contempla sua 

imagem pessoal e profissional; como numa relação exotópica a partir da visão que excede de 

seus alunos, do seu saber e de seus sentimentos, o professor procura completar seu próprio 

horizonte. Pautada na concepção de que os signos não somente refletem, mas refratam o 

mundo, significa dizer que o signo “produz efeitos de sentido, múltiplas interpretações, desse 

mundo com base nas experiências sócio-histórico-culturais da humanidade” (MATEUS, 2013, 

p. 94). Desse modo, concordamos com a autora que ensinar e aprender uma língua com base 

nessa visão significa (re) criar possibilidades de existir no mundo e produzir práticas culturais 

e identidades.  

Os professores de modo geral e, especificamente, os professores de línguas 

estrangeiras, têm a responsabilidade, como profissionais crítico-reflexivos, de estar orientados 

para a (re) criação das oportunidades, ainda que estejam cristalizadas nas crenças e valores da 

sociedade. 

A formação da identidade profissional do professor trabalha com “a possibilidade de 

renovação, de inovação, de ousadia”, nas palavras de Gimenez (2011, p. 52). É em virtude 

dessa compreensão que os programas de formação profissional, segundo o posicionamento da 

autora, devem levar a sério “a força impactante da socialização nos bancos escolares” sobre as 

identidades dos profissionais da educação e seus educandos, de outra forma, tais práticas 

continuarão se repetindo, uma vez que as condições de sua existência e permanência estão aí, 

como antes, ainda que seus sujeitos sejam outros.  

A expressão individual dos professores não representa, entretanto, somente sua voz, 

sua identidade profissional, mas exprime um pensamento coletivo, no sentido apresentado por 

Bakhtin (2010a, p. 297): 

 

Os enunciados não são indiferentes entre si nem se bastam cada um a si 

mesmo; uns conhecem os outros e se refletem mutuamente uns nos outros. 

Esses reflexos mútuos lhes determinam o caráter. Cada enunciado é pleno de 

ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais está ligado pela 

identidade da esfera de comunicação discursiva.        

 

Assim, a palavra de P(1) se reveste das outras vozes sociais que na dimensão dessa 

esfera de comunicação discursiva, a esfera escolar, se tornam não somente sua palavra, mas a 

palavra do outro, porque “o eu se esconde nos outros, quer ser apenas outro para os outros, 

entrar até o fim no mundo dos outros como outro, livrar-se do fardo de eu único (eu- para-si) 

no mundo” (BAKHTIN, 2010a, p. 383). A postura de assunção da professora P(1) de todas as 

outras vozes assentadas sobre o discurso do despreparo do professor e dos culpados pela 
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consequente desmotivação profissional, uma postura carregada de expressividade e dos ecos 

de outros enunciados, é o que representa a “plenitude do enunciado do outro como posição 

valorativa determinada” (BAKHTIN, 2010a, p. 295). Revisitemos alguns trechos do excerto 

36, agora com um olhar mais apurado:  

 

36. P1: ...: o que eu percebo é que muitas vezes eu me pego na sala de 

aula dando aula da mesma forma como esses professores que não 

tinham formação...: // eles passaram gente... : ISSO É UM CASTIGO... : É 

UM PECADO MUITO GRANDE, o aluno passar QUATRO ANOS, numa 

escola estudando inglês, e não saber, quando chegar à oitava série, na última 

série do ensino fundamental, que pra gente agora é o nono ano, ele chegar e 

dizer EU NÃO SEI CUMPRIMENTAR EM INGLÊS, eu não sei 

professora//.  

 

Quando revela o sentimento de tristeza e desconforto dos alunos ao dizerem que “não 

sabem nem cumprimentar em inglês”, a professora se lembra de que em sua época de aluna, 

gostaria de ter tido as aulas que eles têm, mas não estão dando o devido valor. Está aí, 

portanto, a justificativa por suas aulas, nos moldes “tão” criticados, mas que lhe fizeram 

tamanha falta em sua carreira escolar. As expressões “isso é um castigo”, “é um pecado muito 

grande”, “o aluno passar quatro anos” evidenciam sentimentos múltiplos de revolta pela 

situação, descrédito na educação, sentimento de responsabilidade e, ao mesmo tempo, 

transferência da responsabilidade, desmotivação, vergonha e uma série de outros sentimentos. 

Na concepção de Miccoli (2011, p. 177), é frequente a relação de vítima do professor 

com o sistema de ensino: 

 

Se o sistema é opressor, o professor, de alguma forma, deve contribuir por 

ser parte integrante do sistema educacional. Para mudar essa relação, o 

professor precisa ter desenvolvido um senso de identidade social para se ver 

como membro de um grupo, com valores e sentimentos associados a essa 

comunidade. Precisa, também, ter uma identidade profissional que equilibre 

as tensões entre a identidade coletiva e a pessoal. Uma identidade que 

ultrapasse a ideia de que ser bom professor é uma arte ou algo mágico, 

permitindo identificar-se como um profissional formado para o exercício de 

um ofício embasado em conhecimentos, no qual encontre seu “caminho do 

meio” entre a visão pessoal de sua competência e seu efetivo desempenho.         

 

Notamos que, nas declarações dos professores, as representações identitárias estão em 

todo o tempo sendo reposicionadas e reexperenciadas (MOITA LOPES, 2002a), no contato 

do professor com os discursos circulantes nas reuniões ACs. Com base nas discussões 

promovidas por Miccoli (2011), notamos que, justamente, o senso de identidade social e a 

identidade profissional, com suas tensões nas dimensões do coletivo e do pessoal, têm 
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promovido assimilações, reelaborações e reacentuamentos que representam nada menos do 

que os processos de construções identitárias.               

Retomando o discurso da professora P(1), no fragmento 36, outro aspecto que nos 

chamou a atenção está ligado às escolhas linguístico-discursivas que fazem referência à 

percepção e conscientização de uma prática, já julgada e criticada pela professora, mas 

assumida publicamente, no plano individual e coletivo. Partimos da compreensão de que as 

palavras da professora são ressonâncias das palavras alheias, dos discursos que imprimem, no 

interior dos enunciados dela (e do grupo), uma força socioideológica típica dos enunciados 

construídos no ambiente discursivo dos gêneros orais. 

No enunciado, a referenciação assume o caráter da reflexividade enunciativa, que, ao 

realizar-se no discurso dos professores, toma como ponto de partida as intenções de seus 

enunciadores. Nesse caso, o discurso da professora tende a justificar a atuação de professores 

(ela se inclui como um deles) que sem a formação adequada, acabam comprometendo o 

aprendizado de seus alunos. Essa é uma referência que a professora faz em relação aos 

professores relatados na leitura da Narrativa 14, pela pesquisadora.          

          

36. P(1): [...] agora o PIOR de tudo o que eu percebo...: mesmo já tendo 

concluído uma especialização que assim...: a nível de aprendizado não tem 

tanto valor, mas você tem um diploma que você deve prestar conta à 

sociedade de que você tem aquela formação. [...] muitas vezes, eu me 

pego na sala de aula, dando aula da mesma forma como esses professores, 

que não tinham formação.//  
 

Em sua atitude referencial, a professora deixa claro o autorreconhecimento na figura 

do professor narrado, com um tom valorativo reacentuado. Isso acontece porque ela buscou, 

através de seus enunciados, formar mais um elo na corrente, entrelaçada aos enunciados 

ressonantes da narrativa, incorporando-o pela reflexividade enunciativa de seu falar, aos 

outros falares construídos naquele instante.  

Tocar na questão do despreparo profissional do professor de línguas não é novidade 

nos círculos educacionais e, mais até, por aqueles que não são da área. A começar das 

instâncias públicas, a cultura do descaso com a escola pública, como foi registrado em 

diversos trabalhos (CELANI, 2001; LEFFA, 2001; GIMENEZ, 2009; LIMA, 2010, 2011; 

SILVA; ARAGÃO, 2013), é assunto muito sério e que causa desconforto nos grupos sociais 

que mais se beneficiam dela, a comunidade menos favorecida e os profissionais que atuam 

nesse espaço educacional. Para os professores, este é um assunto que toca diretamente em sua 
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identidade de profissional como professor de escola pública. A atitude da professora requereu 

senso de autocrítica e coragem de se expor, ainda que estivesse assumindo a voz de muitos. 

Notadamente, os discursos dos professores são recheados pelo sentimento político e 

ideológico típico do grupo social a que pertencem, o que lhes concede uma abertura maior à 

sua consciência coletiva crítica e lhes dá o respaldo e a legitimação de sua fala. Observemos, 

no excerto 41, como a coordenadora (CO) analisa a participação de professores na defesa de 

seu campo de trabalho e a reação imediata dos professores, nos excertos seguintes:  

 

41. CO: Eu acho que seria até um trabalho não só dos professores de 

inglês..: eu acho que, se existisse, realmente, aquela interdisciplinaridade 

que se pede tanto, que se almeja tanto, eu acho que não só inglês, mas 

que também, todas as outras disciplinas, elas passariam a ter mais força 

pra o nosso aluno, porque se o professor, todos os professores, mostrassem 

a importância não só de sua disciplina, mas da outra, aí eu acho que é 

um fortalecimento, se o professor de ciências dissesse assim: “gente, aí, ó, 

o inglês é uma língua que a cada dia ela está se fortalecendo, que 

infelizmente ou felizmente está sendo cobrada no mercado de trabalho, pra 

você estudar, hoje você vê inglês em todos os momentos”... mas até o 

próprio, às vezes até o próprio professor, ele discrimina: “ ah... vai, pra 

quê?...fica aí pegando inglês”. 

 

42. P6: E o papel do professor, aí, não é, é formar o aluno para o mundo, 

para a vida... 

 

43. CO: ...: pra o mundo, não é ali naquele mundinho fechado dele...:  

 

44. P6: Como é que eu vou formar o aluno pra a vida, se...: eu vou 

diminuir/: 

 

45. P1: A minha justificativa é muito simples, eu digo a ele, “olha o que 

não for pra a malandragem, o que não for pra o roubo é muito 

importante que nós aprendamos”...: 

 

46. P6: Também falo isso...: 

 

47. P1: Primeiro...: /: 

 

48. P6: Também falo isso. 

 

(...) 

 

53. P5: Ah... é...eu geralmente faço isso no primeiro dia e ((sinais com as 

mãos de fechar a discussão)). 

  

Não há como deixar de notar a articulação discursiva da coordenadora em seu papel de 

coordenar, afinal, o seu discurso está imbuído de autoridade e do desejo de ser atendida por 

seu grupo, naquela oportunidade. Ela conclama seus professores a refletirem sobre a prática 
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da interdisciplinaridade, do respeito pela disciplina e pela atuação pedagógica do colega. Traz 

a reflexão para a área de Língua Inglesa, procurando costurar seu discurso com as funções que 

lhe foram atribuídas, por meio de uma prática pedagógica consciente. Não poupa os 

professores e colegas da crítica, mas procura se incluir quando diz: “(...) se o professor, todos 

os professores mostrassem (...)”. A fala da coordenadora não suscita reações adversas, pelo 

contrário, nota-se um movimento de apoio ao que foi dito, nos comentários das professoras 

P(1), P(5) e P(6), que reforçam as palavras da coordenadora, até mesmo com exemplos 

práticos de como formam seus alunos para o mundo.      

A essa atitude reflexiva dos professores juntamos o pensamento de Siqueira (2011, p. 

108) em sua leitura do perfil do professor de língua inglesa que se deseja, também a partir da 

Narrativa 14: 

 

Afunilando nosso desejo para o perfil do professor, seria de grande valia 

termos nos quadros do serviço público professores fluentes na LE e 

tecnicamente capacitados, mas em especial dotados de capacidade de refletir 

criticamente sobre sua prática, visando ao aprimoramento constante do 

processo de ensino e aprendizagem de LE, assim como contribuindo para 

combater e jogar por terra todos os mitos e preconceitos que ainda pairam 

sobre a capacidade de aprender LE dos alunos das classes menos 

privilegiadas.     

  

Como advoga o autor, o que é mais desejável a todos os cidadãos atingidos pelas 

consequências dos preconceitos que pairam sobre o universo escolar, legitimados por uma 

sociedade desacreditada nas políticas governamentais e suas inúmeras reformas, é que esse 

profissional consiga refletir criticamente, a despeito das circunstâncias, e refletir-se na vida de 

seus alunos, especialmente daqueles cuja realidade é mais marcada pelas desigualdades 

sociais.  

Os próximos excertos 55, 56,57, 58 e 95, nas vozes das professoras P(1) e P(5) e da 

coordenadora (CO), revelam, por meio de seus enunciados, as mudanças que começam a 

surgir no modo de pensar e agir reflexiva e criticamente dos professores participantes desta 

pesquisa:    

              

55. P1: [...] ah... eu tenho uma experiência boa nessa questão...eu tenho uma 

experiência boa... : antes... : ((citando o nome da colega)) é minha colega lá, 

próxima, ela deve ter percebido isso... : antes, Amélia e colegas, tudo o que 

era de evento, de reunião, de coisas que podiam perturbar as nossas 

aulas de inglês eram feitas no horário das aulas de inglês, era a direção 

que entrava para dar aviso, eram pessoas da comunidade que entravam para 

dar palestras: VAMOS PEGAR A AULA DE INGLÊS, tudo era assim, aí 

eu comecei a questionar e fui questionando e vários diretores já passaram 
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por lá e muitos coordenadores já passaram por lá e a gente questionando... : 

NÃO TEM MAIS CONDIÇÃO DE EU LIBERAR A AULA DE 

INGLÊS PARA ISSO... : eu libero a aula de inglês se for uma formação 

em inglês para o meu aluno, caso contrário não libero mais...: Não era 

assim, ((citando o nome da colega))?  

 

56. P5: Era... : ((risadas))/ 

 

57. P1: Então, a gente foi impondo, a gente foi impondo, hoje ninguém 

mais pega a aula de inglês pra outras coisas, não...:/ 

 

58. P5: É...:/  

 

Os excertos de 55 a 58 mostram uma parte do diálogo em que os participantes falavam 

sobre a valorização profissional do professor de inglês perante a comunidade escolar e de 

forma geral. A professora P(1) é quem inicia o diálogo, relatando a todos, o que se passou 

antes e depois, dentro da escola em que trabalha, alternando o discurso com outra colega que 

trabalha na mesma escola. As escolhas linguístico-discursivas mostram que houve uma 

situação de conflito gerada a partir da postura crítico-reflexiva da professora, ao se impor, 

veementemente, à cultura instaurada na comunidade escolar, quanto aos horários destinados 

às aulas de língua inglesa. Pela descrição do excerto 55, nas palavras da professora P(1), o 

ambiente era de total desrespeito para com o professor e os alunos da escola, quando se falava 

em “aula de inglês”. A fala da professora registra as palavras “tudo o que podia perturbar” 

para referir-se às situações provocadas, principalmente pela direção da escola e até mesmo 

dos membros da comunidade. Tudo isso podia ocupar os horários das aulas de inglês, porque 

a crença reinante era que, no horário de inglês, não tinha importância.  

A realidade começou a mudar, quando a professora passou a reagir com seu discurso 

de autoridade, em defesa das aulas de sua disciplina. Passou a questionar a postura das 

pessoas, junto aos cargos de direção e coordenação e assim passaram a vivenciar as 

mudanças, a partir da posição de enfrentamento das professoras. Observamos que há uma 

troca linguística na frase “aí eu comecei a questionar e fui questionando [...]” e “a gente 

questionando [...]”, o que reforça o sentimento de coletividade, de mobilização das vozes no 

discurso em defesa da área.          

Os excertos 56 e 58 da professora P(5) trazem em seus enunciados “era” e “é”, todo o 

sentido da ação responsiva dos enunciados 55 e 57 da professora P(1). Notamos que os 

enunciados da professora P(5) são plenos de significado e estão voltados para o discurso da 

professora P(1) sobre o seu discurso. São enunciados ativos, que já contêm o germe da 

resposta na compreensão ativa e responsiva: “[...] cada um dos elementos significáveis 
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isolados de um enunciação toda são transferidos nas nossas mentes para um outro contexto, 

ativo e responsivo” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010b, p. 131-132). A professora P(5) e os 

outros interlocutores participam com sua compreensão, uma vez que ela é também uma forma 

de diálogo.  

O excerto 95 traz o discurso da coordenadora da área de inglês fazendo referência ao 

trabalho do grupo. A responsabilidade e a harmonia da equipe são destacadas pela 

coordenadora (CO) como diferencial do grupo de língua inglesa, como podemos observar 

aqui: 

 

95. CO: [...] Foi o que me tranquilizou e, quando eu vi que a equipe é de 

uma responsabilidade tremenda, desenvolve o trabalho diferente até de 

todos os outros grupos e que hoje a equipe serve de referência para 

alguns momentos, como nós tivemos uma reunião com a coordenação e 

eu fiquei até muito feliz, porque eu não sou daquelas também que não 

divulgam. Eu falo: “olha, meus professores fazem isso, isso e isso, viu?” E 

aí foi até um momento assim de (cita o nome da vice secretária) falar como 

é que o trabalho de inglês acontece. E que ela fica feliz em ver como...: a 

harmonia que existe no grupo e que realmente o trabalho acontece e que 

em alguns momentos não acontece com outros segmentos. Então, hoje “eu 

não sou”, eu falo assim: “eu estou coordenadora de inglês”/:  

 

Tais qualidades, somadas ao compromisso com o trabalho que “realmente” acontece 

“nesse grupo”, diferentemente do que acontece nos “outros”, seriam o motivo de a 

coordenadora colocar-se perante eles, não como coordenadora, mas como professora, em 

primeira instância: “eu não sou” eu “estou coordenadora”. O enunciado que marca o início do 

trabalho da professora com a equipe mostra sinais de tensão ao assumir a função, mas logo 

teria sido contornada, após conhecer as pessoas que compunham o grupo.  

Os enunciados “hoje a equipe serve de referência” , “ falar como é que o trabalho de 

inglês acontece” e “não acontece em outros segmentos”, revelam o processo de escolha 

cuidadosa das palavras para moldar os enunciados e dar-lhe o caráter de reconhecimento 

público do trabalho que ela coordena. O sentimento de orgulho e sensação de dever cumprido 

é reforçado pela frase “ela (a vice-secretária) fica feliz de ver que realmente no grupo o 

trabalho acontece”. Embora o excerto não traga expressas as dificuldades em termos de 

capacitação específica, para assumir a coordenação da área de língua inglesa, a nossa 

memória discursiva nos transporta aos outros enunciados da professora, no corpo do texto, 

que revelam esse fato. 

Daí, a necessidade de confirmação e reconhecimento do outro, cuja voz, também, é 

ouvida nesse excerto. A atitude ativa e responsiva do grupo encontra-se expressa na voz da 



115 
 

própria coordenadora, ao dizer: “hoje a equipe serve de referência” e “olha, meus professores 

fazem isso, isso e isso, viu?”, ou seja, ela faz parte dessa equipe que reconheceu o valor de 

seu trabalho e encontrou uma forma de superar as dificuldades com harmonia. Também, os 

enunciados que mostram a opinião da vice-secretária quanto ao trabalho que é desenvolvido 

no grupo de inglês aprovam esse trabalho.  

Como já dissemos aqui, fazendo referência ao pensamento bakhtiniano, isso acontece 

porque os enunciados são plenos de ecos e ressonâncias de outros enunciados, aos quais estão 

ligados pela esfera da comunicação discursiva. Cada enunciado já contém a resposta no 

sentido amplo que o confirma, aceita, completa, considera ou rejeita, etc., em sua posição 

definida na esfera de comunicação.     

Finalizamos esta seção reforçando que o fenômeno da procura da palavra é de extrema 

importância para a compreensão dos processos de (des)-(re)-(co) construção das identidades 

sociais/profissionais de nossos sujeitos, se entendermos que, quando o eu se esconde no outro 

e nos outros e deseja ser apenas outro para os outros, acaba se livrando do que é só seu e nesta 

dimensão do eu-para-si no mundo, do eu único, não há lugar para o outro. Assim, as vozes 

dos nossos professores se completam para formar uma única voz, plena de dialogismo, que 

respeita a natureza essencialmente social da linguagem, por meio da qual vivemos e nos 

construímos como seres sociais que somos.  

Fazemos nossas as palavras de Freire (2011, p. 59) que nos ensinam que a verdadeira 

dialogicidade é quando os sujeitos dialógicos têm como terreno comum para seu crescimento 

mútuo “o aprender com a diferença” e o respeito por ela, essa “é a forma de estar sendo 

coerentemente exigida por seres que, inacabados, assumindo-se como tais, se tornam 

radicalmente éticos”. O respeito e a ética constituem a base para as pesquisas nas áreas das 

ciências humanas, que como bem explica Bakhtin (2010a), possuem como objeto de estudo 

verdadeiro a inter-relação e a interação dos espíritos do que é estudado e do que estuda.  

