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RESUMO 

 

Este trabalho vincula-se a estudos sobre o cenário discursivo da formação universitária inicial 

do professor de Língua Inglesa (LI) em face à tomada da Linguística Aplicada (LA) como 

objeto de ensino e discurso de professores formadores no interior de duas disciplinas de um 

curso de graduação em Letras. Interessa, assim, avaliar o impacto da apresentação e 

tematização discursiva da LA para professores em formação inicial em termos de 

(des)estabilizações de pré-construídos (HENRY, 1992) acerca das tarefas sociointeracionais e 

didáticas do trabalho do professor de inglês. Os dados da pesquisa foram gerados e tratados 

discursivamente sob a ótica da pesquisa qualitativa (FLICK, 2004) associada a uma 

abordagem etnográfica (ERICKSON, 1984), realizada ao longo de um semestre letivo, que se 

orientou pela observação do dia a dia interacional de dois diferentes grupos de Letras (3º e 7º 

semestres) em dialogia com dois diferentes professores-formadores em duas disciplinas da 

graduação. O corpus é composto por: i) respostas a um mesmo questionário discursivo 

respondido pelos alunos-sujeitos da pesquisa ao início e final das disciplinas;  ii) transcrições 

de aulas e iii) entrevistas. As categorias mobilizadas para a análise discursiva dos dados são 

advindas da Análise do Discurso Francesa (PÊCHEUX, 1997; HENRY, 1992; MONDADA; 

DUBOIS, 2003) e da Linguística Aplicada (RAJAGOPALAN, 2003; 

KUMARAVADEVELU, 2006; ALMEIDA FILHO, 2000; SIQUEIRA, 2012). Os pré-

construídos vozeados foram analisados especificamente em cada instrumento utilizado e, logo 

depois, fizemos uso da técnica de triangulação de dados com vistas a acompanhar a movência 

ou estabilização das posições discursivas dos sujeitos da pesquisa. As análises empreendidas 

apontaram para i) vozeamentos de pré-construídos diversificados pelos dois grupos;  ii) gestos 

de resistência dos professores em formação, das duas turmas, para reenquadrar 

discursivamente crenças relacionadas à concepção de língua(gem) e seus (d)efeitos para o 

trabalho do professor de LI, assim como iii) retrataram (des)estabilizações das diferentes 

maneiras de pensar dos dois grupos de alunos sobre o ensino-aprendizagem de LI.  

 

Palavras-chave: Linguística Aplicada; Objeto de Discurso; Pré-construído; Formação de 

professor de LI. 



 
 

ABSTRACT 

 

This research is linked to the discursive scenario of the initial English teacher‟s training in 

light of the establishment of Applied Linguistics (AL) as an object of trainers‟ teaching and 

discourse in two classes of a Language graduation program. Thus, what is of interest is the 

investigation of the impact of both the introduction and discursive treatment of Applied 

Linguistics for pre-service teachers in terms of (de)stabilization of pre-constructed (HENRY, 

1992) concerning the socio-interactional and didactic tasks related to the work of English 

teachers. Data was collected and discursively analyzed in accordance with the qualitative 

research (FLICK, 2004), associated with an ethnographic approach (ERICKSON, 1984). This 

approach lasted one term. It was based on the observation of the daily interaction between two 

different groups (3
rd

 and 7
th

 semesters) in their relationship with two different trainers within 

two classes from the program. The corpus is composed by: i) responses to an identical 

discursive questionnaire answered by the undergraduate students at the beginning and at the 

end of the subjects; ii) transcriptions of the classes and iii) interviews. The selected categories 

for the discursive analysis come from the French Discourse Analysis (PÊCHEUX, 1997; 

HENRY, 1992; MONDADA; DUBOIS, 2003), from the Dialogic Discourse Analysis 

(BAKHTIN, 1992) and from the Applied Linguistics (RAJAGOPALAN, 2003; 

KUMARAVADIVELU, 2006; ALMEIDA FILHO, 2000; SIQUEIRA, 2012). The pre-

constructed voiced were analyzed specifically in each instrument, and, soon after, we used the 

data triangulation technique in order to monitor the (de)stabilization of discursive positions of 

the research subjects. The current analysis pointed to the i) voicing of diversified pre-

constructed by both groups; ii) resistance practices from the pre-service teachers, in both 

groups, in terms of discursively reframing beliefs about the conception of language and its 

(d)effects for the role of English teachers, as well as iii) reported (de)stabilization of different 

ways that both groups of undergraduate students think about English teaching and learning. 

Keywords: Applied Linguistics; Object of Discourse; Pre-constructed; Training of English 

teachers 
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PRIMEIRAS PALAVRAS 

 

Impactos de processos globalizadores em marcha acelerada (RAJAGOPALAN, 2005) 

convidam-nos a repensar práticas, escolhas e intercâmbios culturais dos mais diversos. Isso 

porque uma nova ordem global vem se configurando nas últimas décadas, diminuindo as 

distâncias, dissolvendo as fronteiras e modificando a paisagem mundial 

(KUMARAVADIVELU, 2006), o que tem reverberado em mudanças precisas para vários 

setores da sociedade.  

Diante de toda essa multiplicidade de transformações, advindas desses processos, há 

que se destacar a expansão da língua inglesa – uma língua que vem recebendo diferentes 

encapsulamentos (língua global, internacional, mundial, franca) – e os impactos de todas essas 

transformações, que são vertidas nos mais diversos estudos na área de Linguística Aplicada, 

para o currículo e a formação inicial do professor de Língua Inglesa (LI). 

Este trabalho engaja-se tematicamente a necessidade de acessar a compreensão de 

professores em formação acerca das tarefas sociointeracionais e didáticas do professor de LI; 

para tanto, apostamos na premissa de que o campo de estudo da Linguística Aplicada (LA) é 

um espaço propício para se discutir questões problematizadoras que permeiam o ensino e o 

aprendizado de LI.  

Partindo desse propósito, procuramos acompanhar dois grupos, no interior de aulas de 

duas disciplinas, com o objetivo de observar o impacto da tematização da LA como objeto de 

discurso e ensino para uma abordagem discursiva de pré-construídos relacionados às tarefas 

profissionais do professor de Língua Inglesa.  

Por essa razão, elegemos salas de aula universitárias como locus de investigação e 

centramos nosso olhar na formação inicial de professores de LI, isso porque alinhamo-nos à 

premissa de que “formar professores é desenvolver capacidades de refletir, criticar e 

discursar” (MOTTA-ROTH, 2001 apud SIQUEIRA, 2008, p.27).  

A isso se soma a nossa crença de que o campo de formação de professores, 

representado em disciplinas que integram o currículo do curso de Letras Modernas, é o lugar 

genuíno para se desautomatizar, desnaturalizar e desconstruir representações cristalizadas 

acerca da profissão professor de línguas que atravessam o dia a dia da sala de aula 

universitária. 

Antes de explicitar as escolhas parametrizadoras da realização da pesquisa de que este 

texto é resultado, como objetivos (geral e específicos), perguntas da pesquisa e enquadre 
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teórico-metodológico, optamos por apresentar a motivação inicial da pesquisa, o que fazemos 

porque “identificamo-nos com certas ideias, com certos assuntos, com certas afirmações 

porque temos a sensação de que elas “batem” com algo que temos em nós” (ORLANDI, 

1998, p. 206).  

Durante o processo de conclusão do curso de Letras, em janeiro de 2013, fomos 

tomadas por uma curiosidade de compreender a significância da sala de aula da graduação, no 

que se refere à formação de um profissional de línguas, em especial, de língua inglesa, o que 

foi vertido para a elaboração de um outro anteprojeto de pesquisa aprovado por este Programa 

a que nos filiamos.  

O anteprojeto, em sua versão inicial, tinha como título “Processos globalizadores: suas 

influências nas modificações das práticas discursivas do ensino de língua inglesa,” e visava 

investigar se o futuro professor de LI considerava pelo quadro teórico-metodológico da LA se 

esse novo cenário globalizador incitava ou não a assunção de uma postura crítica diante do ser 

professor. As sessões de orientações, no entanto, foram nos conduzindo a atribuir um outro 

enfoque para a pesquisa e daí decidimos ressignificar o objeto do trabalho. Ao realizarmos 

essa tarefa, descobrimos que, para melhor apreendê-lo, deveríamos realizar uma abordagem 

discursiva.  

Tratar discursivamente um objeto significa, para nós, neste trabalho, assumirmos que: 

i) a linguagem não é transparente; ii) para todo dizer, há um não-dizer,  iii) o significado não é 

da ordem do individual e que iv) agimos socialmente assumindo posições discursivas. E 

justamente por assumir essa posição discursiva, tomamos a linguagem como “a agulha que 

sutura todas as relações entre os sujeitos, o mundo e as coisas do mundo” (COELHO, 2011, p. 

27). 

Isso dito, passemos aos dados parametrizadores da pesquisa. Como grande enquadre 

temático deste estudo, partimos da seguinte aposta: É possível mapear o impacto da 

apresentação e tematização discursiva da Linguística Aplicada, em duas disciplinas de um 

curso de graduação em Letras Modernas (Introdução à Linguística Aplicada ao Ensino de 

Língua Estrangeira (ILA) e Didática da Linguagem-Língua Portuguesa e Língua Inglesa 

(DL)), como objeto de discurso e ensino para professores em formação inicial em termos de 

(des)estabilizações de pré-construídos (HENRY, 1992) acerca das tarefas sociointeracionais e 

didáticas do professor de inglês.  

Para a compreensão dessa aposta temática, explicitamos os princípios sustentadores da 

pesquisa:  
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i) A Linguística Aplicada (LA), como componente curricular, é objeto de ensino, pois 

os princípios e pressupostos que regem essa área de conhecimento são tematizados 

em salas de aula no interior dessas disciplinas pelos professores formadores. Além 

disso, a LA também é vislumbrada como objeto de discurso, porque esses mesmos 

princípios e pressupostos são interativa e discursivamente reproduzidos, 

reformulados pelos participantes no dia a dia interacional das aulas;  

ii) Os pré-construídos (representações estabilizadas e, portanto, cristalizadas no interior 

de certos grupos sociais) podem ser acessados nos usos que fazemos da linguagem, 

porque balizam e enquadram nossas mostras de compreensões sobre todas as coisas 

do mundo. Ressaltamos, então, que a noção de rede de pré-construídos está 

intrinsicamente relacionada à ideia de que há sempre versões da realidade 

estabilizadas sobre tudo o que é dito sobre um determinado tema. Daí reconhecermos 

a importância de adotarmos os princípios da Análise do Discurso; 

iii) É possível depreender, por meio do agenciamento de instrumentos de pesquisa 

(questionário discursivo, transcrições de aulas e entrevista), marcas do processo de 

(des)estabilizações de pré-construídos; por isso, trabalhamos sob um olhar 

qualitativo e abraçamos a prática de pesquisa etnográfica; 

iv) Um curso de graduação é um período de e para profissionalização de saberes e, 

portanto, de afastamento de concepções e crenças, antes supostamente fundadas e 

fundamentadas no discurso do senso comum para, agora, um conjunto de saberes 

sistematizados e científicos legitimados por uma determinada comunidade científica. 

Por isso, voltamos a nossa atenção para o campo de formação de professores. 

Nessa ordem, passemos agora, às perguntas norteadoras da pesquisa: 

1- Quais os tipos de pré-construídos que o futuro professor de LI vozeia sobre as tarefas 

profissionais do professor?  

2- Um semestre letivo e a interação professor-formador e professor em formação, no 

interior de disciplinas, que evoca a LA como objeto de discurso e ensino, provocariam 

(des)estabilizações no modo como esses sujeitos compreendem essas tarefas?   

A justificativa para o nosso estudo se legitima no fato de compreendermos a 

necessidade de se tratar da formação inicial do professor de LI que, na modernidade recente, é 

convidado a repensar suas tarefas sociointeracionais e didáticas que, dados os nossos 

interesses de pesquisa, relacionamos a: i) suas posturas de/no trabalho, ii) suas escolhas 
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teórico-metodológicas para o tratamento de objetos de ensino em gestos de transposição 

didática e iii) o cuidado na gestão da interação didática.  

Além disso, apostamos na importância de voltarmos o nosso olhar para dinâmica 

interacional da sala de aula universitária, uma vez que acreditamos que não há lugar melhor 

para desnaturalizar discursivamente noções cristalizadas, muitas delas negativas, que 

revestem o ensino e o aprendizado de LI. Pensamos, portanto, que outro lugar, em se tratando 

de formação de professores, poderia suscitar questionamentos, redimensionamentos, 

reenquadramentos de posicionamentos (re)produzidos no interior de grupos e que são 

reconhecidos como  pré-construídos? 

Daí, projetarmos como objetivo geral: 

 Mapear, qualitativo-discursivamente, no interior de duas disciplinas (Introdução à 

Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Estrangeira e Didática da Linguagem-

Língua Portuguesa e Língua Inglesa), pré-construídos vozeados pelos professores em 

formação inicial relativos ao trabalho e aos objetos de ensino do professor de Língua 

Inglesa (LI). 

 No que se refere aos objetivos específicos, procuramos: 

 Analisar a tematização da LA como objeto de discurso e ensino pelos professores 

formadores de duas disciplinas distintas em um curso de graduação de Letras 

Modernas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia campus de Vitória da 

Conquista.  

 Descrever a sala de aula da graduação de Letras como: i) campo de pesquisa e lugar de 

observação; ii) ambiente sociocultural e discursivo e iii) lugar de formação do 

profissional professor; 

 Discutir sobre (des)estabilizações de pré-construídos relacionados ao trabalho e aos 

objetos de ensino do professor de Língua Inglesa, considerando o impacto das 

disciplinas formativas para um (re)pensar acerca das tarefas profissionais do professor 

de LI;  

 Considerar a validade dos instrumentos de pesquisa: questionário discursivo, gravação 

em áudio e vídeo de aulas e entrevistas e transcrições para geração do corpus do 

trabalho. 

Com o propósito de demonstrar como se deu a operacionalização com tais objetivos, 

cumpre aqui destacar que o trabalho está organizado em quatro capítulos, além destas 

considerações iniciais, das finais, referências, bem como dos apêndices e anexos. 
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No Capítulo 1, estão registradas as resenhas relativas aos princípios teóricos que 

adotamos da Análise do Discurso, onde procuramos informar o modo como compreendemos 

as categorias-chave para a pesquisa (formação discursiva, interdiscurso, memória discursiva, 

pré-construído, pressuposto), em especial, para o processo de análise dos dados.  

No Capítulo 2, iniciamos uma teorização sobre o campo de formação de professores e 

sobre a noção de identidade com o intuito de dimensionar nossa compreensão das 

contribuições e problematizações que a LA oferece a esses campos, bem como de discutir 

sobre a (re)construção da identidade discursiva dos futuros professores de LI que poderão 

abraçar a tarefa de ensinar uma língua global. 

Já no Capítulo 3, apresentamos um conjunto de aspectos legitimadores das escolhas 

metodológicas e o tratamento dos dados da pesquisa. Para tanto, nos empenhamos em 

dimensionar a nossa escolha por adotar a pesquisa qualitativa sob um olhar etnográfico e de 

agenciar o trabalho com diferentes instrumentos de pesquisa, tendo em vista a natureza do 

objeto de pesquisa.  

No Capítulo 4, leem-se os movimentos de análises que retratam o mapeamento das 

estabilizações e deslocamentos das posições discursivas dos sujeitos da pesquisa, alunos das 

duas disciplinas, em cada instrumento de pesquisa utilizado (questionários, transcrições de 

aulas e entrevistas), como também apresentamos as análises elaboradas por meio da 

triangulação dos dados provenientes desses instrumentos. 

Por fim, registramos as considerações finais com o propósito de refletir sobre os 

objetivos e as perguntas assinaladas na pesquisa, assim como retratar as nossas conclusões 

sobre o trabalho que nos dedicamos a realizar: mapear pré-construídos referentes às tarefas do 

professor de LI.    
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CAPÍTULO 1 - PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA ANÁLISE DO DISCURSO 

 

1.1 Ponto de partida  

Que o homem é um ser de linguagem, eis algo que não nos cansamos de repetir há 

muito tempo; que ele seja um homem de discurso, eis uma reflexão cuja dimensão 

ainda é impossível mensurar, mas que toca em algo de essencial.  

(MAINGUENEAU; CHARAUDEAU, 2004, p. 17) 

 

Ao conjecturarmos sobre a relevância de um quadro teórico a sustentar os estudos 

empreendidos e, portanto, sobre as apostas realizadas de coleta, geração e análise dos dados, 

em termos de uma abordagem discursiva, somos, em certa medida, convocados a lidar com 

um sentimento de inquietude, uma vez que, como bem colocam Charaudeau e Maingueneau 

(2004, p. 17), “é muito mais difícil justificar a existência de pesquisas sobre o discurso do que 

sobre a linguagem, a literatura, a psique, a sociedade, a história”. 

Isso porque a linguagem é lugar de atravessamento de discursos e os discursos são 

vistos como lugares específicos de “movimentos dos sentidos, errância dos sujeitos, lugares 

provisórios de conjunção e dispersão, de unidade e de diversidade, de indistinção, de 

incerteza, de trajetos, de ancoragem e de vestígios” (ORLANDI, 2003a, p. 10). 

A sala de aula, portanto, locus da pesquisa, emerge como um lugar de discursividades 

e de movências identitárias, deslocamentos de dizeres que (re)velam um processo de 

desestabilização, que ocorre por meio de ancoragem em uma rede de saberes e fazeres 

discursivos (PASSOS; MODL, 2015). E foi justamente esse enquadramento de um olhar 

discursivo para a sala de aula que nos levou ao campo da Análise do Discurso (AD).  

Com o propósito de melhor explanar sobre as temáticas discursivas que compõem este 

capítulo, dividimo-lo em seis seções. Na primeira seção, subdividida em três, procuramos 

sumariamente destacar o que seria esse campo de estudo definido como Análise do Discurso 

(AD), enfatizamos os porquês de seus redimensionamentos, no que toca, em especial, aos seus 

objetos de estudos e métodos, procurando demonstrar a natureza flexível desse campo do 

saber. Em seguida, colocamos em evidência as noções da AD que revelaram ser 

extremamente caras para a análise do corpus da pesquisa cujos resultados são aqui 

publicizados.  

Desta forma, explanamos sobre os conceitos de formação discursiva, interdiscurso e 

memória discursiva, enfatizando a maneira como essas noções foram agenciadas em nosso 

trabalho. Na sequência, tratamos, em especial, das categorias de análise que favoreceram a 

apreensão das posições discursivas dos sujeitos da pesquisa, a saber: pressuposto e pré-

construído. Cunhadas em campos disciplinares distintos, pois a primeira faz parte da 
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Semântica argumentativa de Ducrot e a segunda da Análise do Discurso de Henry, ousamos 

realizar uma abordagem discursiva que retrata os pontos que diferem essas duas noções.  

Na quarta seção, desenhamos discursivamente as redes de pré-construídos às quais 

este estudo faz menção em seu título. Explicaremos sobre que ângulo as arquitetamos, ou seja, 

a partir de dois eixos que consideramos fundamentais para o funcionamento do discurso: eixo 

de dominação do interdiscurso e do intradiscurso.  

Uma das temáticas mais importantes para composição deste capítulo encontra-se na 

quinta seção, subdividida em duas; aqui teceremos comentários sobre o (novo) enfoque 

atribuído à noção de referente e, logo depois, esclareceremos mais uma das proposições que 

compõem o título da pesquisa: a Linguística Aplicada como objeto de discurso. Assim, na 

medida em que fazemos isso, discutimos sobre o porquê de termos também considerado a LA 

como objeto de ensino.    

Fechamos o capítulo com uma sumarização que apresenta as implicações e os 

desdobramentos revelados a partir do momento em que decidimos atribuir um tratamento 

discursivo ao objeto de pesquisa deste estudo. 

 

1.2 Análise do Discurso e a construção de um olhar discursivo 

 

 Mapear a extensa bibliografia de manuais de apresentações da Análise do
1
 Discurso foi, 

de certa forma, um exercício incessante, na medida em que percebemos que as devidas 

apresentações se diversificavam de acordo com as perspectivas de cada autor.  

 Ao realizarmos processualmente esse estudo bibliográfico, ficou evidenciado que a 

Análise do Discurso (AD) pode ser tratada como uma disciplina, no sentido mais restrito, ou 

estudo do discurso, em um sentido mais amplo (MAINGUENEAU, 2004). Há quem a trate 

como uma teoria da leitura
2
 (POSSENTI, 2005), ou ainda como campo de conhecimento ou 

campo de questões sobre a linguagem (ORLANDI, 2003a).  

                                                           
1
 Cabe aqui registrar que a distinção do termo de e do discurso, segundo Baronas (2004), pode ser explicada 

pelo fato de o dispositivo teórico da Análise do Discurso, tal qual foi pensado por Pêcheux, manter-se, 

atualmente, em contínuas reformulações. Entende-se, aqui, que o de discurso seria usado em um sentido mais 

amplo, em se tratando de estudo de discursos, o que se atrela a muitos fatores, dentre os quais estaria a premissa 

de que, nas sociedades ocidentais contemporâneas, os regimes de discursividades alteraram-se por meio das 

mudanças políticas, as mutações tecnológicas e a evolução das sensibilidades (COURTINE, 1999 apud 

BARONAS, 2004, p. 101). Neste trabalho, respeitamos as escolhas de cada autor para se referir à disciplina.  
2
 Para Possenti (2005), “pode-se dizer que a AD é uma teoria da leitura, ou melhor, que ela formula uma teoria 

da leitura que se institui rompendo fundamentalmente com a análise de conteúdo, por um lado, e com a filologia 

(e também com a hermenêutica), por outro” (POSSENTI, 2004, p. 358). 
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Procurando entender a significância de cada definição, mas também buscando 

contemplar as nossas próprias perspectivas, decidimos que, neste trabalho, a AD será 

vislumbrada como campo de saber e, portanto, como uma vertente teórica que propicia e nos 

mune teoricamente com princípios para o estudo de discursividades. 

Ao analisarmos a história da constituição da disciplina, denominada Análise do 

Discurso (CHARAUDEAU, 1999), compreendemos que os principais desdobramentos dessa 

área de estudos subdividiram-se em três fases. Procurando destacá-las de forma breve, 

podemos registrar que a AD, em sua fase inicial, orientou-se “em uma certa noção de 

subjetividade científica” (MUSSALIM, 2004, p. 71) que guiou um projeto instaurado por 

Michel Pêcheux em 1960, cujo propósito foi o de construir uma teoria do discurso (FUCHS; 

PÊCHEUX, 1997).  

Pêcheux, então, nesse seu primeiro momento teórico, procurou romper com o 

estruturalismo e com a concepção de semântica linguística, uma vez que defendia que a 

palavra ou o enunciado não é a matriz do sentido, pois o sentido não é dado como algo 

“prévio ou fixo em termos de língua” (MUSSALIM, 2004, p.83).  

Nessa primeira fase, denominada de Análise Automática do Discurso (AAD) 

(FUCHS; PÊCHEUX, 1997), escolhia-se o corpus a ser analisado e a preferência recaía em 

discursos estabilizados, homogêneos, produzidos em condições estáveis (como os discursos 

político e religioso). Assim, a AD era vista como uma máquina fechada sobre si mesma e 

autodeterminada (FUCHS; PÊCHEUX, 1997) com a capacidade de explicar, formalmente, a 

estrutura geradora dos processos discursivos.  

Na segunda fase, há uma crítica a essa homogeneidade do corpus; “o processo 

discursivo não é mais gerado por uma máquina, conforme a metáfora, mas sim, se constrói 

pelo embate ou pela proximidade, pela disputa de espaço das diferentes FDs”
3 (CASTANHO; 

NASCIMENTO, 2008) (cf. seção 1.2.1). Nesse momento, portanto, a AD se afastou, em certa 

medida, de um tipo de fazer analítico nomeado e reconhecido como maquinaria discursiva
4
 

(FUCHS; PÊCHEUX, 1997). 

                                                           
3
 Embora a noção seja tratada na seção 1.2.1, a guisa de acompanhamento da argumentação em curso, 

adiantamos que Formação Discursiva está sendo tomada como aquilo que determina o que deve e o que não deve 

ser dito em uma situação sócio-histórico-ideológica dada (FUCHS; PÊCHEUX, 1997). 
4
  Para Castanho e Nascimento (2013), a noção de maquinaria discursiva pode ser definida como “uma estrutura 

(condições de produção estáveis) responsável pela geração de um processo discursivo (o processo de construção 

do manifesto comunista, por exemplo) a partir de um conjunto de argumentos e operadores responsáveis pela 

construção e transformação das proposições, concebidas como princípios semânticos que definem, delimitam um 

discurso (o comunista, para tomá-lo como exemplo). 



25 
 

Na terceira fase dessa disciplina, surge o primado do interdiscurso (cf. seção 1.2.1), 

cuja inserção favoreceu a explosão definitiva da maquinaria discursiva, posto que o 

procedimento de análise com ordens fixas e por etapas é definitivamente abandonado 

(MUSSALIM, 2004).  

A fase atual da disciplina em destaque é norteada por redimensionamentos e reflexões 

acerca de sua teoria e definições de seu objeto e método. Entendemos, então, que, nos novos 

tempos, “[...] a AD redimensiona seu objeto, revalia aspectos teóricos e se relaciona 

criticamente com seu(s) método(s)” (ORLANDI, 2003a, p. 11). 

A posição de Orlandi (2003) contribui para o desencadeamento de uma forte reflexão 

sobre a natureza flexível dessa área de estudo. Na esteira desse raciocínio, destacamos a visão 

de Hugo et al (1999), no que se refere à disciplina: 

A diversidade de fontes, as dificuldades metodológicas não impedem uma certa 

evolução dispersa da AD. Por essa razão, não é mais possível, no presente momento, 

concebê-la, como uma abordagem única e fechada, centrada numa só metodologia, 

num só tipo de corpus, e organizada em torno de uma só grande escola. A natureza 

diversa do objeto-discurso, os múltiplos interesses que neles são projetados 

possibilitam a existência de escolas distintas, a ampliação do quadro metodológico e 

uma ferramenta teórica em pressupostos cada vez mais amplos (HUGO et al, 1999 

p.18, grifos do autor).  

As constatações de Orlandi (2003) e Hugo et al (1999) conduziram-nos à compreensão 

de que o campo de estudo da AD encontra-se em constante movimento. Nessa conjuntura, se 

pararmos para pensar que todas essas reformulações e redimensionamentos instaurados no 

campo da AD estão, de certa forma, atreladas às necessidades e modificações dos próprios 

sujeitos, compreenderemos que os pesquisadores que têm se valido desse campo do saber têm 

se dedicado a corpora muito diversos, desde os tradicionais discursos políticos aos mais 

diversos discursos, antes às margens de muitas agendas de pesquisa.  

Trata-se de acompanhar o fluxo, se não de transformações sociais, pelo menos do 

vozeamento recente delas por e nos grupos. Diríamos, portanto, que outros objetos de 

discurso (cf. seção 1.4) passam a existir, a se modificar e a ecoar discursivamente na Mídia 

(espaços midiáticos oficiais) e mídias (redes sociais) para atender às necessidades das 

transformações contemporâneas que perpassam a própria constituição identitária dos sujeitos. 

Os princípios e pressupostos da Análise do Discurso estão ancorados em três áreas de 

conhecimento, a saber: a Linguística, onde a imanência do significado e sua transparência na 

linguagem são fortemente negadas pela AD, o Materialismo Histórico, sustentado pela teoria 

das formações e transformações sociais e pelos funcionamentos ideológicos, e, por fim, a 

Psicanálise que trata das relações simbólicas do sujeito, como também do inconsciente que se 

configura pela linguagem (FERNANDES, 2004).  
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Interessa-nos aqui, de forma especial, enfatizarmos a noção de sentido para AD. Para 

tanto, faz-se necessário explicarmos a concepção de língua que permeia esse campo do saber; 

concepção essa que está atrelada à ideia de que “[...] devemos renunciar à concepção de 

linguagem como instrumento de comunicação. Isto não quer dizer que a linguagem não sirva 

para comunicar, mas sim que este aspecto é somente a parte emersa do iceberg” (HENRY, 

1997, p. 26).  

Partindo desse pressuposto, destacamos o fato de que, na essência dos estudos em 

Análise do Discurso, a língua não deve ser encarada como algo transparente (POSSENTI, 

2005; ORLANDI, 2003), uma vez que “[...] a AD não aceita que dada uma palavra seu 

sentido seja “obvio”, como se estabelecido por convenção ou como se a palavra pudesse 

referir-se diretamente à “coisa” [...].” (POSSENTI, 2005, p. 360).  

Primando por esclarecer os pontos de rompimento entre a AD e a Linguística, Possenti 

(2005) problematiza a ideia de transparência da língua: 

A língua não é transparente, mas tem uma ordem própria [...]. Assim a AD não tem 

uma teoria da língua, isto é, uma teoria da gramática da língua [...] sua especialidade 

é o campo do sentido. A AD fala de língua somente na medida em que as 

concepções da linguística afetam o campo do sentido, na medida em que a 

linguística propõe teorias semânticas que são da mesma natureza que a teoria 

gramatical, porque isso implicaria que, assim como a língua é a mesma para todas as 

„classes‟, o sentido também teria que ser, podendo ser, em última instância, 

universal (POSSENTI, 2005, p. 361, grifos nossos). 