 

4.3 EXPERIÊNCIAS E DESCOBERTAS NA VIDA DE PROFESSORES DE INGLÊS  

     

O que você reflete sobre você lhe dá oportunidade de compreensão e 

entendimento do outro. Tantas coisas presentes em nós mesmos que 

criticamos no outro. Julgar é mais fácil do que se autoavaliar. 

(Declaração de uma professora registrada no momento da reunião).  

  

Esta seção traz para a análise dois episódios ocorridos durante os encontros com os 

professores de inglês. Partimos da compreensão de que os relatos, transformados aqui em 
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objeto de nossa análise, abrigam em si toda a riqueza e multiplicidade de vozes e olhares, 

marcados pelas interlocuções da esfera social da escola. 

Afirmamos que a teoria/análise dialógica do discurso, dentro da perspectiva 

bakhtiniana, nos permite considerar a observação e os relatos produzidos a partir dessas 

observações como elementos discursivos, dialógicos e polifônicos, pois o próprio campo é um 

terreno de embates de eventos de linguagem, recheado de interlocuções (FREITAS, 2007).                       

Tomaremos como mote para a nossa escrita a epígrafe, com a fala de um dos 

professores durante os momentos de discussão no grupo de Linguagens. Se fizéssemos um 

levantamento de palavras-chave no enunciado produzido, as palavras “reflexão”, 

“compreensão”, “oportunidade”, “nós”, “outro” e “julgar” poderiam refletir o pensamento do 

autor da frase e nos dar uma ideia da profundidade das ideias construídas naquele espaço. 

 Isso nos faz lembrar Freire (2011) falando de certos espaços da escola, 

lamentavelmente, relegados por nós, os quais são cheios de significação, sobretudo por sua 

natureza testemunhal. É muito comum ouvirmos no próprio meio educacional que, 

geralmente, em reuniões, muito se fala e pouco se põe em prática. Vozes mais céticas chegam 

a dizer que o tempo da reunião é um tempo perdido, porque as discussões não “saem do 

papel”.  

Dialogando com Freire, poderíamos arriscar a ideia de que a rotina desprovida de 

propósitos tem grande participação no ato de relegar o espaço “cotidiano” da escola. Não é 

por um acaso que ele argumenta: 

 

Pormenores assim da cotidianidade do professor, portanto igualmente do 

aluno, a que quase sempre pouca ou nenhuma atenção se dá, têm na verdade 

um peso significativo na avaliação da experiência docente. O que importa, 

na formação docente, não é a repetição mecânica do gesto, este ou aquele, 

mas a compreensão do valor dos sentimentos, das emoções, do desejo, da 

insegurança a ser superada pela segurança, do medo que, ao ser “educado”, 

vai gerando a coragem (FREIRE, 2011, p. 45).           

 

Os episódios que apresentamos, também, fazem parte dos espaços testemunhais da 

escola, aos quais Freire se refere. Eles relatam fatos ocorridos no momento em que os 

professores participavam de atividades programadas da pesquisa. O que se destaca é como se 

estabeleceram o encontro e a dialogização das vozes no interior dos enunciados, no sentido 

das (des)-(re)-(co) construções identitárias dos professores, tendo as categorias de 

representações do sujeito professor, seu papel profissional e de falante/usuário da língua 

inglesa como orientação para a análise.  
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A partir dos eventos observados, fomos puxando o fio da meada para tecer algumas 

considerações sobre como os professores se dão conta de suas identidades profissionais ao 

longo da carreira ou de como o processo de construção identitária pode passar despercebido, 

no dia a dia da prática pedagógica. Observamos o quanto, no ambiente das discussões de 

planejamento pedagógico, essa construção se concretiza, evidenciando as representações 

identitárias que cada sujeito discursivo elabora, à medida que toma consciência de seu papel 

sociodiscursivo.   

A análise deste episódio faz parte do primeiro relato de observação – (Apêndice X) - e 

ocorre quando a professora P(10), que preenchia o questionário para levantamento de dados 

pessoais e demográficos, se surpreendeu, ao perceber que, durante sua carreira profissional, 

havia priorizado a família e a sala de aula, deixando sua vida acadêmica em segundo plano. 

Enquanto os colegas preenchiam seus questionários, a professora se deu conta de que não 

tinha o que colocar em grande parte das informações solicitadas, sobretudo quando essas se 

referiam à formação continuada.   

A reação da professora chamou a atenção dos outros, pois, ao notar que entregaria o 

questionário quase em branco, decidiu compartilhar a sensação com os colegas e na presença 

da pesquisadora, iniciando um longo resgate de sua história de vida. Contou-nos como se 

dedicara à formação dos filhos e ao exercício professoral sem se preocupar, na época, com as 

consequências e a falta que tal investimento acadêmico lhe faria algum tempo depois nos 

planos pessoal e profissional.  

No momento em que narrava sua história, a professora P(10) revivia os 

acontecimentos em sua narrativa e envolvia os colegas em um depoimento que, aos poucos, 

deixava de ser seu e passava a ser, também, do outro. É com base nas reflexões em torno da 

compreensão ativa e responsiva e nos pressupostos que regem este trabalho, que nossa análise 

se inicia com da narrativa da observadora, focando o trecho que mostra a fala da professora, 

no momento do preenchimento do questionário, quando rompeu e pediu para falar:   

 

Já estavam respondendo ao questionário e uma professora olhava em volta 

para os colegas, enquanto preenchiam seus questionários. De repente ela 

começou a dizer: 

 

 “_ Olha, gente, eu preciso dizer uma coisa: Gente, como pode... Eu não 

fiz nada... Não tenho nada para colocar aqui.”  

      

A professora demonstrava expressões de surpresa, espanto, de choque. 

Ficou parada olhando fixo para a folha e depois falou: 
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 “_ Eu preciso falar... Eu tenho que dizer uma coisa.... Eu estou aqui vendo 

todo mundo preencher o questionário e todo mundo tem coisas para 

escrever aqui nesses espaços... e eu não tenho....Vai ficar tudo em branco, 

mas eu vou dizer o porquê.” 

 

Os fragmentos destacados evidenciam que a professora já começa a demonstrar, no 

discurso, os processos de (des)-(re)-(co) construção identitária como professora e 

falante/usuária da língua inglesa, desde o princípio de sua experiência, ao responder ao 

questionário solicitado pela pesquisadora. Suas escolhas lexicais com expressões que exercem 

a função de negação “eu não fiz nada”, “não tenho nada” e “eu não tenho” funcionam como 

indicadoras de que mudanças estão prestes a acontecer naquele ambiente discursivo, as quais 

passariam a ecoar na vida de cada um daqueles sujeitos da interação. 

 Além das expressões linguísticas, existe aqui um cenário repleto de expressões 

gestuais e sentimentos, demonstrando que não só a professora, mas também o grupo se 

permitiram desconstruir, mediante a percepção das informações solicitadas no questionário, 

dentre as quais podemos citar: formação acadêmico-profissional, formação continuada, cursos 

de atualização de conhecimentos na área de língua inglesa, formação em cursos particulares, 

experiências internacionais, tempo de profissão, faixa-etária, tempo de formação, 

instituição(ões) em que trabalha, etc.                

A ênfase dada às expressões de cunho negativo de fato nos chamou a atenção à 

medida que a professora repetia que não tinha o que colocar ali naqueles espaços e essa 

situação parecia lhe incomodá-la, diante dos outros que a observavam. Vale ressaltar que foi 

dito pela observadora, no instante das orientações, que não era necessário se identificar 

naquele instrumento de pesquisa.  As informações seriam resguardadas, no sentido de 

preservar os dados dos sujeitos participantes.  

A despeito das orientações, a professora insistia em que precisava falar para poder 

explicar a todos, inclusive, à pesquisadora, o porquê de sua reação e o porquê de aqueles 

espaços não serem por ela preenchidos. O olhar atento da professora percorria todo o 

ambiente, observando que os outros tinham, sim, o que escrever. Para ela, os colegas 

poderiam fornecer aqueles dados pois, ao que tudo indicava, eles tinham investido em sua 

formação acadêmico-profissional e não demonstravam nenhum constrangimento em ter que 

prestar aquelas informações.               

A narrativa revela um momento em que a professora “ficou parada, olhando fixo para 

a folha e depois falou...”. O silêncio da professora ou a ausência de suas palavras, como 

destaca Bakhtin (2010a), constitui, na verdade, o grande movimento socioaxiológico em seu 
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discurso e o momento em que os processos simultâneos de (des)-(re)-(co) construção 

identitária foram forjados em suas palavras interiores, antes que ela as manifestasse aos seus 

ouvintes/interlocutores. 

A atitude da professora e a expectativa gerada em torno de sua declaração fizeram com 

que todos voltassem sua atenção para ela, enquanto lhes dizia que estava observando a 

diligência dos colegas ao responderem a seus questionários. Contudo ela não tinha como 

responder ao que era solicitado. Criou-se, a partir daí, uma atmosfera de expectativa e 

curiosidade para ouvi-la. 

 Quando repetia as expressões “eu não tenho nada”, “vai ficar tudo em branco” e 

“como pode”, a professora fazia referência ao que cabia ao professor buscar para a sua 

formação inicial e continuada, ao seu preparo como profissional e como falante da língua. 

Essas informações eram requeridas naquele questionário, o que imediatamente a trouxe para a 

condição de falante, não só no contexto do ensino, como também no contexto do usuário da 

língua.  

O segundo trecho do episódio já concretiza o intuito da professora em compartilhar 

sua história com os presentes. O olhar da professora na direção de seus interlocutores 

evidencia a dialogicidade dos enunciados que se formaram naquele ambiente:       

 

Nesse momento, a professora olhou em nossa direção com a folha sobre o 

braço da carteira e todos nós paramos e ficamos ouvindo o que ela tinha 

para falar.  Ela nos contou sobre uma dificuldade muito grande que havia 

passado, na época em que suas três filhas ainda eram bem pequenas e que ela 

precisou trabalhar sessenta horas, para poder cuidar das meninas e lhes dar o 

melhor que podia. 

Enquanto ela falava, todos acenavam com a cabeça e se admiravam 
daquela declaração tão espontânea da colega. 

 

 Na verdade, foi um desabafo diante dos colegas, ao mesmo tempo uma 

justificativa, perante todos e perante a colega professora da 

Universidade, de como ela tinha seus motivos por não preencher aqueles 

espaços do questionário. 

 

 Ela repetia o tempo todo: “_ Eu não fiz nada, gente, mas foi por esse 

motivo”.  

 

Falando a respeito da coconstrução do discurso em sala de aula, Moita Lopes (2002a) 

afirma que é em nossos discursos e interações que elaboramos os significados por meio dos 

quais agimos no mundo. Os processos discursivos são responsáveis por construir 

determinadas identidades para terem voz na sociedade.  



120 
 

Por meio de seu discurso, a professora não só estabeleceu um vínculo socioideológico 

e afetivo com seus interlocutores (quando todos pararam para ouvi-la), como iniciou um 

processo de mudança em torno de si, uma vez que seu depoimento foi ouvido e compartilhado 

por todos e cada um, a seu modo individual, assimilou, reelaborou e reacentuou suas palavras, 

movidos por uma posição ativa e responsiva, marcada no trecho pelos gestos e pelas 

expressões corporais de confirmação junto a seus interlocutores, como podemos perceber nas 

expressões “ficamos ouvindo”, “ela nos contou”, “enquanto ela falava, todos acenavam [...]”.  

Em verdade, o discurso da professora ecoou nesse sentido, de provocar reações e 

mudanças, ao compreenderem a dimensão de suas percepções, a partir do lugar que ocupava. 

Conforme afirma Bakhtin (2010a, p. 378) “no ato da compreensão desenvolve-se uma luta 

cujo resultado é a mudança mútua e o enriquecimento”. Vejamos como os interlocutores 

reagiram, intervindo na fala da professora enunciadora, por meio de suas interlocuções:  

 

Sensibilizados, os colegas e todos nós dizíamos para ela: 

 

“_ Não, não diga que você não fez nada, porque você fez tudo”. Outros 

diziam: “você foi uma verdadeira guerreira para suas filhas, um 

exemplo”. 

 

“O quê? Como é que você diz que não fez nada... isso é um absurdo, 

você fez tudo o que podia”.  

 

As expressões que marcam as reações coletivas de aprovação dos outros colegas e a 

própria atitude da professora, insistindo em que não havia feito “nada”, despertavam a 

consciência dos ouvintes para o que cada um, em sua experiência de vida própria, havia feito.  

Nesse sentido, o instrumento serviu como veículo de intermediação para mobilizar o processo 

de autonomia, não mais com relação a uma única professora e, sim, dos que participavam da 

interlocução. 

O ato de não preencher as lacunas no questionário de papel, na verdade, não 

significava tanto quanto o fato de não ter preenchido as lacunas de sua formação continuada, 

no sentido de como isso poderia interferir em seu desempenho como profissional e usuária da 

língua. Como consequência, a transposição das lacunas entre o ser e o desejar ser um 

professor/usuário fluente e capacitado para o ensino/uso da língua, torna-se uma tarefa ainda 

mais árdua.         

Toda a justificativa da professora, construída em torno daquele instrumento de coleta 

de informação, abrigava a preocupação por seu status profissional e o fim que seria dado 

àquelas informações. Vale ressaltar que o contexto das reuniões é essencialmente formativo e 



121 
 

exige do professor autonomia e dedicação aos estudos. Havia uma mobilização instalando-se 

naquele ambiente discursivo, direcionado à ação, uma vez que as informações solicitadas no 

questionário exigiam mais que o simples preenchimento de dados, elas exigiam uma tomada 

de posição.  

Uma ação autônoma, motivada pelo contexto, aparece na parte final do episódio, no 

qual a professora utiliza o desfecho de sua história de vida, para alavancar uma tomada de 

posição em sua vida acadêmico-profissional. Isso foi revelado em atitudes e palavras como 

algo que precisava ser mudado, naquele momento:  

    

Foi a partir daí que ela nos contou que, agora, com suas filhas já criadas e 

formadas, ela ia precisar mudar essa história, principalmente, porque 

estava se aposentando e ia precisar muito da língua inglesa para poder 

viajar e conhecer os lugares. 

 

Enquanto a professora dava seu testemunho, vozes de aprovação e 

reconhecimento de si no discurso da colega começaram a ecoar pela 

sala. 

 

Agora não mais o discurso de quem nada fez ao longo de sua carreira acadêmica, mas 

de quem tinha sobrevivido a uma grande batalha e saído vitoriosa. Os discursos que 

antecedem ao relato do resultado de seu empenho para com as filhas são representados pelo 

discurso dos colegas, inflamados, em resposta à sua insistência de não ter feito nada. Os 

enunciados “não, não diga que você não fez nada, porque você fez tudo” e “você foi uma 

verdadeira guerreira para suas filhas, um exemplo” e “O quê? Como é que você diz que não 

fez nada?... isso é um absurdo, você fez tudo o que podia”, já referenciados no contexto da 

mobilização das vozes coletivas, soam, agora, como uma palavra de incentivo, de superação 

de oportunidades.  

Observemos que nesse momento, os processos de (des)-(re)-(co) construção 

identitários tornam-se mais acentuados, revelando-se nas escolhas lexicais as marcas da 

especificidade discursiva circulante no ambiente das reuniões, pela situação concreta dos 

diálogos estabelecidos, em torno da situação da professora e pela realidade dos próprios 

sujeitos, o auditório, que compunham esse espaço dialógico.   

O relato informa que, ao concluir o questionário, a professora pediu informações sobre 

um curso livre de idiomas que acontece na Universidade, aberto à participação da comunidade 

geral e acadêmica, muito frequentado por professores em formação e já formados, sendo que, 

para estes, o curso funciona como formação continuada. Ela comunicou a todos que ia 

naquele momento procurar o responsável pelo curso e fazer a sua matrícula.  
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Para a nossa surpresa, assim que respondeu ao seu questionário (com as 

informações que pôde apresentar), ela perguntou sobre um curso de 

aperfeiçoamento oferecido pelo próprio departamento da UNEB, para 

professores de inglês e alunos em formação e levantou-se da carteira e foi, 

imediatamente, procurar informações sobre a matrícula no curso [...]. 

 

A atitude de buscar, naquele momento, um curso livre de idiomas representava muito 

para a vida da nossa professora, que já se sentia cumpridora de suas obrigações familiares e 

profissionais, uma vez que ela relata o fato de estar quase se aposentando e que ia partir para 

outros desafios.  

A língua estrangeira agora deixa de ser o “ofício” e passa a ser “o prazer”. Sua 

atitude recebeu bastante apoio, pois muitos ali se viram através da história de vida da 

professora. Certamente, todos os que não tiveram a coragem que ela teve de se pronunciar, 

revelando fatos da vida pessoal e sonhos que ficaram para trás, acabaram se reconhecendo em 

situações e sentimentos que ela expressava. Como argumenta Schlatter (2013, p. 190), “não 

há educação possível sem levar em conta caminhos percorridos e o olhar do outro para poder 

estranhar, refletir e avaliar criticamente”.  

Quando o educador se coloca na posição de agente de mudanças, é preciso que tenha 

consciência de que a mudança começa em si mesmo, a partir de cada um e, então, passa a ter 

sentido o promover mudanças no outro e no mundo. Parece contraditório se observarmos que, 

no relato, a professora só se sente preparada para tomar uma atitude de mudança no final de 

sua carreira como profissional. Contudo, a motivação da professora para aperfeiçoar o seu 

conhecimento, já não está atrelada somente à obrigatoriedade do oficio. A aprendizagem 

agora mobiliza outros interesses, destacados no último trecho do relato que trouxemos para 

esta análise: 

 

 “_ Eu vou é agora... não posso mais ficar assim...Vocês me dão licença, 

porque eu decidi que eu vou mudar essa história”. 

E saiu da sala com as risadas dos colegas e palavras de apoio de todos os 

que estavam ali.  

 

De fato, muito raramente vemos atitudes de tomada de posição concretas como a que 

essa professora se proporcionou, num ato impulsivo e desestabilizador, movimentando não só 

a reunião daquele dia, como o dia daquelas pessoas. Desde a formação inicial, muitos 

professores se veem em meio ao discurso de que existe “uma incompetência inerentemente 

histórica na impossibilidade de responder a todas as demandas da vida contemporânea” 

(MAIOR, 2013, p. 258). Segundo a autora, isso é o que condiciona a noção de “pelo menos” 
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no trabalhar pedagógico em todos os níveis de escolaridade. A cultura do “pelo menos” se 

instala também nos contextos do desenvolvimento profissional do professor de línguas, que 

tem encontrado, nos desestímulos da educação contemporânea, um grande aliado para 

estagnar o seu crescimento e a busca constante por conhecimento.  

Ao anunciar que ia sair e tomar uma atitude que mudaria sua história, a professora 

assumiu que não poderia mais ficar assim. A palavra “assim” aqui ecoa sobre todo o 

enunciado, fazendo referência à condição da professora como pessoa, profissional e 

falante/usuária da língua. A palavra “assim” remete-nos ao início do episódio, quando ela nos 

dizia que não tinha feito nada e que o questionário iria ficar em branco. A construção do 

significado para os discursos circulantes na reunião, com a participação crucial dos 

interlocutores, despertou no grupo a consciência de quem são, quais as suas identidades 

sociais e qual a sua ação no mundo por meio da linguagem.     

O outro episódio sobre o qual faremos nossas considerações foi retirado do segundo 

relato de observação – (Apêndice Y). De modo semelhante ao primeiro episódio, este narra as 

declarações de um grupo de três professoras: P(1), P(5) e P(6), que, durante uma entrevista 

concedida à pesquisadora, revelaram momentos de suas vidas, em que vivenciaram situações 

de conflito com relação às suas identidades de professor, profissional e falante/usuário da 

língua estrangeira que ensinam.   

Enquanto debatiam sobre a formação acadêmica do professor de Inglês na atualidade e 

falavam de suas experiências, formação, prática educativa e suas necessidades educacionais, 

os professores usavam a autoridade discursiva do professor/profissional/educador para 

analisar criticamente as situações de ensino e aprendizagem de língua inglesa. Como registra 

o relato, em certo momento, a entrevistadora perguntou às participantes qual a postura delas 

como professoras/profissionais de ensino de Inglês na sociedade brasileira. Os trechos que se 

seguem foram retirados do relato, para a nossa melhor compreensão:    

  

A primeira professora disse que, apesar de sua formação em línguas 

vernáculas e estrangeira e de seu desejo em continuar trabalhando e 

estudando inglês, não se sentia preparada para dizer às outras pessoas que é 

professora de língua inglesa: 

  

(P1): “_ Eu tenho a formação em português e inglês, mas eu vou ser muito 

sincera com vocês, eu sei que eu quero trabalhar com inglês, eu sei que eu 

quero continuar estudando inglês, mas eu não me sinto confortável, pra 

dizer, pra divulgar pra todo mundo que eu sou professora de inglês, não 

me sinto, sinceramente. Em alguns ambientes, com algumas pessoas (...)”.  
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O diálogo da professora foi interrompido por outra colega, que resolveu 

expressar também seu ponto de vista a respeito da questão. Em sua fala, a 

professora disse que não se sentiu à vontade em uma viagem que fez ao 

exterior e ao conversar com falantes nativos de língua inglesa, a ponto de 

declarar que era professora de língua inglesa: 

 

(P6): “_ Eu também não me senti lá em Miami, não. As pessoas não se 

conheciam, mas eu falava que eu sou professora de português”.  