A tematização de Possenti (2003) ajuda-nos a compreender ainda que as noções de 

universalidade, assim como de generalização dos sentidos (POSSENTI, 2005), precisam ser 

necessariamente excluídas. Para Orlandi (2003), as palavras não possuem um sentido fixo, 

único, mas mudam seu sentido de acordo com as posições daqueles que as usam.  

O sentido, de acordo com Possenti (2005), pode ser comtemplado como um “efeito da 

substitutibilidade”, posto que o sentido de uma palavra “[...] se resolve na medida em que uma 

delas pode ser substituída por outra no interior de uma formação discursiva” (POSSENTI, 

2005, p. 371). 

Retomando a ideia de ruptura entre a AD e a Linguística, Possenti (2005, p. 361) 

assegura que a AD não é anti-linguística, muito pelo contrário, na perspectiva do estudioso, 

“não há AD sem linguística”. Nesse ponto, podemos inferir que a AD procura colocar a língua 

em seu devido lugar, dando ênfase às suas especificidades, mas restringindo-lhe o domínio 

(POSSENTI, 2005). Segundo o linguista, a Análise do Discurso: 

Não é simplesmente a fonoestilística, a conotação, a sintaxe voltada para o falante, a 

semântica a que se apresenta o tempero do contexto, ou o texto como efeito de um 

processo. A AD pode tratar de cada um desses „temas‟ – mas o tratará rompendo 

com o que a linguística faz em cada um deles. (POSSENTI, 2005, p. 357, grifo do 

autor). 
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Orlandi (2003a, p. 10) compreende que “a língua é condição de possibilidade do 

discurso”. Na visão da autora, a AD “não trata da língua, não trata da gramática, embora todas 

essas coisas lhe interessem. Ela trata do discurso” (ORLANDI, 2003a, p. 15). 

Quando voltamos para a fase inaugural dessa disciplina, descobrimos que, desde seu 

início, com os estudos de Pêcheux, procurou-se romper com a concepção instrumental de 

linguagem. A tentativa árdua de Pêcheux se desdobrou na elaboração teórica, conceitual e 

empiricamente original do discurso (HENRY, 1997). A partir desse momento, os estudos com 

base na AD passaram a contemplar o fato de que, do ponto de vista de sua estruturação em 

língua, o texto
5
 pode ser visto como um enunciado (GUISPIN, 1971), mas um “estudo 

linguístico das condições de produção desse texto fará dele um discurso” (GUISPIN, 1971 

apud ORLANDI, 2003a, p. 117).  

As reflexões apreendidas até aqui, fizeram-nos entender a significância desse campo 

de saber como um lugar teórico para o qual convergem componentes linguísticos e 

sociodiscursivos. Sendo assim, afirmamos que a Análise do Discurso possibilitou a realização 

de uma análise interpretativa da materialidade linguístico-discursiva emanada por professores 

de língua inglesa (LI) em formação, no que se refere às tarefas sociointeracionais e didáticas 

do professor de LI. 

 

1.2.1 Noções da AD que sustentam o processo de análise do corpus da pesquisa 

 

Ao refletir sobre a premissa de que a Análise do Discurso trabalha sobre o terreno da 

interpretação, pensamos o quão valioso seria trabalhar com esse dispositivo, em se tratando de 

realização de mapeamentos e rastreamentos dos implícitos, pois, assim, conseguiríamos 

respeitar a opacidade da linguagem, estabelecendo um tipo de escuta para “ouvir pra lá das 

evidências e compreender” (ORLANDI, 2003a, p. 59), por meio do dito, o não-dito.  

Almejando entender o funcionamento de discursos, percebemos que este se constitui 

“pela articulação da base linguística com elementos que, embora relacionados a essa base, são 

exteriores a ela” (MORAES, 2009, p. 275). Nessa perspectiva, consideramos que, no campo 

discursivo da AD, existem noções que se esquivam do dizer, ou seja, são noções exteriores a 

ele, por isso, não correspondem exclusivamente à materialidade linguístico-discursiva, à 

                                                           
5
  Na visão de Possenti (2005, p. 364), o texto é visto para AD não como “uma unidade coerente de sentido, mas 

sim como uma superfície discursiva”.   
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“espessura semântica” (ORLANDI, 2003a, p. 63), mas “representam [...] a existência 

determinante do todo complexo das formações ideológicas
6
” (PÊCHEUX, 1988, p. 259).  

Dentre as variadas noções, que compõem o campo de estudo da Análise do Discurso, 

temos a Formação Discursiva (FD). Esse conceito fundado em seu princípio por Foucault e 

reformulado por Pêcheux, no quadro teórico da Análise do Discurso (MAINGUENEAU, 

2004), é definido como o lugar de significação que determina o que podemos ou não dizer. É 

desse lugar, sustentado pela heterogeneidade e por fronteiras fluidas, que as palavras são 

derivadas (ORLANDI, 2003a), que emana a posição do sujeito frente ao desafio de adotar as 

palavras específicas de cada FD, sendo isso o que marca a sua posição discursiva ocupada no 

meio social.  

A noção de formação discursiva para AD corresponde à noção de grupo social para 

outras áreas do conhecimento, marcando pertença e lugar de construção de identidades. 

Interessante, no entanto, é que a AD toma o sujeito em sua movência, um mesmo sujeito 

empírico (de carne e osso) participa sociodiscursivamente no curso de sua vida (e mesmo de 

um dia de sua vida) de inúmeras formações discursivas: um sujeito, por exemplo, pode se 

filiar a um dado partido político (uma FD), integrar um dado grupo religioso (outra FD), 

aderir ao sindicato de uma dada categoria (mais uma FD), etc. 

Compreendemos, portanto, que as formações discursivas estão inseridas em formações 

ideológicas
7
 que, por sua vez, são constituídas por “um conjunto complexo de atitudes e 

representações” (FUCHS; PECHEUX, 1997, p. 166). Ao tratar desse assunto específico, 

Maingueneau (2004) assevera que 

a maneira pela qual se apreende uma formação discursiva oscila entre uma 

concepção contrastiva, na qual cada uma é pensada como um espaço autônomo que 

se coloca em relação a outros, e uma concepção interdiscursiva, para qual uma 

formação discursiva apenas se constitui e se mantém pelo interdiscurso 

(MAINGUENEAU, 2004, p. 242, grifos do autor). 

Na pesquisa em questão, interessa-nos, de fato, a última maneira de apreender a 

formação discursiva, ou seja, procuramos entendê-la como um lugar permeado pelo 

interdiscurso. Acreditamos que isso ficará ainda mais claro quando discorrermos sobre a 

noção de interdiscurso. 

O conceito de interdiscurso é versado por Courtine (1981) como sendo 

                                                           
6
 Segundo Amaral (2007), as formações ideológicas são expressões da conjuntura ideológica de uma formação 

social; assim, elas se põem historicamente de formas diferentes, em diferentes momentos históricos, 

acompanhando o processo de complexificação da sociedade, também, vão se modificando. 
7
 Ilustramos a noção de formação ideológica, a partir de dois dos exemplos por nós apresentados no parágrafo 

anterior. No exemplo do partido político, a formação ideológica é Política e exemplos de formações discursivas 

poderiam ser: PT, PMDB, PSDB, PSOL, PSB, etc. Teríamos, também, a formação ideológica: Religião e 

Catolicismo, Protestantismo, Espiritismo, Judaísmo, Islamismo, como formações discursivas.       
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o lugar no qual se constituem, para um sujeito falante que produz uma sequência 

discursiva dominada por uma FD determinada, os objetos de que esse sujeito 

enunciador se apropria para fazer deles objetos de seu discurso, bem como as 

articulações entre esses objetos, pelos quais o sujeito enunciador vai dar uma 

coerência a seu propósito (COURTINE, 1981 apud POSSENTI, 2005, p. 383 grifos 

nossos).  

Assim, as palavras que estão imbricadas em cada formação discursiva são já-existentes 

no interdiscurso. Por essa razão, entendemos o interdiscurso como o “todo complexo com 

dominante” das formações discursivas (FUCHS; PECHEUX, 1997, p. 162). 

Por fim, trataremos do conceito de memória discursiva na AD. Em nossos estudos, 

abraçamos a noção de memória discursiva defendida por Pêcheux (2007, p. 52) em que essa é 

vislumbrada como “aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento a ler, vem 

restabelecer os „implícitos‟”.  

A posição discursiva de Pêcheux despertou a nossa compreensão para o fato de que a 

memória discursiva seria o espaço onde estão registrados padrões de comportamentos, 

atitudes, ideias que reproduzem o lugar social ocupado por certos grupos em uma conjuntura 

dada. A memória discursiva pode ser vista como “o saber discursivo que torna possível todo 

dizer” (ORLANDI, 2003a, p. 31). Nessa perspectiva, podemos registrar que a memória 

discursiva faz intervir o interdiscurso, ou seja, aquilo que fala antes, em outro lugar 

(MORAES, 2009) e que reaparece em forma de implícito, como os pré-construídos. Podemos 

dizer, então, como bem assegura Pêcheux, que a memória discursiva restaura, restabelece os 

implícitos.  

Em suma, queremos assegurar que, do lugar de onde falamos, e queremos nos 

construir como analistas do discurso por opção, as noções aqui apresentadas possuem um 

valor inigualável, uma vez que por meio dessas – e só por meio dessas – fomos capazes de 

atravessar o efeito de transparência da linguagem através de rastros, de indícios que nos 

conduziram à construção de sentido, que nos fizeram compreender e interpretar as posições 

discursivas de cada sujeito da pesquisa. 

 

1.2.2 A significância dos implícitos: pressupostos e pré-construídos  

 

Nesta seção, propomos a realização de um breve estudo teórico acerca da 

proeminência da visão discursiva dos implícitos para a linguagem. Para tanto, procuramos 

destacar a significância da pressuposição e do pré-construído, conceitos que podem ser vistos 

como não cambiáveis, porém complementares (COELHO, 2007). Desta forma, procuramos 
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demonstrar os pontos relevantes que os diferem; no entanto, para este trabalho, são os pontos 

de complementação dessas duas noções que realmente nos interessam.  

A noção de pressuposição surge “ao mesmo tempo da leitura materialista de Frege e 

da reflexão crítica sobre os trabalhos de Ducrot” (MALDIDIER, 2003, p. 35). Para Henry 

(1992), as perspectivas de Ducrot e de Frege se diferenciam radicalmente do ponto de vista 

teórico, uma vez que  

Frege não procura, como o pretende abusivamente Ducrot, a lógica na linguagem, 

ele quer apenas definir um uso lógico da linguagem (lógico significando aqui 

adequado para o conhecimento e para a ciência). Ducrot, ao contrário, procura na 

linguagem uma lógica, que seria ao mesmo tempo uma semântica: o 

empreendimento pressupõe que uma tal lógica exista, o que não nos parece evidente 

(HENRY, 1992, p. 68-69 grifos do autor). 

 Antes de adentrarmos especificamente nos pontos de discordância entre Henry e Ducrot, 

explanaremos de forma resumida sobre a visão da Semântica Linguística de Ducrot e sobre o 

funcionamento da linguagem dentro de seus estudos. Na obra “O dizer e o dito”, Ducrot 

tematiza sobre o fenômeno da pressuposição, almejando, sobretudo, realizar uma análise da 

função dos implícitos nas relações sociais. Para tanto, o autor procura distribuir em duas 

categorias principais o que poderia ser denominado de “procedimento de implicitação” 

(DUCROT, 1972), daí surgiram então: “aqueles que se fundamentam no conteúdo do 

enunciado [os pressuposto] e aqueles que jogam com o enunciado [os subentendidos]” 

(DUCROT, 1972, p. 14). 

Ao elaborar esses procedimentos, Ducrot preocupou-se com o que ele denomina de 

“problema geral do implícito” (DUCROT, 1972, p. 20) que se limita em “saber como se pode 

dizer alguma coisa, sem contudo aceitar a responsabilidade de tê-la dito, o que com outras 

palavras, significa beneficiar-se da eficácia da fala e da inocência do silêncio” (DUCROT, 

1972, p. 17).  Para o autor, “a origem possível para necessidade dos implícitos, prende-se ao 

fato de que toda afirmação explicitada torna-se por isso mesmo, um tema de discussões 

possíveis. Tudo que é dito pode ser contradito” (DUCROT, 1972, p. 14).  

No que diz respeito à imersão do sujeito em todo esse processo de significação, Ducrot 

enfatiza que 

Frequentemente, o procedimento discursivo que evidencia a significação implícita 

parece não ter sido previsto pelo locutor; e parece dizer respeito mais a uma reflexão 

crítica do que a uma decifração. Mas pode-se então, imputar ao locutor a intenção 

consciente de exprimir tal significação (DUCROT, 1972, p. 21). 

Toda essa reflexão feita acerca do que seria a pressuposição para Ducrot será tratada 

como alicerce para entendermos o surgimento da noção de pré-construído, uma vez que esse 
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conceito emergiu das críticas elaboradas por Paul Henry ao conceito de pressuposição 

definido por Ducrot.  

Para Henry (1997), a noção de pressuposição em Ducrot faz parte de um projeto 

teórico voltado para uma lógica da língua, porém, do ponto de vista de Henry, ligações entre 

linguagem e lógica dizem respeito, exclusivamente, à natureza discursiva (MORAES, 2009). 

Ao estudar a noção de pressuposição, Henry confronta a ideia de que essa noção, assim como 

foi colocada por Ducrot,  

permite identificar os efeitos de significação de uma natureza particular, ligados ao 

ato de linguagem como tal. Ora, justamente ao ligar pressuposição e ato de 

linguagem traz-se de volta um sujeito, enquanto origem desse ato, mesmo se se 

considerar que esse sujeito interioriza um sujeito universal que regula a atividade 

[...] (HENRY, 1992, p. 104). 

Notamos, assim, que o ponto nodal de discordância de Henry (1992, p. 29) em relação 

a Ducrot diz respeito à existência de duas teorias diversas. A primeira é entendida como 

“teoria do sentido”, pois Ducrot assegura que o pressuposto é de natureza linguística, está 

baseado em uma noção de significação literal, uma vez que o sentido pode ser reconstituído 

na natureza linguística do enunciado. Henry, diferentemente de Ducrot, e ancorado nas 

premissas da AD, afirma que os sentidos não estão nas palavras, na materialidade linguística 

do enunciado, pois para construí-los é necessário que se instaure uma relação entre língua e 

discurso e, assim, surge o que denominamos de pré-construído que é de natureza 

especificamente discursiva. 

A segunda teoria é vislumbrada como “teoria do sujeito” e diz respeito ao fato de 

Ducrot atribuir ao sujeito a intenção da significação. Henry, por sua vez, compreende que o 

sujeito não é dono de seu dizer, ele não está na origem do discurso.   

Em nossa pesquisa, no que se refere à análise do corpus, o pré-construído é entendido 

como uma vestimenta que marca e regula os dizeres dos sujeitos. Tratamo-lo como mais um 

dos elementos que se inserem no seio do interdiscurso, como algo que se reproduz, pois foi 

falado antes dali, em outro lugar e independentemente do que se disse aqui/ali, sendo, 

portanto, por isso, proveniente da exterioridade, é produzido novamente aqui (daí 

reproduzido!) e pode ser rastreado como algo que até então estava esquecido (repousava na 

memória discursiva) e agora atualizado de uma rede de já-ditos, a uma voz sem dono 

(interdiscurso), se vê atualizado por uma memória discursiva.  

O estudo de Coelho (2007, p. 46) sobre os termos aqui apresentados contribuiu de 

maneira significativa para a compreensão de que, mesmo que essas duas noções tenham sido 

cunhadas em campos diferentes,  
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tais conceitos parecem, contudo, de algum modo, complementares, se os pensarmos 

a partir de algo semelhante a “tipos de informações”. Refiro-me a uma espécie de 

estoque de conhecimento que se mostre de algum modo e em um determinado 

momento disponível para aquele(s) que interage(m) de forma a acionar um dado 

significado ou um significado dado. As expressões um dado significado e um 

significado dado não são equivalentes, a primeira pode ser associada ao conceito de 

pressuposto enquanto a segunda pode remeter ao conceito de pré-construído. 

 

Ao considerarmos a noção de enunciado para o trabalho aqui apresentando, bem como 

o olhar que lançamos para os conceitos de pressuposto e pré-construído, diríamos, assim 

como afirma Coelho (2007, p. 48), que: 

 

não me parece contraditório a construção de um quadro teórico que se paute 

predominantemente no conceito de pré-construído, mas que recorra, por vezes, ao 

conceito de pressuposto, na tentativa de localizar o índice linguístico que remeteria a 

uma dada memória discursiva (nos casos em que essa puder ser localizada no nível 

linguístico). 

 

 Sendo assim, decidimos então que a análise do corpus da pesquisa seria realizada com 

o auxílio dessas duas categorias de análise, pois assim conseguimos apreender nos ditos traços 

dos não-ditos, de modo a considerar indícios também do silêncio e silenciamentos dos sujeitos 

que são historicamente e ideologicamente marcados, para assim, percebermos a que formação 

discursiva os sujeitos da pesquisa se atrela(va)m, no que diz respeito ao modo como ao longo 

de um semestre letivo (re)pensam as tarefas sociointeracionais de professor de LI.   

Um dos motivos que nos conduziram a elaborar um quadro teórico a partir desses 

conceitos foi acreditar que um estudo dessa natureza demonstraria, certamente, a importância 

que atribuímos à análise do corpus da pesquisa. Além disso, o exercício intelectual 

apreendido aqui poderá ser significativo para pesquisas e estudos amparados no quadro 

teórico da Análise do Discurso, que escolhem a sala de aula como campo de pesquisa e 

voltam sua atenção para a esfera discursiva escolar. 

 

1.3 Arquitetando as redes de pré-construídos 

 

Neste trabalho, a ideia de rede para apresentar os pré-construídos mapeados foi 

escolhida a partir do momento em que constatamos a necessidade de tomar os eixos de 

dominação do interdiscurso e do intradiscurso como fundamentais para a visualização de um 

funcionamento discursivo (AMARAL, 2007). 

O primeiro eixo é visualizado como o eixo da verticalidade e sua constituição está 

ancorada no que podemos chamar de “domínio de memória”, posto que é especificamente 



33 
 

nesse eixo imaginário/discursivo que estão instalados, abrigados, os dizeres “preexistentes”, 

os já-ditos, já-esquecidos, os pré-construídos. 

O segundo eixo, dominado pelo intradiscurso é contemplado como o eixo da 

horizontalidade e sua base é sustentada pelo “domínio da atualidade”, consideramo-lo como o 

eixo da formulação (ORLANDI, 2003a) dos dizeres que remete a um fio do discurso, àquilo 

que se diz em um dado momento, em condições dadas (ORLANDI, 2003a). 

À luz das contribuições de Amaral (2007), arriscamo-nos a construir, de forma 

imagética, uma rede de pré-construído que demonstra o olhar que lançamos para o objeto da 

pesquisa. Isso se atribui, necessariamente, ao fato de tratarmos o espaço discursivo da sala de 

aula da graduação como um lugar ocupado por posições-sujeito ancoradas em diferentes 

interdiscursos. Pensamos, portanto, que essas posições-sujeitos são historicamente e 

ideologicamente marcadas e que poderiam vir à tona por meio dos implícitos, principalmente, 

de pré-construídos. Porém seria indispensável considerarmos o “conjunto do fenômeno” de 

co-referência (intradiscurso) (Pêcheux, 1988 apud Amaral, 2007, p. 31), uma vez que esse nos 

conduziria ao fio do discurso, enquanto dizer de um sujeito, resposta ao que está sendo dito 

em um certo momento, em condições dadas. 

 

Figura 1 - Rede de pré-construídos 

Interdiscurso – eixo do domínio de memória - onde os já-ditos, os pré-construídos estão instalados, onde o      

sempre já aí! está a repousar, onde emana uma voz sem dono. 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

Momento de identificação do sujeito – neste ponto específico onde o eixo da memória e da atualidade se 

cruzam, dando forma à rede, rastreamos, por meio dos dizeres, os indícios da percepção do sujeito acerca de 

como ele encara as tarefas sociointeracionais e didáticas do professor de LI.  

Fonte: Elaborado pela autora 

  

Olhando por esse prisma, compreendemos que “todo dizer, na realidade, se encontra 

na confluência dos dois eixos: o da memória (constituição) e o da atualidade (formulação). E 

é desse jogo que teríamos seus sentidos” (ORLANDI, 2003, p. 33a). A idealização das redes 

está intrinsicamente relacionada à ideia de que há sempre versões da realidade estabilizadas 

Intradiscurso – eixo do domínio da 

atualidade marcado pela formulação 

dos dizeres que são emanados em um 

dado momento, em condições 

correspondentes. 
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sobre tudo o que é dito sobre um determinado tema, e é por isso que podemos falar em uma 

rede de pré-construídos; o discurso é sempre um entrecruzar mais ou menos conflituoso de 

posições. 

 

1.4 Objeto de discurso: redimensionando sua referencialidade 

 

Depois de termos apresentado as principais noções da Análise do Discurso que 

orientaram o trabalho com o corpus da pesquisa, concentremos a nossa atenção em outro 

conceito que também se insere no seio discursivo deste estudo: a noção de objeto de discurso. 

 Segundo Koch et al (2005, p. 7), a referência tem sido compreendida, 

tradicionalmente, “como um problema de representação do mundo, devendo, destarte, as 

formas linguísticas selecionadas para tal fim ser avaliadas em termos vericondicionais, ou 

seja, de correspondência ou não com os objetos do “mundo real” que lhes cabe espelhar.”  

Em nosso trabalho, desvencilhamo-nos dessa compreensão e substituímos “a noção de 

referência pela de referenciação e, em consequência, a noção de referente pela de objeto de 

discurso” (MONDADA, 2001 apud KOCH, 2005, p. 34). 

Sustentados pelos estudos de Moraes (2009, p. 262), partimos de um princípio teórico 

não referencialista para tratar do fato de que “a língua fala de alguma coisa exterior à própria 

estrutura do sistema linguístico”. Comungamos, então, da mesma formação discursiva que 

considera o estatuto do referente como construído no e pelo discurso, por isso, procuramos 

falar de objetos do mundo como objetos de discurso. 

Em seus estudos sobre referenciação e, portanto, sobre a construção de objeto de 

discurso, Koch (2005 p. 9) constata que 

[...] embora não pareça extraordinário relacionar referenciação e práticas discursivas 

(extraordinário seria à hora atual negligenciarmos a natureza discursiva da 

construção da referência!), os estudos sistemáticos sobre o tema têm ainda uma 

história relativamente recente entre nós.  

Mesmo que esses estudos ainda estejam reconfigurando-se de forma sistemática, 

podemos inferir que eles já possuem os seus devidos espaços em campos disciplinares 

distintos, como os estudos semânticos, neurolinguísticos, conversacionais, etc. O que 

procuramos explorar aqui é o fato de que, na qualidade de práticas discursivas, os fenômenos 

referenciais comprovam que a relação entre língua e linguagem não é algo dado, ou 

preexistente, mas algo constitutivamente construído na relação entre os sujeitos. 

Em acréscimo a esse fator, ressaltamos que os frutos dessa relação são vistos como 

objetos de discurso, concebidos, como atesta Moirand (2004, p. 352), “como uma entidade 
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constitutivamente discursiva que se desdobra, ao mesmo tempo, no intradiscurso e no 

interdiscurso”. Para Koch (2005, p. 34), os objetos de discurso são elaborados no interior das 

operações de referenciação, e, por isso, a autora os encara como “[...] entidades que são 

interativamente e discursivamente produzidas pelos participantes no fio de sua enunciação”.  

Ainda no que diz respeito a esse termo, Marcuschi (2005), citando Mondada (1994), 

evidencia que os objetos de discurso são gerados, delimitados, transformados, desenvolvidos 

no e pelo discurso, e esses objetos não preexistem e não têm uma estrutura fixa, mas ao 

contrário podem ser elaborados na dinâmica discursiva do processo de interação.  

A nossa aposta é a de que, em nosso trabalho, seria de extrema valia olharmos para a 

noção de objeto de discurso sob esse mesmo enfoque atribuído por Moirand (2004), Mondada 

(1994), Marcuschi (2005) e Koch (2005), ou seja, sob um enfoque discursivo. Na sequência 

desta seção, explanaremos sobre como a noção de objeto de discurso é tomada na pesquisa em 

foco, visto que consideramos a Linguística Aplicada como objeto de discurso e ensino. 

 

1.4.1 A LA como objeto de discurso e ensino: implicações e propósitos  

 

Chegamos, então, a um dos principais pontos da pesquisa: explanar sobre como 

tratamos a Linguística Aplicada (LA) como objeto de discurso e ensino, bem como dizer os 

propósitos e as implicações dessa nossa escolha. 

No que tange ao tratamento da LA como objeto de discurso, enfatizamos que partimos 

do princípio de que os sentidos são produzidos nas/pelas práticas de linguagem; por isso, não 

estão nos textos, nos enunciados produzidos, mas são gerados a partir deles, por meio da 

interação entre os interlocutores. Nessa perspectiva, o entendimento e a construção do 

discurso dependem sempre do conhecimento partilhado pelos sujeitos, construído na/pela 

memória social do grupo. 

Propomos, então, que a construção dos sentidos que os sujeitos produziram sobre os 

princípios e pressupostos desse campo de estudo da LA, ao longo de um semestre letivo, não 

fossem tratados como algo dado e preexistente, mas sim como algo introduzido 

linguisticamente e depois modificado, desativado, reativado ou reciclado (MARCUSCHI, 

2005) em movimentos discursivos, ou seja, como objetos de discurso que, sobretudo, “não 

são uma simples remissão linguística a algo autônomo, fixo, externo e prévio ao discurso” 

(MARCUSCHI, 2005, p. 93), mas se articulam discursivamente (re)categorizando os objetos 

(MARCUSCHI, 2005). Partimos, pois, da concepção segundo a qual os sujeitos (re)elaboram, 
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por meio de práticas discursivas, versões públicas (LIMA, 2009) dos temas agenciados em 

salas de aula. 

Na concepção de Moirand (2004, p. 351), o objeto de discurso, de maneira intuitiva, 

“é constituído de segmentos verbais que, em um texto [...] remetem àquilo de que se fala, e a 

noção parece então estar próxima de temas ou de tópicos”. A definição de Moirand conduziu-

nos a assegurar que tratar a LA como objeto de discurso implica dizer que ela é tema (é objeto 

de dizer!) de teorizações nas explicações vozeadas pelos professores formadores, ao longo de 

todas as aulas das disciplinas locus das observações e que seus pressupostos eram tratados 

como algo sujeito à (re)elaborações e (re)enquadramentos. 

No que diz respeito ao tratamento atribuído à LA como objeto de ensino, cabe dizer 

que partimos da premissa instaurada por Araújo (2014, p. 214) de que “um objeto de ensino é 

objeto discursivo complexo que só pode ser reconhecido no âmbito de uma cadeia discursiva 

[...] que relaciona saberes e práticas”. 

Aparando-nos ainda nos estudos de Araújo (2014) sobre esse tema, descobrimos que a 

noção de objeto de ensino surge da interface entre dois campos de estudos, a saber: a Didática 

e a Linguística Aplicada. No que toca à primeira, podemos inferir que aí “está em jogo o fato 

de qualquer prática de ensino estar informada teoricamente”; já no que se refere à segunda, 

“está em jogo a interação construída entre professores e alunos em função do objeto de 

referência a ser ensinado/aprendido” (ARAÚJO 2014, p. 232). 

É necessário esclarecer que, no campo teórico da AD, os objetos de estudo são 

enquadrados, em sua maioria, como objetos de discurso; no entanto, no caso específico de 

nosso estudo, a LA é vislumbrada não só como objeto de discurso, mas também como objeto 

de ensino, uma vez que os princípios e pressupostos que regem essa área de conhecimento 

eram tematizados nas salas de aula das disciplinas pelos professores formadores e eram, 

(re)construídos, (re)formulados na/pela memória social do grupo por meio de um espaço 

discursivo e interativo, socialmente reconhecido como aula.  

 

1.5 Ponto de ancoragem 

 

Partindo do pressuposto de que todo objeto científico é discursivo e que, por isso, ele 

pode ser visto como “objeto falante” (AMORIM, 2004, p. 187), podemos assegurar que foi a 

voz do objeto de pesquisa que nos conduziu a trilhar os caminhos desse campo do saber no 

qual a Análise do Discurso está inserida. Pensamos, então, sobre de que modo poderíamos 
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tratar a Linguística Aplicada como objeto de discurso e mapear as (des)estabilizações das 

redes de pré-construído emanadas pelos professores de LI em formação senão por um enfoque 

discursivo? 

Para que isso fosse possível, apostamos nas categorias de análise: pressuposto e pré-

construído, o que nos conduziu ao mapeamento das posições discursivas dos sujeitos. E, 

assim, por meio de gestos de análise, chegamos ao mapeamento de pré-construídos. Isso 

porque a AD além de cuidar do dizer, também se interessa pelos implícitos, destinando 

também lugar para o não-dito, para o intervalo, para o silêncio. 

Depois de termos apresentado os pressupostos teóricos da AD caros à pesquisa, 

passamos a discorrer sobre dois outros conceitos também essenciais a este estudo: a formação 

do professor e a identidade.   
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CAPÍTULO 2 - FORMAÇÃO DE PROFESSOR E IDENTIDADE: DISCUSSÕES 

NECESSÁRIAS  

 

2.1 Ponto de partida 

Quando percebemos a complexidade do mundo, nós temos que pensar em novas 

formas de atuação (SOUZA, 2011, p. 287) 

 

Quando nos propusemos a discutir sobre formação de professores, elegemos o campo 

do saber da Linguística Aplicada, uma área de estudos que vozeia essa temática a partir de 

uma certa posição teórico-metodológica atravessada pela indisciplinaridade (MOITA LOPES, 

2006) e transgressividade (PENNYCOOK, 2006). Consideramos, com isso, o fato de muitos 

dos estudiosos dessa área de estudo estarem  reenquadrando posturas, práticas, métodos, o que 

tem levado a um modo já diferenciado da Linguística, por exemplo, de se teorizar e analisar 

fenômenos relacionados ao uso da linguagem em instituições sociais (MATENCIO, 2001). 

Na esteira desse raciocínio, endossamos com Celani (2008, p. 17) que a Linguística 

Aplicada tem um “papel relevante na política educacional”, uma vez que este campo de 

estudo é visto como articulador de “múltiplos domínios do saber que têm preocupação com a 

linguagem”. 

No que tange à tematização sobre a noção de identidade, partimos do princípio de que 

as necessidades educacionais modificaram-se (ROJO, 2009) e alguns dos fatores que 

correspondem a esse fato estão atrelados às mudanças relacionadas à conjuntura sociopolítica, 

à tecnologia de informação e “às novas demandas de comunicação intersubjetiva enquadradas 

em processos de globalização” (PASSOS; COELHO, 2013 p. 1). 

Notamos, assim, que, juntamente com esse processo de modificações, se alterou 

também a maneira como o novo aprendiz aprende e apreende os significados (ELUF, 2010), 

bem como atribui sentidos aos objetos de ensino trabalhados e tematizados nas aulas 

vivenciadas por esse sujeito. 

Em face dessa breve discussão sobre essas duas temáticas (formação de professor e 

identidade), procuramos abrir seções que demonstrassem a maneira como encaramos esses 

dois temas em nosso estudo. 

Na primeira seção, subdividida em duas, teceremos comentários sobre a trajetória do 

nascimento da Linguística Aplicada (seção 2.2). Na sequência, registramos algumas 

contribuições e problematizações que a LA oferece ao campo de formação de professores 

(seção 2.2.1). 
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Com o propósito de endossarmos a nossa aposta de que, como pesquisadores e 

professores de línguas, lançamos o nosso olhar para os estudos sobre identidade, assim como 

para (re)construção da identidade  profissional do novo aprendiz contemporâneo, construímos 

as seções 2.3 e 2.3.1. 

A seção 2.4, composta por mais duas subseções, registra alguns dos desafios que 

moldam e revestem o agir do professor de LI em sala de aula. Além disso, construímos um 

breve relato para tratar de alguns fatos que contribuíram para tamanha expansão da língua 

inglesa, vista como a língua da globalização (seção 2.4.1). Dando prosseguimento à discussão, 

abrimos a seção 2.4.2 para tratarmos especificamente do papel político que o professor de LI 

precisa desempenhar frente a alguns desafios que essa profissão oferece. 

  

2.2 A Linguística Aplicada: início, rumos e perspectivas 

 

O termo Linguística Aplicada surgiu, precisamente, nos idos dos anos quarenta, nos 

Estados Unidos, com “os programas americanos de ensino de línguas durante e após a 

Segunda Guerra Mundial” (MENEZES, 2009, p. 2). Aqui, no Brasil, ouvimos ressoar sobre 

os construtos dessa área de investigação a partir da década de 60, porém, sua força motriz foi 

adquirida entre os anos 70 e 80 (LISBÔA, 2012). De acordo com Lisbôa, o ponto fulcral que 

favoreceu, em parte, o surgimento da LA foi a necessidade de transpor para a sala de aula, de 

forma didatizada, os avanços da teoria da linguística teórica. Daí brotou a condição de 

submissão da LA à linguística teórica. E, assim, surgiu o “percurso aplicacionista” (LISBÔA, 

2012, p. 27) da LA, posto que os primeiros linguistas aplicados procuraram se ocupar do 

enfoque aplicador das teorias linguísticas.  

 Mas, para felicidade de muitos e questionamento de alguns, a LA não permaneceu nesse 

rumo aplicador. Atualmente, dizer que a LA é uma aplicação da Linguística tornou-se “um 

truísmo para aqueles que atuam no campo” (Moita Lopes, 2006, p. 17). Isso porque essa área 

de estudos conseguiu definir seu objeto de pesquisa além de seus procedimentos explícitos e 

próprios de pesquisa (ALMEIDA FILHO, 2005). Batizar essa área de estudo como 

Linguística Aplicada precisa ser visto como uma opção infeliz, posto que essa escolha lexical 

pode conduzir um leitor não especializado a acionar uma dada memória discursiva que o leve 

a interpretação errônea de que a LA se restringe a aplicação de “prática de línguas ou seu 

ensino e aprendizagem” (ALMEIDA FILHO, 2005, p. 24). Nas palavras de Menezes (2009, p. 

1) 
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A linguística aplicada nasceu como uma disciplina voltada para os estudos sobre 

ensino de línguas estrangeiras e hoje se configura como uma área imensamente 

produtiva, responsável pela emergência de uma série de novos campos de 

investigação transdisciplinar, de novas formas de pesquisa e de novos olhares sobre 

o que é ciência. 
   

Para Celani (1992, p.21), se fizéssemos uma representação gráfica da relação da LA 

com outras disciplinas com as quais ela dialoga,  

a LA não apareceria na ponta de uma seta partindo da Linguística. Estaria 

provavelmente no centro gráfico, com setas bidirecionais dela partindo para um 

número aberto de disciplinas relacionadas com a linguagem, dentre as quais estaria a 

Linguística, em pé de igualdade, conforme a situação, com a Psicologia, a 

Antropologia, a Sociologia, a Pedagogia ou a tradução. 
  

Na opinião de Menezes (2009, p. 7), de alguma forma, não é difícil definir a LA em 

oposição à linguística, visto que “a linguística teria como interesse a língua como um 

construto abstrato ou internalizado e a Linguística Aplicada estudaria as manifestações da 

língua externa, da língua em uso, contextualizada”. Entretanto, segundo a autora, as duas 

áreas estão cada vez mais se aproximando com o passar dos tempos, por isso, “ser linguista ou 

linguista aplicado acaba sendo muito mais uma questão de afiliação do que de distinção 

epistemológica ou metodológica” (MENEZES, 2009, p. 7). 

Ao refletir sobre a insatisfação em relação aos modos como os estudos na área da LA 

se desdobravam, alguns estudiosos do campo (RAJAGOPALAN, 2006; MOITA LOPES, 

2006; PENNYCOOK, 2006; KUMARAVADEVELU, 2006) começaram a pensar sobre uma 

possível mudança no curso do barco dessa área de investigação. Cogitaram, portanto, sobre 

novos direcionamentos e acreditaram que seria a hora para a LA se constituir legitimamente 

como uma ciência autônoma. E foi assim que passaram a construir uma LA redimensionada, 

reformulada e muito mais crítica. Desta forma, quando afirmamos que a Linguística Aplicada 

não deve ser mais vista como aplicação da Linguística estamos nos referindo a uma virada 

precisa com relação a um arcabouço teórico que contemplou, principalmente, os estudos da 

linguagem em contextos sociais diversificados. 

Nessa onda de transformação, surgiu também a Linguística Aplicada Crítica (LAC) 

que além de se preocupar também com a língua em uso, também enxerga questões que 

permeiam o mundo contemporâneo e, por isso, está sempre engajada em questões 

problematizadoras. Para Alastair Pennycook (2006), a LAC é definida como “uma abordagem 

mutável e dinâmica para as questões da linguagem em contextos múltiplos” (p. 67).  Por isso, 

ela não deve ser vista como um corpo fixo de conhecimento, tampouco como um método ou 

uma série de técnicas; mais do que isso, ela exige uma reflexão constante nas formulações de 

ideias. Para Alan Davies (1999), a Linguística Aplicada Crítica pode ampliar os nossos 
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olhares para questões problematizadoras, tais como: sexualidade, identidade, acesso, diferença 

e desejo. 

Ao finalizar essa seção, queremos aqui deixar claro que em nosso trabalho a 

Linguística Aplicada é concebida como uma área de estudo trans-multi-pluri-in-disciplinar, 

como um lugar onde encontramos suporte para transgredir, para ir além, para “pensar o que 

não deveria ser pensado, fazer o que não deveria ser feito” (PENNYCOOK, 2006, p. 82). 

 

2.2.1 A Linguística Aplicada e a formação de professores: problematizações e 

contribuições para o campo 

 

Na esfera educacional, as concepções acerca do termo formação aparecem sob 

diferentes roupagens. Em nossos estudos, abraçamos uma perspectiva que toma esse termo 

como algo que aponta para o inconclusivo (PORTO, 2004) do indivíduo, isto é, para algo 

sempre em curso, por ser da ordem do “percurso, processo – trajetória de vida pessoal e 

profissional, que implica opções, remete à necessidade de construção de patamares cada vez 

mais avançados de saber ser, saber-fazer, fazendo-se” (PORTO, 2004 apud SANTOS, 2010, 

p. 49). 

Ancorados na visão de Porto (2004) sobre a concepção de formação, procuramos 

contribuir para tematizações sobre a formação inicial de professores, de maneira especial, 

sobre a formação do licenciando do curso de Letras, o que acreditamos contribui para o 

campo de formação de professores, tendo em vista o processo de profissionalização de 

saberes característico dessa etapa formativa. 

Nas últimas décadas, os estudos que abarcam as questões referentes à formação do 

professor de língua inglesa vêm ganhando o seu espaço em uma sociedade que permanece em 

constantes modificações. Talvez um dos inúmeros motivos que concorram para isso seja o 

fato de que a sociedade contemporânea exige uma formação global (VIEIRA-ABRAHÃO, 

2010), ou seja, é necessário que o futuro professor de LI encontre caminhos que o auxiliem na 

tentativa de saber fazer, saber ser para um formar-se professor em uma sociedade pós-

moderna. 

Em se tratando da linguística aplicada, de acordo com Andrade (2006), podemos 

inferir que essa área de estudo passou a se preocupar com o processo de formação de 

professores a partir da década de 1970. Nessa época específica, os estudos estavam voltados 

para descrição do comportamento dos professores. Aqui, ainda não se pensava sobre contexto, 
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tampouco sobre a experiência individual dos professores. Em meados ainda dos anos 70, os 

pensamentos, julgamentos e posicionamentos dos professores passaram a ser analisados pela 

LA. Com isso, a noção de contexto também adquire a sua devida importância nesse campo de 

estudo. 

Já na década de 80, como evidencia a autora, os estudos sobre formação de professores 

tomam passos mais largos, na medida em que procuram considerar as crenças dos professores, 

suas experiências e conhecimentos. No momento atual, diríamos que a LA continua 

abraçando os desafios de procurar tematizar o campo de formação de professores, porém de 

uma forma mais problematizadora, buscando, principalmente, propor encaminhamentos que 

contribuam para a formação de um professor crítico e reflexivo, como têm feito pesquisadores 

e estudiosos da área que se preocupam com esse processo (ALMEIDA FILHO, 2008; 

CELANI, 2008; SANTOS; LIMA, 2011; SIQUEIRA, 2012b; PERINE, 2012). 

Miller (2013 p.100, grifos nossos) advoga que, diante de seus estudos, existem quatro 

razões que justificam a pesquisa na área de formação de professores sob o olhar da linguística 

aplicada, assim,  

como área de investigação, ela traz, em primeira instância, fortalecimento 

acadêmico para as práticas de formação de professores, já que ajuda a aprofundar o 

entendimento dos processos de formação, tanto inicial quanto continuada. A 

segunda contribuição tem se manifestado no campo metodológico, a partir do 

momento em que as investigações na área têm desenvolvido inovações alinhadas 

com a pesquisa qualitativa e interpretativista nas ciências sociais. A terceira 

contribuição da pesquisa é de ordem política dentro da academia, já que ela tem 

alavancado o status institucional dos formadores de professores, tanto no Brasil 

quanto no exterior. A quarta contribuição da área e talvez a mais significativa dentro 

da LA contemporânea, é a que se relaciona a questões de transformação social, de 

ética e de identidade dos diversos agentes envolvidos em processos de formação de 

professores. 

No que diz respeito à problemática que envolve a formação de professores, Santos e 

Lima (2011), ao citar Volpi (2001), assumem que:  

a responsabilidade com a formação do professor deve ser da universidade, visto que 

esta é a instituição capaz de fornecer uma formação concreta que se adapte às 

necessidades de atuação dos docentes, permitindo uma integração entre teoria e 

prática e fornecendo subsídios para executar a docência com segurança e 

competência (VOLPI, 2001 apud  SANTOS; LIMA 2011, p. 557). 

Uma discussão dessa natureza nos conduz ao entendimento de que é necessário 

(re)pensar o papel significativo que os cursos de Letras exercem em se tratando da tarefa  de 

formar professores críticos e que sejam capazes de desconstruir maneiras pré-determinadas, 

cristalizadas, de exercer as suas tarefas como professores de línguas. Trata-se, então, de 

formar professores que não anseiem por receitas prontas e que sequer acreditem na existência 

dessas receitas (PERINE, 2012). 
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Nessa medida, Siqueira (2012b, p. 49) assegura que “a formação intelectual do aluno 

de Letras não deve ser vista como uma compilação de conhecimentos enciclopédicos 

estáticos, mas como a formação de um cidadão maduro pronto para uma ação sociopolítica”. 

 Acreditamos, portanto, que se partirmos de premissas como as apresentadas aqui por 

Perine (2012), Santos e Lima (2011) e Siqueira (2012b), estamos caminhando para uma 

proposta de formação reflexiva e inteligível que contribua para o amadurecimento de futuros 

professores, ampliando, assim, o seus grau de criticidade e inteligibilidade, no que se refere às 

suas práticas de ensino, pois, como atesta Celani (2008): 

É refletindo sobre seu próprio processo de aprendizagem que ele [aluno do curso de 

Letras] irá desenvolvendo a compreensão crítica de seu trabalho futuro como 

educador-professor de línguas(s). Essa tarefa não pode ser deixada para o final do 

curso, talvez apenas como um dos itens da Prática de Ensino. É na LA que os 

responsáveis por esse componente da formação do graduando de Línguas vão 

encontrar subsídios. É a LA que se ocupa primordialmente dessas questões. 

(CELANI, 2008, p. 21, grifos nossos). 

À luz das contribuições de Celani (2008), temos como propósito endossar a nossa 

aposta de que o professor formador, que trabalha à luz das teias discursivas da LA, almeja, 

principalmente contribuir para a formação de indivíduos que não se contentem acriticamente 

com princípios de teorias que lhes são apresentadas, mas que procurem problematizá-los e 

ainda desenvolverem tratamentos metodológicos e(m) gestos de transposição didática para 

objetos de ensino que lhes forem apresentados durante o período da graduação. 

Para isso, a LA precisa integrar o renque de objetos curriculares, configurando-se e 

instaurando-se como objeto de discurso, uma vez que os pressupostos dessa área de estudo se 

voltam de modo especial para a formação do professor. Confiantes nesse enfoque que a LA 

atribui ao campo de formação de professores, percebemos ainda que: 

Quando a área passou a valorizar paradigmas crítico-reflexivo de pesquisa, 

fundamentados na teoria sociocultural de construção do conhecimento e da interação 

interpessoal em contextos culturais locais e situados, houve um deslocamento das 

práticas de formação para questões emergentes na socioconstrução discursiva de 

identidades pessoais e profissionais, de afeto, de agentividade, de transformação e de 

ética. Precisamos seguir nessa linha, mesmo enfrentando grandes desafios 

(MILLER, 2013, p. 121). 

Compreendemos, assim, que com essa tomada de posição, estamos comungando do 

mesmo espaço discursivo de debates que Rajagopalan (2010) no instante em que o autor 

procura problematizar a ideia de sacralização de determinados textos, que por nós 

(professores) são considerados canônicos, nas palavras do autor:  

Somos unânimes em levantar a bandeira da liberdade de expressão nessas ocasiões e 

em pleitear o direito democrático de interpretar quaisquer textos e trazê-los à nossa 

realidade atual. Mas raramente paramos para pensar que, enquanto professores 

aficionados por determinadas teorias e determinados autores, fazemos exatamente o 
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que criticamos nos outros, ao desencorajar nossos alunos a ler os textos sagrados de 

nossa bibliografia com novos olhares (RAJAGOPALAN, 2010, p. 16). 

Em face dessa discussão, reafirmamos que é chegado o momento de nos 

desvencilharmos da concepção tradicional de professor centralizador e abrirmos espaço para 

formação de professores críticos e autônomos, capazes de refletir sobre as suas próprias 

crenças e conhecimentos, no que se refere à execução de sua tarefa central: exercer a 

docência. 

Cabe aqui trazer a voz de Siqueira (2012b), quando o estudioso se propôs a traçar um 

perfil que ele denomina adequado com algumas características necessárias ao profissional de 

Letras contemporâneo. De forma resumida, elencamos aqui que, segundo o autor, diante das 

especificidades da nova ordem mundial, precisamos de um professor que: 

[...] busque a formação de educador linguístico, não de técnico de ensino; [...] seja 

autônomo o bastante para desafiar certos cânones ideológicos e metodológicos; [...] 

questione teorias de ensino e aprendizagem de caráter universalizante [...] pense 

globalmente, mas nunca deixe de agir localmente [...] (SIQUEIRA, 2012b, p. 56-

58).  

Sendo assim, acreditamos que é investindo na formação de professores, e fazendo 

disso uma prioridade, que será possível contribuir para a melhoria de um ensino de línguas 

muito mais crítico e reflexivo. Como ponto de partida, podemos nos ancorar nos suportes que 

a LA oferece ao campo de formação de professores, porém, procurando sempre problematizá-

los a ponto de questionar se certos suportes teóricos e metodológicos fornecidos por esse 

campo condizem com a realidade local que será vivenciada por esses futuros professores de 

línguas.   

 

2.3 O sujeito pós moderno e sua identidade 

Cada um de nós é membro de vários Discursos, e cada Discurso representa uma de 

nossas múltiplas identidades. (GEE, 1990, p.19 ) 

 

Quando nos propusemos a tecer comentários sobre o tema aqui em destaque 

(identidade), partimos do pressuposto de que o campo de estudo em que este tema se encontra 

é completamente revestido por um entrecruzar de questões. 

Mergulhamos, então, por meio das leituras, em um campo vasto, enriquecido pela 

instabilidade, pelas movências, pelo conflito. Campo esse que tem sido objeto de estudo de 

várias áreas, tais como: a Sociologia, a Psicologia Social e Educacional, a Filosofia, a 

Antropologia; e isso se justifica, sobretudo, pela importância que esse tema representa em 

termos da busca da compreensão dos sujeitos e de seus posicionamentos no mundo e nos 

espaços onde agem. 
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No que diz respeito a essa temática, o sociólogo Manuel Castells (1999b), na obra 

intitulada “O poder da identidade”, Castells (1999b) assegura que são as tendências 

conflitantes da identidade e da globalização que vêm desenhando o mundo e moldando a vida 

dos indivíduos. Na esteira desse raciocínio, o linguista aplicado Rajagopalan (2003, p.59) 

advoga que “volatilidade e instabilidade tornaram-se as marcas registradas das identidades no 

mundo pós-moderno”. 

As constatações de Castells (1999b) e Rajagopalan (2003) levaram-nos a compreender 

que todas essas alterações na vida do indivíduo podem contribuir de maneira significativa 

para o surgimento do que Hall (2005) denomina de crise de identidade que, em certa medida, 

está desviando as estruturas e processos centrais das sociedades consideradas modernas e 

transformando a noção de estabilidade do sujeito no mundo atual. Para Hall (2005, p. 8), “as 

identidades modernas estão sendo descentradas, isto é, deslocadas ou fragmentadas”. 

Na concepção de Stuart Hall (2005), há três diferentes noções de identidade que se 

relacionam às visões de sujeito ao longo da história. A primeira é denominada identidade do 

“sujeito do Iluminismo” que expressa uma visão individualista de sujeito, caracterizado pela 

centração e unificação, em que prevalece a capacidade de razão e de consciência. 

A segunda, a identidade do “sujeito sociológico”, considera a complexidade do mundo 

moderno e reconhece que esse núcleo interior do sujeito é constituído na relação com outras 

pessoas. 

Por último, o autor apresenta a concepção de identidade do “sujeito pós-moderno” 

que, por sua vez, se define por não ser fixa, essencial ou permanente. Nesta conjuntura, o 

autor defende a premissa de que a identidade somente se torna uma questão quando está em 

crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da 

dúvida e da incerteza (HALL, 2005). 

Para Castells (1999b), nos tempos atuais, é primordial que saibamos a distinção entre 

identidade e papéis. Nas palavras do sociólogo 

Papéis (por exemplo, ser trabalhador, mãe, vizinho, militante socialista, sindicalista, 

jogador de basquete, frequentador de uma determinada igreja e fumante, ao mesmo 

tempo) são definidos por normas estruturadas pelas instituições e organizações da 

sociedade [...]. Identidades, por sua vez, constituem fontes de significado para os 

próprios atores, por eles originadas, e construídas por meio de um processo de 

individualização (CASTELLS, 1999b, p. 22-23). 

Segundo o estudioso, as identidades estão envolvidas em processos de autoconstrução 

e individualização; por essa razão, elas podem ser vistas como fontes mais relevantes de 

significados do que os papéis. Compreendemos, então, que as “identidades organizam 

significados, enquanto papéis organizam funções” (CASTELLS 1999b, p. 23). Significado, 



46 
 

aqui, é compreendido como a “identificação simbólica” de um “ator social”, a partir dos 

desejos, dos desígnios desse sujeito que, sobretudo, são revelados pelas práticas de suas ações 

na sociedade. 

Alinhando-nos às premissas de Manuel Castells (1999b), e, partindo do pressuposto de 

que vivemos em uma sociedade multifacetada, reforçamos aqui a ideia de que cogitar sobre o 

processo de construção de identidade não se restringe mais a uma questão de ser, mas sim a 

uma questão de estar sendo. Ainda com base nos estudos do sociólogo, acreditamos que  

[...] toda e qualquer identidade é construída. A principal questão, na verdade diz 

respeito a como, a partir de quê, por quem, e para quê isso acontece. A construção 

da identidade vale-se da matéria prima fornecida pela história, geografia, biologia, 

instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e fantasias pessoais, 

pelos aparatos de poder e revelações de cunho religioso. Porém todos esses materiais 

são processados pelos indivíduos, grupos sociais e sociedades, que reorganizam seu 

significado em função de tendências sociais e projetos culturais enraizados em sua 

estrutura social, bem como em sua visão de tempo/espaço (CASTELLS, 1999b, 
p. 23). 

 

Toda essa discussão defendida por Castells acerca do processo de construção da 

identidade, dialoga, em certa medida, com as ideias defendidas por Pennycook (2006), uma 

vez que é preciso entender o lugar de onde aquele autor se posiciona, sociólogo ativista que se 

preocupa com a construção da identidade coletiva, e o lugar de onde discursiviza este 

linguista aplicado que se propõe a tematizar sobre questões problematizadoras relacionadas à 

linguagem em seus múltiplos contextos. 

Percebemos, então, que para Pennycook (2006, p. 81), a questão da identidade está 

intrinsicamente atrelada à ideia de performance. Com isso, entendemos que é por meio da 

linguagem que podemos constituir a identidade que o indivíduo reivindica ser. Assim, “uma 

compreensão da performatividade nos permite ver a produção da identidade no fazer”. 

Os juízos aqui enfatizados sobre a identidade nos ajudaram a entender que as 

mudanças advindas dos processos pós-modernos estão alterando cada vez mais as práticas 

identitárias do sujeito; além disso, é necessário entender, como assegura Rajagopalan (2006), 

que a identidade é feita e formada mediante a linguagem. Assim, considerando essa premissa, 

passaremos a discursivizar sobre o processo de construção da identidade do aprendiz de 

Letras da contemporaneidade. 

 

2.3.1 A identidade do profissional de Letras contemporâneo  

 

Quando nos propusemos a discursivizar sobre identidade, refletimos primeiramente 

sobre o fato de que estaríamos então fortalecendo a ideia defendida por Pennycook (2006) ao 
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frisar que tem havido uma virada na direção da identidade, uma vez que os estudos sobre esse 

tema têm se ampliado consideravelmente. Conscientes disso, percebemos que não teríamos 

como nos desvencilhar de uma discussão como essa em nossa pesquisa, posto que este estudo 

insere-se nas ciências humanas e, além disso, almeja tratar da linguagem por um enfoque 

discursivo. 

Partimos do princípio de que a “identidade de um indivíduo se constrói na língua e 

através dela” (RAJAGOPALAN 1998, p. 41), por isso, compreendemos que a linguagem é 

construtora da subjetividade humana (DERRIDA, 2009). Subjetividade esta que é marcada, 

definida, construída e modelada por aquilo que o outro não é; em outras palavras, queremos 

destacar que a identidade do indivíduo se sustenta no/pelo jogo de diferença (DERRIDA, 

2009). Daí se compreende o caráter contraditório e fragmentado que compõe a identidade. 

Um dos objetivos deste estudo é demostrar que a sala de aula da graduação, em 

especial das duas disciplinas do Curso de Letras que aqui tomamos como locus das 

observações, pode ser vista como o lugar de deslocamento, de (re)construção de identidades,  

o lugar apropriado, devidamente constituído para o (re)pensar das práticas identitária desses 

futuros professores de LI, afinal, a sala de aula, como bem pontua Siqueira (2012a, p. 319), 

“não reflete o mundo, ela é o mundo”. Tomamo-la como microcosmo da sociedade e reduto 

para a construção identitária do aprendiz (COELHO, 2011), afirmamos, então, que 

“identidade é um construto de natureza social [...] compreendida como construída em práticas 

discursivas” (MOITA LOPES, 2003, p. 20). 

Acreditamos, assim, que a sala de aula da graduação precisa criar condições (papel do 

professor formador) para que o graduando de Letras contemporâneo possa se movimentar nos 

mecanismos de subjetivação que o afetam (ORLANDI, 1998) em busca de uma construção de 

sentido sobre o que lhe é apresentado em sala de aula. E é, aqui, especificamente nesse ponto, 

que o estatuto da repetição pode ser vislumbrado, porém é necessário que se crie, que se 

instaure um ambiente propício para que a repetição não seja uma mera reprodução, mas que 

traga a (re)elaboração, a (re)formulação e o deslocamento. 

Diante do exposto, podemos inferir que estamos lutando para que não se tenha mais 

nos Cursos de Letras “a produção em série de „clonezinhos‟ bem sucedidos linguisticamente” 

(ORLANDI, 1998, p. 209), mas, sim, professores de línguas, em especial de língua inglesa, 

capazes de refletir sobre a relevância de sua futura profissão em uma sociedade que vive 

constantemente os impactos dos processos globalizadores. Acreditamos, portanto, que é 
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preciso que o aprendiz contemporâneo procure “acessar os discursos para refletir e não apenas 

reproduzir” (ORLANDI, 1998, p. 209).  

 

2.4 O futuro professor de língua inglesa e os desafios de ensinar LI 

 

Tendo em vista que o futuro profissional de LI estará exposto a uma infinidade de 

problemas que poderão ou não afetar o seu desempenho ao engrenar na profissão, procuramos 

aqui, nesta seção, tematizar sobre alguns desses desafios que permeiam a esfera discursiva do 

ensino e aprendizado de LI. 

Para tanto, trataremos especificamente das questões políticas e hegemônicas que 

permitiram que a língua inglesa se consagrasse no que denominamos atualmente de império, 

de potência mundial. Com o intuito de reforçar a importância de atentarmo-nos para os 

embates discursivos que cercam a LI, discutiremos ainda, muito brevemente, sobre alguns dos 

diversos encapsulamentos que a LI tem recebido na contemporaneidade. 

Em seguida, colocaremos em evidência alguns dos desafios que poderão moldar e 

revestir o agir desses futuros professores de LI ao executarem suas tarefas sociointeracionais e 

didáticas. 