 

Enquanto a colega justificava sua atitude, rindo e gesticulando bastante, as 

outras professoras presentes e a Coordenadora acompanhavam, em atitude 

de concordância. A professora, então, continuou: 

 

(P6): “_ (...) porque, tipo assim, você chega lá, você não é nativo, você tem 

muitas deficiências. Eu tinha uma colega que falava assim: ‘eu sou 

professora de inglês (...)’. Eu falava pra ela: ‘eu não sou professora de 

inglês não, eu não tenho coragem de falar isso, não ((risos))’. Ela dizia: ‘É 

mesmo, vou parar de falar isso, também. Eu sou professora de português, 

aprendendo inglês’. Era o que eu falava”. 

 

Uma terceira professora passou a relatar sua experiência de viagem ao 

exterior, de como ela havia se dado conta de sua identidade profissional de 

professora de língua inglesa e como reagiu diante da situação:   

 

(P5): “_ Quando eu fiz a viagem né, aí eu cheguei para a entrevista, cheguei 

no guichê da entrevista lá em Londres, aí ele me perguntou qual era a 

minha profissão e eu falei que eu era professora. E perguntou “você dá 

aula pra crianças, para adolescentes,” aí eu fale: “para crianças e 

adolescentes.” E perguntou: “O quê? ”Aí eu falei: “como é que eu vou 

falar que era de inglês?”(Risos). Eu também falei que eu era professora 

de português (...). Pô, eu tava lá (...) eu pensei, pô, eu vou conversar com 

um nativo, de repente eu estou com uma pronúncia não muito boa e eu 

digo pra eles que eu sou professora de inglês? (...). 

 

A propósito da análise desse episódio, como no anterior, decidimos trabalhar com as 

escolhas lexicais dos sujeitos que participaram dessa interação, do ponto de vista linguístico-

discursivo, isto é, não perdendo o foco do todo da enunciação. A teoria/análise dialógica do 

discurso vê o ato de compreender um texto/enunciado como um processo ativo e responsivo, 

no sentido de que, a cada palavra em atividade de compreensão, se faz corresponder palavras 

nossas, criando uma réplica. 

Em ambos os episódios podemos inferir que essas professoras refletiram sobre toda a 

sua vida pessoal e profissional, como se assistissem a um filme em que elas, como atrizes 

principais, tinham deixado de atuar a contento, a partir do julgamento que fazem delas 

mesmas, ao lembrarmos que, como diz Bakhtin (2010a), não fazemos nossos julgamentos 

para nós, mas para os outros e por meio dos outros. Então, a preocupação não era naquele 
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momento com os sentimentos delas próprias, mas com aquilo que os outros iriam pensar e 

dizer sobre elas.  

As expressões “...: mas eu não me sinto confortável”, “eu também não me senti lá”, 

“eu não tenho coragem de falar isso”, “como é que eu vou falar que era de inglês?”, 

evidenciam os conflitos pessoal/profissional, uma vez que deixam transparecer os sentimentos 

de incapacidade, insegurança e vergonha de serem pessoas formadas e habilitadas para essa 

função, mas não se sentirem como tais. De igual modo as expressões “você não é nativo, você 

tem muitas deficiências” e “eu vou conversar com um nativo, de repente eu estou com uma 

pronúncia não muito boa” revelam uma identidade de falante/usuário de uma língua 

estrangeira que se sente inseguro e frustrado com sua identidade de falante. Em frações de 

segundos, cada um foi submetido a um exame de consciência para verificar a real situação de 

sua condição de falante/usuário de Inglês, assim como sua competência para assumir o perfil e 

o papel profissional que lhe cabem, diante de seus interlocutores e de si mesmo.   

Reelaboradas nas declarações de cada um, as vivências não deixam de repercutir em 

seus discursos interiores, porque a cada momento e a cada público são acrescidas novas 

oportunidades de reflexões, muitas vezes, até bem diferentes das que já haviam sido 

consideradas pelos sujeitos.       

A referência feita às palavras interiores traz para este contexto as considerações de 

Bakhtin/Volochinov (2010b) sobre o mundo interior e a reflexão de cada indivíduo e seu 

auditório social. Segundo a concepção bakhtiniana, cada pessoa, em seu pensamento interior, 

possui uma espécie de auditório social, bem estabelecido, em cuja dimensão são construídas 

as suposições, intenções, motivações, etc. Sobre a fundamental importância dessa orientação 

da palavra em função do interlocutor, o autor afirma:  

 

Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo 

fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. 

Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda 

palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, 

defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à 

coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os 

outros. Se ela se apoia em mim numa extremidade, na outra se apoia sobre o 

meu interlocutor (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010b, p. 117).  

 

A ilustração da palavra como ponte, usada pelo autor, exemplifica bem as palavras dos 

sujeitos sendo lançadas aos outros no espaço-tempo das reuniões, as quais representam não 

somente as relações dialógicas estabelecidas naqueles momentos, mas as relações que ecoam 

infinitamente a partir dali.  
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Nesse sentido, observamos que a declaração da professora (P1), quando inicia a sua 

fala, justificando a formação específica para trabalhar com as áreas de português e inglês e 

que, mesmo assim, não se sente preparada para tal, imediatamente alcança as outras 

professoras. O que vemos nos diálogos seguintes é uma continuidade do discurso, cada uma 

com base na história relatada pela colega, acrescentando a sua própria experiência e 

assumindo o mesmo discurso de justificação, diante das situações vividas. Por isso, a 

sensação que nós, leitores, temos é que as falas se completam a cada declaração, a despeito de 

os momentos serem individuais e únicos.          

A posição reflexiva das professoras nos remete às palavras de Assis-Peterson e Silva 

(2010), quando as autoras falam das identidades real e designada de professores de línguas, no 

sentido de como, a depender da qualidade de sua formação e do apoio 

institucional/governamental que recebem, tais fatores podem significar um ganho ou uma 

frustração para as vidas dos sujeitos.  

As práticas e os ambientes de aprendizagem que causam danos de ordem pessoal e 

social, assim como ambientes de aprendizagem restritivos, segundo as autoras, tão recorrentes 

e onipresentes em nosso sistema educacional, podem continuar perpetuando e tornando ainda 

mais grave o sentimento de impotência desses professores. Isso poderia resultar em um 

impedimento em ultrapassar as barreiras entre o que são no presente e o que desejam ser.  

Após as palavras de desabafo e as revelações das professoras, a observadora/ 

pesquisadora registra no relato um pequeno trecho, comentando a impressão que teve sobre o 

momento:      

As três professoras fizeram nesta reunião um relato de suas experiências, 

mas não somente isso. Enquanto compartilhavam suas histórias, expuseram 

também as angústias com relação à formação e ao preparo profissional, as 

dificuldades e barreiras linguísticas e culturais encontradas, as crenças sobre 

o ensino e a aprendizagem de línguas, além de suas preocupações 

pedagógicas e de falantes/usuárias da língua inglesa. 

 

Não podemos deixar de enfatizar que o desconforto expresso pelas professoras em 

suas declarações, gerado nas situações em que se viram confrontadas com suas próprias 

limitações linguísticas e culturais, exigiu, também, certo grau de autonomia para serem 

exteriorizados.  

Nessas circunstâncias, a autonomia do professor em escolher trazer para a discussão 

pontos delicados de sua formação acadêmico-profissional, que se misturam às memórias e 

histórias de sua vida, é genuína e produz resultados. No trecho destacado do relato, a 

pesquisadora informa que não só relatos de experiências foram feitos, mas o 
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compartilhamento das vivências, das ideias e crenças, das angústias e dificuldades que 

envolvem a vida do profissional formado nesta área, além da condição de falante/usuário da 

língua inglesa. 

Como já enfatizado em seções anteriores, a questão da autonomia tem sido discutida 

em inúmeros trabalhos de pesquisa no campo da LA, voltados para alunos e professores na 

área de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras (GIMENEZ, 2009; PAIVA, 2009; 

MICCOLI, 2011; LIMA, 2011; SILVA; ARAGÃO, 2013, dentre outros).  

Com relação ao tema, Gimenez (2009) explica que, no contexto da escola pública, as 

questões envolvendo o ensino/aprendizagem de inglês, têm conduzido o sentido da palavra 

autonomia em diversas direções. Para a autora, a meta de formar profissionais autônomos, que 

promovam aprendizagem autônoma, coloca sobre os programas de formação de professores 

uma grande responsabilidade. 

Nesse sentido, também, Assis-Peterson e Silva (2010, p. 173) afirmam:  

    

Se muitos professores desejam falar a língua estrangeira que ensinam e saber 

como ensiná-la, cabe a nós, professores-formadores, fazermos na nossa 

prática aquilo que já pensamos ter desconstruído no discurso, quer seja em 

curso de formação inicial ou continuada. Cursos que habilitam professores e 

a rede de ensino básico deveriam funcionar como uma comunidade 

formadora, por meio de compartilhamento de experiências e da análise 

intercomunicativa e intercultural, produzida pela reflexão na/sobre a ação em 

contextos de trabalho.                   

 

Assim, o pensamento de Gimenez e Assis-Peterson e Silva aponta, entre outras 

questões, a importância de o professor do ensino básico ser (re) inserido no contexto da 

educação continuada, como algo que é possível de se realizar entre as universidades e as 

escolas. A vida profissional dos sujeitos citados neste trabalho já aponta a busca autônoma de 

educação continuada, como vimos na análise do primeiro questionário. De modo semelhante, 

a tomada de posição da professora participante que foi destacada na análise do primeiro 

relato. A experiência de assunção de quem são e aonde precisam e querem chegar faz das 

participantes desse episódio, sujeitos agentes pelo discurso que inspira mudanças, ainda que 

dentro das circunstâncias e limitações do sistema educacional vigente.       

Compreendemos que, de fato, não há experiência de assunção de si sem a assunção do 

que o outro é e representa para nós. As palavras que dizemos são permeadas dos significados 

que trazemos das palavras de outros. Por isso, a percepção do outro daquilo que somos e 

temos, implica a construção de nossas identidades. De acordo com o pensamento de Bakhtin 

(2010a), quando construímos o nosso discurso, levamos sempre em conta, o modo como 
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nossas palavras são percebidas e compreendidas por aqueles a quem nossa fala se dirige, que 

são os nossos destinatários. 

É de suma importância a compreensão que devemos ter da concretude dos discursos 

orais circulantes na vida cotidiana e de sua constituição como algo que não pode ser 

diminuído em sua significância. Como prova disso, o que trouxemos para ser analisado e 

estudado não somente constitui um evento linguístico-discursivo, mas um constructo social, 

fenômeno que ultrapassa as fronteiras da língua e é parte do cotidiano da escola.  

Retornamos às palavras de Moita Lopes (2002a), que concebe a escola como um dos 

espaços institucionais mais significativos para a construção da identidade social dos sujeitos 

ou para a sua fragmentação identitária. Em concordância com o pensamento do autor, 

diríamos que a cotidianidade desses espaços traz em si o sentido genuíno, autêntico dos 

processos de constituição e fragmentação identitárias, ainda que nem sempre notados como 

tais.        

Em Bakhtin/Volochinov (2010b) vemos que a ideologia do cotidiano (usada pelos 

autores aqui referindo-se à totalidade da atividade mental centrada na vida cotidiana) 

comporta o domínio da palavra interior e exterior, não organizada em forma de sistema, a qual 

acompanha todos os nossos gestos e nossos estados de consciência. O pensamento de Bakhtin 

sobre a ideologia do cotidiano dialoga com a visão freiriana quando trata dos pormenores da 

cotidianidade dos alunos, dos professores e da escola. A compreensão do valor dos 

sentimentos supera a repetição mecânica dos gestos. Retomemos, pois, os pormenores das 

reuniões pedagógicas e, em especial, dos episódios apresentados neste trabalho, como 

exemplo de significância para a avaliação das experiências dos professores participantes 

dessas atividades cotidianas, no cotidiano da escola. 

 A partir de experiências de vida contadas e compartilhadas pelos professores, fios 

dialógicos foram se tecendo sobre cada palavra exteriorizada e pelas palavras interiores, 

porquanto essa força se materializa em organizações sociais, reforçada nas expressões 

ideológicas sólidas, como as ideologias da esfera escolar se tornam fatos sociais 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010b). 

 Assim, partimos da compreensão de que os professores experimentaram e 

experimentam, a cada encontro de reunião pedagógica, para planejamento de atividades e para 

discussão dos temas pertinentes à vida escolar, momentos de avaliação e autoavaliação 

extremamente significativos para as (des)-(re)-(co) construções em suas identidades sociais.  

São esses os momentos nos quais os professores buscam desenvolver uma identidade 

profissional informada, de modo a sentirem-se capacitados para responder aos desafios, seja 
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da parte dos alunos, seja dos colegas, tendo consciência de seu papel de mediador das 

transformações pessoais, em primeira instância, mas tendo como fim as transformações 

sociais (Miccolli, 2011).   

Se pudéssemos, por meio desta análise, fazer algumas pressuposições, diríamos que 

aos poucos os professores mostram sinais de que começam a perceber o conhecimento que 

trazem sobre a língua que estudam, ensinam e utilizam como falantes, como uma construção 

social e uma forma de ação no mundo. A percepção da língua como muito menos instrumento 

de comunicação e muito mais construto social (RAJAGOPALAN, 2003), principalmente da 

parte de quem educa, mostra que esse já é um sinal de mudança de pensamento e de atitude 

entre as novas gerações.  

Seguindo o mesmo posicionamento de Rajagopalan, também Leffa (2013, p. 385) 

afirma que as novas gerações têm muito a ensinar aos professores e formadores: 

   

A percepção de que o conhecimento linguístico adquirido tem uma 

possibilidade maior de retenção e principalmente a noção de que as 

oportunidades de uso da língua estão se expandindo têm despertado o 

interesse das novas gerações, que não estão mais dispostas a esperar pelo 

professor e tomam suas próprias iniciativas, formando suas redes de 

aprendizagem. O professor não é mais o dono e nem o doador do 

conhecimento. Aí está, a meu ver, o grande desafio para formadores e 

professores: o professor tem que aprender a aprender com o aluno e o 

formador, a aprender com o professor.   

 

Como já nos referimos sobre a posição exotópica do professor em relação aos seus 

alunos, voltamos a nos apoiar sobre esse pilar da arquitetura bakhtiniana para dialogarmos 

com Leffa, quando ele diz que o professor tem pela frente um grande desafio, que é voltar-se 

para seu aluno e aprender. É nesse sentido que as relações dialógicas construídas no contexto 

escolar, em todos os seus espaços, inclusive nos espaços relegados, são fundamentais para o 

crescimento dos indivíduos e a constituição de suas identidades sociais.  

Nos episódios que analisamos, as declarações de cada sujeito, os risos, as descobertas 

e o reconhecimento do discurso individual no discurso do outro são os contextos responsivos 

dos enunciados dos professores, que, como falantes, buscaram estabelecer uma ponte por 

meio de suas palavras entre os seus objetivos e os objetivos de cada um. 

 Como nas palavras de Mateus (2013), se é mesmo no espaço discursivo que nos 

fazemos e fazemos os outros, apropriar-se da língua materna é criar asas, e aprender outros 

idiomas é criar as possibilidades de voos ousados e prazerosos, como agora é para os nossos 

professores a possibilidade de (re) aprender a língua inglesa.  
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Concluindo a nossa análise, pautada nas concepções teóricas e metodológicas dos 

autores que deram a base para que a nossa compreensão se fizesse e, sobretudo, baseada na 

concepção bakhtiniana sobre a natureza dialogizada dos enunciados, percebemos ao longo da 

análise que as relações dialógicas estabelecidas no ambiente discursivo da reunião, pelos 

enunciados construídos na ação ativo-responsiva de cada sujeito discursivo, mobilizaram os 

participantes a tomarem uma posição socioaxiológica e verboaxiológica frente ao que 

vivenciaram.  

O ambiente da sala de reuniões, que constitui a situação mais imediata, e a escola, o 

meio social mais amplo dessa interação verbal, definem, desde o seu interior, a composição 

dos enunciados elaborados. As três dimensões que compõem a dialogicidade do enunciado 

são inerentes aos processos de construções identitárias, coexistem entre si dinâmica e 

dialeticamente. Assim, desconstruímos nossas visões de mundo nas histórias uns dos outros, 

reconstruímos a cada opinião, crítica, admiração, e coconstruímos em todo tempo, em 

palavras do discurso interior e exterior e no silêncio, porque vimos nossos pensamentos e 

ações nas ações e pensamentos dos outros. Trabalho mui digno, o de educar e educar-se.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mas, o que há enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus 

discursos proliferarem indefinidamente? Onde, afinal, está o perigo? 

(FOUCAULT, 2006). 
 

A escolha dessa epígrafe para iniciar as considerações não foi aleatória se partirmos do 

princípio primeiro que rege esta dissertação, o discurso. À luz dos pensamentos de Foucault, 

de Bakhtin e seu Círculo e de todos os pesquisadores no campo da Linguística Aplicada que 

aqui se juntaram em um diálogo indefinitamente proliferável, partindo do princípio de diálogo 

em seu sentido amplo “do diálogo inconcluso”, entendemos que esta pesquisa só está no 

começo. O compromisso ético com os sujeitos (professores e coordenadora), aliado à 

complexidade do objeto investigado e o desejo em contribuir para a reflexão de uma 

problemática social, que envolve a formação e o exercício profissional de professores, 

constitui as bases deste trabalho, que buscou, dentro do campo da LA, trazer algumas 

reflexões e provocações, assim como problematizações sobre o processo de construção 

discursiva das identidades profissionais de professores de língua inglesa, no contexto das 

reuniões de planejamento pedagógico. 

Partindo das contribuições teóricas que discutem a constituição identitária social no 

âmbito da LA e tomando por base a teoria/análise dialógica do discurso, pautada nas 

formulações de Bakhtin e do Círculo, consideramos que os sujeitos entram no discurso como 

voz integral e participam dele não só com seus pensamentos, mas também com seus destinos 

e com toda a sua individualidade (Bakhtin, 2010a). A pesquisa buscou, nesse sentido, 

compreender a dimensão das questões que envolvem a construção das identidades 

profissionais dos professores de inglês em suas relações, no cotidiano das reuniões, tendo 

como princípio primeiro para essa análise seus discursos.  

As identidades assumem a condição de voláteis, fluidas, estáveis, em pleno processo 

constante de construção, assim como é próprio das identidades do mundo pós-moderno 

(RAJAGOPALAN, 2003; HALL, 2006; BAUMAN, 2005). Entendemos, daí, que o ensino e a 

aprendizagem de línguas é parte integrante de um processo amplo de redefinição de 

identidades, que as línguas expressam as identidades de seus falantes e quem aprende e ensina 

outros idiomas redefine sua própria identidade (RAJAGOPALAN, 2003).  

A escola é apontada nesse contexto como um dos espaços institucionais mais 

significativos para a construção identitária dos sujeitos que nela atuam (MOITA LOPES, 

2002a).  No espaço da escola, o professor, desde o início de sua carreira e ao longo dela, 
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empenha-se para delinear em si mesmo o seu perfil e papel profissional. Esse processo requer 

a construção e a ressignificação de uma identidade profissional que seja socialmente 

legitimada, diante de si mesmos e dos outros. Durante o processo de investigação, 

mantivemos firme o propósito de acompanhar os professores, nos diálogos cotidianos das 

reuniões de planejamento ACs, em suas atitudes, gestos, posturas diante das discussões, seus 

pontos de vista sobre os assuntos, buscando compreender, em cada ação desenvolvida, como 

as construções identitárias se concretizavam e como eram significadas e apropriadas pelos 

participantes.  

Dizer que estamos envolvidos em processos constantes de construção da nossa 

identidade profissional não implica a ideia de que estamos impossibilitados de desempenhar 

nossos papeis e desenvolvermos nossas atividades profissionais ou, ainda, que apresentamos 

alguma limitação ou falha para isso. Pelo contrário, significa que, ao interagirmos com nossos 

discursos, nas diferentes esferas sociais, estamos nos construindo mutuamente e significando 

o mundo, no sentido da mudança para o crescimento mútuo, que traz consigo a reflexão. 