 

2.4.1 Breve relato da expansão da LI  

 

Na modernidade recente
8
 dizer que as fronteiras estão cada vez mais fluidas e porosas 

talvez não seja mais visto por muitos como uma novidade instaurada, uma vez que essa 

discussão tem garantido o seu lugar na vasta bibliografia de muitos estudiosos das ciências 

sociais (GIDDNES, 1991; BAUMAM, 2005; CASTELLS, 1999a), e, principalmente, da 

Linguística Aplicada (RAJAGOPALAN, 2006; MOITA LOPES, 2006, 2008; 

KUMARAVADIVELU, 2006; SIQUEIRA, 2012a; KLEIMAN, 2013; CAVALCANTI, 

2013). 

Poderíamos acrescentar ainda que o pivô de toda essa dispersão de fronteiras, bem 

como da diminuição da distância temporal e espacial (KUMARAVADIVELU, 2006) são os 

processos globalizadores aos quais estamos expostos. Nessa conjuntura, queremos aqui 

enfatizar o papel da língua inglesa diante de todo esse processo de mundialização 

(SIQUEIRA, 2008). 

                                                           
8
  Para Moita Lopes (2013), essa denominação pode ser usada para assinalar “os tempos em que vivemos, 

marcando um novo período da modernidade” (p.18).  
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Quando nos debruçamos sobre os estudos que retratam a expansão da LI, descobrimos 

que esse fato pode ser marcado por múltiplos fatores em épocas bem distintas. De acordo com 

Crystal (1997): 

Nos séculos XVII e XVIII, o inglês era a língua da nação colonial líder – Grã-

Bretanha. Nos séculos XVIII e XIX, era a língua do líder da revolução industrial – 

também a Grã-Bretanha. No final do século XIX e começo do XX, era a língua da 

principal potência econômica – os EUA. Como resultado, quando novas tecnologias 

trouxeram novas oportunidades linguísticas, o inglês emergiu como uma língua de 

primeira linha em indústrias que afetavam todos os aspectos da sociedade – a 

imprensa, a publicidade, a radiodifusão, o cinema, as gravadoras, o transporte e as 

comunicações (p. 120, tradução nossa). 

Reforçando as ideias de Crystal, Moita Lopes (2008ª, p. 313) ressalta que o papel do 

inglês no mundo contemporâneo pode ser justificado pela  

importância que o Império Britânico teve no século XIX e, no início do século XX, 

e pela predominância mundial da economia dos Estados Unidos a partir da Segunda 

Guerra Mundial, gerando um tipo de neo-colonialismo ou imperialismo. 

Diante desses relatos, podemos inferir que os principais fatores que corroboraram para 

a expansão da LI foram o desenvolvimento do poder colonial britânico e a instauração dos 

Estados Unidos como potência mundial, e este último fator, por sua vez, é visto como a mola 

propulsora do status atual dessa língua. Outro elemento que também favorece esse 

crescimento é a globalização, momento vigente que enaltece os meios de informação e 

comunicação e a língua inglesa é metaforicamente encarada como uma ponte que propicia e 

favorece a comunicação global. 

Kachru (1985) sustenta a ideia de que a expansão da língua inglesa, em diferentes 

países do mundo, pode ser delineada em três círculos: i) o Inner Circle (círculo central) – que 

engloba os países que têm o inglês como língua nativa, onde encontramos as bases 

tradicionais do inglês; em sua composição estão inseridos países como: Austrália, Canadá  

Estados Unidos, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido; ii) o Outer Circle (círculo externo) – 

onde o inglês é falado como segunda língua em comunidades multilíngues, tais como: 

Cingapura , Nigéria, Filipinas, Índia; e, por fim, temos iii) o Expanding Circle (círculo em 

expansão) – que abrange todos os países onde o inglês é contemplado como uma língua 

estrangeira, como exemplo, temos: China, Itália, Brasil, Japão, dentre outros. 

Diante da não estagnação do status da LI, bem como de sua dominante complexidade 

em termos de usos, alguns estudiosos, que se interessam pela expansão dessa língua, 

problematizam o modelo inicial proposto por Kachru (1985). Para Mckay (2002), por 

exemplo, países como Dinamarca e Noruega, que foram considerados por Kachru como 

países que compõem o Expanding Circle, já têm um número maior de falantes bilíngues que 

alguns países que se inserem no Outer Circle.   
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Com o passar dos tempos, atribuíram-se várias denominações
9
 à LI, dentre as mais 

destacadas temos: língua global, língua franca e língua internacional. Na perspectiva de 

Crystal (1997), uma língua alcança um status genuinamente global quando desenvolve um 

papel especial reconhecido em todos os países. 

 No tocante à língua franca, Phillipson (1992) atesta que essa denominação pode ser 

atribuída a uma língua que é usada para comunicação entre diferentes grupos de pessoas. Na 

concepção de Siqueira (2008), existem várias definições para o termo aqui em destaque, mas, 

mesmo com essa multiplicidade de significados, o autor deixa explícito que, aos seus olhos, a 

língua inglesa é vista como uma língua franca; no entanto, ela não deve jamais ser 

contemplada “como uma língua neutra, desnudada de suas cargas política, ideológica e 

cultural” (p. 15, nota). Quando refletimos criticamente sobre essa denominação, 

compreendemos ainda que 

[o] alcance geográfico no qual uma língua franca pode ser usada é inteiramente 

controlado por fatores políticos. Muitas línguas francas se expandem por pequenas 

áreas – entre poucos grupos étnicos em uma parte de um país ou conectando o 

comércio entre um número reduzido de países, como no caso do oeste africano. 

Diferentemente, o latim foi uma língua franca em todo o Império Romano – pelo 

menos na esfera governamental (poucas pessoas “comuns” nos domínios subjugados 

teriam falado o latim). E nos tempos modernos, o swahili, o árabe, o espanhol, o 

francês, o inglês, o hindi, o português e várias outras línguas desenvolveram um 

grande papel internacional como língua franca em áreas limitadas do mundo 

(CRYSTAL, 1997, p. 28-29, tradução nossa). 

No que se refere à língua internacional, o inglês adquiriu esse status por excelência 

(MCKAY, 2002). Ao citar Smith (1976), Mckay (2002) conceitua que língua internacional é 

aquela usada por pessoas de diferentes nações para se comunicar umas com as outras. Ao 

justificar a condição do inglês como língua de alcance internacional, a autora pontua que 

várias características do inglês hoje, então, lhe garantem o status de língua 

internacional, particularmente no sentido global. Claramente, esta é a língua que está 

sendo aprendida por mais e mais indivíduos como uma língua adicional, é central 

para o crescimento econômico global e é a principal língua da cultura de massa em 

desenvolvimento (MCKAY, 2002, p. 15). 

Considerar uma língua como internacional envolve várias questões na visão de Mckay 

(2002); uma dessas questões está relacionada à cultura, pois para uma língua ser considerada 

internacional ela não deve estar ligada a um só país ou uma só cultura, nem pertencer aqueles 

que a usam. No que diz respeito ainda a essa temática, Leffa (2002) salienta que é necessário 

que uma língua preencha três critérios básicos para ser considerada internacional:  

                                                           
9
 É importante dizer que não procuramos aqui destacar de forma mais aprofundada as implicações que essas 

definições foram adquirindo com o tempo, mas, sim, apresentá-las de forma sumarizada para que o breve relato 

da expansão da LI adquirisse sua forma.  
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(1) a língua deve ser desprovida de falantes nativos, isto é, todas as pessoas devem 

falá-la como língua estrangeira; (2) essa língua não deve estar atrelada a nenhuma 

cultura dominante; e, finalmente, (3) ela deveria ser usada somente para fins 

específicos, ou seja, não deveria nunca competir com os propósitos para os quais se 

usa uma língua nativa, por exemplo (LEFFA, 2002 apud SIQUEIRA, 2008, p. 74). 

Em face desse resumo conceitual que apresentamos sobre a LI, queremos destacar que 

interessa-nos aqui, de modo especial, que voltemos a nossa atenção para as implicações de 

natureza puramente política que se encontram por trás de toda essa “expansão desenfreada” 

(RAJAGOPALAN, 2005, p. 140) em que a língua inglesa por ora se encontra. Nossa 

intervenção, como pesquisadores, é a de que é necessário que se assuma uma postura crítica 

diante de tal acontecimento a ponto de nos conscientizarmos da ideologia que atravessa todo o 

desenvolvimento dessa língua; isso diz respeito tanto ao tratamento atribuído ao poder 

hegemônico dos Estados Unidos com toda a sua força bélica e política, como também aos 

avanços tecnológicos promovidos por esse país que até hoje se propagam de forma 

avassaladora. Por essa razão, acreditamos que a LI   

é, portanto, uma língua que envolve questões econômicas, políticas, culturais, 

sociais e éticas. Está claro, assim, que não podemos focalizar o inglês, ignorando o 

peso de sua sócio-história, em termos da colonização violenta que exerceu e exerce 

no mundo, e considerar somente os benefícios que seu acesso fornece em um planeta 

globalizado (MOITA LOPES, 2008a, p. 317). 
 

Kachru (1985) admite que saber inglês é como possuir uma lâmpada mágica de 

Aladim, pois permite abrir as portas para uma multiplicidade de processos sejam eles 

tecnológicos, políticos, internacionais, culturais. Notamos, assim como assegura Mckay 

(2002), que o inglês promove poder linguístico, e é justamente esse poder linguístico que é a 

nossa maior preocupação, visto que “ensinar inglês não pode mais ser visto como apenas 

ensinar língua” (HOLBOROW apud SIQUEIRA, 2012a, p. 321), pois aprender essa língua 

implica um comprometimento de se envolver também em embates discursivos que esse 

aprendizado pode proporcionar. 

Sendo assim, é indispensável que nós, professores de línguas, comprometidos com as 

exigências da nova ordem global, e imbuídas dos instintos freirianos, instiguemos os nossos 

alunos a fazerem uso da LI como instrumento de libertação, ou seja, é necessário que nos 

apoderemos dessa língua, não permitindo sermos dominados por ela, pois, assim atenderemos 

ao verdadeiro significado de se aprender uma língua. 

Concluímos, então, com as palavras de Siqueira (2012a, p. 343) para enfatizarmos que 

o inglês deve ser tratado como uma „dança multifacetada‟, “onde todos se reconhecem e 

exercem, à sua maneira, os seus direitos de falarem o inglês que lhes foi dado e aprendido, 

adaptado para atender aos fluxos culturais de cada local”. 
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2.4.2 O papel político do professor de LI 

 

Reforçando a premissa instaurada no campo da Análise do Discurso de que a 

linguagem não é transparente, vazia em sua essência, pois os sentidos podem ser construídos 

além da da palavra em si, procuramos dialogar com a noção de linguagem defendida pela LA 

onde compreendemos que esse fenômeno não é entendido como um sistema fechado, mas sim 

como algo amplo, crítico, social e, por que não dizer, político. 

Nas palavras de Joseph (2006) “a linguagem é política de cabo a rabo” (JOSEPH, 

2006 apud RAJAGOPALAN, 2013, p. 145), o que implica dizer que não podemos negar o 

fato de que esse fenômeno encontra-se indissociavelmente envolvido em questões políticas 

(RAJAGOPALAN, 2013). Dessa maneira, se somos seres de linguagem (BAKHTIN, 1997), 

entendemos que é por meio de nossas práticas discursivas que podemos nos construir como 

seres políticos, uma vez que, como evidencia Leffa (2001 p. 1), “o homem não é apenas um 

animal político; é um animal político que fala.” 

Ao fazermos o exercício de tematizar sobre o papel político do professor de LI, 

descobrimos que seria essencial que fizéssemos uma breve ressalva sobre como vem sendo 

tratada a política linguística em nosso país. Ao analisarmos a reformulação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), lançada em 1998 e elaborada por vários estudiosos, entre os 

quais os linguistas aplicados Luiz Paulo da Moita Lopes e Maria Antonieta Alba Celani, 

notamos uma preocupação acentuada em deslocar a visão de língua enquanto código para uma 

noção de língua como prática social, ou seja, como fenômeno de interação social, atividade de 

produção de sentidos entre interlocutores sócio historicamente situados. 

Além disso, o documento defende a formação de cidadãos aptos para atuar em uma 

“era marcada pela competição e pela excelência, em que progressos científicos e avanços 

tecnológicos definem exigências novas para os jovens que ingressarão no mercado de 

trabalho” (BRASIL, 1998, p. 6). 

Destacamos ainda que, muito embora esse documento vise a uma transformação que 

propicie resultados positivos ao sistema educativo brasileiro, visto que procura orientar a ação 

de um ensino crítico de LI como forma de lutar contra as desigualdades sociais e dominação, 

o mesmo documento sugere que o ensino de LI priorize a leitura em detrimento das outras 

habilidades. Algumas das justificativas que sustentam essa tomada de posição por parte dos 

autores dos PCN estão embasadas em argumentos que ressaltam: a falta de estrutura para se 

desenvolver a oralidade dos alunos nas escolas públicas, pois existem professores que não 
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dominam essa modalidade; o excesso de aluno em sala de aula e diminuição da carga horária 

de LI, dentre outros. 

No que diz respeito a esse assunto, Rajagopalan argumenta que 

A polêmica que se instalou no Brasil nos anos finais do século passado em torno dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de língua estrangeira ilustra bem 

algumas das mais delicadas questões que dizem respeito à política linguística. 

Deixando de lado os pormenores, a controvérsia foi suscitada, entre outras coisas, 

pela questão de quais habilidades linguísticas devem ser priorizadas na hora de 

formular a política do ensino de inglês no país. A sugestão feita pelos autores da 

proposta de que talvez valesse a pena concentrar os esforços na leitura e não na 

fala foi alvo das mais variadas críticas (RAJAGOPALAN, 2013, p. 157-158, grifos 

nossos). 

Paiva (2003), por exemplo, critica o fato de os PCNs focarem apenas na leitura, pois, 

com essa atitude, eles automaticamente negam a importância da oralidade. A estudiosa ainda 

contesta a justificativa dada pelos autores dos PCNs de que apenas uma parcela muito 

pequena de alunos faz uso oral da língua estrangeira em nosso país, mesmo em situação de 

trabalho. Na opinião de Paiva (2003), ao formular essa justificativa, os autores do documento 

não se atentaram para o fato de que a nossa população não é um conjunto estático de pessoas. 

No que se refere ao pouco uso de LI no trabalho, a autora contra-argumenta dando um 

exemplo prático ao dizer que nos anúncios atuais de jornais não se procura alguém que saiba 

ler em inglês, mas, sim, que fale a língua. 

Rajagopalan (2013, p. 159), por sua vez, acredita que “quem formula uma política 

linguística não pode ceder ao desejo daqueles (uma minoria insignificante do povo) que se 

sentem empolgados pelo idioma”. Para o autor, as ações políticas são medidas plenamente 

intervencionistas, e essas intervenções não podem ser pautadas em decisões que contemplem 

apenas uma parcela da população, mas que abarque os interesses de toda a nação, de todo um 

povo (RAJAGOPALAN, 2013). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), por sua vez, defende, dentre 

outras premissas, “a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais” 

(LDB, 1996, Art. 3º-I). Não podemos negar que a execução dessa premissa seja algo louvável, 

uma vez que estamos vivendo na era das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). 

Atualmente, os professores formadores convivem com aprendizes insiders, os chamados 

nativos digitais (ELUF, 2010), o que favorece as mudanças nos paradigmas pedagógicos, ou 

seja, na maneira de ensinar, posto que os educadores precisam buscar se integrar cada vez 

mais às novas práticas pedagógicas emergentes, a fim de contemplar toda essa multiplicidade 

de saberes (PASSOS; SILVA, 2013). 
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Contudo, não é difícil perceber que no Brasil falta ainda, e de forma bastante 

acentuada, “uma política clara e bem elaborada para o ensino de línguas estrangeiras” 

(RAJAGOPALAN, 2013, p. 152). Nesse contexto, é necessário que compreendamos que a 

nova ordem global demanda que se criem novas maneiras de formular a política linguística 

em nosso país (RAJAGOPALAN, 2013). 

Concentremos, por ora, a nossa atenção no papel político do professor de LI que, 

dentre muitas outras premissas, precisa arquitetar margens de manobras para lidar com as 

políticas públicas, extraindo delas tudo que lhe seja necessário e modelar seus princípios de 

acordo com o seu contexto escolar. Afinal, comungamos da mesma posição discursiva de 

Cavalcanti (2011) ao inferir que: 

[...] um professor no mutante mundo atual precisa estar preparado para atuar em uma 

escola que faça sentido para uma geração que é hoje muito diferente das gerações 

anteriores, uma geração que precisa ser preparada para não ter estabilidade no 

emprego, ter flexibilidade para mudar de área e que precisará estar sempre pronta 

para aprender o que ainda vai ser inventado [...] (Cavalcanti, 2011 apud Cavalcanti, 

2013, p. 213). 
 

Mediante tal enfoque, procuramos destacar aqui alguns dos desafios que permeiam o 

ensino e o aprendizado de LI. Cumpre ressaltar que defendemos, acima de tudo, que agir 

politicamente envolve tomada de posição, um descruzar de braços para assumir a militância 

do fazer, é entender que, assim como defende Freire (2001), 

é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar; porque tem gente 

que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, 

é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, 

esperançar é não desistir! Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com 

outros para fazer de outro modo (FREIRE, 2000, p.78).  

 Como um primeiro passo para agir politicamente em sala de aula, o professor de LI 

poderia entender que a sala de aula precisa ser contemplada como uma arena, como um 

grande palco onde os discursos e contradiscursos têm papel primordial para construção de 

sentidos, pois, com essa atitude, ampliaríamos a possibilidade de reformulação e 

desconstrução de muitas representações estabilizadas, ou seja, de pré-construídos referentes à 

língua inglesa. 

 Diante das exigências da nova ordem mundial, podemos inferir que a sala de aula pode 

ser vista como lugar genuíno para suscitar questões pertinentes acerca de todo esse processo 

de aceleração econômica, social, cultural, tecnológica, afinal, consideramo-la como o 

microcosmo da sociedade. 

Nessa medida, poderíamos dizer que os alunos da modernidade recente demandam um 

novo formador que seja capaz, dentre outras coisas, de lidar com a heterogeneidade das salas 
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de aulas, com as múltiplas identidades do aprendiz contemporâneo que exige múltiplos 

olhares sobre si e sobre aquilo que aprende (ELUF, 2010). Mesmo sabendo que essa não é 

uma tarefa fácil, pois talvez não consigamos alcançá-la por completo, esperamos que o 

professor pós-moderno tente preparar seus alunos para enfrentarem o mundo globalizado 

(KUMARAVADIVELU, 2006), para discursarem e contra-argumentarem sobre os (d)efeitos 

que essas mudanças podem causar em suas vidas ao exercerem o papel de cidadãos do 

mundo. 

Com o passar dos tempos, percebemos que muitos conceitos estão se reconfigurando. 

Passamos pelo auge dos métodos de ensino de LI (LEFFA, 1988) e observamos sua extinção 

(LEFFA, 2012; ALMEIDA FILHO, 2005); contemplamos a era do pós-método 

(KUMARAVADIVELU, 2003) e, atualmente, ouvimos ressoar fortemente que nós, 

professores de LI, necessitamos desenvolver a Competência Comunicativa Intercultural (CCI) 

(OLIVEIRA, 2012) de nossos alunos. Mas o que seria então essa Competência Comunicativa 

Intercultural? 

O termo competência tem sido usado em diferentes campos de conhecimento. No 

campo da linguística, nos estudos gerativistas, por exemplo, lê-se o conceito de competência 

linguística, termo cunhado por Noam Chomsky para tratar da noção de falante-ouvinte ideal 

em face da ideia de comparação entre competência e desempenho.  

Já no campo da Sociolinguística, ouvimos ressoar a noção de competência 

comunicativa, termo criado por Dell Hymes (1971) para se referir não só ao conhecimento, 

mas às habilidades de se usar esse conhecimento. Diferente da visão estruturalista de Noam 

Chomsky – que excluiu da análise linguística elementos pragmáticos e semânticos, já que 

enfatizou o fato de a língua ser um conjunto de estruturas gramaticas – o estudioso Dell 

Hymes acreditava que muitos eram os fatores que estavam envolvidos na realidade linguística 

de um falante-ouvinte, tais como: os relacionamentos sócio-culturais e os múltiplos estados 

psicológicos e emocionais do indivíduo (OLIVEIRA, 2007).  

 A proposta de Hymes (1971) foi bastante acolhida pelos estudiosos que trabalhavam 

no campo de ensino de línguas estrangeiras, uma vez que esse sociolinguista defendia a ideia 

de que ser competente em uma língua não se resumia ao fato de saber apenas a gramática da 

língua.  

 Ancorados nos estudos de Hymes, Merril Swain e Michael Canale construíram uma 

descrição funcional e ainda mais clara de competência comunicativa que intensificou a 

importância do conhecimento e da habilidade do falante-ouvinte (OLIVEIRA, 2007): 
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Conhecimento aqui se refere àquilo que um indivíduo sabe (consciente e 

inconscientemente) sobre a língua e sobre outros aspectos do uso comunicativo da 

língua; habilidade se refere a quão bem ele pode realizar esse conhecimento em 

comunicação real. (CANALE; SWAIN, 1980 apud OLIVEIRA, 2007, p. 8). 

 Dentro do campo da LA, argumenta-se sobre a importância de uma “abordagem 

intercultural que tem como proposta o desenvolvimento da competência comunicativa 

intercultural” (OLIVEIRA, 2012, p. 194). 

Oliveira (2012, p. 194), ancorada nos estudos de Byram (1997), argumenta que o 

conceito de CCI pode ser encarado como um “conjunto de saberes [...] que leva o aprendiz a 

conhecer melhor a si mesmo”. Na visão do autor, o conceito de comunicação está 

intrinsicamente ligado ao ensino de L2; no entanto, essa comunicação não deve se restringir 

apenas ao envio de mensagens e troca de informações, ela precisa contribuir para que o 

sujeito seja entendido e se faça compreender em contextos interculturais. 

Mas se é por meio da abordagem intercultural que alcançamos a CCI, pensemos então 

como esse termo pode ser tratado. Mendes (2008, p. 61) define a abordagem intercultural 

como: 

uma força potencial que orienta um modo de ser e agir, de ensinar, e de aprender, de 

produzir planejamentos e materiais culturalmente sensíveis aos sujeitos participantes 

do processo de aprendizagem, em busca da construção de um diálogo intercultural. 

Nas palavras de Cardoso (2012, p. 127), percebemos que: 

por Abordagem Intercultural entende-se que não se trata apenas da transmissão de 

informações sobre a cultura-alvo ou outras culturas para que o aprendiz seja capaz 

de interpretá-las. Trata-se de desenvolver habilidades que permitam ao indivíduo 

avaliar criticamente tanto os fatores culturais da língua-alvo, como da própria 

língua. 

Para Risager (2005), a relação entre língua e cultura pode ser vista de dois ângulos 

opostos: i) como fenômenos inseparáveis – aqui língua e cultura são intimamente associadas; 

ii) como fenômenos separados – nessa perspectiva, a linguagem pode ser vista como um 

instrumento de comunicação que pode ser usado com qualquer tema e em qualquer lugar do 

mundo. A autora propõe que essa última visão, necessariamente, precisa acompanhar a ideia 

de ensinar LI como uma língua internacional. 

Nesse ponto, faz-se necessário trazermos a voz de Siqueira (2005, p. 15) quando o 

autor, corroborando com as premissas de Smith (1976), traz à tona algumas considerações 

importantes no que diz respeito à necessidade de mudança de paradigma quanto à relação 

entre componente cultural e língua internacional; assim, se os futuros professores de LI estão 

sendo preparados para ensinar uma língua internacional, eles precisam levar em conta o fato 

de que:  

a. aprendizes de uma língua internacional não são obrigados a internalizar as normas 

culturais dos nativos da língua-alvo;  
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b. a possessão sobre uma língua internacional desnacionaliza-se;     

c. o objetivo educacional ao se aprender uma língua internacional é habilitar os 

aprendizes a comunicar suas idéias e cultura para outras pessoas. 

Para Siqueira (2005), o professor de LI não deve se eximir do papel de refletir sobre a 

cultura de prestígio, com a valorização da cultura do nativo em detrimento da cultura do não-

nativo. Para tanto, o autor endossa o desenvolvimento da consciência cultural crítica dos 

professores formadores, bem como dos professores em formação. Ancorado nos estudos de 

Byram, Gribkova e Starkey, (2002), Siqueira (2005, p. 20) advoga que:  

Consciência Cultural Crítica é a habilidade de avaliar criticamente e com base em 

critérios explícitos, perspectivas, práticas e produtos, tanto da nossa própria cultura e 

ambiente nativos quanto da cultura e ambiente do outro. 

Diríamos, então, como bem pontua Mota (2004, p. 48), que “o ensino da cultura não 

deve envolver uma simples apresentação de fatos, mas um processo crítico e social de 

compreender outras culturas em relação a sua própria cultura”. 

Ao final desta seção, procuramos deixar explícito que inúmeras são as tarefas do 

professor de LI ao se dispor a ensinar uma língua que é contemplada como global, franca, 

internacional. O nosso intuito aqui não foi o de tratar discursivamente de todas as tarefas do 

professor de LI, até mesmo porque não daríamos conta de tamanho exercício. No entanto, 

tivemos o propósito de provocar, de instigar os professores e futuros professores de LI a não 

fazerem o “corpo mole” (LEFFA, 2005) permitindo, assim, que seus futuros alunos vozeiem 

ainda mais esse discurso de soberania da LI, o que os tornam cada vez mais alienados, 

dominados pela língua, incapazes de lutar contra a desigualdade social, cultural. 

Enfim, acreditamos que é preciso que se faça o “corpo a corpo” (LEFFA, 2005), pois o 

professor de LI deve ser um agente político, engajado na tarefa de mostrar aos seus alunos que 

a LI pode e deve ser usada como instrumento de libertação, é preciso se apoderar dessa língua 

que hoje pertence a todos, e, como cidadãos do mundo, cabe a nós a decisão de conquistar o 

nosso espaço nesse mundo globalizado. 

 

2.5 Ponto de ancoragem  

 

Isso dito, cumpre salientar que o nosso propósito, ao construir este capítulo, foi o de 

reforçar a nossa aposta de que o estudo sobre os conceitos formação de professores e 

identidade suscitam questões pertinentes acerca do agir do professor em sala de aula. 

Em nosso trabalho, atribuímos um enfoque discursivo para tratarmos de questões 

relacionadas à formação inicial do professor, mas não é de qualquer professor, estamos nos 

referindo especialmente ao professor de LI que, na modernidade recente, é convocado a 
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repensar suas tarefas que estão, sobretudo, relacionadas às i) suas práticas didáticas na relação 

entre professor e aluno; ii) suas posturas de/no trabalho, assim como iii) suas escolhas teórico-

metodológicos para lidar com o ensino de uma língua estrangeira. 

Daí considerarmos necessário discutir também sobre a noção de identidade, 

delimitando o estudo para questão da construção da identidade profissional e discursiva desse 

futuro professor. Partindo dessa premissa, interessa-nos mapear indícios de como esses 

sujeitos encaram as tarefas que são convidados a assumir na contemporaneidade, com vistas 

ao ensino de uma língua global. 

Diante do que retratamos neste capítulo, acreditamos e defendemos a postura política 

do professor de LI em sala de aula também registrada no tratamento didático dos objetos de 

ensino, pois entendemos que essa é uma atitude que tem contribuído para o repensar do 

ensino de línguas, assim como as atitudes e crenças do professor de LI. 

Observamos que os conceitos formação do professor e identidade perspectivam os 

múltiplos desafios que figuram o agir do professor em sala de aulas, em especial, nas aulas de 

língua inglesa. 

O capítulo seguinte registra as escolhas metodológicas realizadas, dimensionando a 

geração e tratamento dos dados da pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA PARA GERAÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS 

DA PESQUISA 

  

3.1 Ponto de partida  

“A busca de uma verdadeira explicação para as relações que ocorrem entre os fatos, 

sejam naturais ou sociais, passa pela discussão do método” (PÁDUA, 2002 , p. 16). 

 

Ao dar início à escrita destas seções, reiteramos a premissa de que a organização de 

cada capítulo de uma dissertação assume uma determinada função. Nessa direção, o capítulo 

de metodologia revela-se especialmente significativo, se considerarmos ser ele legitimador da 

construção e apresentação do corpus da pesquisa que constitui a base concreta e, portanto, 

empírica deste trabalho. 

Na pesquisa realizada, de que este texto é resultado, a metodologia é apreendida como 

“uma sequência de operações que visam obter um resultado adequado às exigências da teoria” 

(FIORIN, 2002, p. 39). Ancoradas nesse pressuposto, procuramos caminhos metodológicos 

que propiciassem o descortinar de três grandes frentes, quais sejam: i) uma perspectiva da 

pesquisa qualitativa associada a uma abordagem etnográfica para gerar e coletar dados; ii) 

uma análise discursiva respaldada em pressupostos da Análise do Discurso Francesa em 

termos da análise dos índices linguísticos que integram o corpus da pesquisa, bem como iii) a 

assunção de princípios da Linguística Aplicada para conceituar e contextualizar o modo como 

compreendemos a sala de aula, a aula e o papel do professor de língua inglesa na 

contemporaneidade em disciplinas formativas do curso Letras. 