O que este estudo demonstra, em relação aos processos dinâmicos de (des)-(re)-(co) 

construções discursivas das identidades dos professores de inglês, tomando por base os 

princípios da teoria/análise dialógica do discurso, é que: 

(1) - A análise dos enunciados escritos, falados e demonstrados revela que 

as relações dialógicas, no ambiente das reuniões de ACs, mobilizam as 

escolhas linguístico-discursivas dos professores, as quais apontam para o 

movimento da mudança e a  tomada de posição axiológica. 

 

Tomamos como exemplo, para ilustrar este achado de pesquisa, o momento da leitura 

da Narrativa 14 com o grupo de professores. Ao final da leitura, muitas vozes repetiam 

simultaneamente que aquela era a sua própria história. Os diálogos foram sendo tecidos 

tomando como base a história do “outro” da narrativa, presente em muitos outros presentes 

ali. O discurso da narrativa motivou e influenciou variados discursos e narrativas na sala. 

 Diante disso, as escolhas linguístico-discursivas marcaram as falas sobre a 

problemática que envolve o ensino público; as crenças sobre o ensino/aprendizagem de 

inglês; as questões que envolvem a formação acadêmica do professor de língua estrangeira, 

dentre outros. Os discursos circulantes em torno da formação, da valorização profissional, da 

defesa pela área e pela disciplina, da necessidade de atualização profissional, da preocupação 

com a formação social dos alunos, a resposta às crenças que descaracterizam o ensino, o 

professor e o aluno de inglês na escola pública, dentre outros temas mais, marcam a tomada 

de posição axiológica dos professores. 
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(2) - A dinamicidade intrínseca aos enunciados concretos revelam-se pelo 

acesso dos professores à sua memória discursiva, quando se orientam 

pelo já dito; quando antecipam a resposta do outro e quando articulam 

diferentes vozes sociais.  

 

Nos enunciados construídos em torno da formação profissional, analisados a partir das 

respostas dos professores aos questionários, verificamos um movimento de construção sobre o 

já dito. As vozes da sociedade, da comunidade acadêmica, das teorias, isto é, “os outros” 

surgem da memória discursiva para serem ressignificados. As marcas linguístico-discursivas 

que destacaram a importância do conhecimento para a prática, do conhecimento para a 

posição social e do conhecimento para a orientação de mudança, refletem a assimilação, a 

reelaboração e o reacentuamento das vozes sociais. 

 

(3) - Os enunciados realizam, pelo processo de referenciação, operações que 

refletem (apontando as realidades externas à esfera escolar) e refratam 

(significam e interpretam os diversos discursos circulantes no ambiente 

das reuniões). 

 

Esse achado de pesquisa refletiu a própria postura dos professores perante a 

comunidade, ao se apresentarem como profissionais de ensino de língua inglesa. Os seus 

discursos revelaram uma tomada de posição e uma postura de defesa da profissão. A forma 

como se justificam na sociedade e defendem a área de língua inglesa são vistas, aqui, como 

operações de reflexão e refração. As experiências individuais e coletivas do grupo foram 

interpretadas e compartilhadas, tornando-se dentro do próprio grupo uma única voz, em 

muitas outras. No contexto das escolas e da secretaria de educação, as muitas vozes, 

articuladas, têm poder para transformação.      

 

(4) - As escolhas linguístico-discursivas revelam a forma de moldar os 

enunciados no sentido da significação e apropriação da palavra do outro. 

A interiorização da palavra alheia impulsiona o processo de 

compreensão responsiva. 

 

Bakhtin (2010a) diz que nós moldamos o nosso discurso, orientando-nos para uma 

possível resposta, de um possível interlocutor, o nosso destinatário. Os resultados mostram 

que as escolhas discursivas dos professores não foram um processo aleatório. Elas tiveram 

uma finalidade e orientaram-se para isso. A apropriação dos discursos alheios mostra que eles 

também foram ressignificados, de acordo com o centro de interesses de cada um. As 
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representações que deram base à análise dos enunciados, revelando o pensamento dos 

professores (em torno de sua formação, de seu perfil e papel de profissional e de sua 

identidade de falante da língua inglesa) são um achado de pesquisa que mostram as 

significações e apropriações da palavra alheia. No contexto das reuniões, a própria presença 

do pesquisador impulsiona o processo de compreensão responsivo dos professores em suas 

assimilações, reacentuamentos e reelaborações diante de alguém que não pertence àquele 

grupo, nem faz parte de sua convivência diária.           

Entendemos que os diálogos realizados no ambiente discursivo das reuniões 

pedagógicas impulsionam os processos de (des)-(re)-(co) construções identitárias, pois nos 

discursos uns dos outros eles justificam suas dificuldades, buscam compreensão e apoio para 

lidar com as situações do dia a dia da sala de aula, resistem às determinações que vêm de 

forma impositiva, criticam as políticas públicas, e outras tantas posturas, fundadas na palavra. 

É verdade que muitos dos enunciados agora só sobrevivem na memória discursiva da 

pesquisadora, como comunicação imediata. Por isso, à pesquisadora é permitido representa-

los, pontuando com cuidado como os discursos se orientam: de sua posição exotópica, 

orientam-se para a mudança, para a necessidade de crescimento intelectual, para a valorização 

do profissional de língua inglesa que tenha sua aula respeitada, sua figura de professor 

respeitada, seus alunos respeitados.  

A vida do enunciado e sua dinamicidade representam a vida de cada um. Os processos 

de construções identitárias são reais e se manifestam na vida da palavra, assim como seus 

sujeitos também se manifestam. Os resultados a que chegamos nesta análise revelam a 

necessidade de reflexão diante das questões que envolvem o pensar sobre o professor de 

inglês como profissional, como os outros de diferentes áreas, cada qual com suas necessidades 

em nível de formação e profissionalização e, também, em nível de satisfação pelo trabalho.  

O professor tem o direito à palavra não só para falar a respeito do aluno, mas de si 

também. Ele ensina inglês e, também, aprende inglês. O profissional professor de inglês é tão 

importante na escola, quanto os profissionais professores de cada área do conhecimento, com 

sua especificidade. A necessidade expressa pelos professores de serem ouvidos quanto ao que  

trazem em suas histórias de vida mostra que os espaços da cotidianidade da escola precisam 

ser respeitados como dialógicos. Nesse sentido, a reunião de planejamento merece atenção, 

porque nela se constroem identidades. Assim como dizem Assis-Peterson e Silva (2010), por 

meio das histórias os professores constroem/desconstroem/reconstroem as diferentes formas 

de ver o mundo. Conscientizam-se de suas identidades docentes, a fim de poderem interpretar 

com mais propriedade sua participação e engajamento no mundo e em seu trabalho.   
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Acreditamos que as discussões realizadas em torno da construção das identidades 

profissionais dos professores de língua inglesa, sobre como elas estão impressas em seus 

discursos e proliferam, permitem o redirecionamento de nossos olhares para o professor e sua 

identidade profissional. Ouvi-los através de suas conversas de rotina, em um espaço de 

reunião, revela uma identidade profissional em conflitos com a própria postura diante das 

necessidades e dos desafios da contemporaneidade. Como bem explica Diamond (1991 apud 

Nóvoa, 2007 p. 16), “a construção de identidades passa sempre por um processo complexo 

graças ao qual cada um se apropria do sentido da sua história pessoal e profissional”. Por isso 

este é um processo que demanda tempo, o tempo para que as identidades se refaçam, se 

acomodem, assimilem e, depois, todo o processo novamente.     

Uma atenção maior também precisa ser dada aos encontros de planejamento como 

momentos cheios de força testemunhal (FREIRE, 2011). As reuniões, por vezes, são vistas 

como um “lugar” relegado da escola. Relegado ao esquecimento de que lá é espaço de 

construção do conhecimento intelectual do professor, construção de suas identidades sociais, 

pois seus enunciados revelam isso. Sendo assim, este trabalho contribui para a reflexão sobre 

a importância da preservação do direito do professor de se reunir para planejar, debater, 

estudar, como também para se distrair, aprender e conversar. As falas dos professores no 

ambiente de reuniões são vistas, às vezes, até pelos próprios professores, como vazias de 

sentido, que ficam somente no ambiente e não vão para a prática. A dimensão dialógica dos 

discursos precisa ser compreendida por nós, professores, que significamos, ressignificamos os 

discursos alheios, deles nos apropriamos e neles nos construímos.  

Por vezes, uma pequena palavra, uma simples expressão valorativa reserva tantos 

significados, que somente na vida do discurso ela descobre o seu sentido.  O espaço da 

reunião é, sobretudo, um espaço formativo.  

É por motivos como os que apresentamos que julgamos ser necessário repensarmos as 

parcerias entre a Escola e a Universidade, como uma forma de resgatar o diálogo entre as 

instituições e o trabalho conjunto, levando em consideração a superação de dificuldades que 

repercutem na vida da comunidade escolar e acadêmica, assim como na vida da comunidade 

em geral.    

Os resultados reforçam esta necessidade de articulação de ideias. A formação dos 

professores passa pela universidade, tais discussões no âmbito das reuniões precisam passar 

pelas escolas e das escolas às universidades e, novamente, estar de volta às escolas. Uma 

cadeia comunicativo-discursiva precisa se formar no centro de ambas as instituições, pois 

como bem postula Schmitz (1984), elas devem se fazer presentes, participantes e atuantes na 
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vida da comunidade e esta, por sua vez, se torna presente, participante e atuante na vida das 

instituições.  
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APÊNDICE A – Ofício nº 001+/2013 

 

Ofício nº 001/2013 

 

Vitória da Conquista, 08 de maio de 2013. 

 

 

Assunto: Solicitação para Execução do Trabalho de Pesquisa junto aos Professores do 

Município  

Ilmª Srª Rosemária Joazeiro  

Secretária de Educação  

 

 

Prezada Secretária de Educação, 

 

 

O universo do trabalho docente: saberes e experiências em torno da formação, práticas e 

pesquisa no âmbito da escola pública. 

 

 

O Projeto de Pesquisa intitulado SABERES E EXPERIÊNCIAS DOS 

PROFESSORES DE INGLÊS NA ESCOLA BÁSICA:  uma perspectiva dialógica das 

reuniões de ACs faz parte de uma pesquisa, cujos objetivos vão além de, simplesmente, 

conhecer os saberes e as experiências dos professores, no contexto da escola básica, no ensino 

público do município de Caetité/BA. Propõe-se, por conseguinte, a partir da colaboração do 

Departamento de Ciências Humanas – DCH/UNEB, apoiar os projetos desenvolvidos por 

esses professores em suas salas de aula, por meio de ações concretas e parcerias entre a 

universidade e a escola.  

Neste sentido, solicito do(a) caro(a) colega, sua colaboração neste projeto, que 

pretende, ousadamente, unir interesses e forças em prol do reconhecimento de ações 

pedagógicas inovadoras, que já vêm sendo desenvolvidas por muitos de nós, em nosso espaço 

de trabalho e, muitas vezes, não são “ vistas” como tal. Esclareço que as informações 

prestadas aqui serão tratadas com todo rigor científico, no intuito de preservar os informantes 

e os dados informados.  

Agradeço, imensamente, pela atenção e colaboração. 

 

Maria Amélia Sousa Lima Silva 

Professora do Curso de Letras/Inglês do DCH/UNEB  
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento 

 

Eu, _______________________________________________________________, tendo sido 

convidado(a) a participar desta pesquisa, vinculada ao Curso de Mestrado em Letras: Cultura, 

Educação e Linguagens, vinculado ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia – UESB recebi da pesquisadora Maria Amélia Sousa Lima Silva as 

seguintes informações:  

1) A pesquisa destina-se a coletar informações sobre os diálogos docentes construídos no 

contexto das reuniões de atividades complementares de Inglês. 

2)  Os dados serão gerados a partir da observação participante, de (1) questionário, (2) 

entrevista e relatos de observação.  

3) As informações obtidas através de minha participação não permitirão a identificação 

da minha pessoa, exceto aos responsáveis pelo estudo. A divulgação das informações 

em questão se dará no âmbito acadêmico. 

4) Posso desvincular minha participação da pesquisa a qualquer momento durante o 

período da coleta de dados. 

Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos e das 

responsabilidades que implicam a minha participação, concordo em participar e, por isso, 

DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO 

OBRIGADO(A). 

 

Caetité, ____________de ____________________ de 2013.   

 

___________________________________________ 

Assinatura do(a) professor(a) voluntário(a) 

 

_______________________________________________ 

Profª Maria Amélia Sousa Lima Silva – PPGCEL/UESB 

 Mestranda responsável pelo estudo 

 

_______________________________________________ 

Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima – PPGCEL/UESB 

Orientador  
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APÊNDICE C - Questionário (01)
38

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Fone: (77) 3424-8695           E-mail: ppgcel@gmail.com 
 

Caro(a) Professor(a), 

 

Este questionário é parte integrante de um projeto de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 

Letras: Cultura, Linguagens e Educação, que objetiva conhecer a opinião dos professores de inglês que 

atuam em escolas do município, nesta cidade, a respeito da constituição de sua identidade profissional. 

Esclareço que as informações prestadas aqui serão tratadas com todo rigor científico, no intuito de 

preservar os informantes e os dados informados. 

Muito obrigada por sua colaboração. 

Maria Amélia Sousa Lima Silva 

Mestranda PPGCEL/UESB 

QUESTIONÁRIO (01) 

1- Sua formação:  

2- Pós-Graduação: Sim (     ) Não (     ) 

Pós-graduado (a) em:  

3- Formação em Curso de Línguas: Sim (    ) Não (     ) Tempo de Curso:  

4- Cursos de aperfeiçoamento no Brasil ou no exterior? Sim (     ) Não (     ) Curso: 

5- Exerce outra profissão além de professor? Sim (    ) Não (  ) Qual: 

6- Na escola, ensina ou já ensinou outras disciplinas além de Inglês? Qual(ais)?  

7- Tempo de ensino:  

8-  Você tem entre: 

 

20 e 25 

anos 

25 e 30 

anos 

30 e 35 

anos 

35 e 40 

anos 

Acima de 40 

anos 

     

9- Você trabalha em uma Instituição: Pública Privada Ambas 

   

10- Tempo de formado: Em 

formação 

Entre 1 e 5 

anos 

Entre 5 e 

10 anos 

Acima de 10 anos 

    

 

 

 

                                                           
38

 Os professores P(3) e P(4) não responderam ao Questionário de nº (01), uma vez que não estiveram presentes 

na realização desta atividade, mas compareceram aos encontros seguintes e participaram das atividades. As 

professoras P(9) e P(11) preencheram o Questionário (01), mas não deram continuidade à sua participação nos 

encontros posteriores.   
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APÊNDICE D – Questionário 01 – P(1) 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Fone: (77) 3424-8695           E-mail: ppgcel@gmail.com 
 

Caro(a) Professor(a), 

 

Este questionário é parte integrante de um projeto de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 

Letras: Cultura, Linguagens e Educação, que objetiva conhecer a opinião dos professores de inglês que 

atuam em escolas do município, nesta cidade, a respeito da constituição de sua identidade profissional. 

Esclareço que as informações prestadas aqui serão tratadas com todo rigor científico, no intuito de 

preservar os informantes e os dados informados. 

Muito obrigada por sua colaboração. 

Maria Amélia Sousa Lima Silva 

Mestranda PPGCEL/UESB 

QUESTIONÁRIO (01) 

1- Sua formação: Superior – Letras com Português, Inglês e Literaturas. 

2- Pós-Graduação: Sim ( x ) Não (     )  

Pós-graduado(a) em: Linguística Aplicada  à Língua Inglesa. 

3- Formação em Curso de Línguas: Sim ( x ) Não (     ) 

Tempo de Curso: 1740 h (acumuladas). 

4- Cursos de aperfeiçoamento no Brasil ou no exterior? Sim (     ) Não (     ) 

Curso: Formação continuada pelo IAT, curso NEC, CCAA e videoconferências. 

5- Exerce outra profissão além de professor? Sim (     ) Não ( x ) Qual: 

6- Na escola, ensina ou já ensinou outras disciplinas além de Inglês? Qual(ais)?  

Escola Municipal Zelinda Carvalho Teixeira e Colégio Estadual Tereza Borges de Cerqueira.   

7- Tempo de ensino: 19 anos. 

8-  Sua idade está 

entre: 

 

20 e 25  

anos 

25 e 30 

anos 

30 e 35 

 anos 

35 e 40 

anos 

x 

Acima de 40 anos 

9- Você trabalha em uma 

Instituição: 

Pública Privada Ambas 

x   

10- Tempo de 

formado: 

Em 

formação 

Entre 1 e 5 

anos 

Entre 5 e 

10 anos 

Acima de 10 anos 

   x 
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APÊNDICE E – Questionário 01 – P(2)  

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Fone: (77) 3424-8695           E-mail: ppgcel@gmail.com 
 

Caro(a) Professor(a), 

 

Este questionário é parte integrante de um projeto de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Letras: 

Cultura, Linguagens e Educação, que objetiva conhecer a opinião dos professores de inglês que atuam em 

escolas do município, nesta cidade, a respeito da constituição de sua identidade profissional. Esclareço 

que as informações prestadas aqui serão tratadas com todo rigor científico, no intuito de preservar os 

informantes e os dados informados. 

Muito obrigada por sua colaboração. 

Maria Amélia Sousa Lima Silva 

Mestranda PPGCEL/UESB 

QUESTIONÁRIO (01) 

1- Sua formação: Graduado em Letras com Inglês e respectivas literaturas. 

2- Pós-Graduação: Sim ( x ) Não (     )  

Pós-graduado(a) em: Língua Inglesa 

3- Formação em Curso de Línguas: Sim ( x ) Não (     ) 

Tempo de Curso:  

4- Cursos de aperfeiçoamento no Brasil ou no exterior? Sim ( x ) Não (     ) 

Curso: NEC 

5- Exerce outra profissão além de professor? Sim (     ) Não ( x ) 

Qual: 

6- Na escola, ensina ou já ensinou outras disciplinas além de Inglês? 

Qual(ais)? Estágio 

7- Tempo de ensino: 14 anos 

8-  Você tem entre: 

 

20 e 25 

anos 

25 e 30 

anos 

30 e 35 

anos 

35 e 40 

anos 

Acima de 40 

anos 

    x 

9- Você trabalha em uma Instituição: Pública Privada Ambas 

x   

10- Tempo de formado: Em 

formação 

Entre 1 e 5 

anos 

Entre 5 e 

10 anos 

Acima de 10 anos 

   x 
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APÊNDICE F – Questionário 01- P(5) 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Fone: (77) 3424-8695           E-mail: ppgcel@gmail.com 
 

 

Caro(a) Professor(a), 

 

Este questionário é parte integrante de um projeto de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em    

Letras: Cultura, Linguagens e Educação, que objetiva conhecer a opinião dos professores de inglês que 

atuam em escolas do município, nesta cidade, a respeito da constituição de sua identidade profissional. 

Esclareço que as informações prestadas aqui serão tratadas com todo rigor científico, no intuito de 

preservar os informantes e os dados informados. 

Muito obrigada por sua colaboração. 

Maria Amélia Sousa Lima Silva 

Mestranda PPGCEL/UESB 

QUESTIONÁRIO (01) 

1- Sua formação: Letras/Português, Inglês e Literaturas.  

2- Pós-Graduação: Sim ( x ) Não (     )  

Pós-graduado(a) em: Língua Estrangeira Moderna: Inglês. 

3- Formação em Curso de Línguas: Sim ( x ) Não (     ) 

Tempo de Curso:  

4- Cursos de aperfeiçoamento no Brasil ou no exterior? Sim ( x ) Não (     ) 

Curso: NEC 

5- Exerce outra profissão além de professor? Sim (     ) Não ( x ) 

Qual: 

6- Na escola, ensina ou já ensinou outras disciplinas além de Inglês? Sim 

Qual(ais)? Educação física, artes, religião e agricultura.  

7- Tempo de ensino: 

8-  Você tem entre: 

 

20 e 25 

anos 

25 e 30 

anos 

30 e 35 

anos 

35 e 40 

anos 

Acima de 40 

anos 

x     

9- Você trabalha em uma Instituição: Pública Privada Ambas 

x   

10- Tempo de formado: Em 

formação 

Entre 1 e 5 

anos 

Entre 5 e 

10 anos 

Acima de 10 anos 

   x 
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APÊNDICE G – Questionário 01 - P(6) 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Fone: (77) 3424-8695           E-mail: ppgcel@gmail.com 

 

Caro(a) Professor(a), 

 

Este questionário é parte integrante de um projeto de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em    

Letras: Cultura, Linguagens e Educação, que objetiva conhecer a opinião dos professores de inglês que 

atuam em escolas do município, nesta cidade, a respeito da constituição de sua identidade profissional. 