Isso dito, passamos a uma descrição do que se lê em cada seção deste capítulo. Na 

seção 3.2, registramos as razões que nos conduziram a realizar o estudo sob a ótica da 

pesquisa qualitativa e descrevemos a necessidade da combinação de tratamento de dados em 

termos quantitativos e qualitativos (seção 3.2.1). 

Logo depois, destacamos a relevância da abordagem etnográfica de pesquisa com 

vistas a endossar o significado do experienciar por meio da pesquisa de campo, assim como 

mencionar a significância desse modo específico de pesquisa para os estudos educacionais 

(seção 3.3). Ainda aqui, descrevemos a sala de aula como um espaço discursivo característico 

do encontro diário entre professores e alunos e como lugar de profissionalização. Encaramos, 

também, a aula como uma prática de linguagem específica da exposição didática e da dialogia 

entre professor formador e professor em formação (subseção 3.3.1). Ao concluir a seção, 

procuramos enquadrar o lugar das disciplinas: “Introdução à Linguística Aplicada ao Ensino 

de Língua Estrangeira” e “Didática da Linguagem-Língua Portuguesa e Língua Inglesa”, 
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locus das observações, na grade curricular do Curso de Letras Modernas da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (subseção 3.3.2). 

Na sequência, na seção 3.4, remontamos ao processo de construção do corpus da 

pesquisa. Para tanto, explicitamos a significância da triangulação de dados, com vistas a um 

agenciamento de informações provenientes do trabalho com diferentes instrumentos de 

pesquisa (subseções 3.4.1; 3.4.2) para o processo de geração e tratamento dos dados. Logo 

depois, discorremos sobre o olhar lançado para os processos de observação, gravação e 

transcrição de aulas (subseções 3.4.3; 3.4.4; 3.4.5), como também revelamos as escolhas 

relativas à construção do corpus (subseção 3.4.6). 

A última seção (3.5) é destinada a explicar como se deu o processo de construção da 

amostragem dos discentes que compunham as disciplinas observadas. Para encerrar o 

capítulo, trazemos algumas considerações sobre a necessidade de um cuidado metodológico.  

 

3.2 A pesquisa qualitativa: uma abordagem metodológica flexível 

 

Os estudos qualitativos despontaram-se, inicialmente, das práticas originadas pelos 

antropólogos com seus estudos indutivos sobre cultura e, logo depois, pelos sociólogos que 

realizavam estudos da vida humana em comunidade (TRIVIÑOS, 1987). Com o passar do 

tempo, a pesquisa qualitativa passou a ser explorada também por outras áreas de 

conhecimento como, por exemplo, a administração de empresas, a psicologia social e a 

educação (GODOY, 1995). 

Durante nossas leituras, ficou evidenciada a dificuldade de encontrar na literatura um 

único modo de se referir à pesquisa qualitativa, isso porque:  

a pesquisa qualitativa é conhecida também como „estudo de campo‟, „estudo 

qualitativo‟, „interacionismo simbólico‟, „perspectiva interna‟, „interpretativa‟, 

„etnometodologia‟, „ecológica‟, „descritiva‟, „observação participante‟, „entrevista 

qualitativa‟, „abordagem de estudo de caso‟, „pesquisa participante‟, „pesquisa 

fenomenológica‟, „pesquisa-ação‟, „pesquisa naturalista‟, „entrevista em 

profundidade‟ [...] (TRIVIÑOS, 1987, p. 38). 

Esses vários modos de se reportar à pesquisa qualitativa na literatura, a que se refere 

Triviños (1987), são endossados por Flick (2009, p.8) que, na sua concepção, afirma: 

É cada vez mais difícil encontrar uma definição comum de pesquisa qualitativa que 

seja aceita pela maioria das abordagens e dos pesquisadores do campo. A pesquisa 

qualitativa não é mais apenas „a pesquisa não quantitativa‟ tendo desenvolvido uma 

identidade própria (ou, talvez várias identidades). 

O modo como pesquisadores das mais diversas áreas de conhecimento têm atualizado 

a noção de pesquisa qualitativa parece ter levado o termo ao multifacetamento de identidades, 
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como afirma Flick (2009), e por esse motivo não encontramos uma definição comum, plena 

ou única do que entendemos como pesquisa qualitativa. Entretanto, essa multiplicidade de 

denominações favorece ainda mais a escolha em adotar os princípios da pesquisa qualitativa, 

uma vez que é o pesquisador quem determina qual definição, dentre as múltiplas existentes 

sobre esse tipo de pesquisa, melhor contempla o objeto estudado. Assim, é necessário 

ressaltar, como salienta Flick (2004, p. 21), que “[...] o objeto em estudo é o fator 

determinante para a escolha de um método e não o contrário”. 

As constatações de Flick (2004, p. 22) conduziram-nos à compreensão de que a 

pesquisa qualitativa procura estudar “o conhecimento e as práticas dos participantes” que, 

notadamente, estão envolvidos em eventos de interação em busca de (re)construírem suas 

identidades. 

Reconhecemos que, em nossa pesquisa, capturar os gestos de construção de 

conhecimentos dos sujeitos em suas práticas de aprendizagem foi um trabalho minucioso que 

exigiu um refinamento metodológico de nossa parte como pesquisadora em formação. A 

abordagem qualitativa, nessa direção, ampliou os nossos horizontes metodológicos, uma vez 

que esse tipo de pesquisa: 

enquanto exercício de pesquisa, não se apresenta como uma proposta rigidamente 

estruturada, ela permite que a imaginação e a criatividade levem os investigadores a 

propor trabalhos que explorem novos enfoques (GODOY, 1995, p. 21). 

Acrescentamos, ainda, que a pesquisa qualitativa é contemplada como uma proposta 

de pesquisa respeitada e materializada em contextos múltiplos, o que contribui de maneira 

eficaz para o seu crescimento e diversificação (FLICK, 2009). Porém, apesar de possuir um 

caráter diversificado, a pesquisa qualitativa apresenta características singulares, o que 

caracteriza ainda mais esse tipo deinvestigação. Triviños (1987, p. 39), ao citar Bogdan 

(1982), elenca as características próprias da pesquisa qualitativa, entre as quais destacamos: 

i) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o 

pesquisador como instrumento chave; 

ii) A pesquisa qualitativa é descritiva; 

iii) Os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não 

simplesmente com os resultados e o produto; 

iv) Os pesquisadores qualitativos tendem a analisar seus dados indutivamente; 

v) O significado é a preocupação essencial na abordagem qualitativa; 

Os itens i a v constituem parâmetros legitimadores da pesquisa qualitativa, segundo 

Bogdan (1982), e contribuíram para que acessássemos e entendêssemos parâmetros mínimos 

de organização, e mesmo de surgimento, dessa tradição de pesquisa. 

Passemos, na sequência, a discursivizar sobre a interconexão que fizemos em nosso 

estudo entre as pesquisas qualitativa e quantitativa. 
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3.2.1 Pesquisa qualitativa + quantitativa = combinação complexa 

  

É pertinente esclarecer que, em alguns momentos da pesquisa apresentada, nos 

propusemos a realizar uma interconexão entre princípios da pesquisa qualitativa e 

quantitativa. Queiroz (2006, p. 88), ao tecer comentários sobre essas duas abordagens de 

estudo, fundamenta que: 

Pensar em pesquisa quantitativa e em pesquisa qualitativa significa, sobretudo, 

pensar em duas correntes paradigmáticas que têm norteado a pesquisa científica no 

decorrer de sua história. Tais correntes se caracterizam por duas visões centrais que 

alicerçam as definições metodológicas da pesquisa em ciências humanas nos últimos 

tempos. São elas: a visão realista/objetivista (quantitativa) e a visão 

idealista/subjetivista (qualitativa). 

Segundo Queiroz (2006), o estudo quantitativo, que é fruto do desenvolvimento do 

método científico das ciências naturais baseado na lógica simbólica e na matemática, tem 

como princípio norteador a filosofia positivista de Comte. Já a pesquisa qualitativa, por seu 

turno, desenvolveu-se com o intuito de comtemplar a especificidade e a complexidade das 

ciências sociais e humanas e tem como precursores antropólogos e sociólogos. 

O mapeamento do surgimento dessas duas abordagens de estudo nos fez perceber que, 

embora essas duas áreas de estudos tenham se originado de princípios antagônicos, elas não 

são necessariamente divergentes. Na esteira desse raciocínio, Queiroz (2006, p.93) evidencia 

que: “Nessa forma de conceber a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa, considera-se 

que existe de fato uma diferença entre as duas abordagens, mas que elas não são excludentes e 

sim complementares”. 

Apesar da existência de uma defesa visível quanto à combinação desses dois tipos de 

pesquisa, a incompatibilidade entre essas duas abordagens ainda se encontra no cerne de 

muitas discussões (DEMO, 2001), uma vez que “os pesquisadores quantitativistas, em geral, 

veem a pesquisa qualitativa como carente de objetividade, rigor e controles científicos” 

(SANTOS FILHO, 2001 apud QUEIROZ, 2006, p. 93). 

Na visão de Flick (2004; 2009), a pesquisa qualitativa deve enfrentar as múltiplas 

questões relacionadas a conceitos como confiabilidade, validade ou objetividade. Para tanto, o 

autor acredita que é possível se fazer reformulações precisas quanto a essas constatações. No 

que diz respeito à confiabilidade, Flick (2009, p. 33) propõe que as produções de dados 

devem ser controladas: 

De forma que nós (como pesquisadores ou leitores) possamos verificar o que ainda é 

uma declaração do entrevistado e o que já é uma interpretação do pesquisador. Isso 

inclui diretrizes exatas e coerentes, como entrevistas e conversações devem ser 
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transcritas [...] ou a distinção entre declarações literais em notas de campo e resumos 

ou paráfrases do pesquisador [...]. Por fim, a confiabilidade do processo de pesquisa 

como um todo pode ser desenvolvida por sua documentação reflexiva. 

Em se tratando de validade ou objetividade, Flick (2004) admite que o ponto de 

partida para redimensionar essa crítica quanto aos estudos qualitativos está intrinsicamente 

relacionado à produção dos dados da pesquisa. Com o propósito de melhor explicar o seu 

raciocínio, Flick (2004) faz menção a um estudo elaborado por Mishler (1990) para tratar dos 

aspectos que envolvem a validade. Nesse estudo, o estado de validade da pesquisa é 

interpretado por Mishler (1990) como processo de validação que, sobretudo, é visto como a 

construção social do conhecimento. Assim é, na perspectiva do autor, por meio da validação 

que 

avaliamos a „veracidade‟ de observações, interpretações e generalizações relatadas” 

[...] reformular a validação como o discurso social por meio do qual a „veracidade‟ 

se estabelece elimina termos muito conhecido como confiabilidade, refutabilidade e 

objetividade. (MISHLER, 1990 apud FLICK, 2009, p. 34) 

As verificações de Flick (2004; 2009), Queiroz (2006) e Triviños (1987) conduziram-

nos a compreender que, apesar de afirmar que a nossa pesquisa abraça os princípios dos 

estudos qualitativos, o diálogo com abordagem quantitativa contribuiu para melhor 

contemplar o objeto da pesquisa, principalmente, no que diz respeito à análise do corpus 

multiforme. Além disso, foi utilizando princípios dessa abordagem de estudo que tabulamos 

alguns dados da pesquisa, mapeamos recorrências e rastreamos possíveis generalizações. 

Com o objetivo de esclarecer os trajetos realizados a partir de cada uma das duas 

abordagens de estudo, qualitativa e quantitativa, nos dedicamos à construção de um quadro 

explicativo com o intuito de apresentar especificamente esses movimentos. 

 

Quadro 1 - Abordagens de pesquisa qualitativa e quantitativa 

ABORDAGEM QUALITATIVA ABORDAGEM QUANTITATIVA 

Pesquisa de campo ao longo de um semestre letivo Escolha dos dois campos de pesquisas (salas de aulas 

e disciplinas locus das observações) 

Elaboração, calibragem e aplicação de questionários 

nos dois grupos 

Definição do número de questionários a serem 

aplicados 

Análise discursiva das respostas a partir das 

categorias de análise escolhidas 

Tabulação das respostas em entradas de análise, 

conforme critérios de ocorrência e recorrência 

Elaboração do roteiro da entrevista Seleção dos sujeitos da pesquisa a serem 

entrevistados 

Gravação e transcrição de aulas Definição do número de aulas a serem gravadas e 

transcritas 

Análise discursiva dos dizeres dos questionários, 

entrevista e transcrições de aulas 

Seleção da quantidade dos exemplos para análise 

Análise final a partir da triangulação de dados Seleção da amostragem dos exemplos para 

triangulação 
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Fonte: Elaborado pela autora 

Nota: Os quadros de 1 a 26 foram elaborados pela autora. 

 

Godoy (1995) ressalta ainda que a abordagem qualitativa oferece pelo menos três 

possibilidades diferentes de se realizar pesquisa: a pesquisa documental, o estudo de caso e a 

etnografia. Partindo desse pressuposto, registramos nosso trabalho com os princípios da 

abordagem etnográfica. 

Vejamos, na sequência, as principais características deste modo específico de 

pesquisar, como também sua relevância para os estudos voltados para área de educação.  

 

3.3 Etnografia: explorando o método e compreendendo sua relevância para o contexto 

educacional 

  

Green et al (2005, p. 62) delimita que a  etnografia pode ser compreendida como “uma 

lógica de investigação antropológica, uma abordagem sistemática, teoricamente orientada 

para os estudos de práticas socioculturais e de processos grupais”. 

Na opinião de Angrosino (2009), a etnografia pode ser interpretada como a arte, a 

ciência de descrever as crenças, as produções materiais, assim como os comportamentos 

interpessoais de um grupo. Já o antropólogo Clifford Geertz (1978) defende, por sua vez, a 

premissa de que a etnografia é uma descrição verdadeiramente densa. 

De acordo com Angrosino (2009, p. 31), “o método etnográfico é diferente de outros 

modos de fazer pesquisa em ciência social”, isso porque ele:  

i) tem como base a pesquisa de campo;  

ii) é personalizado (conduzido por pesquisadores que, no dia a dia, estão face a 

face com as pessoas que estão estudando [...]);  

iii) é multifatorial (conduzido pelo uso de duas ou mais técnicas de coleta de dados 

[...]);  

iv) configura-se em um longo período de exploração do campo pesquisado embora 

o tempo exato possa variar, digamos, de alguma semanas a um ano ou mais);  

v) é essencialmente indutivo;  

vi) é dialógico e, por fim,  

vii) é holístico (conduzido para revelar o retrato mais completo possível). 

 

Em se tratando de pesquisa social, a etnografia pode ser compreendida como um dos 

métodos qualitativos mais relevantes (FLICK, 2004). Na perspectiva de Cançado (1994), 
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alguns estudiosos, tais como: psicólogos, sociólogos, linguistas, na luta incessante por estudar 

e compreender o comportamento em seu contexto social, passaram a fazer uso da etnografia 

em prol de alcançar seus objetivos. 

Ao tecer argumentos sobre o que é etnografia, Cançado (1994) ressalta que essa 

abordagem de pesquisa se orienta por dois princípios básicos, a saber: o princípio „êmico‟ e o 

princípio „holístico‟. Nas palavras da estudiosa,  

O princípio êmico demanda que o observador deixe de lado visões pré-estabelecidas, 

padrões de medição, modelos, esquemas e tipologias, e considere o fenômeno sala 

de aula sob o ponto de vista funcional do dia a dia. O princípio holístico examina a 

sala de aula como um todo: todos os aspectos têm relevância para a análise da 

interação: tanto os aspectos sociais, como os pessoais, os físicos, etc. (CANÇADO, 

1994, p. 56). 

Em nosso estudo, primamos por explorar o princípio holístico, pois procuramos 

apreender, produzir e interpretar uma pluralidade de significados complexos que apareciam 

sobrepostos ou enlaçados uns aos outros em meios às práticas discursivas das salas de aulas 

das disciplinas enquadradas no dia a dia interacional. 

Para André (2012, p. 30), a pesquisa etnográfica, visa, dentre outros princípios, “a 

descoberta de novos conceitos, novas relações, novas formas de entendimento da realidade”. 

Fortalecida nos ideais defendidos por Watson-Gegeo (1988) sobre pesquisa etnográfica, 

Wielewicki (2001) ressalta que  

a pesquisa etnográfica propõe-se a descrever e a interpretar ou explicar o que as 

pessoas fazem em um determinado ambiente (sala de aula, por exemplo), os 

resultados de suas interações, e o seu entendimento do que estão fazendo 

(WATSON-GEGEO,1988 apud WIELEWICKI, 2000, p. 27). 
 

O rastreamento dessas variadas posições teóricas sobre etnografia determinam o olhar 

que lançamos em busca da compreensão do que intitulamos etnografia. No entanto, 

entendermos o que é etnografia apenas não foi suficiente, precisávamos compreender como 

estaríamos de fato praticando etnografia. Foi aí que descobrimos que “[...] praticar a 

etnografia é estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, levantar 

genealogias, mapear campos, manter um diário e assim por diante” (GEERTZ, 1978, p. 4). 

Acreditamos, portanto, que a nossa pesquisa é de cunho qualitativo sob um enfoque 

etnográfico, pois os princípios desse modo de fazer pesquisa foram mantidos, ao longo do 

estudo, como orientadores dos nossos quefazeres como pesquisadores. 

O propósito de descobrir como a pesquisa etnográfica foi introduzida nos estudos 

sobre educação conduziu-nos ao entendimento de que, segundo Cançado (1994), a mola 

propulsora para o aprofundamento da etnografia nos estudos sobre educação foi a 

“insatisfação com os resultados obtidos através das pesquisas experimentais”. Na visão da 
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autora, as pesquisas experimentais, muito embora „simulem‟ situações de sala de aula, não 

tratam da “verdadeira interação do contexto social do ensino que é a „real‟ sala de aula” 

(CANÇADO, 1994, p. 56). 

Ainda sobre essa temática, André (2012, p. 36) fortalece a premissa de que o interesse 

dos educadores pela etnografia expandiu-se a partir dos anos 70; com isso, a busca reforçada 

por tentar “analisar e compreender o que se passa no dia-a-dia” da sala de aula conduziram os 

educadores a recorrer a múltiplos campos de conhecimento, entre esses, a etnografia. 

Para Moreira e Caleffe (2006), o uso da pesquisa etnográfica na educação tem como 

finalidade descrever, analisar e interpretar um segmento ou uma faceta da vida social de um 

grupo dentro de um contexto educativo. Nas palavras de André (2012),  

esse tipo de pesquisa permite, pois, que se chegue bem perto da escola para tentar 

entender como operam no seu dia a dia os mecanismos de dominação e de 

resistência, de opressão e de contestação ao mesmo tempo em que são veiculados e 

reelaborados conhecimentos, atitudes, valores, crenças, modos de ver e sentir a 

realidade e o mundo (ANDRÉ, 2012, p. 41). 

Ao investigarmos a eficácia do uso da pesquisa etnográfica para as pesquisas sobre o 

ensino de línguas, descobrimos, como atesta Allwright (1983) que a sala de aula de línguas 

deve ser contemplada como “objeto da investigação” e não apenas como “ambiente a ser 

investigado” (ALLWRIGHT, 1983 apud SIQUEIRA, 2008, p. 40). 

Na esteira desse raciocínio, André (2012) assegura que compreender a sala de aula sob 

um olhar etnográfico é visualizar e analisar o todo, refletindo sempre sobre a cultura daquele 

espaço, as rotinas, as interações e construções de significados que os seus sujeitos realizam no 

cotidiano da prática pedagógica. Partindo desse princípio, podemos inferir que o papel do 

etnógrafo não se resume a uma simples descrição, mas, sim, a uma descrição detalhada, 

sistematizada, densa, que vise, como pontua Green et al (2005, p. 30), 

revelar as maneiras pelas quais os membros do grupo estudado percebem suas 

realidade e seu mundo, como eles constroem seus padrões de vida, e como, por 

intermédio de suas ações (e interações), constituem seus valores, crenças, ideias e 

sistemas simbólicos significativos. 
 

Notamos, também, que a proposta de pesquisa no contexto escolar deve ser aberta e 

flexível a ponto de permitir alterações no fluxo contínuo de sua realização. Além disso, é 

necessário que o pesquisador faça uso da esquematização, do estranhamento para alcançar 

(novas) maneiras de compreender as representações dos sujeitos que estão, sobretudo, 

envolvidos em um processo que é coletivo, múltiplo e dinâmico (ANDRÉ, 2012). 

Descobrimos, assim, que a multiplicidade de sentido é algo que permeia, que atravessa 

o contexto das salas de aula, em especial, as salas de aula de línguas que, sobretudo, são 
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representadas por um universo cultural (ANDRÉ, 2012) que pode ser estudado, vivenciado, 

esmiuçado pelo pesquisador. 

Ao fazermos uso dos princípios etnográficos de pesquisa, compreendemos que  

[...] é possível documentar o não-documentado, isto é, desvelar os encontros e 

desencontros que permeiam o dia-a-dia da prática escolar, descrever as ações e 

representações dos seus atores sociais, reconstruir sua linguagem, suas formas de 

comunicação e os significados que são criados e recriados no cotidiano do seu fazer 

pedagógico (ANDRÉ, 2012, p. 41). 

Assim, na pesquisa apresentada, reconhecemos “a etnografia enquanto abordagem de 

pesquisa para os problemas e as investigações pertinentes à educação” (GREEN et al, 2005, p. 

13). Além disso, apostamos na potencialidade expressiva que esse tipo de pesquisa oferece 

aos estudos sobre “o ensino da língua inglesa e de outras disciplinas” (GREEN et al, 2005,  p. 

70). 

 

3.3.1 O campo de pesquisa 

 

Partimos do princípio de que é por meio das pesquisas em campo que muitos estudos 

relacionados à educação podem ser contemplados de maneira eficaz, uma vez que tudo que 

acontece dentro da instituição de ensino é potencialmente significante, mas algumas coisas 

são mais significantes do que outras (ERICKSON, 1984). 

Ao iniciarmos o processo de pesquisa de campo, compreendemos, como evidencia 

Erickson (1984), que um pesquisador/investigador tem obrigação de estar lá, pois estar lá 

significa vivenciar, experienciar. Neste trabalho, primamos por acreditar que a experiência 

vivida em campo seria o fator indiscutível para geração e tratamento analítico dos dados. 

Na pesquisa retratada, as salas de aula ocuparam um lugar particular, pois as 

comtemplamos como lugar genuíno de observações e (re)formulações pertinentes acerca do 

objeto estudado. Escolher as salas de aula de duas disciplinas do curso de Letras Modernas 

como campo de pesquisa, de início, foi uma atitude que desencadeou várias reflexões, uma 

vez que o espaço discursivo dos lugares escolhidos foi por nós explorados durante o período 

em que realizamos a graduação. Por esse motivo, nos questionamos por um bom tempo sobre 

como iríamos tornar algo tão familiar, estranho? Como poderíamos compreender a cultura 

daquelas salas de aula de disciplinas específicas que já haviam sido contempladas aos nossos 

olhos em outra posição discursiva, a de alunos? Assim, pensamos: 

que outra maneira haveria de eu compreender a cultura escolar, presumindo-se que 

sou nativo dela, sem a tornar estranha? E, paradoxalmente, como entendê-la sem me 

submergir nela e olhá-la de dentro? O problema era, e continua a ser, o como se 

concretiza essa contradição, apenas aparente, entre afastar-me, para ser estranho, e 
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integrar-me para (voltar a) ser um com o objeto do meu estudo, ao ponto de me 

tornar, eu, o novo estrangeiro, numa voz legítima, de dentro (FINO, 2006, p. 6). 

Desta forma, apostamos na significância da aula na universidade, tendo em vista que 

essa poderia ser visivelmente reconhecida como a prática de linguagem genuína da exposição 

didática e da dialogia entre professor formador e professor em formação. Desse ponto de 

vista, as salas de aula da graduação das disciplinas escolhidas para serem observadas são 

vislumbradas como um lugar de profissionalização dos sujeitos que ali se encontram em busca 

de modificarem-se, profissionalizando-se para exercer a sua futura profissão, professor de 

línguas, em especial, de língua inglesa. 

Para Matencio (2001, p. 81, grifo da autora), 

a organização de uma aula inclui dimensões cognitivas e socioinstitucionais – 

ligadas tanto ao conhecimento sobre o objeto de estudo e o saber fazer como ao 

conhecimento sobre esse tipo de interação e o saber dizer [...]. 

Com o intuito de compreender como esses dois saberes (fazer e dizer) se constituíam 

nas aulas das disciplinas observadas, decidimos investigar o tratamento que o professor 

formador das referidas disciplinas atribuía aos princípios e pressupostos da Linguística 

Aplicada em suas aulas. Para tanto, consideramos o fato de que os professores formadores 

utilizavam esses princípios em suas aulas com o propósito de ampliar o grau de criticidade e 

inteligibilidade de seus alunos no que se refere ao agir desses discentes ao exercerem suas 

futuras profissões, professores de língua inglesa. 

Matencio (2001, p. 84) assegura ainda que “a interação em sala de aula funda-se em 

conhecimentos sobre o objeto do discurso [...]”. Com base no que foi dito pela linguista 

aplicada, conseguimos conjecturar sobre o fato de que o saber fazer está intrinsicamente 

atrelado à maneira, à forma escolhida pelo professor formador para trabalhar com o objeto do 

discurso na/da aula. Pensando em reenquadrar esse pensamento ao nosso estudo, podemos 

pontuar que os professores das referidas disciplinas procuravam abordar, tematizar sobre os 

objetos de discurso de suas aulas sob o olhar dos princípios e pressupostos da LA. 

Já o saber dizer, configura-se no que é dito no processo de interação, na dialogia entre 

professor formador e professor em formação. Desse ponto de vista, podemos retratar que o 

que é dito na aula sobre o objeto de discurso é sustentado pelas escolhas manifestadas na 

materialidade linguística reverberadas pelos sujeitos no processo de interação. 

Sendo assim, são as formas escolhidas para dizer sobre o objeto de discurso da aula, 

ou seja, são as manifestações da materialidade linguístico-discursiva emanadas pelos sujeitos, 

que apontam para gestos de rupturas, (des)construção, (des)estabilizações, sobre o objeto de 

discurso da aula. 
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Diante do exposto, elegemos os aspectos expressivos da abordagem etnográfica para 

agirmos em campo, pois esse tipo de abordagem nos forneceu subsídios valiosos para que 

pudéssemos refletir sobre as cenas inesperadas que só o estar em campo propicia. Portanto, a 

pesquisa de campo foi uma experiência única e singular onde pudemos conviver com e entre 

sujeitos que caminhavam rumo a suas (re)construções identitárias como futuros professores de 

LI, enquanto nos construíamos pesquisadora. 

 

3.3.2 As disciplinas: o enquadramento de seus respectivos lugares no Curso de Letras 

Modernas  

 

Ao analisar o fluxograma do curso de Letras Modernas da UESB, pudemos observar 

que algumas alterações pertinentes aconteceram ao longo dos anos. A reforma curricular do 

curso no ano de 2006, atualizada em junho de 2008, exigia uma integralização curricular de 

um total de 3.900 horas apontando para o cumprimento de 210 créditos. Já no ano de 2012, a 

nova reforma determina a realização do total de 3.720 horas referentes ao preenchimento de 

190 créditos. 

Além da mudança da carga horária, a nova reforma apresenta outras modificações, 

dentre essas, apontamos para: i) o acréscimo de disciplinas – a implantação da disciplina de 

Libras no primeiro semestre do curso; ii) a mudança da nomenclatura de muitas dessas 

disciplinas – Didática da Linguagem passa a ser registrada como “Didática da Linguagem-

Língua Portuguesa e Língua Inglesa”; bem como iii) a mudança dos semestres em que 

algumas disciplinas eram ministradas – Didática da Linguagem que era oferecida no quarto 

semestre passa a ser ministrada no terceiro semestre do curso; e, por fim, iv) a diminuição ou 

o aumento da carga horária de muitas dessas disciplinas – Didática da Linguagem que 

estimava o cumprimento de apenas 30h, passa ser composta por 75h; já a disciplina 

Introdução aos Estudos em Análise de Discurso, que era composta pelo total de 30h, passa a 

ser regulada com a exigência de 60h. 

Almeida Filho (2008, p. 38) problematiza a questão de implantações de mudanças no 

currículo de Letras. Na visão do autor, as mudanças eventualmente inseridas nos currículos de 

Letras são frequentemente burocráticas ou tópicas. Nessa medida, qualquer tentativa de 

reformulação acaba por se resumir em “subtrair e/ou adicionar horas/aula semanais, trocar 

nomes de disciplinas, introduzir modificações metodológicas (quanto a procedimentos e 

recursos) e de perspectiva teóricas de tratamento dos temas nas disciplinas”. 
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Podemos notar que algumas das mudanças destacadas pelo linguista aplicado 

encontram-se na reforma curricular do curso de Letras Modernas a que fizemos referência. No 

entanto, a ideia defendida pelo autor de que os cursos de Letras deveriam incluir, em seus 

currículos, pelo menos dois semestres de Linguística Aplicada, (ALMEIDA FILHO, 2008) 

ainda não foi instaurada no currículo atual do curso aqui ressaltado, muito embora tenha sido 

aprovada a inserção dessa disciplina a partir da reforma do ano de 2006. 