Esclareço que as informações prestadas aqui serão tratadas com todo rigor científico, no intuito de 

preservar os informantes e os dados informados. 

Muito obrigada por sua colaboração. 

Maria Amélia Sousa Lima Silva 

Mestranda PPGCEL/UESB 

QUESTIONÁRIO (01) 

1- Sua formação: Graduada em Letras com português, inglês e literaturas. 

2- Pós-Graduação: Sim ( x ) Não (     )  

Pós-graduado(a) em: Literatura Brasileira 

3- Formação em Curso de Línguas: Sim ( x ) Não (     ) 

Tempo de Curso: 02 anos 

4- Cursos de aperfeiçoamento no Brasil ou no exterior? Sim (x ) Não (     ) 

Curso: NEC – Núcleo de Estudos Canadenses 

Formação Continuada em Língua Inglesa – IAT/BA 

5- Exerce outra profissão além de professor? Sim (     ) Não ( x ) 

Qual: 

6- Na escola, ensina ou já ensinou outras disciplinas além de Inglês? Não 

Qual(ais)?  

7- Tempo de ensino: 14 anos 

8-  Você tem entre: 

 

20 e 25 

anos 

25 e 30 

anos 

30 e 35 

anos 

35 e 40 

anos 

Acima de 40 

anos 

 x    

9- Você trabalha em uma Instituição: Pública Privada Ambas 

x   

10- Tempo de formado: Em 

formação 

Entre 1 e 5 

anos 

Entre 5 e 

10 anos 

Acima de 10 anos 

   x 
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APÊNDICE H – Questionário 01 - (P7) 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Fone: (77) 3424-8695           E-mail: ppgcel@gmail.com 
 

Caro(a) Professor(a), 

 

Este questionário é parte integrante de um projeto de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Letras: 

Cultura, Linguagens e Educação, que objetiva conhecer a opinião dos professores de inglês que atuam em 

escolas do município, nesta cidade, a respeito da constituição de sua identidade profissional. Esclareço 

que as informações prestadas aqui serão tratadas com todo rigor científico, no intuito de preservar os 

informantes e os dados informados. 

Muito obrigada por sua colaboração. 

Maria Amélia Sousa Lima Silva 

Mestranda PPGCEL/UESB 

QUESTIONÁRIO (01) 

1- Sua formação: Licenciatura em Letras com Habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa.  

2- Pós-Graduação: Sim ( x ) Não (     )  

Pós-graduado(a) em: Literatura Brasileira e Gestão da Aprendizagem. 

3- Formação em Curso de Línguas: Sim ( x ) Não (     ) 

Tempo de Curso: 02 anos. 

4- Cursos de aperfeiçoamento no Brasil ou no exterior? Sim ( x ) Não (     ) 

Curso: NEC 

5- Exerce outra profissão além de professor? Sim ( x ) Não (     ) 

Qual: Consultora Pedagógica. 

6- Na escola, ensina ou já ensinou outras disciplinas além de Inglês? Sim 

Qual(ais)? Língua Portuguesa/Redação; Filosofia/Literatura Infantil 

7- Tempo de ensino: 14 anos. 

8-  Você tem entre: 

 

20 e 25 

anos 

25 e 30 

anos 

30 e 35 

anos 

35 e 40 

anos 

Acima de 40 

anos 

  x   

9- Você trabalha em uma Instituição: Pública Privada Ambas 

x   

10- Tempo de formado: Em 

formação 

Entre 1 e 5 

anos 

Entre 5 e 

10 anos 

Acima de 10 anos 

   x 
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APÊNDICE I – Questionário 01 – P(8) 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Fone: (77) 3424-8695           E-mail: ppgcel@gmail.com 
 

Caro(a) Professor(a), 

 

Este questionário é parte integrante de um projeto de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Letras: 

Cultura, Linguagens e Educação, que objetiva conhecer a opinião dos professores de inglês que atuam em 

escolas do município, nesta cidade, a respeito da constituição de sua identidade profissional. Esclareço 

que as informações prestadas aqui serão tratadas com todo rigor científico, no intuito de preservar os 

informantes e os dados informados. 

Muito obrigada por sua colaboração. 

Maria Amélia Sousa Lima Silva 

Mestranda PPGCEL/UESB 

QUESTIONÁRIO (01) 

1- Sua formação: Letras – Português/Inglês e Literaturas. 

2- Pós-Graduação: Sim ( x ) Não (     )  

Pós-graduado(a) em: Língua Inglesa 

3- Formação em Curso de Línguas: Sim ( x ) Não (     ) 

Tempo de Curso: 395 horas 

4- Cursos de aperfeiçoamento no Brasil ou no exterior? Sim ( x ) Não (     ) 

Curso: PDPI – Programa de Desenvolvimento para Professores de Inglês 

Núcleo de Estudos Canadenses - NEC 

5- Exerce outra profissão além de professor? Sim (     ) Não ( x ) 

Qual: 

6- Na escola, ensina ou já ensinou outras disciplinas além de Inglês? 

Qual(ais)? Técnicas de Redação 

7- Tempo de ensino: 11 anos 

8-  Você tem entre: 

 

20 e 25 

anos 

25 e 30 

anos 

30 e 35 

anos 

35 e 40 

anos 

Acima de 40 

anos 

   x  

9- Você trabalha em uma Instituição: Pública Privada Ambas 

 x  

10- Tempo de formado: Em 

formação 

Entre 1 e 5 

anos 

Entre 5 e 

10 anos 

Acima de 10 anos 

  x  
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APÊNDICE (J) – Questionário 01 – P(9) 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Fone: (77) 3424-8695           E-mail: ppgcel@gmail.com 
 

Caro(a) Professor(a), 

 

Este questionário é parte integrante de um projeto de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Letras: 

Cultura, Linguagens e Educação, que objetiva conhecer a opinião dos professores de inglês que atuam em 

escolas do município, nesta cidade, a respeito da constituição de sua identidade profissional. Esclareço 

que as informações prestadas aqui serão tratadas com todo rigor científico, no intuito de preservar os 

informantes e os dados informados. 

Muito obrigada por sua colaboração. 

Maria Amélia Sousa Lima Silva 

Mestranda PPGCEL/UESB 

QUESTIONÁRIO (01) 

1- Sua formação: Letras Habilitação em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Literaturas 

2- Pós-Graduação: Sim ( x ) Não (     )  

Pós-graduado(a) em: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. 

3- Formação em Curso de Línguas: Sim ( x ) Não (     ) 

Tempo de Curso: Em andamento. 

4- Cursos de aperfeiçoamento no Brasil ou no exterior? Sim (     ) Não ( x ) 

Curso:  

5- Exerce outra profissão além de professor? Sim (     ) Não ( x ) 

Qual: 

6- Na escola, ensina ou já ensinou outras disciplinas além de Inglês? 

Qual(ais)? Ensino Religioso, Redação, Língua Portuguesa e Artes. 

7- Tempo de ensino: 

8-  Você tem entre: 

 

20 e 25 

anos 

25 e 30 

anos 

30 e 35 

anos 

35 e 40 

anos 

Acima de 40 

anos 

 x    

9- Você trabalha em uma Instituição: Pública Privada Ambas 

x   

10- Tempo de formado: Em 

formação 

Entre 1 e 5 

anos 

Entre 5 e 

10 anos 

Acima de 10 anos 

x    
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APÊNDICE K – Questionário 01 – P(10) 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Fone: (77) 3424-8695           E-mail: ppgcel@gmail.com 
 

Caro(a) Professor(a), 

 

Este questionário é parte integrante de um projeto de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Letras: 

Cultura, Linguagens e Educação, que objetiva conhecer a opinião dos professores de inglês que atuam em 

escolas do município, nesta cidade, a respeito da constituição de sua identidade profissional. Esclareço 

que as informações prestadas aqui serão tratadas com todo rigor científico, no intuito de preservar os 

informantes e os dados informados. 

Muito obrigada por sua colaboração. 

Maria Amélia Sousa Lima Silva 

Mestranda PPGCEL/UESB 

QUESTIONÁRIO (01)  

1- Sua formação: Letras com Habilitação em Línguas Vernáculas e Inglesa e respectivas Literaturas 

2- Pós-Graduação: Sim ( x ) Não (     )  

Pós-graduado(a) em: Língua e Linguística 

3- Formação em Curso de Línguas: Sim (     ) Não ( x ) 

Tempo de Curso:  

4- Cursos de aperfeiçoamento no Brasil ou no exterior? Sim (     ) Não ( x ) 

Curso:  

5- Exerce outra profissão além de professor? Sim (     ) Não ( x ) 

Qual: 

6- Na escola, ensina ou já ensinou outras disciplinas além de Inglês? 

Qual(ais)? Artes e Ensino Religioso 

7- Tempo de ensino: 30 anos 

8-  Você tem entre: 

 

20 e 25 

anos 

25 e 30 

anos 

30 e 35 

anos 

35 e 40 

anos 

Acima de 40 

anos 

    x 

9- Você trabalha em uma Instituição: Pública Privada Ambas 

x x  

10- Tempo de formado: Em 

formação 

Entre 1 e 5 

anos 

Entre 5 e 

10 anos 

Acima de 10 anos 

   x 
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APÊNDICE L – Questionário (01) – P(11)  

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Fone: (77) 3424-8695           E-mail: ppgcel@gmail.com 

 

Caro(a) Professor(a), 

 

Este questionário é parte integrante de um projeto de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Letras: 

Cultura, Linguagens e Educação, que objetiva conhecer a opinião dos professores de inglês que atuam em 

escolas do município, nesta cidade, a respeito da constituição de sua identidade profissional. Esclareço 

que as informações prestadas aqui serão tratadas com todo rigor científico, no intuito de preservar os 

informantes e os dados informados. 

Muito obrigada por sua colaboração. 

Maria Amélia Sousa Lima Silva 

Mestranda PPGCEL/UESB 

QUESTIONÁRIO (01) 

1- Sua formação: Licenciatura em Letras com Habilitação em Língua Inglesa. 

2- Pós-Graduação: Sim (     ) Não ( x )  

Pós-graduado(a) em:  

3- Formação em Curso de Línguas: Sim (     ) Não ( x ) 

Tempo de Curso:  

4- Cursos de aperfeiçoamento no Brasil ou no exterior? Sim (     ) Não ( x ) 

Curso:  

5- Exerce outra profissão além de professor? Sim (     ) Não ( x ) 

Qual: 

6- Na escola, ensina ou já ensinou outras disciplinas além de Inglês? Sim. 

Qual(ais)? Redação, Educação Religiosa, HAB e Artes. 

7- Tempo de ensino: 02 anos 

8-  Você tem entre: 

 

20 e 25 

anos 

25 e 30 

anos 

30 e 35 

anos 

35 e 40 

anos 

Acima de 40 

anos 

 x    

9- Você trabalha em uma Instituição: Pública Privada Ambas 

x   

10- Tempo de formado: Em 

formação 

Entre 1 e 5 

anos 

Entre 5 e 

10 anos 

Acima de 10 anos 

x    
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APÊNDICE M – Questionário 01 – (CO)  

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Fone: (77) 3424-8695           E-mail: ppgcel@gmail.com 
 

Caro(a) Professor(a), 

Este questionário é parte integrante de um projeto de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Letras: 

Cultura, Linguagens e Educação, que objetiva conhecer a opinião dos professores de inglês que atuam em 

escolas do município, nesta cidade, a respeito da constituição de sua identidade profissional. Esclareço 

que as informações prestadas aqui serão tratadas com todo rigor científico, no intuito de preservar os 

informantes e os dados informados. 

Muito obrigada por sua colaboração. 

Maria Amélia Sousa Lima Silva 

Mestranda PPGCEL/UESB 

QUESTIONÁRIO (01)                  

1- Sua formação: Letras com Português, Inglês e Literaturas. 

2- Pós-Graduação: Sim ( x ) Não (     )  

Pós-graduado(a) em: Literatura Brasileira 

3- Formação em Curso de Línguas: Sim ( x ) Não (     ) 

Tempo de Curso: 01 ano 

4- Cursos de aperfeiçoamento no Brasil ou no exterior? Sim (     ) Não ( x ) 

Curso:  

5- Exerce outra profissão além de professor? Sim (     ) Não ( x ) 

Qual: 

6- Na escola, ensina ou já ensinou outras disciplinas além de Inglês? 

Qual(ais)? No momento estou na Coordenação Pedagógica, porém em outros momentos trabalhei 

com outras disciplinas. 

7- Tempo de ensino: 20 anos 

 

8-  Você tem entre: 

 

20 e 25 

anos 

25 e 30 

anos 

30 e 35 

anos 

35 e 40 

anos 

Acima de 40 

anos 

   x  

9- Você trabalha em uma Instituição: Pública Privada Ambas 

x   

10- Tempo de formado: Em 

formação 

Entre 1 e 5 

anos 

Entre 5 e 

10 anos 

Acima de 10 anos 

   x 
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APÊNDICE N – Questionário (02) 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Fone: (77) 3424-8695           E-mail: ppgcel@gmail.com 

 

Caro(a) Professor(a), 

 

Este questionário contem somente questões abertas e é parte integrante de um projeto de 

pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Linguagens e Educação, que 

objetiva conhecer a opinião dos professores de inglês que atuam em escolas do município, 

nesta cidade, a respeito da constituição de sua identidade profissional. Esclareço que as 

informações prestadas aqui serão tratadas com todo rigor científico, no intuito de preservar os 

informantes e os dados informados. 

Muito obrigada por sua colaboração. 

Maria Amélia Sousa Lima Silva 

Mestranda PPGCEL/UESB 

 

 

QUESTIONÁRIO (0 2) 

 

A) Em sua opinião, qual é o perfil do profissional de ensino de língua estrangeira, 

especificamente, de língua inglesa, que a escola brasileira deseja e precisa? 

 

B) Como você se vê enquanto professor de inglês na sociedade brasileira? 

 

C) O quanto sua formação contribui (ou não) para essa visão de si mesmo(a) perante a 

sociedade? 

 

D) Em seu ponto de vista, quais seriam as atribuições do professor de inglês, considerando 

os acontecimentos, as exigências e as necessidades recentes em nossa realidade 

brasileira?  

 

E) Em que sentido você acredita que as discussões realizadas no contexto das reuniões de 

AC contribuem para a constituição de sua identidade profissional de professor de inglês?    
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APÊNDICE O – Questionário 02 – P1 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Fone: (77) 3424-8695           E-mail: ppgcel@gmail.com 

 

Caro(a) Professor(a), 

 

Este questionário anônimo é parte integrante de um projeto de pesquisa do Programa de Pós-

Graduação em Letras: Cultura, Linguagens e Educação, que objetiva conhecer a opinião dos 

professores de inglês a respeito da constituição de sua identidade profissional. 

Muito obrigada por sua colaboração, 

Maria Amélia Sousa Lima Silva 

Mestranda PPGCEL/UESB 

 

 

QUESTIONÁRIO (02) 

 

F) Em sua opinião, qual é o perfil do profissional de ensino de língua estrangeira, 

especificamente, de língua inglesa, que a escola brasileira deseja e precisa? 

 

 O perfil do profissional de Língua Inglês hoje é um perfil de busca pela formação 

continuada, pelo aperfeiçoamento porque a sociedade brasileira se tornou mais 

exigente, portanto, o professor de Inglês despertou essa consciência de que seu 

aluno deve estar inserido nessa sociedade. O que a escola brasileira precisa é 

exatamente essa identidade de trabalhar a Língua Inglesa visando o 

desenvolvimento amplo do aluno, estudante e aprendiz de Língua Inglesa. 

 

G) Como você se vê enquanto professor de inglês na sociedade brasileira? 

 

 Me vejo bem melhor hoje do que há algum tempo (cinco ou dez anos) no sentido 

de conhecimento e estudo mesmo. A sociedade brasileira, atualmente, está mais 

seleta, por isso o meu público (alunos) devem se preparar para viver dessa forma e 

nessa sociedade, é claro que como escola pública e de zona rural tudo fica mais 

restrito, difícil, mas dentro do possível, eu mesmo levo o material que vou utilizar 
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em minhas aulas. Gostaria de ter mais tempo para me dedicar mais ao preparo 

dessas aulas. 

 

H) O quanto sua formação contribui (ou não) para essa visão de si mesmo(a) perante a 

sociedade? 

 

 Minha formação inicial pouco contribui para o meu desenvolvimento e vivência 

na sociedade no que se refere a minha atuação, porém, os cursos de formação 

continuada tem me dado respaldo maior para minha atuação. 

 

I) Em seu ponto de vista, quais seriam as atribuições do professor de inglês, considerando 

os acontecimentos, as exigências e as necessidades recentes em nossa realidade 

brasileira?  

 

 Em primeiro lugar, aproveitando o momento da copa do mundo de 2014 no 

Brasil, o professor de Inglês deve focar num vocabulário específico, formas de 

atendimento a um público estrangeiro, informações diversas. Em segundo lugar, 

relacionar o ensino de Língua Inglesa com transações comerciais, turismo, área 

médica, estrangeirismo... 

 

J) Em que sentido você acredita que as discussões realizadas no contexto das reuniões de 

AC contribuem para a constituição e (re)constituição de sua identidade profissional de 

professor de inglês? 

 

 Essas discussões nos leva a repensar nossas práticas e ações no cotidiano de sala 

de aula; identificar problemas e buscar soluções; é um momento de troca de 

experiências... 
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APÊNDICE P – Questionário 02 - P(2) 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Fone: (77) 3424-8695           E-mail: ppgcel@gmail.com 

 

 

Caro(a) Professor(a), 

 

Este questionário anônimo é parte integrante de um projeto de pesquisa do Programa de 

Pós-Graduação em Letras: Cultura, Linguagens e Educação, que objetiva conhecer a 

opinião dos professores de inglês a respeito da constituição de sua identidade 

profissional. 

Muito obrigada por sua colaboração, 

Maria Amélia Sousa Lima Silva 

Mestranda PPGCEL/UESB 

 

 

QUESTIONÁRIO 2 

 

A) Em sua opinião, qual é o perfil do profissional de ensino de língua estrangeira, 

especificamente, de língua inglesa, que a escola brasileira deseja e precisa? 

 

 Um professor que possua materiais (livros, dvds, data show...) à sua disposição 

para o mesmo se aprimorar e consequentemente utilizar os referidos meios acima 

em seu quotidiano. Também há uma necessidade de que o mesmo tenha um 

salário suficiente para sua subsistência implicando em uma carga horária leve para 

que o mesmo encontre tempo para sua melhora como profissional. 

 

B) Como você se vê enquanto professor de inglês na sociedade brasileira? 

 

 Às vezes vemos o reconhecimento dos alunos quando os mesmos estão em uma 

instância alta na vida profissional do mesmo: só nessas e em outras ocasiões 

similares que observa que você preparou bem em algo de importância para sua 
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vida. A sociedade em si nos vê razoavelmente bem (os mais idosos e menos 

afortunados).  

 

C) O quanto sua formação contribui (ou não) para essa visão de si mesmo(a) perante a 

sociedade? 

 Como dito antes e resumindo agora: a minha posição como professor e nível 

“universitário” é observada e elogiada por pessoas as quais são idosas 

(reconhecem o esforço do estudo) e pessoas as quais não foram além como eu. 

 

D) Em seu ponto de vista, quais seriam as atribuições do professor de inglês, 

considerando os acontecimentos, as exigências e as necessidades recentes em nossa 

realidade brasileira?  

 

 Dar, no mínimo ao aluno as habilidades de ler e escrever suas ideias na língua 

estrangeira em aquisição. 

 

K) Em que sentido você acredita que as discussões realizadas no contexto das reuniões de 

AC contribuem para a constituição e (re)constituição de sua identidade profissional de 

professor de inglês? 

 

 Uma forma de pensar e discutir o trabalho que estamos praticando em sala de aula 

e somar a isso as atividades dos colegas que dão certo. 
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APÊNDICE Q – Questionário 02 – P(3) 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Fone: (77) 3424-8695           E-mail: ppgcel@gmail.com 

 

 

Caro(a) Professor(a), 

 

Este questionário anônimo é parte integrante de um projeto de pesquisa do Programa de 

Pós-Graduação em Letras: Cultura, Linguagens e Educação, que objetiva conhecer a 

opinião dos professores de inglês a respeito da constituição de sua identidade 

profissional. 

Muito obrigada por sua colaboração, 

Maria Amélia Sousa Lima Silva 

Mestranda PPGCEL/UESB 

 

 

QUESTIONÁRIO 2 

 

A) Em sua opinião, qual é o perfil do profissional de ensino de língua estrangeira, 

especificamente, de língua inglesa, que a escola brasileira deseja e precisa? 

 A escola brasileira precisa e deseja profissionais que despertam o interesse do 

aluno, profissionais esses que realmente mostre a importância de se aprender uma 

língua estrangeira de modo lúdico, usando a oralidade e também a gramática que 

não tem como deixá-la tão distante. Professores que recebam um salário 

equivalente ao que trabalham e que lecionem somente na área de graduação e 

especialização. 

 

B) Como você se vê enquanto professor de inglês na sociedade brasileira? 

 Professor de Inglês já foi muito desvalorizado, mas hoje eu vejo que as 

oportunidades estão melhores, as aulas de inglês estão sendo vistas realmente 

como aulas. Sabemos que o professor de inglês pode ter a carga horária na escola 

e não pode ter outros trabalhos devido a carga horária extensa. Eu tento transferir 

todo amor que tenho pela língua aos meus alunos de modo que eles possam 
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perceber que podem usá-la independente de ir a outros países. Eu preciso saber 

que faço a minha parte para que as aulas não fiquem chatas e para ganhar a 

confiança dos alunos. Eles precisam perceber que a aula de Inglês não é menos 

importante que as outras disciplinas. 

    

 

C) O quanto sua formação contribui (ou não) para essa visão de si mesmo(a) perante a 

sociedade? 

 A minha formação contribui pelo fato de saber que eu posso está ali 

desenvolvendo o meu trabalho e colocando em prática as teorias aprendidas. Mas, 

o que de fato contribui é a vontade de mudar a forma de como as aulas de língua 

inglesa eram ministradas. 

  

D) Em seu ponto de vista, quais seriam as atribuições do professor de inglês, 

considerando os acontecimentos, as exigências e as necessidades recentes em nossa 

realidade brasileira?  

 

 Em primeiro lugar, Aproveitando o momento da Copa do Mundo de 2014, o 

professor deve trabalhar o vocabulário mais específico como: formas de 

atendimento, informações diversas. Em segundo lugar, relacionar o ensino da 

língua inglesa com as transações comerciais, turismo, área médica, 

estrangeirismos... 

 

E) Em que sentido você acredita que as discussões realizadas no contexto das reuniões de 

AC contribuem para a constituição e (re)constituição de sua identidade profissional de 

professor de inglês? 

 

 As discussões são muito benéficas, pois expomos nossas angústias, percebemos 

que os problemas são os mesmos. Identificamos soluções juntos e tentamos 

resolver os problemas mesmo sabendo que cada escola é diferente. 
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APÊNDICE R – Questionário 02 - P (4)  

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Fone: (77) 3424-8695           E-mail: ppgcel@gmail.com 

 

 

Caro(a) Professor(a), 

 

Este questionário anônimo é parte integrante de um projeto de pesquisa do Programa de 

Pós-Graduação em Letras: Cultura, Linguagens e Educação, que objetiva conhecer a 

opinião dos professores de inglês a respeito da constituição de sua identidade 

profissional. 

Muito obrigada por sua colaboração, 

Maria Amélia Sousa Lima Silva 

Mestranda PPGCEL/UESB 

 

 

QUESTIONÁRIO 2 

 

A) Em sua opinião, qual é o perfil do profissional de ensino de língua estrangeira, 

especificamente, de língua inglesa, que a escola brasileira deseja e precisa? 

 

 Muitas vezes a escola brasileira deseja um profissional que apenas ocupe o lugar 

de professor de inglês que assume a disciplina para completar sua carga horária, 

mas o que ela realmente precisa, é de um profissional capacitado e comprometido 

com este componente e com os alunos para que verdadeiramente ensine a língua 

inglesa. 

 

B) Como você se vê enquanto professor de inglês na sociedade brasileira? 

 

 O professor de inglês deve estar consciente de seu papel: tratar o ensino da língua 

como ela é, trabalhando as habilidades necessárias para que o aluno alcance a 

língua alvo. Nestas condições, procuro ajudar meus alunos a desenvolver as 
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habilidades de escuta, fala, leitura e escrita, para que não fiquem “deficientes” em 

nenhuma delas. 

 

C) O quanto sua formação contribui (ou não) para essa visão de si mesmo(a) perante a 

sociedade? 

 

 Minha formação contribui bastante, pois sou resultado dela, e procuro repassar 

para a sociedade o que aprendi. 

 

D)  Em seu ponto de vista, quais seriam as atribuições do professor de inglês, 

considerando os acontecimentos, as exigências e as necessidades recentes em nossa 

realidade brasileira?  

 

 O professor precisa estar atualizado para atender às necessidades dos seus alunos. 

Ele deve estar consciente de que precisa saber para poder ensinar. 

 

E) Em que sentido você acredita que as discussões realizadas no contexto das reuniões 

de AC contribuem para a constituição e (re)constituição de sua identidade profissional 

de professor de inglês? 

 

 A troca de experiências enriquece a constituição da nossa identidade; o AC é um 

espaço que contribui bastante para este enriquecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 

APÊNDICE S – Questionário 02 – (CO) 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Fone: (77) 3424-8695           E-mail: ppgcel@gmail.com 

 

 

Caro(a) Professor(a), 

 

Este questionário anônimo é parte integrante de um projeto de pesquisa do Programa de 

Pós-Graduação em Letras: Cultura, Linguagens e Educação, que objetiva conhecer a 

opinião dos professores de inglês a respeito da constituição de sua identidade 

profissional. 

Muito obrigada por sua colaboração, 

Maria Amélia Sousa Lima Silva 

Mestranda PPGCEL/UESB 

 

 

QUESTIONÁRIO 2 

 

A) Em sua opinião, qual é o perfil do profissional de ensino de língua estrangeira, 

especificamente, de língua inglesa, que a escola brasileira deseja e precisa? 

 

 Pensando na qualidade da educação nos dias atuais, percebe-se que o trabalho 

com a língua inglesa vem tomando um espaço, que até então era “inexistente”. 

Com as mudanças ocorridas em currículos, o profissional graduado para trabalhar 

com a língua inglesa vem com metodologias, conhecimentos, competências e 

habilidades específicas bem mais adequadas ao ensino da língua. Acredito que, o 

profissional de hoje se apresenta mais como “profissional da língua inglesa”. 

 

B) Como você se vê enquanto professor de inglês na sociedade brasileira? 

 

 Diante da minha experiência em “professor de inglês”, sinto-me perdida, devido à 

forma como “aprendi” não condiz com o que realmente deve-se ensinar. Portanto, 



169 
 

como professora, não atuante busco incentivar e mostrar a importância em 

aprender e fazer parte do mundo da língua inglesa.    

 

C) O quanto sua formação contribui (ou não) para essa visão de si mesmo(a) perante a 

sociedade? 

 

 Contribui para minha percepção em saber, hoje, que temos várias formas de se 

aprender em inglês. 

D) Em seu ponto de vista, quais seriam as atribuições do professor de inglês, 

considerando os acontecimentos, as exigências e as necessidades recentes em nossa 

realidade brasileira?  

 

 Ser dinâmico, ter conhecimento na língua, tanto na oralidade, quanto na escrita 

(gramática). E acima de tudo acreditar no trabalho que é desenvolvido. 

 

E) Em que sentido você acredita que as discussões realizadas no contexto das reuniões de 

AC contribuem para a constituição e (re)constituição de sua identidade profissional de 

professor de inglês? 

 

 Vejo esse momento como uma troca de experiências, de suporte para reencontro 

do profissional com seu trabalho em sala de aula. 
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APÊNDICE T – QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA (01)
39

 

 

 

 

1- Quem é (nome do professor) pessoa e (nome do professor) profissional? 

 

2- O que você diria que é ser professor no Brasil? E em nossa região? 

 

3- Os seus saberes e suas experiências dialogam com os saberes e experiências dos 

colegas da escola? E no ambiente das reuniões de planejamento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Para fins de análise somente o conteúdo da primeira questão foi tomado, tendo em vista a grande quantidade 

de material produzido e a escassez de tempo para realizá-la. Reconhece-se, contudo, que as respostas à primeira 

questão contemplam, em grande parte, as discussões abordadas no capítulo.   
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APÊNDICE U – TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DA ENTREVISTA (01)
40

  

 

 
1:(P1) – Ai ...: é difícil ...: (risos). É tão difícil falar da gente. Como pessoa, 

eu sou assim muito paciente e ...: acredito demais nas outras pessoas, né? 

Acho que eu acredito muito e acabo me decepcionando muitas vezes, né, 

porque não é em todo mundo que a gente pode confiar ...: né, colocar a nossa 

confiança. E como profissional eu, também, tenho esse sonho...; eu sou 

assim, muito sonhadora, né? Acredito nos meus alunos, eu gosto de ser 

amiga deles, gosto muito de compartilhar, assim, algum problema ...: ou ...: 

algum sucesso, né? ...: eu gosto. Eu sou amiga deles e ...: é ...: eu gosto de 

fazer isso.  

 

2:P2) – Olha, eu como pessoa e como profissional eu misturo muito as 

coisas assim... :eu sou muito pessoa na sala de aula e sou muito profissional 

como pessoa, porque ...: tipo assim, meu tempo mais em casa, por exemplo, 

às vezes no banho, de repente, uma coisa que eu vou fazer amanhã, uma 

dinâmica, uma atividade, então, assim ...: eu sou muito mesclada, 

profissional/pessoa ...: talvez eu tenho até que dá uma separada, né? (risos). 

Por enquanto, eu não estou conseguindo, ainda...: 

 

3:(P3) – ((Repete o próprio nome)) pessoa é ...: Profissional, primeiro. 

((Repete o próprio nome)), como eu sou ...: eu sou, assim, aquela pessoa 

metódica ...: muito assim ...: me preocupo muito ...: às vezes até demais. Sou 

aquela pessoa muito ...: que quer cumprir as coisas ... se preocupa muito. Já 

((repete o próprio nome)) pessoa ...: eu acho que ...: às vezes, me esqueço 

um pouco de mim ((risos)). É isso...: não tenho muito pra definir, não.  

 

4:(P4) – ...: certo ((repete o próprio nome)) como pessoa, é uma pessoa 

descontraída, é responsável, exigente e ...: amiga de todo mundo, pelo 

menos, pensa ser e como profissional é uma profissional séria, mas também 

é amiga de seus alunos...: agora...: com muitas dificuldades, como todo 

mundo eu acho que tem na educação, né? ...: porque a escola agora é 

responsável muitas vezes, pelo aluno e pela família do aluno, então a gente 

fica um pouco perdido nesse campo educacional, né? ...: mas é isso. 

((Risos)).  

5:(P5) – Como pessoa eu sou assim, uma pessoa bastante família, gosto                                

muito de minha família, é ...: busco ...:  (XXX), infelizmente, hoje em dia o 

pessoal está muito ligado ao dia a dia ...: a vida particular, mas eu procuro o 

máximo, possível, estar envolvido. O que minha avó materna fazia, o que 

minha avó paterna fazia, também, que é um exemplo pra mim e, 

infelizmente, hoje a gente perdeu isso aí. O ((repete o próprio nome)) como 

profissional confesso que eu me preocupo bastante com a minha clientela. Já 

cheguei a um tempo ...: já tenho vinte e um anos que eu trabalho ...: é ...: já 

cheguei a um tempo de considerar meus alunos como assim ...: como meus 

filhos...: antes até de eu ter meus próprios filhos. Então, ((repete o próprio 

nome)) profissional é assim ...: eu tento me aperfeiçoar para poder passar o 

melhor para os meus alunos e sempre assim ...: eu procuro ...: é ...: passar 

uma amizade, dentro e fora da sala de aula.       

 

                                                           
40

 Participaram desta entrevista os professores (P1), (P2), (P3), (P4), (P5), (P6), (P7), a coordenadora pedagógica 

(CO) e a pesquisadora.      
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6:(P6) – Olha, ((repete o próprio nome)) profissional e ((repete o próprio 

nome)) pessoa é um casamento perfeito. Pessoa, porque eu sou filha de 

professores e irmã de professores. Nossa casa parece (XXX) parece uma sala 

de AC e ...: não tem como eu deixar de dizer que eu faço, também, o que 

faço, por amor. Não sou professora por um acaso. Defino-me como 

profissional como uma pessoa que busca qualidade acima de tudo o que faço 

e que não me contento só com o que está ao meu alcance ..: eu procuro 

sempre algo que seja um pouco mais além... sair do lugar comum e procurar 

fazer algo melhor por mim e por meus alunos. E como pessoa isso me 

completa, isso me satisfaz, eu me sinto realizada com meu trabalho, com 

aquilo que faço e tenho certeza que não seria, talvez, tão boa profissional se 

não estivesse fazendo o que eu faço.  

 

7:(P7) – Quem sou eu ....: Eu sou ((repete o próprio nome)), cidadão ((repete 

o próprio nome)), que a princípio concluiu o curso técnico em agropecuária e 

...: por força do destino ...: por influência da avó e da mãe que foram 

professoras ...: minha mãe é professora aposentada e minha avó, já falecida, 

atuou na escola normal, na antiga escola normal de ((nome da cidade)), ...: 

tomei gosto, fiz o curso de Letras e tomei gosto ...: assumi a causa. Então, eu 

sou o professor ((repete o próprio nome)), licenciado em Letras com Inglês e 

especializado em Língua Inglesa. Atuo como professor ...: na área, né ...: sou 

um professor do Estado ...: Trabalho para o Estado no CETEP como 

professor de Língua Inglesa e orientador de Estágio 20 horas. Sou professor 

de 40 horas no Estado, 20 em cada setor e também atuo como professor de 

Língua Inglesa estou me desdobrando até quando não sei, mas mantenho.  

 

 

8:(CO) – Ah...: ((repete o próprio nome)) pessoa e ((repete o próprio nome)) 

profissional? ...: Eu me misturo muito ...: a pessoa com o profissional. Eu 

busco ser eu em tudo o que eu faço. Eu trago muito as minhas experiências 

do meu dia a dia ...: da minha família, dos meus irmãos, do meu filho pra 

lidar com as pessoas de fora. Então, assim, eu vejo meu aluno como um filho 

que eu poderia ter tido que tivesse aquele problema, procuro entender, como 

eu vejo meus professores aqui, também. Eu sou professora ...: Eu sou aquela 

Julie que eu gosto de ajudar, gosto de participar, eu gosto de estar junto, de 

saber o que está acontecendo ...: em que eu posso ajudar ...: gosto de me 

comunicar com todo mundo ...: É ((repete o próprio nome)) profissional e 

((repete o próprio nome)) pessoal é assim, também.          
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APÊNDICE V - QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA (02) – COM 

BASE NA NARRATIVA 14 

 

 

1- Ao longo desta narrativa, encontramos, pelo menos, quatro grupos de pessoas dentro 

dos universos – escola/universidade - que estabelecem uma situação de 

ensino/aprendizagem bem comum a muito de nós. Como você se veria no papel de 

cada um deles, face ao que eles questionam, reivindicam e ao que justificam, 

considerando suas carências e dificuldades? 

 

- Aluno 

- Professor 

- Professor em formação 

- Professor da Escola Básica  

 

2- Alguma vez, enquanto professor do ensino fundamental você já teve a necessidade de 

justificar a necessidade/importância de se aprender/ensinar Inglês na Escola? Isso 

aconteceu em uma escola da rede pública ou particular? Em sua opinião esta 

justificativa tem uma conotação diferente nesses dois ambientes educacionais? Em que 

sentido? Como foi esta experiência? 

 

3- Diante das questões que são colocadas no dia a dia do ensino de Inglês nas escolas, 

você já precisou justificar a sua escolha profissional para algum colega de profissão? 

 

4- Se você fosse propor um objeto de estudo/investigação com base nas questões 

suscitadas a partir da narrativa 14, o que você proporia? 

 

5- Em que aspectos esta narrativa se assemelha ou se distancia das experiências que você 

viveu em sua vida escolar e em sua formação no ensino superior? 

 

6- Como você se sente em relação às discussões que estão sendo feitas aqui hoje? Você 

se sente confortável para falar delas? Existe algo que te incomoda nos discursos 

colocados - seu próprio discurso/de outros – (seja eles alunos, colegas de dentro e de 

fora da escola; colegas da universidade; pessoas de um modo geral)? 
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APÊNDICE W – TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DA ENTREVISTA (2)
41

 COM O 

GRUPO DE PROFESSORES PARTICIPANTES NO TURNO MATUTINO 

 

 

1. PE: ((A pesquisadora faz a leitura oral da Narrativa 14 com os professores)). 

2. P1: Ué, Amélia, a minha história é essa... ((rindo))... : eu que escrevi isso... ((todos riram)). 

3. PE: É uma coisa assim interessante, porque eu acho que não tem como a gente que foi 

formada, seja qual for a nossa realidade... : eu estudei na UESB, de 90 a 94 e tinha vindo da 

escola pública... : e acho que as experiências, elas se assemelham muito...:    

4. P6: /: Qualquer professor de inglês que vir isso aqui parece que foi ele quem escreveu... 

5. PE: Então, parece que a gente viveu certos momentos que se assemelham as experiências 

aqui, não é, e era sobre isso que eu queria conversar com vocês. Então, eu fiz aqui algumas 

questõezinhas assim: ((Pesquisadora faz a primeira pergunta número)).  O que eu quero dizer, 

como é que eu me coloco agora, eu aqui como aluna, eu como professora do ensino 

fundamenta 1e médio, professor em formação lá na universidade e até eu como professora 

formadora... : Será que dá pra gente se colocar aí em algum desses momentos? A experiência 

de cada uma. 

6. P5: Eu...: eu...: estou pensando aqui...: quando a gente estava começando a trabalhar com 

alfabetização, então eu, terminei a faculdade, pedi para eu trabalhar com língua inglesa, então 

eu fui pra Brejinho...: nós temos livros de inglês apenas há três anos...: né...: esse é o terceiro 

ano...: quando eu cheguei lá, eu falei, gente como é que eu vou fazer...: a escola não era o 

Colégio que é hoje...: era uma outra escola...: teve uma pessoa que foi fazer um estágio lá que 

conta que saiu chorando...: sabe aquele cimento azul cheio de buracos, as salas escuras, 

minúsculas e uma cadeira do lado da outra e não tinha papel...: aí eu perguntei como que eu 

iria trabalhar...: não tinha papel...: então às vezes tinha que fazer duas atividades, aqui 

(demonstra com uma folha de papel nas mãos, dobrada ao meio)), e não tinha nem como 

colocar uma gravura...: então era um estêncil...: aí você imagina...: hoje a gente pode fazer 

uma xérox e tudo, não existia xérox, não existia nem a possibilidade e a mimeografada, não 

dava para usar uma folha por aluno, meia folha, aí você imagina, na época a escola enfrentou 

problemas, o diretor teve problemas, não existia caixa escolar, o papel que tinha era uma 

resma ou duas que a secretaria mandava para todas as disciplinas por semana, e eu tinha 

direito a usar meia folha por aluno por semana, aí então você imagina...: quadro a giz, não era 

nem pincel na época...: isso foi em 2001, trabalhar com o aluno só com a lousa e o giz só...: e 
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Participaram desta entrevista as professoras (P1; P6; P5) e a coordenadora (CO), além da pesquisadora (PE).    
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meia folha de papel por semana...: sem livro sem nada...: fiquei como uma louca quando eu 

comecei...: isso foi em 2001...: então, na realidade às vezes é até um pouco pior...: ((risos)). 

7. PE: Do que se coloca aqui..:  

8.P5: Já melhorou muito... : está longe de ser ideal, mas até aí pra você ver como é assim 

deixada em segundo plano que até o livro de inglês fazia parte do plano nacional, né...: então, 

até isso a gente não tinha acesso.  

9. PE: Dá pra vocês se virem assim... : eu observei já pelos comentários, quando vocês dizem 

“essa aqui é minha história.” Você se viu aí, ((cita o nome da professora)) ?   

10. P1: Essa é a minha história... : essa história, mas não fui eu que escrevi... : a única 

diferença dessa história pra minha é que a aula de inglês que ele fez cabia no orçamento dele e 

a minha nem isso... : a minha tira que tirar de alguns... : como é que se diz de alguns...: do 

orçamento da casa, de outras fontes, para poder complementar e pagar as aulas de inglês...: e 

isso aconteceu com ele no ensino médio e fundamental e comigo foi a universidade inteira, o 

curso da universidade inteira, eu tive professores que não tinham como passar o inglês..: 

11. P6: /: Na universidade? 

12. P1: Na universidade, também...: eu fiz em oitenta e..: oitenta e seis? ((afirma em tom de 

pergunta)) noventa e dois...: então, eu não tinha professor formado e os dois únicos que 

chegaram...: um tinha formação em...: literatura da língua inglesa...: não era em língua 

inglesa, né, para dar aula, e só...: quer dizer...: eu trabalhei cores e números do ensino 

fundamental até o ensino médio e quando chegou à universidade eu continuei com cores e 

números...: e quando chegou a vez de ir para a especialização eu me vi doida...: cheguei no 

curso de especialização os professores falam...: eram nativos né, falavam em inglês e eu 

parada olhando, sem ter como vivenciar aquele momento, sem ter como participar daquele 

momento..: resolvi fazer o tal do curso no CCAA e em outros cursos particulares que até hoje 

eu faço no NEC....até bem pouco tempo eu estava fazendo no NEC, mas nenhum desses 

serviu para eu fosse realmente fluente na língua, porque a base que eu precisava eu não tive, 

por mais que eu me esforce agora, para ser fluente na língua inglesa, eu não consigo...: não é 

que eu não queira conseguir, é porque eu não tive a base, né, então a única diferença dessa 

narrativa aqui par minha história é essa.  