Diríamos, portanto, que essa disciplina pode ser considerada ainda muito recente no 

curso de Letras da UESB, porém, isso não reduz o caráter significativo dessa para a formação 

do graduando de Letras. Nessa perspectiva, Almeida Filho (2008) ainda assegura que os eixos 

para as modificações conceituais e mudanças da prática profissional poderiam ser criados 

nessa disciplina, e isso aconteceria sob a luz dos conceitos discutidos nesse espaço. 

A disciplina Didática da Linguagem-Língua Portuguesa e Língua Inglesa também é 

uma disciplina contemporânea no curso e sua relevância se distribui em fazer abordagens 

discursivas sobre métodos e processos para o ensino de línguas; aplicação de técnicas e 

procedimentos no ensino de línguas, assim como planejamento didático de ensino de línguas e 

avaliação do ensino/aprendizagem em línguas. 

As disciplinas que escolhemos como locus das observações estão situadas em 

semestres diferentes do curso: Didática da Linguagem-Língua Portuguesa e Língua Inglesa é 

oferecida no terceiro semestre do curso; já a disciplina Introdução à Linguística Aplicada ao 

Ensino de Língua Estrangeira integra o sétimo semestre. A escolha pelas duas disciplinas 

como lugares característicos de nossas observações está intrinsicamente atrelada ao 

entendimento de que, dentro da grade curricular do curso de Letras essas seriam disciplinas 

que trabalham com os princípios e pressupostos da LA de forma explícita, sendo Didática da 

Linguagem a primeira do fluxo curricular e Introdução à Linguísticas Aplicada a última. 

Na ordem que segue, trataremos da construção do corpus do trabalho.  

 

3.4 A construção do corpus da pesquisa 

  

Concentremos, por ora, a nossa atenção no relato da construção do corpus da pesquisa. 

Quanto à tradição de seleção de corpus em pesquisas em Análise do Discurso, Coelho (2006, 

p. 57) problematiza que  

há uma tradição de pesquisa que parece prever que os dados devam ser recolhidos 

pelo pesquisador e, nessa medida, já devem existir/circular de modo “bruto” em 

textos já existentes; publicados, programados para serem ditos – independentemente 

do pesquisador, como é o caso de debates e proferimentos políticos diversos, de 
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aulas que existiriam com ou sem a presença de um gravador na sala, dentre 

inúmeros outros exemplos possíveis; ou seja, nesses casos os dados teriam sido 

gerados por outras instâncias discursivas, o que é legítimo, mas não o seria se o 

próprio pesquisador instituísse uma ação metodológica para geração desse dizer. 

Olhando por esse prisma e considerando o objetivo principal de nossa pesquisa, nos 

valemos dos dois modos de dados: os recolhidos, referenciados como coletados nas mais 

diversas tradições de pesquisa (registros das aulas) e os gerados, a que nos chama atenção 

Coelho (2006). 

Quanto aos dados gerados, temos as respostas aos instrumentos de pesquisa, 

questionários discursivos e entrevistas semiestruturadas, que fizeram com que os sujeitos da 

pesquisa reverberassem vozes, já ditos que foram registrados, selecionados e analisados. 

Entretanto, tivemos o cuidado de não condicionar dizeres, levar os sujeitos a dizerem o que 

esperávamos que dissessem, posto que mantivemos o nosso compromisso como 

pesquisadoras, orientando-nos pela abordagem etnográfica de pesquisa. 

Ao refletir sobre a especificidade do objetivo da pesquisa, nos questionamos sobre 

como seria possível mapear, rastrear os pré-construídos, os já-ditos. E, a partir desse 

momento, procuramos aprofundar os estudos sobre triangulação. Flick (2004, p. 237, grifos 

nossos), ao citar Denzin (1989), explica que existem quatro tipos de triangulação: 

A triangulação de dados, que está atrelada, sobretudo, ao uso de diferentes fontes de 

dados; 

A triangulação do investigador, na qual existe um emprego de observadores ou 

entrevistadores diferentes que procuram identificar e minimizar as visões 

tendenciosas legítimas e constitutivas da condição humana do pesquisador; 

A triangulação da teoria, que parte da abordagem de dados sob aspectos e hipóteses 

múltiplas;  

A triangulação metodológica, que é diferenciada por dois subtipos: a triangulação 

dentro do método e a triangulação entre um método e outro. Um exemplo da 

primeira estratégia é o uso de subescalas diferentes para medir um item de um 

questionário e, da segunda, a combinação do questionário com uma entrevista semi-

estruturada (DENZIN, 1989 apud FLICK, 2004, p. 238). 

 

Orientada pelas avaliações de Flick (2004), ressaltamos que nos interessa na pesquisa, 

de modo singular, a triangulação de dados. Para Triviños (1987, p. 43), “a técnica da 

triangulação tem por objetivo básico abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e 

compreensão do foco em estudo.” As constatações de Flick (2004), ao citar Dezin e Lincon 

(2000), corroboram com o fato de que: 

A triangulação pode ser aproveitada como uma abordagem para embasar ainda mais 

o conhecimento adquirido através dos métodos qualitativos. O embasamento aqui 

não significa avaliar os resultados, mas ampliar e completar sistematicamente as 

possibilidades de produção do conhecimento. A triangulação representa mais uma 

alternativa para a validação (DENZIN; LINCON, 2000 apud FLICK, 2004, p. 238). 

Ancorando-nos nas discussões de Flick (2004) e Triviños (1987), assinalamos que a 

triangulação de dados na pesquisa se justifica pelo fato de que, por meio desta, conseguimos 
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determinar o corpus da pesquisa com o intuito de alcançar a intensidade nas descrições, 

explicações e, sobretudo, de uma compreensão aguçada do objeto de estudo: pré-construídos 

vozeados pelos professores em formação relativos ao trabalho e ao objeto de ensino do 

professor de língua inglesa (LI). 

Descobrimos, então, que não haveria maneira melhor de acompanhar e apresentar a 

(de)estabilização das posições discursivas dos sujeitos, assim como seus processos de 

(re)construções identitárias como futuro professor de LI, senão por meio da triangulação dos 

dados apresentados em uma linha metafórica construída em uma ordem cronológica de modo 

que representasse os movimentos discursivos dos sujeitos durante um semestre letivo.  

Acreditamos ainda que sem a tarefa de triangular dados, a contemplação das possibilidades de 

produção do conhecimento, no caso do tratamento de um objeto como o nosso, apreendido no 

nível da linguagem, ou seja, linguisticamente encenado e exposto, poderia ser limitada, pois 

para lidar com a complexidade do nosso objeto, o uso de apenas um instrumento de pesquisa 

não seria suficiente. 

Partindo da premissa de que ao iniciar uma pesquisa todo pesquisador deve ter em 

mente que dado será aquele que procurará construir, fundamentalmente, em torno do 

fenômeno que pensa estudar (TRIVIÑOS, 1987), registramos que os dados da pesquisa foram 

gerados por meio de instrumentos de pesquisa sobre os quais passamos a tematizar. 

 

3.4.1 O questionário: um instrumento de trabalho filtro 

  

Ao refletir sobre a potencialidade de diversos instrumentos de pesquisa, percebemos 

que o questionário, entendido em sua acepção clássica como um conjunto de questões, feitos 

para gerar os dados necessários com vistas a certos objetivos de uma pesquisa 

(PARASURAMAN, 1991), pode também ser visto “como a técnica de investigação composta 

por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo 

por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 

situações vivenciadas etc” (GIL, 1999, p. 28). 

Na pesquisa apresentada, esse instrumento possibilitou a geração de parte central dos 

dados da pesquisa, tendo contribuído significativamente para a propagação de vozes dos 

sujeitos da pesquisa que foram recolhidas e analisadas. 

Com isso, abriram-se margens para acessar posições dos sujeitos da pesquisa, no que 

diz respeito ao modo como esses futuros professores em formação compreendiam as tarefas 
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sociointeracionais e didáticas do professor de língua inglesa. Assim, queremos frisar que, 

neste trabalho, o questionário é tratado como um instrumento de “trabalho-filtro” (COELHO, 

2011, p. 92), pois, por meio das respostas obtidas através do uso desse instrumento, nós 

pudemos extrair dados importantes para o desenrolar do processo da pesquisa. 

 

3.4.1.1 O processo de formulação das questões dos questionários discursivos  

  

Quando nos propusemos a conjecturar sobre os tipos de questionário que a pesquisa 

qualitativa oferece (aberto, fechado ou misto), percebemos que o uso do questionário 

composto de questões abertas seria mais produtivo para um não condicionamento dos dizeres 

dos sujeitos. Com isso, a nossa intenção seria a de mapear pré-construídos vozeados pelos 

sujeitos, o que precisaria, contudo, ocorrer espontaneamente. 

Como já retratamos na introdução, este trabalho procura investigar se a apresentação e 

a tematização do objeto de ensino Linguística Aplicada provocam (des)estabilizações no 

modo como professores em formação em diferentes momentos da graduação (terceiro e 

sétimo semestres) compreendem as tarefas sociointeracionais e didáticas do professor de 

língua inglesa. Para dar conta desse objetivo, procuramos trabalhar com questionários 

discursivos que apresentassem as mesmas questões (Q1 e Q3) (cf. APÊNDICE – 1 e 3), 

porém, seriam respondidos em dois momentos das disciplinas: início e final de um semestre 

letivo. 

Desta maneira, primamos por utilizar as mesmas questões para rastrear as 

(des)estabilizações das posições discursivas desses sujeitos, identificando as (des)construções, 

os (re)dimensionamentos, os (re)enquadres que os sujeitos da pesquisa fizeram ou não ao 

longo de um semestre letivo depois de eles terem convivido em um espaço discursivo onde 

objetos de ensino das disciplinas foram tematizados à luz dos princípios da LA. 

No que diz respeito à elaboração das questões, decidimos trabalhar com três questões 

discursivas que propiciaram avaliações dos sujeitos da pesquisa acerca: i) do aprendizado de 

língua inglesa (LI) e (ii) do papel do professor de língua inglesa (LI); (iii) da profissão 

professor de LI. 

Procurando registrar aqui as preocupações que obtivemos no momento de formulação 

das questões dos Questionários (Q1 e Q3), destacamos algumas escolhas que foram 

agenciadas nesse processo. Começamos, então, retratando a importância que atribuímos à 

escolha lexical. Na formulação da primeira questão (O que você tem a dizer sobre o seu 

processo de aprendizado de língua inglesa?), apostamos no fato de que o uso do pronome 
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possessivo “seu” provocaria um efeito de aproximação do pesquisador com o sujeito da 

pesquisa, por meio de uma individualização do processo. 

Confiamos que o uso das marcas de plural na segunda questão (Qual(is) é (são), a seu 

ver, a(s) tarefa(s) do professor de língua inglesa (LI)?) favoreceria a tomada de posição dos 

sujeitos da pesquisa, visto que seriam eles quem determinariam se o professor de LI tem uma 

ou várias tarefas. 

Já com relação à última questão (Como você se sente frente à profissão professor de 

língua inglesa (LI)?), tivemos a intenção de fazer com que os sujeitos da pesquisa 

expressassem seus estados emocionais atuais, no que diz respeito ao cumprimento de uma 

ocupação especializada, que supõe determinado preparo: profissão, professor de língua 

inglesa. Por isso, fizemos uso do verbo “sentir” no presente do indicativo “sente”. 

Ao fazer os primeiros gestos de análise das respostas do primeiro questionário (Q1), 

observamos a necessidade do trabalho com um segundo questionário (Q2) (cf. APÊNDICE – 

2), cuja finalidade seria mapear alguns perfis dos sujeitos da pesquisa, com o propósito de 

interpretar as suas posições de sujeitos discursivos, capturando os indícios que nos 

conduziriam a desvendar a(s) formação(es) discursivas às quais os sujeitos da pesquisa se 

filiavam. A convivência nas salas de aulas das duas disciplinas também nos ajudou a 

conjecturar sobre as questões que poderiam compor esse questionário. 

Aprendemos muito com o investimento intelectual atribuído à formulação dos 

Questionários discursivos (Q1, Q2 e Q3), quando levamos em consideração que eram as 

próprias perguntas que poderiam convalidar a eficácia do instrumento. Assim, os cuidados 

tomados durante a composição das questões demonstram nossa preocupação discursiva com a 

geração de dados. 

Na sequência, evidenciamos o trabalho com o instrumento entrevista. 

 

3.4.2 A entrevista: um destaque para o imagético 

  

Muitos dos pesquisadores inseridos nas áreas de ciências humanas tratam a entrevista 

como uma atividade necessária e fundamental para investigações apreendidas em uma 

pesquisa, pois, desde que bem agenciada, esse instrumento permite entre-vistas, ou seja, o 

acesso a posições discursivas por meio do par pergunta e resposta em interação face a face, 

diferentemente de outros instrumentos de pesquisa (COELHO, 2005). 
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Gil (1999, p. 77) compreende a entrevista como “uma forma de interação social. Mais 

especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar 

dados e a outra se apresenta como fonte de informação”. 

Ancorando-nos nas concepções de Coelho (2006, p. 77) acerca do gênero entrevista
10

, 

compreendemos que a entrevista acadêmico-científica “deve revelar muito mais uma entre-

vista do que uma perseguição àquilo que o pesquisador quer, deseja, espera ver”. Na linha 

desse raciocínio, Flick (2004, p. 89) afirma que: 

As entrevistas semi-estruturadas, em particular, têm atraído interesses, sendo 

amplamente utilizadas. Tal interesse está vinculado à expectativa de que é mais 

provável que os pontos de vistas dos sujeitos entrevistados sejam expressos em uma 

situação de entrevista com um planejamento relativamente aberto do que em uma 

entrevista padronizada ou em um questionário. 

A demanda de exigências imbricadas em uma triangulação de dados favoreceu a 

escolha de adotar a entrevista semiestruturada, pois, com isso, ampliamos as possibilidades de 

os sujeitos da pesquisa restituírem o não-dito, ou o que não tiveram tempo de dizer ao 

responderem aos questionários ou participarem das aulas. 

Neste trabalho, a entrevista, assim como outros instrumentos, não é encarada como um 

espaço discursivo em que apenas o dito torna-se o objetivo almejado, mas como um entre-

lugar onde o não-dito deve ser tateado, rastreado. 

A entrevista semiestruturada, como atesta Manzini (1991), está centralizada em um 

assunto sobre o qual produzimos um roteiro com perguntas basilares que podem ser 

complementadas por outras questões próprias às circunstâncias momentâneas ao processo de 

entrevista. Na visão do autor, esse tipo de entrevista ainda favorece o surgimento de 

informações de forma mais espontânea e as respostas não estão condicionadas a uma 

padronização de alternativas. 

Ao refletirmos sobre essa premissa, procuramos confeccionar um roteiro para 

entrevista que suscitasse os dizeres dos sujeitos e, portanto, o vozeamento de posições. 

Apostamos, assim, na apresentação de imagens (cf. ANEXO - 1) contendo diferentes cenas 

relacionadas às tarefas do professor de LI, bem como ao ensino e o aprendizado dessa língua, 

para orientar as entrevistas realizadas com os dois grupos. 

O imagético mostrou-se como um lugar especial aos nossos olhos, a partir do 

momento em que compreendemos que “o olho é ainda mais crível que o ouvido” (PÊCHEUX 

1990, p. 24). Por essa razão, acreditamos que o olhar conduz o sujeito a melhor redimensionar 

                                                           
10

A noção de gênero defendida por Coelho (2006) está atrelada aos estudos bakhtinianos sobre gêneros 

secundários que nesse caso são definidos como tipos relativamente estáveis de enunciado elaborados por cada 

esfera de troca social (BAKHTIN, 1992). 
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os (d)efeitos de sentidos que a imagem pode apresentar, uma vez que o sujeito observador de 

uma imagem busca, de alguma forma, desencadear “uma atividade de produção de 

significação”, pois essa “não lhe é transmitida ou entregue toda pronta” (DAVALON, 2007, 

p. 28). 

Pêcheux (2007) evidencia que existe um discurso que cruza e constitui uma imagem, 

por isso, ela não é completamente legível na transparência. Neste estudo, a imagem é 

reverenciada, de modo especial, como um “operador de memória social”, uma vez que evoca 

acontecimentos e representações com o acordo de olhares (DAVALON, 2007, p. 31). 

A finalidade do roteiro foi a de identificar a memória discursiva que seria acionada 

pelos sujeitos da pesquisa ao lerem e construírem significado sobre as imagens apresentadas. 

Queremos esclarecer, e isso é necessário, que a escolha das imagens partiu dos sujeitos, ou 

seja, dentre o conjunto de imagens oferecidas, eles escolheram as que mais lhes chamaram a 

atenção e teceram comentários sobre essas. 

 

3.4.3 A observação: um processo de olhar-ver 

  

Depois de fazermos uma abordagem sobre a importância atribuída a cada um dos 

instrumentos de pesquisa utilizados, procuramos, agora, endossar a relevância do processo de 

observação com gravação e transcrição das aulas para o desenvolvimento da pesquisa aqui 

apresentada. 

Para Flick (2004, p. 147), “as práticas somente podem ser acessadas através da 

observação”, visto que “as entrevistas e narrativas tornam acessíveis apenas o relato das 

práticas e não as próprias práticas”. Nessa conjuntura, empenhamo-nos em encarar a 

observação como uma “habilidade diária metodologicamente sistematizada”. (FLICK, 2004, 

p. 147). 

Foi esse agir metodologicamente instanciado que propiciou o registro de detalhes que, 

ao logo do processo de pesquisa, foram bastante utilizados para a construção de sentido de 

muitas das facetas deste estudo. Foi na execução de reiterados exercícios de olhar-ver que 

insights surgiram e a pesquisa foi se construindo. 

No que se refere aos tipos de observação da pesquisa qualitativa, Flick (2004) 

argumenta sobre observação participante e observação não-participante.  A primeira é baseada 

na participação ativa do pesquisador no meio observado. A segunda, por sua vez, é adotada 

por pesquisadores que se abstêm das intervenções no campo e procuram seguir a corrente dos 
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eventos. Por essa razão, “o comportamento e a interação prosseguem da mesma forma como 

prosseguiriam sem a presença de um pesquisador, sem a interrupção da intrusão.” (FLICK, 

2004, p. 148). 

Na pesquisa em destaque, decidimos adotar a postura de um observador-não 

participante, pois primamos por tornar o familiar estranho (ERICKSON, 1984). Essa 

afirmação se sustenta na medida em que entendemos que os lugares que escolhemos como 

campo de observação, as salas de aula das disciplinas Didática da Linguagem e Introdução à 

Linguística Aplicada, não eram vistos como totalmente desconhecidos, eram espaços 

discursivos que nós já tínhamos explorado em outro momento, quando ainda erámos 

graduandas de Letras Modernas dessa mesma Universidade. 

Então, precisávamos nos afastar para nos abster de muitas situações nas quais havia o 

anseio por intervir ou complementar os assuntos das aulas, mas procuramos refletir com 

ênfase sobre os princípios etnográficos que alimentam a noção de que, na busca da 

significação do “outro”, o pesquisador deve ultrapassar suas crenças admitindo, assim, outras 

lógicas de pensar e entender o mundo (ANDRÉ, 1997, p. 51). 

Depois de alguns meses de observação nas duas turmas, pudemos perceber que os 

alunos já se tinham acostumado com a nossa presença, assim nós já não éramos mais vistos 

como estranhos naquele espaço de convivência. Podemos inferir que esse foi o momento mais 

instigante das observações, pois, a partir daí, conseguimos capturar a naturalidade das práticas 

dos sujeitos da pesquisa de uma maneira diferente, até que o diferente tornou-se comum aos 

nossos olhos. 

O período de observação nas duas turmas se estendeu por um semestre. Na turma da 

disciplina Introdução à Linguística Aplicada as observações ocorreram a partir do segundo dia 

de aula da turma, pois no primeiro dia aplicamos o primeiro questionário discursivo. Com 

isso, as observações na referida turma ocorreram a partir do dia 26 de março de 2014 e 

finalizaram-se no dia 23 de julho de 2014, quando aplicamos o último questionário 

discursivo. As aulas da disciplina aconteciam respectivamente às segundas-feiras no horário 

de 16h30 às 18h e  às quartas-feiras das 13h às 14h40. 

Já as observações na turma da disciplina Didática da Linguagem aconteceram a partir 

do dia 01 de abril de 2014, isso porque ainda estávamos nos decidindo se faríamos o estudo 

comparativo entre essas duas turmas distintas (terceiro e sétimo semestres). Considerando o 

fato de que essas são a primeira e última disciplinas do currículo do Curso em que a LA é 

trabalhada como objeto de discurso e ensino, a decisão foi prontamente tomada. Encerramos 
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as observações no dia 22 de julho de 2014 também com a aplicação do último questionário 

discursivo. As aulas dessa disciplina aconteciam às terças-feiras das 16h30 às 18h e às 

quintas-feiras das 14h40 às 18h. 

Dando prosseguimento à discussão, trataremos do processo de gravação das aulas e 

entrevistas. 

 

3.4.4 As gravações das aulas e entrevista 

  

Na turma da disciplina Introdução à Linguística Aplicada, iniciamos as gravações 

depois da convivência de sete encontros com a turma. Foram registradas em áudio seis 

horas/aula ministradas pelo Professor Formador 1, já em vídeo, gravamos três encontros 

sendo cada encontro de duas horas/aula. Desses três encontros, escolhemos dois para serem 

transcritos (quatro horas/aula no total) (cf. APÊNDICE 5 e APÊNDICE 6/ CD). 

A decisão por gravar apenas três encontros em vídeo/áudio se justifica pelo fato de 

percebermos que os alunos se preocupavam muito com a presença da câmera, demonstrando 

certo desconforto no momento das gravações; além disso, notamos que muitos dos alunos, 

acostumados a participar das discussões com muita frequência, ficavam silenciosos com o uso 

da câmera nos momentos de gravação de vídeo. 

Todas essas preocupações nos levaram a compreender que o uso do gravador de voz 

para registrar as aulas dessa disciplina seria bem produtivo, porém, foram nas aulas gravadas 

em vídeo gravadas que os alunos mais ecoaram pré-construídos, por isso, decidimos 

transcrevê-las. Quando gravamos em vídeo, procuramos posicionar a câmera em um ponto 

fixo e estratégico que pudesse captar a geografia da sala de aula por inteiro, deixando o foco 

da câmera em uma posição que contemplasse os gestos faciais e corporais de todos os 

sujeitos. 

Quanto às gravações das aulas da turma da disciplina Didática da Linguagem, essas 

ocorreram a partir do sexto encontro com a turma. Nessa turma, não utilizamos o recurso de 

gravador de voz, já iniciamos com o de vídeo. Foram registrados seis encontros das aulas 

ministrada pelo Professor Formador 2; desses seis encontros, transcrevemos um com quatro 

horas/aula que ocorreram de forma geminada (cf. APÊNDICE – 4/ CD). É importante dizer 

ainda que, na referida turma, não deixamos a câmera posicionada em um ponto fixo, tendo 

sido a câmera manuseada por nós, devido ao número de alunos que integrava a turma e a 

dinâmica da geografia da sala de aula (círculo) agenciada por PF-2. 
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No que diz respeito às gravações das entrevistas, (somamos o total de duas: uma em 

cada turma) nós as realizamos primeiramente na turma da disciplina Didática da Linguagem, 

no dia 17 de Julho de 2014, quando participaram treze alunos de um total de dezoito inscritos 

nessa disciplina. 

Já as gravações das entrevistas dos sujeitos que cursavam a disciplina Introdução à 

Linguística Aplicada aconteceram no dia 23 de julho de 2014 com seis alunos de um total de 

sete inscritos. 

Na sequência, descrevemos o processo de transcrição das aulas observadas, bem como 

dos momentos de entrevistas da pesquisa em questão.  

 

3.4.5 O olhar lançado para transcrição 

 

Nesta seção, empenhamo-nos em justificar as posições assumidas para o trabalho com 

o dizer gerado nas gravações das entrevistas e das aulas das disciplinas observadas. Neste 

trabalho, a transcrição é abordada como parte integrante e fundamental do processo analítico, 

por essa razão, ela é vista como uma prática de elaboração de dados que já se inicia antes 

mesmo do trabalho com os próprios dados (COELHO, 2006). 

Para compor o corpus do trabalho, elegemos as normas de transcrição registradas na 

página da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde encontramos normas de transcrição 

de natureza grafemática para o português brasileiro
11

. 

Entretanto, durante o processo de transcrição, percebemos a necessidade de 

acrescentar outras normas para tratar, por exemplo, as interrupções e os trechos não 

inteligíveis. No caso desses aspectos, nos apoiamos nas normas de transcrição do Projeto 

Vertentes do Português Popular do Estado da Bahia, elaborada por Dante Lucchesi
12

. 

No tocante à transcrição de entrevistas, Lage (2001) defende que se deve analisar o 

material transcrito, as palavras e comportamentos não-verbais, como risos, choros, diferenças 

na entonação da voz, gestos que foram registrados, dentre outros. O posicionamento de Lage 

(2001) favoreceu a compreensão de que, durante o processo de transcrição, necessitaríamos 

ampliar o olhar para os recursos multimodais utilizados pelos sujeitos das entrevistas. 

                                                           
11

 A página está disponível na internet no seguinte endereço: 

http://www.concordancia.letras.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=58. 
12

 O endereço eletrônico da chave de transcrição do projeto é o que se segue: 

http://www.vertentes.ufba.br/projeto/transcricao. 

 

http://www.concordancia.letras.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=58
http://www.vertentes.ufba.br/projeto/transcricao
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De acordo com Jewitt e Kress (2003), os modos são efeitos de práticas socioculturais 

que se organizam num conjunto de recursos usados na construção de sentido, como imagem, 

olhar, gesto, movimento, som e fala. Ao refletir sobre essa posição teórica de Jewitt e Kress 

(2003), percebemos que, durante a utilização do recurso de gravação, os sujeitos da pesquisa 

valiam-se de comportamentos já por eles recorrentemente encenados, antes da gravação. 

Além dos modos, a noção de silêncio teve um lugar especial no que se refere às 

transcrições do material audiovisual. Orlandi (2007, p. 59) fundamenta que “[...] a memória é 

feita de esquecimentos, de silêncios. De sentidos não ditos, de sentidos a não dizer, de 

silêncios e silenciamentos”. 

Nesse caso, podemos dizer que a tentativa de acionar, por meio do roteiro imagético 

da entrevista, a memória discursiva dos sujeitos da pesquisa, no que se refere à maneira como 

eles encaravam suas tarefas sociointeracionais e didáticas como futuros professores de LI, fez 

com que nos deparássemos com silenciamentos, uma vez que suas escolhas em dizer algo 

favoreciam, automaticamente, o silenciamento de outros dizeres. Em se tratando das 

transcrições das aulas, esses silêncios também foram encontrados, rastreados em muitas das 

situações tematizadas nas aulas pelos professores formadores. 

Isso dito, podemos inferir que ao transcrever o dito das entrevistas, assim como das 

aulas, encontramos um entre-lugar para interpretar o não-dito. Para tanto, ampliamos o olhar 

para os recursos multimodais utilizados pelos sujeitos da pesquisa, tal como para suas 

escolhas em silenciar alguns dizeres. 

No momento que segue, explicaremos as nossas tomadas de posições, frente ao recorte 

dos dados que escolhemos, com exemplos representativos do corpus da pesquisa. 

 

3.4.6 As escolhas relativas à construção do corpus 

 

Diante do fluxo de informações provenientes dos três instrumentos de pesquisa, 

decidimos que a delimitação do corpus seria guiada por critérios teóricos (ORLANDI, 

2003b), pois o nosso objetivo não era tratar os dados como meras ilustrações, mas sim 

compreendê-los como “fatos da linguagem com sua memória, sua espessura semântica, sua 

materialidade linguístico-discursiva” (ORLANDI, 2003a, p. 63). 

Nessa direção, os estudos teóricos apreendidos até aqui nos conduziram a perceber que 

a delimitação do corpus deveria respeitar a premissa de que, para a AD, o sujeito não é 

compreendido como uno, mas como clivado, como assujeitado, pois não é livre, e não se 
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encontra na origem do discurso (POSSENTI, 2005, p. 386), mas é perpassado pela história, 

pela ideologia, pelo inconsciente (ORLANDI, 2003a). 

Deveríamos, então, abrir espaço para o sujeito afetado pelo pré-construído (cf. 1.2.2), 

pela exterioridade. Para que isso fosse possível, não poderíamos nos prender a apenas um 

recorte do corpus, selecionando e destacando apenas uma posição discursiva advinda de um 

único instrumento. 

Partimos do princípio de que escolher o que faz parte do corpus já é decidir acerca de 

“propriedades discursivas” (ORLANDI, 2003, p. 63b), ou seja, do que seria próprio de ser 

tomado como análise. Por isso, acreditamos que cada instrumento de pesquisa que utilizamos 

(questionário, transcrições de aulas e entrevistas) forneceu propriedades discursivas com 

características particulares constitutivas do objeto de análise. 

Por essa razão, trabalhamos sob um enfoque de “montagens discursivas” (ORLANDI, 

2003, p. 63a) para apresentar o que tomamos como corpus de análise de cada instrumento. 

Assim, arquitetamos os objetos de análise com o propósito de mostrar como os discursos 

funcionam, dando ênfase aos efeitos de sentidos produzidos pelos sujeitos (cf. capítulo 4). 

Inicialmente, apresentaremos os recortes que fizemos ao instrumento de pesquisa 

questionário. Aqui, consideramos principalmente a significância de duas variáveis. A primeira 

diz respeito ao fato de que analisaríamos apenas as respostas dos sujeitos que responderam 

aos três questionários, posto que, com essa atitude, ampliaríamos as possibilidades de 

mapearmos as (des)estabilizações das posições discursivas dos sujeitos no que se refere às 

suas tarefas sociointeracionais e didáticas como professores de LI antes (com a aplicação do 

Q1) e depois (com a aplicação do Q3) de terem convivido em espaços discursivos (as salas de 

aulas) nos quais a LA era vislumbrada como objeto de discurso e ensino. 

A segunda variável está atrelada ao recorte das questões que compunham os 

Questionários 1, 2 e 3. No que diz respeito aos Questionários 1 e 3, primamos por analisar as 

respostas da questão que mais propiciaram o aparecimento de (des)estabilizações de pré-

construído, sendo que isso, de fato, ocorreu com maior frequência na segunda questão dos 

referidos questionários (cf. subseções 4.2.1 e 4.2.2). 

Em se tratando do recorte das questões que compõem o questionário 2, debruçamo-

nos na elaboração de gráficos que apresentassem a seleção que fizemos ao quantificarmos as 

cinco questões que tomamos como essenciais para compreendermos as posições discursivas 

dos sujeitos, no que se refere : i) à sua trajetória escolar (questão-5); ii) ao motivo para o 

ingresso em um Curso de Letras (questão-6); iii) à(s) disciplina(s) dentre a(s) cursada(s) que 
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provocou/provocaram alguma reflexão no que se refere à profissão professor de línguas 

(questão-7); iv) ao engajamento em projetos ou grupo de pesquisa (questão-8) e, por fim, v) à 

identificação com as habilitações que lhes seriam permitidas após conclusão do curso 

(questão-10) (cf. seção 4.3). 

Ao refletirmos sobre o que tomaríamos como propriedade discursiva para ser 

analisado nas transcrições das aulas, consideramos o fato de que estávamos tratando de aulas 

com suas características específicas, singulares, ou seja, com objetos de ensino diferentes (os 

textos abordados se diferenciavam em suas temáticas). Assim, pensamos que a montagem 

discursiva deveria, então, partir dos tipos de pré-construídos encontrados em cada uma das 

aulas transcritas (cf. subseções 4.4.1 e 4.4.2) 

No que se refere ao recorte para análise da entrevista (cf. seção 4.5), tomamos como 

propriedades discursivas os pré-construídos que foram desvendados por meio de um exercício 

de mapeamento de rastros que nos conduzissem a uma construção de sentido não só sobre o já 

dito, como também sobre o não dito, sobre os silêncios e silenciamentos (ORLANDI, 2007). 

Assim, ressaltamos que, quanto aos instrumentos de pesquisa: entrevistas e gravação 

de aulas transcritas, tomamos como corpus da pesquisa os dizeres dos sujeitos que revelaram 

pré-construídos relacionados ao enfoque da pesquisa. Desta forma, seguimos a mesma linha 

de montagens discursivas para apresentar as particularidades dos tipos de pré-construídos que 

os sujeitos das disciplinas ecoaram. 

Cumpre salientar que, depois de analisarmos o recorte das propriedades discursivas de 

cada instrumento de pesquisa, abrimos uma seção para a triangulação dos dados (cf. seção 

4.6), no qual tomaremos como propriedades discursivas os dizeres projetados pelos sujeitos 

nos instrumentos de pesquisa agenciados com vistas a acompanhar os (re)enquadramentos das 

posições discursivas dos sujeitos, assim como suas estabilizações. Trataremos também de 

ressaltar o processo de (re)construção da identidade discursiva dos futuros professores de LI 

que compõem as duas disciplinas. 

Isso dito, queremos assegurar que ao fazermos o recorte característico de cada 

instrumento, almejamos rastrear os vestígios que pudessem nos conduzir a interpretar e 

compreender como estariam sendo construídas as identidades desses futuros professores de 

LI, no que diz respeito às suas tarefas sociointeracionais e didáticas como professores de LI. 

A seção seguinte tratará especificamente dos sujeitos da pesquisa.  

 

3.5 Os sujeitos da pesquisa 
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Quando elaboramos a primeira versão do projeto de pesquisa para ser avaliado pelo 

Programa de Mestrado no qual nos inserimos, de início, relatamos que os sujeitos da pesquisa 

seriam apenas os alunos que iriam compor, no semestre referente à pesquisa de campo, a 

disciplina Introdução à Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Estrangeira, tendo em vista 

que, de acordo com o ementário do curso de Letras Modernas da UESB, essa seria a única 

disciplina em que a Linguística Aplicada é objetivamente tratada como objeto de ensino e de 

discurso, isso porque é nesse lugar discursivo – nessa referida disciplina – que o professor 

formador, dentre outras funções, procura i) descrever essa área de estudo; ii) retratar  seus 

princípios, preceitos e pressupostos; iii) apresentar os campos de atuação dessa área; iv) 

problematizar as críticas feitas ao campo, assim como v) relatar as direções de seus avanços e 

perspectivas. 

No entanto, ao principiar o processo de pesquisa, algumas modificações, 

redimensionamento e reenquadramentos foram revelando-se pertinentes ao trabalho. Ainda 

estudando alguns ementários das disciplinas que compõem o quadro do plano de curso do 

Curso de Letras Modernas da UESB, descobrimos que a ementa da disciplina Didática da 

Linguagem-Língua Portuguesa e Língua Inglesa explorava os princípios e pressupostos da LA 

para abordar os objetos de ensino das aulas. Com isso, pudemos perceber que a LA, no que 

diz respeito à disciplina mencionada, não era o objeto de ensino objetivamente tematizado, 

mas era sim utilizada como um suporte teórico para tematização dos objetos de ensino das 

aulas da disciplina. Daí surgiu a ideia de tomar a sala de aula dessa disciplina também como 

locus de observações. 

O primeiro contato com as duas turmas aconteceu de maneira rápida com uma simples 

apresentação e, na sequência, tematizamos previamente sobre a pesquisa. Nesse momento, 

explicamos que estávamos estudando pré-construídos relacionados ao ensino e aprendizado 

de língua inglesa, e precisaríamos contar com a colaboração deles para responder a  

questionários e participar de entrevistas. 

Solicitamos a permissão de todos para que nós pudéssemos conviver, por um certo 

período na sala de aula durante as aulas da referidas disciplinas. Por fim, fizemos questão de 

esclarecer que a identidade de todos seria preservada e que apresentaríamos os resultados da 

pesquisa assim que fossem concluídos. Todos os discentes assinaram um termo de 

consentimento, assim como os professores formadores das duas turmas concordaram em 

participar da pesquisa e permitiram que observássemos as suas aulas. 
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A disciplina Didática da Linguagem (terceiro semestre do curso de Letras) tinha o seu 

quadro de discentes formado por dezoito alunos. Já a disciplina Introdução à Linguística 

Aplicada (realizada no sétimo semestre do curso de Letras) era composta por sete alunos. 

Quando pensamos em fazer o recorte dos sujeitos de cada disciplina, consideramos 

que seria essencial que fizéssemos isto levando em consideração a participação dos sujeitos 

em cada um dos instrumentos de pesquisa utilizados. Por essa razão, ao mapearmos 

separadamente os pré-construídos que foram vozeados nos instrumento, levamos em 

consideração a participação de todos os discentes que estavam presentes naquele específico 

momento da pesquisa. Lembrando, e isso é um dado importante, de que consideramos o 

vozeamento pelos sujeitos dos diversos pré-construídos nos instrumentos de pesquisa, quais 

sejam: questionários discursivos, aulas e entrevistas. 

Partindo desse ponto de vista, e para uma melhor visualização desses recortes de 

sujeitos, apresentaremos os quadros que revelam o total de sujeitos de cada disciplina com 

seus nomes fictícios, tal como a ordem cronológica de suas participações ou não em cada 

instrumento utilizado.  Iniciemos, então, com o quadro dos sujeitos que compunha a disciplina 

Introdução à Linguística Aplicada. 
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Quadro 2 - Sujeitos da pesquisa da disciplina: Introdução à Linguística Aplicada 

Nome fictício 

dos sujeitos 

Questionário 

I / Q1 

Questionário 

II/ Q2 

Questionário 

III/ Q3 

Aula transcrita Entrevista 

Eliana OK OK OK OK OK 

Iris OK OK OK OK OK 

Lara OK OK OK OK OK 

Megan OK OK OK OK OK 

Paula OK NÃO NÃO OK NÃO 

Rafael OK OK OK OK OK 

Rita OK OK OK OK OK 

 

O quadro ilustrado acima nos revela que, dentre os sete sujeitos que formavam a 

disciplina Introdução à Linguística Aplicada, apenas uma aluna (Paula, destacada em negrito) 

não teve sua participação em todos os instrumentos de pesquisa. Por essa razão, ela foi 

considerada sujeito da pesquisa apenas das aulas transcritas, uma vez que não poderíamos 

analisar sua movência ou estabilização discursiva no que dizia respeito ao instrumento 

questionário, pois ela respondeu apenas o Q1, assim como não poderíamos rastrear sua 

posição discursiva quanto ao diálogo instaurado na entrevista sobre a profissão professor de 

LI. 

Quanto à participação dos sujeitos que compunham a disciplina Didática da 

Linguagem. 

 

Quadro 3 - Sujeitos da pesquisa da disciplina: Didática da Linguagem 

Nome fictício 

dos sujeitos 

Questionário 

I / Q1 

Questionário 

II/ Q2 

Questionário 

III/ Q3 

Aula transcrita Entrevista 

Amélia OK OK OK OK OK 

Ana Gariela OK OK OK OK OK 

Ana Júlia OK OK NÃO OK NÃO 

Bárbara OK OK OK OK OK 

Cris OK OK NÃO NÃO NÃO 

Diego OK OK OK OK OK 

Isabela OK OK OK NÃO OK 

João OK OK OK OK OK 

Júlia OK OK OK NÃO OK 

Lucas NÃO OK OK OK OK 

Luísa OK OK OK OK OK 
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Manuela OK OK OK OK OK 

Marcelo OK OK OK OK OK 

Maria NÃO OK OK OK NÃO 

Mário OK OK OK OK OK 

Paulo OK OK OK OK OK 

Ricardo OK OK OK OK OK 

Sara NÃO OK NÃO NÃO OK 

 

Como podemos visualizar no quadro apresentado acima, dentre os dezoito alunos que 

formavam a disciplina Didática da Linguagem, seis alunos não participaram de todos os 

instrumentos utilizados ao decorrer da pesquisa (os nomes dos alunos estão destacados em 

negrito). Com isso, podemos inferir que participaram ativamente de todos os instrumentos um 

total de onze alunos desta disciplina. Dentre Ana Júlia, Cris, Isabela, Júlia, Maria e Sara, 

apenas Cris não foi considerada sujeito da pesquisa de nenhum instrumento, isso porque ela 

não respondeu a todos os questionários e não estava presente nas aulas transcritas e entrevista. 

As demais alunas foram consideradas sujeitos da pesquisa de cada instrumento que 

participaram. Justificamos, aqui, que o critério para ser considerado sujeito da pesquisa dos 

questionários se resume no propósito de o aluno ter respondido a todos os Questionários (Q1, 

Q2 e Q3). 

Enfatizamos ainda que ao fazermos a triangulação dos dados com vistas a acompanhar 

o processo de movência e construção da identidade profissional destes futuros professores de 

LI, consideramos essencial apresentar os dizeres dos sujeitos que possibilitaram um 

entrecruzar de suas posições ao participarem dos instrumentos de pesquisa agenciados. 

Antes, porém, passemos à síntese deste capítulo. 

 

3.6 Ponto de ancoragem 

 

No capítulo apresentado, procuramos explicitar sobre todo o processo orientador do 

trabalho de construção do corpus da pesquisa, visto que procuramos destacar a importância 

dos instrumentos de pesquisa que propiciaram a geração dos dados que foram tratados e 

analisados. 

Interessou-nos, neste capítulo, de modo particular, o tratamento adicionado aos 

instrumentos de pesquisa: i) questionário, uma vez que procuramos destacar a relevância 

desse instrumento, no que se refere à filtragem de informações que foram sondadas, 
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quantificadas e analisadas; contribuindo, assim, para um progresso contínuo da pesquisa em 

se tratando dos novos caminhos que deveriam ser trilhados; tematizamos ainda  ii) a entrevista 

como um entre-lugar, tendo sido nossa opção por um roteiro de natureza imagética. 

Acreditamos ainda que a maneira como tratamos este capítulo pode ainda instigar o 

nosso futuro leitor a compreender os bastidores da pesquisa de campo, uma vez que 

procuramos demostrar a significância do (con)viver em campo, do estar lá, do experienciar. 

No capítulo seguinte, apresentamos o tratamento discursivo que atribuímos a cada uma 

dessas montagens discursivas a partir dos recortes das facetas dos instrumentos de pesquisa 

escolhidas para composição do corpus. 
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CAPÍTULO 4 - DO DITO AO NÃO-DITO: ANÁLISE DISCURSIVA DO CORPUS 

 

Todas as palavras tomadas literalmente são falsas. A verdade mora no silêncio que 

existe em volta das palavras. Prestar atenção ao que não foi dito, ler as entrelinhas. A 

atenção flutua: toca as palavras sem ser por elas enfeitiçada. Cuidado com a sedução 

da clareza! Cuidado com o engano do óbvio! (RUBEM ALVES apud MARIANO, 

2012, p.2 

 

4.1 Ponto de partida 

 

Chegamos, então, a um dos momentos, talvez, mais esperados pelo leitor deste 

trabalho, pois é aqui, neste espaço, que uma parte significativa da teia discursiva empreendida 

nos outros capítulos desta dissertação tomará sua forma, o seu desenho. 

Neste capítulo, apresentamos os gestos de análise realizados e, consequentemente, o 

modo como tratamos discursivamente o nosso objeto de estudo: pré-construídos relacionados 

às tarefas do professor de LI. Desta forma, lançamos o nosso olhar sobre a superfície 

linguística do corpus sob um enfoque discursivo. 

Procurando esclarecer a sequência deste capítulo, queremos ressaltar que, de início, na 

seção 4.2, explanaremos sobre o mapeamento dos deslocamentos e/ou estabilizações das 

posições discursivas dos sujeitos da pesquisa que por nós foram rastreados. Para isso, 

trazemos como dados do corpus respostas
 
dadas pelos sujeitos da pesquisa aos Questionários 

1 e 3. 

Neste capítulo, são mobilizados os conceitos teóricos que trabalhamos nos capítulos 1 

e 2 (pré-construído, pressuposto, formação discursiva, interdiscurso, objeto de discurso, 

identidade, dentre outros) a que se somam as categorias paráfrase e polissemia. Para a 

visualização do trabalho com essas duas últimas categorias, optamos pela utilização do 

recurso semiótico cor de fonte, sendo a cor vermelha para a paráfrase e verde para a 

polissemia para marcação no dizer dos sujeitos da pesquisa. 

Logo depois, na seção 4.3, trataremos de expor a análise que fizemos referente ao 

questionário 2 com vistas a propor uma visualização dos vestígios que nos conduziram a 

interpretar algumas das tomadas de posição dos sujeitos, do mesmo modo que 

compreendemos a que formação ou formações discursivas muitos deles pertenciam. Para 

tanto, vamos deixar expostos os desenhos gráficos que representam o recorte que fizemos 

quanto ao trabalho com esse instrumento. 

Na sequência, na seção 4.4, apresentaremos as montagens discursivas das transcrições 

das aulas das duas disciplinas referidas. Aqui, apresentaremos o que tomamos como 
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propriedades discursivas dignas de serem analisadas. Além disso, abriremos uma subseção 

para tratar especificamente dos momentos em que a dialogia entre professor formador e 

professor em formação preenche o espaço sociointeracional das salas de aula das duas 

disciplinas. 

O tratamento discursivo das entrevistas será contemplado na seção 4.5 deste capítulo. 

Explanaremos, assim, sobre os tipos de pré-construídos que foram vozeados pelos sujeito da 

pesquisa mediante a escolha de imagens relacionadas ao ensino e aprendizado de LI. 

Já a triangulação dos dados será efetuada na seção 4.6. Aí serão arquitetados os 

entrecruzamentos dos dados compostos pelos três instrumentos de pesquisa (questionários, 

transcrições de aulas e entrevistas) que demonstram as (des)estabilizações das identidades 

discursivas dos sujeitos da pesquisa em ambas as disciplinas. 

Por fim, com o propósito de permitir que o leitor visualize o que de fato extraímos do 

exercício de análise, apresentaremos uma breve conclusão que tem como objetivo relatar a 

importância da tarefa a que nos propusemos neste capítulo.  

 

4.2 Mapeando os deslocamentos e/ou estabilizações das posições discursivas dos sujeitos: 

um jogo entre paráfrase e polissemia  

 

A escolha por apostar nesse recorte de análise a partir das noções de paráfrase e 

polissemia se deu após muitas reflexões. Daí percebemos que, dentre as categorias que 

encontramos, essas nos pareceram as mais produtivas para acessar aproximações e 

afastamentos nos modos como as posições dos sujeitos foram registradas em Q1 e Q3. Essas 

categorias, se pensadas em termos de ações de linguagem, integram o dia a dia de nossas 

ações, porque:   

todo o funcionamento da linguagem se assenta na tensão entre processos 

parafrásticos e processos polissêmicos. Os processos parafrásticos são aqueles pelos 

quais em todo dizer há sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória. A 

paráfrase representa assim o retorno aos mesmos espaços do dizer. Produzem-se 

diferentes formulações do mesmo dizer sedimentado. A paráfrase está ao lado da 

estabilização. Ao passo que, na polissemia, o que temos é deslocamento, ruptura de 

processos de significação (ORLANDI, 2003a, p. 36). 

Entendemos, assim, que essas duas noções seriam essenciais para acompanharmos o 

deslocamento, a ruptura da identidade discursiva dos sujeitos da pesquisa, tal como as suas 

estabilizações, cristalizações, uma vez que é por meio do jogo entre o já-dito e o a se dizer, 

entre o diferente e o mesmo que os sujeitos se movimentam, (res)significam, ou seja, 

(re)constroem as suas identidades linguisticamente. 
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Depois de analisarmos as respostas às três questões, que compõem os Questionários 1 

e 3, decidimos apresentar os relatos discursivos apenas da questão 2, posto que essa se vincula 

mais, em termos temáticos, ao objeto da pesquisa, qual seja: pré-construídos. 

Passemos, então, à análise dessas respostas
13

 que serão apresentadas separadamente 

por turma. A seção 4.2.1 é dedicada aos alunos da disciplina Introdução à Linguística 

Aplicada e a seção 4.2.2 é exclusiva dos alunos da disciplina Didática da Linguagem. Para 

tanto, construímos quadros ilustrativos com o propósito de demonstrar especificamente os 

deslocamentos e as estabilizações das posições discursivas dos sujeitos por meio do jogo entre 

paráfrase (destacado na cor vermelha) e polissemia (destacado na cor verde). Logo depois, 

discutiremos sobre os tipos de pré-construídos e pressupostos que rastreamos nos dizeres dos 

sujeitos. 

 

4.2.1 Análise da 2ª pergunta do Q1 e Q3 dos sujeitos da disciplina Introdução à 

Linguística Aplicada 

 

Cabe aqui sumarizar o perfil identitário dos sujeitos: graduandos do sétimo semestre 

do curso de Letras Modernas que respondem à seguinte pergunta: 2ª – Qual(is) é (são), a seu 

ver, a(s) tarefa(s) do professor de Língua Inglesa (LI)? 

 

Quadro 4 – Gesto de análise P2, Q1/Q3, ILA
14

 - Eliana 

                                                           
13

Pontuamos aqui que os questionários (1, 2 e 3) foram respondidos à mão, embora apresentemos as respostas 

dadas pelos sujeitos das duas disciplinas de modo digitalizado, nos quadros aqui expostos, registramos da forma 

mais fidedigna possível aqui suas respostas. Acrescentamos o ponto final em algumas delas e destacamos com 

efeitos de cor, sublinhado, itálico ou negrito apenas com fins semióticos de análise. 
14

 Esse código corresponde à seguinte abreviação: Gesto de análise da Pergunta 2 (P2) dos Questionários 1 e 3 

(Q1/Q3) da disciplina Introdução à Linguística Aplicada (ILA).  

Nome 

fictício 

do 

sujeito 

 

Questionário 1 

 

Questionário 3 

 

Estabilizações 

(Paráfrase) 

 

Deslocamentos 

(Polissemia) 

 

 

 

 

Eliana 

 

Na minha opinião o 

professor de língua 

inglesa tem o dever 

de apresentar essa 

língua ao aluno de 

forma estratégica, 

mostrando que essa 

língua, tão presente 

no nosso cotidiano, 

pode ser 

compreendida por 

nós brasileiros. 

O professor de língua inglesa tem a 

tarefa de apresentar essa língua ao 

aluno, despertar a curiosidade e 

vontade de aprendê-la, pois o inglês 

está muito presente na nossa 

sociedade e o professor deve trazer 

e usar esse inglês do cotidiano do 

aluno para a sala de aula. Vejo o 

inglês como um meio para se 

enquadrar e ter acesso à 

globalização, a outra cultura, assim 

o professor de LI tem um papel 

muito importante. 

Questionário 1 - O 

professor tem o 

dever de apresentar 

a língua de forma 

estratégica + 

mostrar que a língua 

está presente no 

cotidiano. 

 

 

Questionário 3 - O 

professor tem a tarefa de 

apresentar a língua + 

despertar a curiosidade e 

vontade de aprendê-la + 

trazer a língua do 

cotidiano do aluno para 

sala de aula + ver o 

inglês como um meio 

para ter acesso à 

globalização. 
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Notamos aqui que, ainda que o fio do discurso permaneça (tarefa(s) do professor de 

LI), a criticidade é algo que desponta na posição discursiva desse sujeito (como podemos ver 

nos trechos realçados na cor verde na coluna Questionário 3). Além disso, percebemos que 

existe uma migração inteligível em sua postura discursiva ao (re)descrever as tarefas do 

professor de LI (como retratam os trechos sublinhados na coluna Deslocamentos). 

 Na sequência, trataremos discursivamente do próximo quadro. 

 

Quadro 5 – Gesto de análise P2, Q1/Q3, ILA - Iris 

 

Nome fictício 

do sujeito 

 

Questionário 1 

 

Questionário 3 

 

Estabilizações 

(Paráfrase) 

 

Deslocamentos 

(Polissemia) 

 

 

 

Iris 

 

Acredito que o papel 

do professor de língua 

inglesa seja, além de 

trabalhar a gramática, 

focar mais na leitura, 

escrita e oralidade. 

Acredito também que 

o professor deva ser 

compreensivo quanto 

à insegurança dos 

alunos perante o 

inglês. 

Acredito que o papel do 

professor de LI é fazer a 

ligação entre o aluno e a 

língua alvo. A língua inglesa 

está em todos os lugares, 

dessa forma, o que o 

professor tem a fazer é 

construir uma ponte entre esse 

aluno e a língua em uso 

apresentando a estrutura, mas 

principalmente, essa língua no 

dia a dia dos falantes. 

Questionário 1 -  O 

papel do professor é 

trabalhar a 

gramática, leitura, 

escrita, oralidade + 

ser compreensivo. 

Questionário 3 - O 

papel do professor é 

fazer ligação entre 

aluno e língua + 

construir ponte entre 

aluno e língua + foco na 

língua em uso. 

 

 

Observamos nesse posicionamento discursivo que existem (novas) formas de se referir 

ao mesmo fio do discurso; nesse momento, a aluna passa a fazer uso de outros itens lexicais 

(ponte, ligação = intermediar = princípio da LA = LA como objeto de discurso). A 

materialidade linguístico-discursiva de sua fala passa a ser revestida de um discurso que se 

aproxima muito mais dos preceitos da LA (como observamos nos trechos desenhados em 

verde na coluna Questionário 3). 

Pontuamos, também, que a ideia de desestabilização encontra-se presente a partir do 

momento em que percebemos o deslocamento da posição discursiva do sujeito: o foco não é 

apenas em trabalhar a gramática, leitura e escrita (como está registrado no efeito sublinhado 

na coluna Questionário 1), mas pensa-se então em “construir uma ponte entre esse aluno e a 

língua em uso”. 

Voltemos, agora, a nossa atenção para o gesto de análise que construímos do dizer de 

Lara: 
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Quadro 6 – Gesto de análise P2, Q1/Q3, ILA - Lara 

Nome 

fictício do 

sujeito 

Questionário 1 Questionário 3 Estabilizações 

(Paráfrase) 

Deslocamentos 

(Polissemia) 

 

Lara 

 

Penso que o professor de 

inglês tem que tornar a sala 

de aula um ambiente 

confortável, onde os alunos 

não sentirão medo de se 

expressar, de cometer erros. 

Além disso, o professor tem 

que tentar exercitar as 

quatro habilidades da língua 

estrangeira, mostrando, 

sobretudo, a cultura que 

vem acompanhada a essa 

língua. 

O professor de LI deve 

não só ensinar a língua 

estrangeira, mas também 

a cultura que essa língua 

carrega tentando sempre 

trabalhar a língua de 

forma contextualizada e 

explorando todas as 

habilidades: speaking, 

listening, reading, 

writting.  

 

Questionário 1 -  

O professor de LI 

deve ensinar a 

língua + a cultura 

da língua + as 

quatro 

habilidades. 

Questionário 3 - O 

professor de LI deve 

ensinar a língua + a 

cultura da língua + as 

quatro habilidades de 

maneira contextualizada. 

 

 

 

 

 Percebemos nesse dizer que a memória discursiva da palavra contexto aparece 

retomando a ideia de ambiente/situação de comunicação; notamos o vozeamento de um dos 

princípios da LA = ensino contextualizado = a LA como objeto de discurso. Percebemos, com 

isso, um avanço positivo na posição discursiva desse sujeito, no que diz respeito à expressão 

de uma das tarefas didáticas do professor de LI = trabalhar de forma contextualizada 

(registrado na cor verde na coluna Questionário 3). 

Nesse momento, o foco não está apenas no ensino da língua + cultura + 4 habilidades, 

pois todas essas ações podem acontecer mediadas por posturas reflexivas que conduzam o 

aluno a uma construção de sentido via contexto de uso. Porém, na materialidade linguística de 

Lara está pressuposta a ideia de que o professor de LI deve ensinar a cultura que acompanha 

a língua (Q1), algo que não foi redimensionado por ela mesmo depois de PF-1 discursivizar 

nas aulas sobre a importância de se refletir sobre o fato de que a LI não pertence mais a uma 

nação, a uma cultura
15

. Notamos, assim, que Lara, mesmo depois de concluir o semestre 

letivo, ainda permanece ressoando a ideia de que a LI carrega apenas uma cultura (Q3), o que 

aponta para a dificuldade do professor formador em termos da desconstrução desse já-dito. 

Dito isso, trataremos, agora, do posicionamento discursivo de Megan. 

 

Quadro 7 – Gesto de análise P2, Q1/Q3, ILA - Megan 

Nome 

fictício 

do 

sujeito 

 

Questionário 1 

 

Questionário 3 

 

Estabilizações 

(Paráfrase) 

 

Deslocamentos 

(Polissemia) 

 O professor de língua O professor de língua inglesa Questionário 1 - O Questionário 3 - O 

                                                           
15

 A afirmação acima se respalda nos registros das transcrições das aulas da disciplina Introdução à Linguística 

Aplicada, bem como em notas do diário de anotações pessoais agenciado durante as observações das aulas. 
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Megan 

 

inglesa tem o papel não só 

de ensinar e explorar a 

estrutura da língua 

inglesa, como também 

possibilitar ao aluno o 

conhecimento cultural dos 

países que falam o inglês. 

As variantes que a língua 

sofre e, principalmente 

cativar os alunos com 

tarefas, atividades que 

potencializem todo o 

conhecimento dos alunos. 

assume vários papéis, entre os 

quais, levar um aluno a 

refletir nas possibilidades de 

nome que um referente 

(objeto) pode assumir, ora 

uma forma, ora outra (ex: 

table, mesa). Além disso, 

mostrar um conhecimento de 

uma língua a outras pessoas é, 

concomitantemente, levar 

todo um conhecimento 

cultural de uma nação. 