13. P5: Eu digo assim, a gente não tem professores de língua inglesa, totalmente, preparadas 

até mesmo na universidade..: literatura inglesa, a minha professora trabalhava algum texto em 

inglês, aí ela pedia para que lêssemos, nós líamos e a gente pedia assim...: “professora”..: e aí 

como que a gente..: tipo assim, para que ela corrigisse alguma pronúncia e ela falava, não, 
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não, não, tá bom..: os livros de literatura inglesa e norte americana foram lidos todos em 

língua portuguesa..: 

14. P1: Todos..: e comentados e analisados todos em língua portuguesa..: 

15. P6: E depois a gente fazia uma “peçazinha” né, só pra...: pra...: constar...: 

16. CO: Ou assistia a um filme...: né...: assistia a um filme...: e é a...: é isso que ((cita a 

professora P1)) fala...: eu também tive esse choque, porque quando eu entrei eu trabalhava 

com a língua inglesa onde a professora não falava em inglês em momento nenhum era coisa 

muito rara, né,  mal, mal assim um comando...: lia um texto, aí as atividades, mas não 

trabalhava com a gente a oralidade...: era somente a gramática...: “ó... vocês vão aprender a 

gramática ..: aí, um certo momento, eu tive que trancar a disciplina dela, porque estava 

chocando com outra, aí eu tive que trancar e fiquei sem estudar com ela e fui estudar com 

((cita o nome do professor))...: aconteceu o que aconteceu com ((cita o nome da colega)), eu 

só me sentava no fundo da sala ((cita o nome do professor)) dava aula em inglês, os alunos 

acompanhando, porque era o tempo de ((cita o nome do professor)) e outras pessoas que 

desde o início eles falavam e eu ficava no fundo da sala, até que ((cita o nome do professor)) 

chegou pra mim e falou “ô ((cita o próprio nome)) eu vou marcar um trabalho pra você 

((risos)), você faz o trabalho e eu te dou a nota...: porque como é que eu vou reprovar você, no 

último semestre da faculdade? Sei que de certa foram você não tem culpa por estar do jeito 

que você está, né”...: falei “ô ((cita o nome do professor)) você está me xingando, da hora que 

você entra na sala até a hora que você sai da sala”...: tanto que ele me dispensou da aulas..: eu 

não assistia mais as aulas de ((cita o nome do professor)), porque realmente não tinha mais 

como eu pegar o fio da meada..: eles já falavam eles já produziam textos em Inglês com a 

maior facilidade, e eu mal, mal produzia uma frase, preocupada com onde é que tem um 

adjetivo, onde é que tem um pronome, onde é que eu vou colocar o substantivo, ficava aquela 

confusão na estrutura e eu não conseguia produzir nada. 

17. P1: O que mais me choca quando Amélia faz aquele pergunta é que mesmo eu nessa 

dificuldade toda eu era tida como a melhor aluna de inglês, nas turmas pelas quais eu passei e 

isso pra mim era um absurdo! E hoje eu...: 

18. ((Risadas coletivas)). 

19. P6: Boa na gramática, não era? Na gramática você era boa! ((risos)). 

20. P1: Porque o meu interesse era tão grande que eu estudava, decorava ali sozinha, e 

chegava nas avaliações que eles faziam de qualquer jeito e fechava a tal da avaliação e era 

tida..: e era responsável pra fazer todas as atividades que eles pediam em português, muitas 

vezes, e era tida como a melhor aluna de inglês naquela época, em todas as turmas..: 
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21. CO: E sem contar que a escola não tinha essa preocupação de ter um professor de inglês... 

22. P1: Não tinha...: e também não tinha curso de formação naquela época...: 

23. CO: Não tinha e aí qualquer professor era realmente só para completar a carga horária..: 

infelizmente hoje em dia a gente ainda encontra isso, professor de inglês para completar a 

carga horária...: é uma...: é uma estrutura diferente é...: eu digo assim...: (xxx)...: mas ontem 

mesmo a gente estava conversando porque a diretora falou bem assim: “ô... ((cita o próprio 

nome)) você acredita que quando surgiu essa vaga de inglês, a liderança política daqui queria 

trazer uma moça da zona rural para trabalhar com inglês?” Eu falei “não”.... Ela formou o ano 

passado, formação geral, aqui em ((cita o nome da localidade)) mesmo e você quer que 

coloque ela para dar aula de inglês? 

24. PE: Você vê...: ainda continua, né...:  

25. P1: Ainda continua.  

26. PE: Aí a gente entra até aqui na segunda pergunta... : ((a pesquisadora faz a segunda 

pergunta))...: Alguma vez, enquanto professor do ensino fundamental você já teve a 

necessidade de justificar a necessidade/importância de se aprender/ensinar Inglês... 

27. CO: Demais...: 

 

28. PE:...: Não é? E até aqui na terceira pergunta: Você já precisou justificar a sua escolha 

profissional para algum colega de profissão ou na escola? Porque parece assim, Inglês? Ah...: 

29. CO: /: ah... pra quê eu quero aprender inglês?  

30. P6: Para quê eu quero aprender inglês se eu vou morar no Japão? 

31. PE: E a gente vê muito assim, infelizmente, até por parte da administração, assim...: ô 

gente, eu não sei nada de inglês, eu só fiz um semestre... : está certo você serve... : pronto 

você vai. 

32. CO: ...: Oh... eu quando peguei a coordenação é fui muito honesta né... eu falei olha ( cita 

o nome da secretária) se você me colocar pra falar inglês...: ô filha não vai sair nada...: não 

vai...: é pra ensinar? Eu não...: inclusive eu não pego mais pra dar uma aula de inglês, porque 

eu sei que vai aleijar os alunos...: eu sei que você vai acabar aleijando os alunos...: uma que 

você acaba ensinando errado, porque você não tem segurança da pronúncia, aí é o problema 

que René está enfrentado hoje...: gente eles...: não sabem nada...: porque nunca tiveram 

acesso a essa pronúncia, ao professor entrar falando em inglês, sair falando inglês...: e eles 

sentem...: 

33. P6: Mas ((cita o nome do colega)) está dando aula?  

34.CO: Ele está dando aula...: 
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35. P6: Onde? 

36. CO: Lá em ((cita o nome da localidade))...: e ele sente essa dificuldade...: eles gostaram 

da aula de inglês? Gostaram, mas eles não falavam na aula de inglês...:   

37. P1: Agora o pior de tudo o que eu percebo é que eu mesmo tendo passado por esses 

cursos todos de formação, mesmo já tendo concluído uma especialização que assim...: a nível 

de aprendizado, não tem tanto valor, mas você tem um diploma que você deve prestar conta a 

sociedade de que você tem aquela formação e, mesmo com tudo isso Amélia, o que eu 

percebo é que muitas vezes eu me pego na sala de aula dando aula da mesma forma como 

esses professores que não tinham formação, sabe por que? Por uma única razão ((fala 

pausadamente)) “o meu aluno não tem interesse em aprender inglês”.  

 ... : Eu pego alunos grandes, do ensino fundamental, mas são alunos grandes que já, que já 

tirou aquele encantamento que o rapaz fala aqui na narrativa, né? Aquele encantamento que 

você chega na 5ª série que a gente acabou de comentar, de aprender inglês, de que você vai 

sair dali sabendo inglês, eles passaram gente...: isso é um castigo é um pecado muito grande o 

aluno passar quatro anos, numa escola estudando inglês e não saber, quando chegar à oitava 

série, na última série do ensino fundamental, que pra gente agora é o nono ano, ele chegar e 

dizer eu não sei cumprimentar em inglês, eu não sei professora...: Então, quer dizer eu me 

pego muitas vezes dando o mesmo tipo de aula que eu critico tanto e que me fez tanta falta lá 

na atrás...: 

38: PE: ((A pesquisadora pergunta)): Como é que vocês justificam isso para o seus alunos, 

quando ele diz assim “olha, professora, pra quê eu que quero aprender inglês?” Como é que 

você se coloca?  

39: P6: O mundo dá muitas voltas, hoje você não tem perspectiva, mas amanhã ou depois, 

quem sabe, a oportunidade não aparece...: você tem que está preparado...: 

40.  P5: A primeira coisa que eu faço...: pela manhã..: é o porque estudar inglês...: minha aula 

é sempre isso...: eh...: os países que falam inglês, a questão da globalização...: de mostrar para 

eles que o inglês não está lá fora, está aqui..: e que ele está no nosso dia a dia, eu procuro 

mostrar assim. 

41. CO: Eu acho que seria até um trabalho não só dos professores de inglês..: eu acho que se 

existisse, realmente, aquela interdisciplinaridade que se pede tanto, que se almeja tanto, eu 

acho que não só inglês, mas que também, todas as outras disciplinas, elas passaria a ter mais 

força pra o nosso aluno, porque se o professor, todos os professores, mostrassem a 

importância não só de sua disciplina, mas da outra, aí eu acho que é um fortalecimento, se o 

professor de ciências dissesse assim: “gente, aí, ó, o inglês é uma língua que a cada dia ela 
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está se fortalecendo, que infelizmente ou felizmente está sendo cobrada no mercado de 

trabalho, pra você estudar, hoje você vê inglês em todos os momentos”... mas até o próprio, às 

vezes até o próprio professor ele discrimina: “ ah... vai, pra quê?...fica aí pegando inglês. 

42. P6: E o papel do professor aí, não é, é formar o aluno para o mundo, para a vida... 

43. CO: ...: pra o mundo, não é ali naquele mundinho fechado dele...:  

44. P6: Como é que eu vou formar o aluno pra a vida, se...: eu vou diminuir/: 

45. P1: A minha justificativa é muito simples, eu digo a ele, “olha o que não for pra a 

malandragem, o que não for pra o roubo é muito importante que nós aprendemos”...: 

46. P6: Também falo isso...: 

47. P1: Primeiro...:  

48. P6: Também falo isso. 

49. P1: ...: que você sabe da sua condição de vida agora, hoje, nesse momento que você está 

sentado aqui comigo, mas você não sabe daqui a pouco...: eu conheço muitas pessoas que 

foram ser babás, domésticas e outros cargos de maior importância...: não no sentido de 

honestidade, né...: de maior importância, que moram hoje me países fora, são pessoas que 

eram lavadeiras aqui, que hoje estão morando fora, aí eu aproveito e levo alguns videozinhos 

dessas reportagens que a gente vê pessoas que foram pra lá para trabalhar em lanchonetes, de 

domésticas, conta a história de Gretchen...: falo pra eles: “olha, notícia de jornal e de mídia a 

gente não dá muita credibilidade não, mas essa história, a própria Gretchen confirmou, 

contou...: saiu muito comentário, mas ela confirmou que ela chegou nos Estados Unidos e foi 

fazer uma experiência numa lanchonete, todo mundo diz que ela foi trabalhar numa 

lanchonete, ela diz que foi fazer uma experiência e que as pessoas  faziam os pedidos e que 

ela não sabia dar...: conta a história de uma colega que eu tenho no Rio de Janeiro, que é ((cita 

o nome da colega)), com música, dona de estúdio, mexe com música e tal, ela que é doma de 

um estúdio, ela faz gravações pra o Banco do Brasil, para as grandes empresas aqui do Brasil, 

faz shows, teatro, eh...: com música e tudo, mas quando ela foi para os Estados Unidos,  

tentando sobreviver, ela foi doméstica, ela limpou as casas das pessoas e hoje, quando ela 

voltou para o Brasil ela paga pra limpar a casa dela, porque ela tem outras funções...: então, 

vou dando exemplos assim...: pra uns serve muito, mas pra outros, não.  

50. CO: Infelizmente a gente não consegue atingir todos, né? 

51. P1: E também não demoro muito nesse tipo de explicação não, porque tem muito tipo de 

explicação que quanto mais você (xxx). 

52 . [   ]: 
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53. P5: Ah... é...eu geralmente faço isso no primeiro dia e [sinais com as mãos de fechar a 

discussão]... 

54. PE: Ô gente, como é que vocês vêm esse lado profissional? É difícil defender essa 

profissão... (isso eu já falo mais fora da sala de aula), mas perante os colegas, a escola, 

defender a sua...: vestir a sua camisa de professor de inglês/   

55. P1: Ah... eu tenho uma experiência boa nessa questão...eu tenho uma experiência boa... : 

antes... : ((citando o nome da colega)) é minha colega lá, próxima, ela deve ter percebido 

isso... : antes Amélia e colegas, tudo o que era de evento, de reunião, de coisas que podia 

perturbar as nossas aulas de inglês eram feitas no horário das aulas de inglês, era a direção 

que entrava para dar aviso, eram pessoas da comunidade que entravam para dar palestras 

VAMOS PEGAR A AULA DE INGLÊS tudo era assim, aí eu comecei a questionar e fui 

questionando e vários diretores já passaram por lá e muitos coordenadores já passaram por lá 

e a gente questionando... : NÃO TEM MAIS CONDIÇÃO DE EU LIBERAR A AULA DE 

INGLÊS PAR ISSO... : eu libero a aula de inglês se for uma formação em inglês para o meu 

aluno, caso contrário não libero mais... Não era assim, ((citando o nome da colega))?  

56. P5: Era... : ((risadas)). 

57. P1: Então, a gente foi impondo, a gente foi impondo, hoje ninguém mais pega a aula de 

inglês pra outras coisas, não...: 

58. P5: É...: 

59. P1: Mas, era um desrespeito muito grande...: e os colegas que chegavam ao conselho de 

classe e diziam assim “o menino foi reprovado em inglês, né”...: “que nada...: inglês não 

reprova ninguém não...: não tem importância não”...: 

60. CO ((Risos)) mas é...: ((risos))...: 

61. P1: Os colegas...: “qual a importância que tem inglês na vida desses meninos, esses 

meninos não sabem nem português, vai saber inglês”? Gente, quando eu ouvia uma frase 

dessas, eu ficava louca...:” “Não sabe português, vai saber inglês”...: 

62. CO: /: Não sabe português, vai saber inglês? 

63. P1: Porque ele não sabe a língua nativa dele, ele não precisa aprender novas coisas?  

64. [   ]: 

65. P6: Mas assim, ó..: nossos colegas professores de outras disciplinas, eles também 

passaram por essa mesma experiência, que a gente teve de 5ª a 8ª  não aprender inglês...: 

agora..:  

66. P5: /: Agora, pelo menos, a nossa realidade né, a nossa realidade não é assim mais não...: 
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67. P1: É isso que eu estou dizendo, que a gente defende...: que ela perguntou como é que a 

gente defende, né, a nossa postura lá no nosso trabalho com língua inglesa, a gente foi 

questionando tanto, foi questionando tanto, contra essas opiniões que hoje, graças a Deus, nos 

locais que a gente trabalha, ninguém mais desrespeita a língua inglesa. Não desrespeita...: 

Pelo menos, na nossa presença, né...: 

68. P6: Agora eu estava comentando com a nossa vice diretora que os professores de inglês 

deveriam ganhar, pelo menos, dobrado, porque tipo assim, o aluno não faz nada sozinho...: 

tudo você tem que explicar...: acho que é matemática e inglês, né, tudo você tem que 

explicar...: português, sei lá, o professor está com problema, sei lá, foi trabalhar doente e não 

está podendo falar...: “faz um resumo...: escreve...: inglês e matemática não...: por isso que os 

professores de inglês e de matemática deviam ganhar dobrado. 

69. [   ]: 

70. P5: A gente trabalha muito...: 

71. P1: Você dá uma explicação o menino volta e te pergunta a mesma coisa, pede a mesma 

ajuda...: 

72. CO: Sem contar a realidade que esse aluno vive, né? (xxx)...: sem contar que realmente 

ele não tem...eu tenho sobrinhas me casa que na escola ela estuda inglês né, que [...] tem 

desde o maternal... eles aprendem inglês no maternal, até o quinto ano.... foi o que ((cita o 

nome do colega)) diz que o filho dele saiu de lá, sabendo coisas que ele não sabia...porque 

eles realmente têm acesso ao inglês desde o maternal... e minha sobrinha está no primeiro ano, 

não, segundo ano, tinha uma prova de inglês para estudar... a mãe virou e disse “meu Deus, eu 

vou estudar como eu não sei, a professora de banca não sabe, como é que eu vou estudar?” Aí 

me ligou... “((cita o próprio nome)), estuda inglês com ((cita o nome da sobrinha))  pra mim... 

aí eu disse.... a hora que ela me viu, mas a expressão dela foi assim impressionante...como se 

ela tivesse dito... “ai, chegou minha salvação...: ((risos))...: agora eu vou estudar”, né, aí ela, 

“dinda você sabe falar tal coisa...” aí eu falei ó... “vamos tentar, minha filha, falar.... aí eu 

falava...: eu falei e aí, o professor...: seu professor fala assim...: “não dinda é assim mesmo 

que ele fala,” mas eu não sinto aquela segurança, por exemplo, de passar uma pronúncia pra 

ela, eu sei que de certa forma eu fiquei para trás , porque eu não tive disponibilidade de fazer 

cursos, era sempre muito corrido, eu sempre tive disponibilidade de trabalhar coma a área de 

português e aí não sobrava tempo, quando sobrava para um curso aí aparecia uma viagem, aí 

eu tinha que deixar de ir para o curso e fui deixando o tempo passar. Hoje eu tenho essa 

preocupação maior até por conta de “terceiro”, porque ele está cobrando inglês...: ele cobra 

tudo...: meu filho, ele cobra tudo em inglês...: “mãe, como é isso em inglês?”, “mãe, como é 
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aquilo em inglês?”, e ele me viu agora esse ano mexendo com as coisas de inglês e ele está 

uma coisa séria...: 

73. P5: Agora, eu te digo que até lá tem muita deficiência...aí a filhinha da minha colega ela 

faz alfabetização lá, aí ela... “ai”, chegou falando com a mãe,  com ((cita o nome da colega)) 

“aqui inglês era muito chato” e o problema é o seguinte...que as pessoas estavam colocando  

uma criança que está alfabetizando....como é que você vai colocar essa criança pra copiar no 

quadro... 

74. CO: É o método como se é trabalhado, não é? 

75. P5: E que você pensa, uma menina de alfabetização já não estava gostando porque o 

professor estava chegando lá e estava /: 

76. P1: Porque a deficiência está na formação do professor...: 

77. P6: É...: ele não poder escrever no quadro...: ele vai falar...: [   ]: (( a professora apanha 

um lápis e demonstra e depois uma caneta e uma folha de papel, como que sinalizando a 

forma, pronunciando as palavras em inglês, “this is a pen, this is a pencil, this is a paper” 

como o professor deveria atuar com as crianças que estão aprendendo inglês na 

alfabetização)). 

78. CO: Eu não sei assim agora, porém tinha uma professora excelente que era a 

coordenadora do CCAA, tia ((cita o nome da professora)), as aulas de tia ((cita o nome da 

professora)) eram maravilhosas... eu pedia a ela “Tia ((cita o nome da professora))  deixa eu 

assistir as suas aulas de inglês”... então, ela pouco escrevia, usava muito vídeo, muita música, 

muita conversação, com os meninos, ela passava pelo corredor e os meninos 

cumprimentavam ela em inglês...: então, assim eu não hoje como é que acontece, mas pelo 

menos o pouco tempo que eu tive com ((cita o nome da professora)) eu sabia que era de uma 

forma muito dinâmica..: ela levava para a sala de informática ela passava vídeo, ela fazia 

música, então eles...: tinha muito...: que depende muito de identificação, né..: que tem pessoas 

que, realmente, não se identificam. 

79. P6: É...não gostam... 

80. P1: Não gostam...né.... como não gostam de português, como não gostam de 

matemática....mas eu ainda vejo uma marginalização na história do inglês... 

81. (xxx): 

82. PE: Então, como é que vocês se colocam como professores de Inglês... eu fico 

observando ((cita o nome da professora)) falar, ela tem assim, uma vontade muito grande, né? 

Então, assim, como está a identidade de professor de inglês...: está sendo construída... de 

maneira sólida?  
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83. P6: A minha tá...:   

84. P5: Assim, na verdade eu sempre gostei mais de português, mas...: português geralmente 

é muito cheia e você não...: já trabalhei com português e inglês quando eu tinha 40 horas no 

município, lá nessa escola onde eu falei, então eu pegava 40 horas...: então eu pegava uma 

parte em português que eu adorava...: que meu concurso do município atual é de língua 

portuguesa...: eu pegava português, acabou que eu reduzi minha carga horária por conta do 

estado e fui para ((nome da localidade)) com inglês, mas, assim, eu gosto muito de língua 

portuguesa...: ((risos))... 

85. P1: Eu tenho a formação em português e inglês, mas eu vou ser muito sincera com 

vocês...: eu sei que eu quero trabalhar com inglês, eu sei que eu quero continuar estudando 

inglês, mas eu não me sinto confortável, pra dizer, pra divulgar pra todo mundo que eu sou 

professora de inglês, não me sinto, sinceramente. Em alguns ambientes, com algumas 

pessoas,  

86. P6: Eu também não me senti lá em Miami não...:  as pessoas não se conheciam, mas eu 

falava que eu sou professora de português. 

87. PE: Era, ((citando o nome da professora))?  

88. P6: Era...: porque, tipo assim, você chega lá, você não é nativo, você tem muitas 

deficiências, eu tinha uma colega que falava assim, ah...:  eu sou professora de inglês...: eu 

falava pra ela eu não sou professora de inglês não, eu não tenho coragem de falar isso, 

não((risos))...: Ela dizia “é mesmo, vou parar de falar isso, também”. Eu sou professora de 

português, aprendendo inglês era o que eu falava. 

89. P5: Quando eu fiz a viagem né, aí eu cheguei para a entrevista, cheguei no guichê da 

entrevista lá em Londres, aí ele me perguntou qual era a minha profissão e eu falei que eu era 

professora. E perguntou “você dá aula pra crianças, para adolescentes,” aí e falei “para 

crianças e adolescentes.” E perguntou “o quê?” Aí eu falei “como é que eu vou falar que era 

de inglês (risos)...: eu também falei que eu era professora de português... pô, eu tava lá...: 

90. PE: ((A pesquisadora reforça)): Você não estava mentindo, VOCÊ É... : 

91. P6: É sua formação é em português, né...:   

92. P5: Eu pensei, pô, eu vou conversar com um nativo, de repente eu estou com uma 

pronúncia não muito boa e eu digo pra eles que eu sou professora de inglês...:        

93. P1: Ô gente vocês têm experiências como professores com pessoas que são nativos, eu 

não, não, me vergonho de dizer que eu tenho eh...:eh...:eh...:eh...:vergonha até de dizer pra 

vocês,  que eu sou formada em inglês...: não escondo, porque é assim...: vergonha ou 

acomodação, não sei o que é...: mas quando disseram você vai ser coordenadora de inglês...: 
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((expressão de surpresa)), falei “gente do céu que responsabilidade”.... e eu não falava que eu 

era formada em inglês, não eu fiz Letras, eu só falava que eu fiz letras,  porque eu não me 

sentia, como eu não me sinto professora de inglês, como é que eu sou professora de inglês seu 

eu não sei falar inglês?  

94. P6: Mas, você nunca foi professora de inglês? 

94. P1: Muito pouco...: muito pouco, mesmo. Então, como a coordenação de certa forma, coo 

eu estou na coordenação, você não vai ensinar a disciplina, como coordenadora você não 

ensinar a disciplina. Uma coisa quando você é coordenadora é que você não precisa ser 

formada na área em que você está como coordenadora, você...: a gente vê que é o curso de 

pedagogia. Eu também não tenho o curso de pedagogia, mas eu tenho a experiência de 

coordenação até por conta de outros projetos do Estado que eu já havia trabalhado, então, 

assim, a parte pedagógica é muito diferente da parte de sala de aula, de prática. Foi o que me 

tranquilizou e quando eu vi que a equipe é de uma responsabilidade tremenda, desenvolve o 

trabalho diferente até de todos os outros grupos e que hoje a equipe serve de referência para 

alguns momentos, como nós tivemos uma reunião com a coordenação e eu fiquei até muito 

feliz, porque eu não sou daquelas também que não divulgam. Eu falo “olha, meus professores 

fazem isso, isso e isso, viu?” E aí foi até um momento assim de ((cita o nome da vice-

secretária)) falar como é que o trabalho de inglês acontece. E que ela fica feliz em ver como...: 

a harmonia que existe no grupo e que realmente o trabalho acontece e que em outros 

momentos não acontece com outros segmentos. Então, hoje eu não sou, eu falo assim “eu sou 

coordenadora de inglês...: lá quando falam assim “coordenadora de inglês eu falo assim “ai, 

minha nossa o que eu falo agora?...:”  

96. P6: Eu comecei a dar aula de inglês em 2008, que o meu concurso é para educação 

infantil, peguei educação infantil esse tempo todo e em 2008 eu comecei a dar aula de inglês, 

porque eu consegui uma remoção. E aí, eu não sabia os assuntos. Para eu fazer a aula eu tinha 

que estudar antes e botava tudo num esqueminha, porque eu não sabia de cor...  

97. P1: ((Interrompe a fala de P2 e comenta)): /: Ô(( cita o nome da colega)) aquela colega 

que nós tivemos há dois anos atrás, que foi dar aula em ((cita o nome da localidade)) sem 

saber inglês? Eu achei um pecado tão grande, diante de nós aqui do grupo, Amélia, ela se 

sentiu constrangida...  

98. P5: Ela se sentiu, quando a coordenadora colocou assim tipo uns comandozinhos... 

aqueles (eh)...  

99. P1: “Where are you from?”  
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100. P5: “Where are you from?”, “Who are you?” essas coisinhas, ela falou “gente, eu não 

sei”. Eu falei “você está indo para ((cita o nome da localidade)) dar aula de inglês? Estou, ué, 

a Secretaria falou que eu fosse, mas eu sou formada em português...: Mas, acho que hoje ela 

não está mais com inglês, não...: 

101. P1: Mas, é esse descaso...: é esse descaso que, infelizmente, acontece, né? E esse, 

infelizmente, esse ano, se não fosse a diretora ((risos)) iria uma pessoa que fez só a formação 

ser professora de inglês. 

102. P6: ...: não tem formação nenhuma...: 

103. P5: Não tem, mas na época foi ela que foi me substituir... quando eu fui pra ((cita o 

nome da localidade)), ela....: 

104. PE: ((A pesquisadora faz a quinta pergunta)): Então, vocês diriam para mim que existem 

momentos em que esse discurso, essa narrativa aqui, se aproxima do que vocês vivem?  

105. P5: Em todos os momentos. 

106. CO: Em todos...: 

107. P6: Bastante...: 

108. P1: Inclusive, hoje...: 

109. P1: O verbo TO BE que é da quinta e até o terceiro ano do ensino médio e chega no 

terceiro ano o aluno não sabe o verbo TO BE...: ((risos)). 
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APÊNDICE X – RELATO DE OBSERVAÇÃO (1) 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Fone: (77) 3424-8695           E-mail: ppgcel@gmail.com 

 

 

Caetité, 10 de abril de 2013.  

 

RELATOS DE OBSERVAÇÃO – (Matutino/Vespertino)  

 

Hoje aconteceu o primeiro encontro de participação das reuniões de planejamento de 

atividades complementares (ACs), com os Professores de Inglês da rede municipal de Caetité, 

para a realização das atividades de pesquisa , no prédio da Secretaria Municipal de Educação 

de Caetité/BA. Os professores da grande área de Linguagens (Português, Inglês e Artes) 

costumam chegar a partir da 8h da manhã e vão, aos poucos, se acomodando para as 

atividades.  

Quando cheguei, boa parte dos professores já se encontrava e as coordenadoras já 

estavam a postos, iniciando as atividades do 1º momento. Cumprimentei a todos com bom dia 

só acenando com a mão para não interromper a fala das coordenadoras e para os conhecidos 

que foram chegando aos poucos. Sentei-me próximo às coordenadoras, mas em um cantinho 

separado e comentei baixinho que nesse momento só ia observar as atividades, não ia 

participar junto com os professores na atividade que estavam realizando, uma vez que quando 

cheguei tinha passado, aproximadamente, 15 minutos do início das atividades.  Enquanto 

ouvia e assistia atentamente as falas, percebi que quase todos estavam à vontade para falar. Os 

professores mais experientes sempre têm uma postura mais rígida uma voz mais impostada, 

que contrastava com as vozes das coordenadoras, bem jovens e entusiastas. Alguns estagiários 

participam com seus regentes de classe, mas um ou outro participa falando nas reuniões. O 

fato de eles participarem juntos com os professores regentes das ACs é bastante interessante. 

As coordenadoras revezam entre elas as atividades programadas para a reunião.   

Coincidentemente, a temática sobre a qual estão falando, segundo a coordenadora, 

havia alguns encontros é “identidade” (identidade pessoal/profissional do docente). Foi 

realizada uma dinâmica de grupo em que os professores falavam e si mesmos e de suas 

histórias de vida e de profissão. Muito professores resgataram suas memórias em sala, 
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relatando situações vividas e outros já se mostraram mais resistentes para falar de si mesmos. 

As coordenadoras costumam dividir o primeiro momento em etapas: geralmente uma 

dinâmica em que os professores vão se colocar, vão questionar e trocar experiências e depois, 

após uma discussão coletiva, elas fazem a culminância da atividade, geralmente, com uma 

reflexão. A sala estava arrumada em forma de círculo e as coordenadoras ficavam à frente, 

intermediando as falas. Esta sala era a que tinha o melhor espaço e estrutura (a sala em que os 

professores de língua portuguesa ocupavam no segundo momento das atividades). Ao 

concluir as atividades desse período, os professores de língua inglesa (área específica) foram 

convidados para a sala em que a área costumava se reunir. Despedi-me do grupo maior e 

acompanhei os professores de inglês junto com a coordenadora. Sentamo-nos em círculo e a 

coordenadora ocupou uma pequena mesa ao lado das carteiras. Estiveram presentes no turno 

matutino (05) professores e a coordenadora.  Vale salientar que essa sala para a qual fomos 

conduzidos ficava no fundo de outra sala. Para chegarmos à sala de inglês tínhamos que 

passar pelo centro da sala onde ficavam reunidos os professores de Artes e, só então 

ocupávamos a nossa salinha. Era a menor das salas e a menos confortável, com muitos ruídos 

vindos da rua e do interior da sala vizinha. As carteiras ficavam tumultuadas, pela falta de 

espaço e, então, tivemos que nos espremer. A coordenadora abriu a reunião e me apresentou 

só a duas professoras presentes (que ainda não me conheciam) e passou a palavra para que eu 

pudesse conversar com todos. Eles já me aguardavam, tendo em vista o contato que foi feito 

anteriormente com a Secretaria e com a coordenação. Falei aos professores sobre a pesquisa, 

tentando ser o mais clara possível quanto ao meu papel enquanto pesquisadora, a minha 

participação nas atividades de ACs deles, as contribuições que poderia levar durante os 

encontros como trocas de experiências e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para a pesquisa 

acontecesse em seu ambiente natural, em seu cotidiano. Informei sobre os trâmites 

acadêmicos, documentos, termos de consentimentos e solicitei a colaboração deles para a 

participação na pesquisa. Todos se disponibilizaram, prontamente, sem restrições. Nesse 

mesmo encontro, já iniciamos o processo de pesquisa com o questionário número (01) – 

solicitando informações demográficas e de formação acadêmico-profissional dos professores. 

Distribuí os questionários e li as questões, explicando cada uma. Não houve grandes dúvidas, 

pois as questões eram bastante simples e claras. Como o questionário era pequeno e objetivo 

não demandou muito tempo para respondê-lo, mas um episódio me chamou atenção. 

Trata-se da reação de uma das professoras presentes, no momento em que respondia 

ao questionário. Ela de repente parou e disse a todos nós: 
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- Olha, gente, eu preciso dizer uma coisa.... Gente, como pode... Eu não fiz nada... Não 

tenho nada para colocar aqui...       

Expressões de surpresa, espanto, de choque. 

Ficou parada olhando fixa para a folha e disse: 

Eu preciso falar... Eu tenho que dizer uma coisa.... Eu estou aqui vendo todo mundo 

preencher o questionário e todo mundo tem coisas para escrever aqui nesses espaços... e eu 

não tenho....Vai ficar tudo em branco, mas eu vou dizer porque... 

Nesse momento, a professora olhou em nossa direção com a folha sobre o braço da 

carteira e todos nós paramos e ficamos ouvindo o que ela tinha para falar. Ela os contou sobre 

uma dificuldade muito grande que passou, quando suas filhas ainda eram pequenas e que ela 

precisou trabalhar sessenta horas para poder cuidar das meninas e lhes dar o melhor que 

podia.   

Enquanto ela falava, todos acenavam com a cabeça e se admiravam daquela 

declaração tão espontânea da colega. Na verdade, foi um desabafo diante dos colegas, ao 

mesmo tempo uma justificativa perante todos e perante mim (como pesquisadora), professora 

da Universidade, de como ela tinha seus motivos por não preencher aqueles espaços. Ela 

repetia o tempo todo: “eu não fiz nada, gente, mas foi por esse motivo”.  

Então, sensibilizados, os colegas e todos nós dizíamos para ela, “não, não diga que 

você não fez nada, porque você fez tudo”. Outros diziam: “você foi uma verdadeira guerreira 

para suas filhas, um exemplo”. “O quê? Como é que você diz que não fez nada... isso é um 

absurdo, você fez tudo o que podia”. Ela, então contou que agora, com suas filhas já criadas e 

formadas, ela ia precisar mudar essa história, principalmente, porque estava se aposentando e 

ia precisar muito da língua inglesa para poder viajar e conhecer os lugares. Para a nossa 

surpresa, assim que respondeu o seu questionário (com as informações que pode apresentar), 

ela perguntou sobre um curso de aperfeiçoamento oferecido pelo próprio departamento da 

UNEB, para professores de inglês e alunos em formação e foi, imediatamente, procurar 

informações sobre matrícula no curso, dizendo: “Eu vou é agora... não posso mais ficar 

assim...Vocês me dão licença, porque e decidi que eu vou mudar essa história”. E saiu da sala 

com as risadas dos colegas e palavras de apoio.    

Esse acontecimento marcou todos os nossos encontros e os ecos das falas e atitudes da 

professora e dos demais continuaram repercutindo na vida de cada um ali presentes. Alguns, 

diante da atitude da professora, também disseram que precisavam tomar uma atitude 

semelhante, porque também se sentiam representados de algum modo na história da 

professora. Responderam os questionários e, ao final, agradeci a todos e fomos para casa.    
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O turno vespertino contou com mais cinco professores e a coordenadora. Deu para 

notar que à tarde, a participação é um pouco menos acalorada. Talvez um pouco mais 

dispersa. As coordenadoras demonstravam, às vezes, controlando mais o tempo para as 

atividades e solicitando mais atenção dos grupos. O horário do começo das atividades é 

sempre às 14 horas. Os professores demoram mais de chegar no vespertino e interrompem 

mais, também. As atividades programadas pelas coordenadoras das áreas foram as mesmas do 

turno matutino.                   
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APÊNDICE Y– RELATO DE OBSERVAÇÃO (2)   

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Fone: (77) 3424-8695           E-mail: ppgcel@gmail.com 

 

 

Caetité, 22 de maio de 2013.  

 

 

RELATO DE OBSERVAÇÃO (Matutino)  

 

 

 

Este relato registra um evento observado durante a segunda entrevista com os 

professores que se reuniam no turno matutino, para o planejamento das atividades de ACs. 

Estiveram presentes neste encontro três professoras e a coordenadora pedagógica, além da 

pesquisadora. A observação desse episódio nos mostra como os participantes da pesquisa se 

sentem, se veem e se colocam em determinadas situações, enquanto falantes/usuários de uma 

língua estrangeira. 

As declarações das professoras expõem, principalmente, momentos de confronto entre 

as realidades de sua formação acadêmico-profissional de professores de inglês e a identidade 

de falantes/usuários de língua inglesa. O relato, então, traz os diálogos transcritos conforme 

registrados na entrevista, a fim de recompor o episódio com mais detalhes.  

A pesquisadora conduzia as discussões intercalando perguntas e acompanhando os 

diálogos. Em dado momento, perguntou como todas as participantes se colocavam na 

sociedade enquanto professoras de inglês e como vinham construindo suas identidades 

profissionais.  A primeira professora disse que apesar de sua formação em línguas vernáculas 

e estrangeira e de seu desejo em continuar trabalhando e estudando inglês, não se sentia 

preparada para dizer às outras pessoas que é professora de língua inglesa.  

  

(P4): “_ Eu tenho a formação em português e inglês, mas eu vou ser muito 

sincera com vocês...: eu sei que eu quero trabalhar com inglês, eu sei que eu 

quero continuar estudando inglês, mas eu não me sinto confortável, pra 
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dizer, pra divulgar pra todo mundo que eu sou professora de inglês, não me 

sinto, sinceramente. Em alguns ambientes, com algumas pessoas (...)”. 

  

 

 O diálogo da professora foi interrompido por outra colega, que resolveu expressar 

também seu ponto de vista a respeito da questão. Em sua fala a professora disse que não se 

sentiu à vontade em uma viagem que fez ao exterior e ao conversar com falantes nativos de 

língua inglesa, a ponto de declarar que era professora de língua inglesa: 

 

(P2): “_ Eu também não me senti lá em Miami não (...); as pessoas não se 

conheciam, mas eu falava que eu sou professora de português”.  

 

 

Enquanto a colega justificava sua atitude rindo e gesticulando bastante, as outras 

professoras presentes e a Coordenadora acompanhavam, em atitude de concordância. A 

professora, então, continuou: 

 

(P2): “_ (...) porque, tipo assim, você chega lá, você não é nativo, você tem 

muitas deficiências. Eu tinha uma colega que falava assim ‘eu sou professora 

de inglês (...)’. Eu falava pra ela, ‘eu não sou professora de inglês não, eu 

não tenho coragem de falar isso, não ((risos))’. Ela dizia: ‘É mesmo, vou 

parar de falar isso, também. Eu sou professora de português, aprendendo 

inglês’. Era o que eu falava”. 

 

 

 Uma terceira professora passou a relatar sua experiência de viagem ao exterior de 

como ela havia se dado conta de sua identidade profissional de professora de língua inglesa e 

como reagiu diante da situação:   

 

(P3): “_ Quando eu fiz a viagem né, aí eu cheguei para a entrevista, cheguei 

no guichê da entrevista lá em Londres, aí ele me perguntou qual era a minha 

profissão e eu falei que eu era professora. E perguntou “você dá aula pra 

crianças, para adolescentes,” aí e falei “para crianças e adolescentes.” E 

perguntou “O quê?”Aí eu falei “como é que eu vou falar que era de 

inglês?”(Risos). Eu também falei que eu era professora de português (...). Pô, 

eu tava lá (...) eu pensei, pô, eu vou conversar com um nativo, de repente eu 

estou com uma pronúncia não muito boa e eu digo pra eles que eu sou 

professora de inglês? (...). 

 

 As três professoras fizeram nesta reunião um relato de suas experiências, mas não 

somente isso. Enquanto compartilhavam suas histórias, expuseram também as angústias com 

relação à formação e ao preparo profissional, as dificuldades e barreiras linguísticas e 
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culturais encontradas, as crenças sobre o ensino e a aprendizagem de línguas, além de suas 

preocupações pedagógicas e de falantes/usuárias da língua inglesa.  

Enquanto cada uma falava, todas nós acompanhávamos com atenção, sabendo que se 

tratava de algo não muito fácil de expor, principalmente, entre colegas e na presença da 

coordenadora e da pesquisadora. Ao mesmo tempo, constituiu-se uma oportunidade ímpar de 

reflexão, na medida em que todas se viram e se colocaram na situação umas das outras. Esse 

exercício, portanto, tornou o diálogo mais franco e aproximou as participantes, no sentido de 

se perceberem como grupo e de se apoiarem na construção de suas identidades profissionais 

com mais autonomia e segurança.  

Ao final dos relatos, ouviram as considerações da coordenadora pedagógica, também, 

fazendo uma análise de sua formação acadêmica, as dificuldades que ela havia enfrentado na 

área, para consolidar seus conhecimentos e de como tais vivências constituíram grandes 

desafios em sua vida de educadora e de atual coordenadora pedagógica.    

Outras situações envolvendo a escola, o preparo dos profissionais, as políticas públicas 

e a educação continuada foram trazidas para a discussão, sempre acompanhadas de relatos de 

experiências. É importante ressaltar que toda a discussão e as histórias pessoais narradas, 

revelam as representações identitárias dos professores: seu eu pessoal/profissional; perfil e 

papel profissionais e o status de falante/usuário da língua inglesa. Neste relato, as situações 

vividas pelos professores em momentos que exigiram deles um posicionamento com relação à 

sua identidade profissional de professor de língua inglesa e de falante/usuário dessa língua 

farão parte do corpus de análise do trabalho.             
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ANEXO A – Narrativa 14 
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