Também mostrar a 

importância da língua para o 

mercado de trabalho. 

professor tem o papel de 

ensinar e explorar a 

estrutura da língua + 

possibilitar o 

conhecimento cultural dos 

países que falam LI + 

variações da língua. 

 

 

professor de LI 

precisa mostrar o 

conhecimento da 

língua a outras 

pessoas + levar todo 

conhecimento 

cultural de uma 

nação. 

 

 

 No dizer de Megan, rastreamos a noção de língua como estrutura (sublinhado na coluna 

Estabilizações), a escolha lexical utilizada pela aluna está inserida na Formação Discursiva 

(FD) de onde ela lança seu olhar, uma vez que ela realiza estudos na área de Linguística. 

Ainda no Q1, observamos que Megan estava mais aberta para refletir sobre a importância de o 

professor possibilitar ao aluno “o conhecimento cultural dos países que falam o inglês”, assim 

como ensinar as variações da LI, porém, ao responder o Q3, Megan restringe o seu olhar a 

ponto de deixar pressuposta a noção de que só existe uma cultura a se ensinar (como 

observamos no trecho destacado em negrito na coluna Estabilizações). 

Assim, perguntamo-nos: a cultura de que nação devemos ensinar? Ao tematizar sobre 

esse assunto, PF-1, em suas aulas, procurou, por meio de um enfoque na noção de 

Competência Comunicativa Intercultural (CCI), explicar a importância de conhecermos a 

cultura do outro, para assim melhor compreendermos a nossa própria cultura. No entanto, 

como podemos observar, o dizer de Megan, ao responder o Q3, se afastou muito mais dessa 

premissa do campo da LA, mas se aproximou, curiosamente, em certa medida, dela ao 

responder ao Q1. 

Vamos aos posicionamentos de Rafael: 

 

Quadro 8 – Gesto de análise P2, Q1/Q3, ILA - Rafael 

Nome 

fictício do 

sujeito 

Questionário 1 Questionário 3 Estabilizações 

(Paráfrase) 

Deslocamentos 

(Polissemia) 

 

 

 

Rafael 

 

Mostrar ao aluno que, a partir 

daquela língua, os seus 

horizontes tornam-se mais 

ampliados, ou melhor, deixar 

claro ao aluno que a língua 

estrangeira, neste caso a LI, 

funciona como uma chave, e 

que, a partir do momento que 

alguém detém essa chave, 

esta pessoa pode abrir as mais 

O professor de LI tem a 

responsabilidade de 

mostrar ao aluno quais 

fronteiras são possíveis de 

ser superadas através da 

língua, uma vez que por 

meio de outro código 

linguístico o aluno pode 

ter acesso a mais de uma 

cultura e/ou 

Questionário 1 - O 

professor tem a 

responsabilidade de 

mostrar que o inglês 

funciona como 

passaporte + chave para 

ter acesso ao novo 

mundo + outras culturas 

+ empregos 
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variadas portas da vida, tais 

como: porta de emprego, 

portas culturais (afinal, por 

meio da LI, essa pessoa estará 

exposta a outras culturas), 

portas que a levarão a 

experienciar muitas coisas 

que nunca antes poderiam ser 

experienciadas com a falta da 

língua, que serve como 

passaporte para esse novo 

mundo. 

oportunidades. Questionário 3 - O 

professor tem a 

responsabilidade de 

mostrar que por meio de 

outro código linguístico 

= língua inglesa 

superam-se fronteiras + 

tem-se acesso a culturas 

e oportunidades. 

 

 

 

 No posicionamento de Rafael, percebemos que não há ainda deslocamento discursivo 

(Polissemia), pois o sujeito mantém os mesmos argumentos em Q1 e Q3; nós não rastreamos 

reenquadramentos, dimensionamentos de posições quanto ao fio do discurso aqui instaurado 

(tarefa(s) do professor de LI). Observamos também que a memória discursiva da palavra 

código traz à tona a ideia de norma, regra, lei, sistema (como notamos no trecho destacado em 

negrito na coluna Questionário 3); compreendemos que a noção de LI = código retoma a ideia 

de sistema, algo que remete a um já-dito, que pertence a uma formação discursiva Outra
16

, a 

da Linguística; assim, Língua = sistema é diferente de Língua(gem) = fenômeno social = 

princípio da LA. 

Passamos, então, para o último quadro desta subseção, juntamente com o gesto de 

análise das falas de Rita. 

 

Quadro 9 – Gesto de análise P2, Q1/Q3, ILA - Rita 

Nome 

fictício do 

sujeito 

Questionário 1 Questionário 3 Estabilizações 

(Paráfrase) 

Deslocamentos 

(Polissemia) 

 

 

 

 

 

Rita 

 

Acredito que um professor de 

língua inglesa deve ser um 

conhecedor da língua. Ao estar 

mostrando para o aluno as 

especificidades da língua inglesa, o 

professor precisa apresentar a 

segurança que ele sente em relação 

a isso. Além disso, o professor deve 

deixar evidente a relação existente 

entre língua e cultura. A língua é 

um traço cultural, por isso que 

existem tantas variedades de ambas. 

O papel do professor é 

intermediar culturas, inclusive 

no que diz respeito ao professor 

de LI. A língua faz parte da 

cultura. Por isso, faz-se 

necessário que o professor 

domine tanto uma como a outra. 

Além disso, o professor de LI 

tem que demonstrar o 

conhecimento profundo da 

língua, visto que o mesmo está 

ali como mediador de 

conhecimento. 

Questionário 1 

– O professor 

deve ser 

conhecedor da 

língua + deixar 

evidente a 

relação entre 

língua e cultura. 

 

Questionário 3 

- O papel do 

professor é 

intermediar.  

 

 

 

                                                           
16

 O uso das palavras Outro ou outro diz respeito a um jogo de sentido formulado no campo da AD para afirmar 

que, quando mencionamos o outro (com iniciais em minúsculo) estamos nos referindo a qualquer outro com 

quem se integra o par interlocutivo, já, quando nos direcionamos ao Outro (com iniciais em maiúsculo) estamos 

nos referindo àquele com quem se estabelece uma diferença explícita de opiniões. Ex: LA e Linguística ou PT e 

PSDB. 
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Notamos aqui vestígios de desestabilizações, uma vez que a memória discursiva da 

palavra intermediar (destacada em negrito na coluna Deslocamentos) está inserida em uma 

formação discursiva diferente da noção de dominar (ressaltado com o efeito itálico na coluna 

Questionário 3 na cor verde). Notamos, assim, que existe um ir e vir da posição discursiva 

desse sujeito, uma vez que a aluna ainda retoma a ideia de professor centralizador que é 

atribuída a ele, e somente a ele (ao professor, nesse caso, de LI), o conhecimento profundo da 

língua + o domínio das duas culturas (como observamos nos trechos sublinhados na coluna 

Questionário 3), apesar de ela apostar na ação intermediadora do professor de LI. 

Concluídos os gestos de análises aqui apreendidos, queremos pontuar que, quando 

procuramos mapear as estabilizações ou deslocamentos das posições discursivas dos sujeitos, 

por meio do jogo entre paráfrase e polissemia, notamos a existência de migrações de algumas 

formações discursivas, o que nos conduziu a entender que a identidade linguística desses 

sujeitos está se (re)construindo dentro de um elo de uma cadeia discursiva que é constituída 

tanto por deslocamentos, quanto por estabilizações. 

Nessas posições discursivas que acabamos de analisar, rastreamos alguns pré-

construídos, tais como: i) apenas o professor sabe/conhece o conteúdo; ii) o inglês é uma 

língua global e iii) o inglês é expressão cultural dos EUA ou Inglaterra. 

Com o propósito de apresentá-los, elaboramos diagramas que representam o 

mapeamento desses pré-construídos.  

 

Figura 2 – Pré-construído I Disciplina – ILA 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Nessa montagem discursiva os dizeres dos sujeitos enquadram-se em uma perspectiva 

que toma o professor de LI como único detentor do conhecimento de conteúdos (é o que 

Apenas o 
professor 

sabe/conhece o 
conteúdo 

[...]o professor 
domine tanto 
uma como a 

outra (cultura) 
(Rita Q3) 

[...]levar todo 
conhecimento 

cultural de uma 
nação [...] 

(Megan  Q3)
  

 
o professor de 

língua inglesa tem 
o dever de 

apresentar essa 
língua ao aluno de 
forma estratégica 

(Eliana Q1) 
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encontramos na materialidade linguística do dizer de Rita: Eliana: “tem o dever de apresentar 

essa língua ao aluno de forma estratégica”), assim como das práticas culturais (como enfatiza 

a posição de Rita: “[...] domine tanto uma como a outra”; reforçada por Megan: “[...] levar 

todo conhecimento cultural de uma nação”). 

Entendemos, com isso, que esses sujeitos comungam do pré-construído de que apenas 

o professor sabe/conhece o conteúdo. Pensamos, então, que o fio do discurso aqui instaurado 

nos remete a uma formação discursiva que não abraça a visão de conhecimento 

compartilhado, de construção de sentido na/pela relação mútua entre professor e aluno, mas 

que retoma a uma memória discursiva, a um discurso Outro que reafirma a noção tradicional 

de encarar o professor, e apenas ele, como o centro, como detentor do conhecimento estrutural 

e cultural da língua. 

Na sequência, apresentaremos os pré-construídos rastreados referentes à noção do 

inglês como língua global. 

 

Figura 3 – Pré-construído II Disciplina – ILA 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A montagem discursiva que arquitetamos acima expõe a visão de dois sujeitos no que 

diz respeito ao modo como eles encaram a LI. Ao analisá-la, partimos do princípio de que há 

uma dupla dimensão da memória: ser societal (produto da sociedade) e ser fato de 

significação (DAVALLON, 2007). Por isso, acreditamos que não há acontecimento sem 

memória e não há memória sem a significação do fato como acontecimento digno de ser 

lembrado (DAVALLON, 2007). 

O inglês é 
uma língua 

global 

[...]passaporte 
para esse novo 
mundo. (Rafael 

Q1) 

[...], neste caso 
a LI, funciona 

como uma 
chave [...] 

(Rafael Q1) 

[...]fronteiras 
são possíveis 

de ser 
superadas 
através da 
língua [...] 

(Rafael Q3) 

[...] meio para 
se enquadrar 
e ter acesso à 
globalização 
(Eliana Q3) 

[...]abrir as mais 
variadas portas 

da vida, tais 
como: porta de 
emprego, portas 
culturais (Rafael 

Q1) 
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Dito isso, pensemos nas condições de produção que parecem sustentar a posição 

instaurada nessa montagem discursiva, já que, ao fazermos esse exercício, somos conduzidos 

a refletir sobre a expansão da língua inglesa, esse acontecimento marcado historicamente que 

nos permite dizer que essa língua tornou-se a língua do mundo, algo que vem sendo repetido 

“nas escolas e centros de línguas em praticamente todos os cantos do globo” (SIQUEIRA, 

2012, p. 315). Prática essa que fortalece e solidifica a ideia de que “o inglês não é apenas uma 

língua internacional, mas a língua da galáxia, e caso ignoremo-no, podemos nos sentir como 

seres de outro planeta” (GIMENEZ, 2001 apud SIQUEIRA, 2012, p. 315). 

Os dizeres que integram a Figura 2 corroboram para a afirmação de que  

o mundo se sente compelido a aprender inglês. Amparando-se em inúmeras 

promessas associadas ao prestígio de poder se comunicar no idioma global, hoje tido 

como importante passaporte para o sucesso profissional [...] (SIQUEIRA, 2012, 

p.314-315). 

Ancorando-nos nessa discussão instaurada sobre a expansão da língua inglesa, 

podemos enfatizar que as posições discursivas dos sujeitos, aqui destacadas, abrem margem 

para a compreensão de que um dizer sempre recorre a outros dizeres, e é justamente esse 

conjunto de dizeres que sustentam a memória de discursos, e tornam-se fato de significação. 

Por isso, os dizeres dos sujeitos retratados na figura acima representam e legitimam o fato de 

que a LI expandiu-se em proporções não mais mesuráveis, o que corrobora para o surgimento 

do seguinte pré-construído: o inglês é uma língua global. 

Cabe aqui destacar que a nossa preocupação está atrelada ao fato de percebermos que, 

de acordo com as posições discursivas dos sujeitos da pesquisa aqui retratadas, notamos que a 

expansão da língua inglesa ainda não tomou uma perspectiva crítica, pois nos dados de nossa 

pesquisa, assim como ressalta Pennycook (2001), “a expansão da língua é vista como natural, 

neutra e benéfica” (PENNYCOOK, 2001 apud SIQUEIRA, 2012 p. 315), algo que nos faz 

refletir sobre a possível hipótese de que esses futuros professores de LI poderão deixar de 

ressaltar, de discutir sobre as implicações políticas, culturais e sociais que se encontram por 

trás de tamanha expansão. Ainda mais que estamos nos referindo aos graduandos do sétimo 

semestre, ou seja, o curso está quase concluído e ainda não percebemos vestígios de 

desnaturalização, de desconstrução quanto a esse fato significativo e digno de ser lembrado. 

Neste instante, trataremos discursivamente do pré-construído atrelado à ideia de que a 

língua inglesa tem apenas uma cultura. 
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Figura 4 – Pré-construído III Disciplina – ILA 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A materialidade linguística discursiva vozeada pelos sujeitos cujos dizeres integram a 

Figura 3 pressupõe a ideia de que a língua inglesa está atrelada a uma única cultura. Por conta 

disso, perguntamos então: qual é a cultura que o professor de LI precisa ensinar? Um 

questionamento dessa natureza nos conduz a outra pergunta: a quem essa língua pertence? 

A maneira como os sujeitos tematizaram esse referente/objeto de discurso (cultura) 

nos leva a entender de que lugar teórico esses sujeitos parecem enunciar, uma vez que, ao 

ativarmos uma determinada memória discursiva relacionada à relação intrínseca entre língua e 

cultura, ou seja, ao fazermos o exercício de reestabelecer os implícitos desse dizer, 

asseguramos que a posição discursiva desses sujeitos nos conduz a compreender que eles 

comungam do pré-construído de que o inglês é expressão cultural dos EUA ou Inglaterra. 

Daí, decorrer o equívoco de que a língua inglesa teria apenas uma cultura. Algo que deve e 

precisa ser desconstruído, uma vez que compreendemos que essa língua não pertence mais a 

uma nação específica, e sim ao mundo (SIQUEIRA, 2008; RAJAGOPALAN, 2005; 

KUMAVADIVELU, 2006). 

É preciso esclarecer que a nossa vivência nas aulas assegurou que essa posição 

vozeada por esses sujeitos em nada se assemelha à construída em sala de aula pelo Professor 

Formador 1, uma vez que esse professor procurou argumentos teóricos que colocassem essa 

discussão em pauta para que os alunos refletissem sobre essa noção. O que aponta para o 

lugar do discurso do senso comum na formação do sujeito, pois eles permanecem vozeando 

O inglês é 
expressão cultural 

dos EUA ou 
Inglaterra  

o inglês como 
um meio para se 
enquadrar e ter 

[...] a outra 
cultura (Eliana 

Q3) 

ensinar a língua 
estrangeira, mas 

também  a 
cultura que essa 
língua carrega 

(Lara Q3)  

mostrando, 
sobretudo, a 
cultura que  

acompanha  essa 
língua. (Lara 

Q1)  
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um discurso que já foi construído, talvez, antes mesmo de eles adentrarem ao espaço da 

universidade. 

Com isso, observamos a fugacidade do que se tematiza em sala de aula pelo professor 

formador, o que legitima a ideia de que o professor, em sua plenitude, não passa, não 

transmite o conhecimento, pois esse conhecimento precisa ser construído em conjunto. Por 

isso, como professores de línguas, e pesquisadores atuantes, acreditamos que ensinar 

realmente seja esperar que o melhor aconteça (PRABHU, 2003). 

Quanto aos questionamentos ressaltados no início dessa discussão, acreditamos que 

não existem respostas definitivas e completas, mas compreendemos que existe uma área de 

estudo na qual esses questionamentos podem ser problematizados, discutidos, 

redimensionados: o campo da Linguística Aplicada. 

Prosseguindo com a discussão, vamos apresentar a análise discursiva das respostas 

dadas aos Questionários 1 e 3 pela turma da disciplina de Didática da Linguagem. 

 

4.2.2 Análise da 2ª pergunta do Q1 e Q3 dos sujeitos da disciplina Didática da 

Linguagem  

 

Passamos, então, a destacar o perfil identitário dos sujeitos graduandos do terceiro 

semestre do curso de Letras Modernas que também responderam à mesma pergunta: 2ª – 

Qual(is) é (são), a seu ver, a(s) tarefa(s) do professor de Língua inglesa (LI)? 

 

Quadro 10 – Gesto de análise P2, Q1/Q3, DL
17

 - Amélia 

Nome 

fictício do 

sujeito 

 

Questionário 1 

 

Questionário 3 

 

Estabilizações 

(Paráfrase) 

 

Deslocamentos 

(Polissemia) 

 

Amélia 

 

Transmitir ao 

aluno seus 

conhecimentos a 

respeito da língua. 

A tarefa do professor de língua 

inglesa é abordar o conteúdo de 

uma maneira que facilite a 

compreensão do aluno, não deixar 

explícito aos alunos que é difícil de 

aprender. 

Questionário 1 –  

Transmitir ao aluno 

seus conhecimentos 

a respeito da língua. 

Questionário 3 - É 

abordar o conteúdo de 

uma maneira que 

facilite a compreensão 

do aluno. 

 

 

Notamos aqui que a posição discursiva do sujeito afastou-se de uma ideia mais 

tradicional do ensino de LI (e isso se configura no uso de uma palavra que nos remete a uma 

memória discursiva relacionada ao trabalho tradicional do professor de LI: “transmitir” 

destacada em negrito na coluna Questionário 1) e migrou para uma noção mais reflexiva do 

                                                           
17

 Esse código corresponde à seguinte abreviação: Gesto de análise da Pergunta 2 (P2) dos Questionários 1 e 3 

(Q1/Q3) da disciplina Didática da Linguagem (DL). 
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ensino (como observamos no trecho da coluna Questionário 3 reforçado na cor verde),  pois 

aponta para a necessidade, para o agenciamento de metodologias que contribuam para o 

aprendizado do aluno. 

Trataremos, agora, do dizer de Ana Gabriela. 

 

Quadro 11 – Gesto de análise P2, Q1/Q3, DL- Ana Gabriela 

 

Nome fictício 

do sujeito 

 

Questionário 1 

 

Questionário 3 

 

Estabilizações 

(Paráfrase) 

 

Deslocamentos 

(Polissemia) 

 

Ana 

Gabriela 

 

Passar ao aluno a 

melhor forma de fazer 

o aluno aprender a 

língua, tanto 

gramaticalmente 

quanto oralmente. 

Ensinar aos alunos como 

funciona a língua inglesa, 

como pode ser útil para o 

dia a dia, mostrar a 

importância de se 

dominar pelo menos o 

básico da língua. 

Questionário 1 –  

Passar ao aluno a 

melhor forma de fazer o 

aluno aprender a língua. 

Questionário 3 - 

Ensinar aos alunos 

como funciona a 

língua inglesa. 

  

 

Nos relatos acima, descobrimos que Ana Gabriela parece entender os efeitos de 

sentido do léxico “passar”, pois, ao responder o Q3, a aprendiz reformula seu discurso 

inserindo léxicos que se afastam de uma ideia tradicional do ensino de LI e vai ao encontro de 

uma noção mais reflexiva do ensino (pensou-se em ensinar ao aluno “como funciona a língua 

inglesa”), o que já compreendemos como um reenquadramento positivo. 

Na sequência, temos a posição de Bárbara. 

 
Quadro 12 – Gesto de análise P2, Q1/Q3, DL - Bárbara 

Nome 

fictício do 

sujeito 

 

Questionário 1 

 

Questionário 3 

 

Estabilizações 

(Paráfrase) 

 

Deslocamentos 

(Polissemia) 

 

 

 

 

Bárbara 

 

Um professor de língua 

inglesa deve ensinar de 

maneira fácil e prática, porque 

nem todos os alunos irão 

aprender da mesma maneira. 

Ele deve usar vários 

métodos para ensinar, até 

achar um método que 

funcione ou usar um método 

diferente de acordo com o 

aluno, pois alguns têm mais 

dificuldade para aprender uma 

nova língua, mas outros não.   

A tarefa do professor de 

inglês, a meu ver, é 

apresentar o conteúdo 

aos alunos, interferir, 

quando necessário, no 

conteúdo ou no 

comportamento dos 

alunos, animar a 

interação da sala de aula 

e avaliar os alunos. 

Questionário 1 – O 

professor deve usar 

vários métodos para 

ensinar. 

 

 

Questionário 3 - A 

tarefa do professor de 

inglês é apresentar o 

conteúdo aos alunos + 

interferir quando 

necessário + animar a 

interação + avaliar os 

alunos. 

 

 

Na posição discursiva deste sujeito, percebemos retomadas dos princípios 

sociointeracionistas que foram objeto de ensino da disciplina Didática da Linguagem 

(registrados na cor verde na coluna Questionário 3). 

A atitude da aluna nos ajudou a compreender que os pressupostos da disciplina 

Didática da Linguagem, que foram tematizados à luz da Linguística Aplicada, aparecem aqui 
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com uma (nova) vestimenta, uma vez que eles foram (re)enquadrados no discurso da aluna 

para se referir às tarefas do professor de LI, algo que não acontece no Q1, uma vez que essa 

aluna ainda não tinha discutido sobre questões relacionadas ao agir do professor em sala de 

aula. 

 Além disso, notamos que, desde o início, (podemos observar o trecho em negrito na 

coluna Questionário 1) a aluna trata da importância do uso de vários métodos, mas, de algum 

modo, o seu discurso aponta para um dissenso com a realidade do tempo das salas de aula, 

pressupondo mais de um planejamento para uma mesma aula, e isso desaparece em Q3,  

revelando uma retomada de posição da aluna. 

Vejamos os posicionamentos de Diego. 

 

Quadro 13 – Gesto de análise P2, Q1/Q3, DL - Diego 

 

Nome fictício 

do sujeito 

 

Questionário 1 

 

Questionário 3 

 

Estabilizações 

(Paráfrase) 

 

Deslocamentos 

(Polissemia) 

 

 

Diego 

 

A meu ver, o professor de 

língua inglesa, em primeiro 

lugar, tem que ser graduado, 

pois eu, antes da universidade, 

tive professores que não sabiam 

nada de inglês e apenas seguiam 

o livro.   

A tarefa do professor de 

língua inglesa, ao meu 

ver, é apenas trabalhar 

em cima das 

dificuldades dos alunos 

com metodologias que o 

atraiam para a aula. 

Questionário 1 – 
O professor de 

língua inglesa tem 

que ser graduado. 

   

Questionário 3 – O 

professor precisa 

apenas trabalhar em 

cima das dificuldades 

dos alunos com 

metodologias que 

 atraiam. 

 

Observamos, nesse dizer, que se mudou o fio do discurso visto que, agora (ao 

responder o Q3), de fato, o sujeito responde à questão. O posicionamento de Diego, aqui, 

acaba por restringir as tarefas do professor a “apenas trabalhar em cima das dificuldades dos 

alunos”, o que revela um certo desconhecimento do aluno acerca das demandas das rotinas 

interacionais de uma aula de língua, uma vez que devemos considerar que o professor precisa 

tanto trabalhar com as dificuldades dos alunos,  quanto encontrar caminhos para lidar com 

elas, o que exige ainda mais do profissional em termos de agenciamentos teóricos-

metodológicos para os seus gestos de transposição didática.  

Voltemos, agora, a nossa atenção para o gesto de análise que construímos do dizer de 

Isabela. 

 

Quadro 14 – Gesto de análise P2, Q1/Q3,  DL - Isabela 

 

Nome fictício 

do sujeito 

 

Questionário 1 

 

Questionário 3 

 

Estabilizações 

(Paráfrase) 

 

Deslocamentos 

(Polissemia) 

 Estimular o aluno a 

perceber a importância 

Acredito que as 

tarefas do professor 
Questionário 1 - 

Estimular o aluno a 

Questionário 3 - As tarefas 

do professor de língua 
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Isabela 

 

da língua inglesa e a 

conduzir, da melhor 

forma, o processo de 

aprendizado do aluno. 

de língua inglesa 

sejam de avaliador, 

instrutor, animador e 

de pesquisador. 

perceber a 

importância da língua 

inglesa. 

 

   

inglesa sejam de avaliador, 

instrutor, animador e de 

pesquisador. 

 

 

Encontramos na fala de Isabela um revozeamento dos princípios sociointeracionistas 

tematizados ao longo da disciplina pelo Professor Formador 2 (registrados na coluna do 

Questionário 3 na cor verde). Algo que consideramos positivo, uma vez que esse futuro 

professor poderá pensar sobre a relevância de ser avaliador, instrutor, animador e pesquisador, 

porém, o que nos chamou a atenção foi a maneira como essa aprendiz (re)dimensionou o seu 

olhar para as tarefas do professor de LI, trazendo, sobretudo, vestígios de (re)enquadramento 

dos objetos de ensino da disciplina Didática da Linguagem que foram trabalhados sob os 

princípios da LA, pois, agora, em Q3, a aluna passa a definir o fazer do professor sob o olhar 

do que ela entendeu nas aulas. 

Passamos, agora, ao posicionamento discursivo de João. 

 

Quadro 15 – Gesto de análise P2, Q1/Q3, DL- João 

 

Nome 

fictício do 

sujeito 

 

Questionário 1 

 

Questionário 3 

 

Estabilizações 

(Paráfrase) 

 

Deslocamentos 

(Polissemia) 

 

 

João 

 

Ensinar a língua 

em questão, o 

modo de viver do 

povo falante da 

língua, as 

variações que 

ocorrem ao longo 

dos anos.    

A tarefa de um professor de 

inglês, a meu ver, é ensinar aos 

educandos, porém, mais do que 

isso, creio que todos os 

educadores TÊM que educar, 

ouvir, aprender, entre outras mil 

coisas que são tarefas de um 

ensinador de qualidade. 

Questionário 1 - Ensinar a 

língua em questão, o modo de 

viver do povo falante da 

língua + variações.  

 

 Questionário 3 - A tarefa de 

um professor de inglês é 

ensinar aos educandos. 

 

 

No dizer de João, percebemos que não há deslocamento discursivo (Polissemia). Aqui, 

(especificamente no Q3) o aprendiz revestiu o seu discurso com uma concepção mais 

filosófica do que seria o trabalho do professor para ele, desfocalizando, assim, o seu dizer das 

tarefas do professor de LI. Ao analisarmos a resposta dada ao Q1, observamos que já existiam 

ideias positivas quanto ao ensino de LI, pois o sujeito menciona a importância de o professor 

ensinar as variações da LI. 

Notamos, também, que existem conflitos de posições, pois apesar de mencionar a 

importância de se trabalhar com as variações da LI, o aprendiz também acredita que é preciso 

“ensinar o modo de viver do povo falante da língua”. (pensamos, então: a LI só tem uma 

cultura?, Que povo seria esse?). 

Vejamos, na sequência, o gesto de análise das posições de Júlia. 
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Quadro 16 – Gesto de análise P2, Q1/Q3, DL - Júlia 

 

Nome 

fictício do 

sujeito 

 

Questionário 1 

 

Questionário 3 

 

Estabilizações 

(Paráfrase) 

 

Deslocamentos 

(Polissemia) 

 

 

 

Júlia 

 

O professor de língua 

inglesa deve, pois, ser um 

professor muito dinâmico, 

ter conhecimento da 

língua e assim como os 

professores de outras 

disciplinas, deve estar 

sempre preparado para os 

desafios de uma sala de 

aula. 

O professor de língua 

inglesa, primeiramente, 

deve gostar da língua, 

como também ser um 

professor dinâmico que 

deve utilizar de recursos 

que despertem os alunos 

a terem prazer em 

aprender tal língua.   

Questionário 1 - 
professor deve ser 

dinâmico + ter 

conhecimento da 

língua + deve estar 

sempre preparado 

para os desafios de 

uma sala de aula. 

 

   

Questionário 3 - O 

professor de LI deve 

gostar da língua + 

utilizar de recursos que 

despertem os alunos a 

terem prazer em 

aprender tal língua.   

 

Notamos que o sujeito reconfigurou o seu dizer, fez uma reformulação de um discurso 

sedimentado, mas o já-dito encontra-se presente, pois a ideia de que o professor deve se 

preparar para os desafios da sala de aula é algo positivo que já estava inserido na memória 

discursiva desse sujeito. 

O quadro seguinte representa as respostas dadas por Luísa aos dois questionários. 

 

Quadro 17 – Gesto de análise P2, Q1/Q3, DL - Luísa 

 

Nome 

fictício do 

sujeito 

 

Questionário 1 

 

Questionário 3 

 

Estabilizações 

(Paráfrase) 

 

Deslocamentos 

(Polissemia) 

 

 

Luísa 

 

Levar o aluno a 

conhecer, pois o 

aprender da língua 

se dará a partir do 

interesse pelo que 

conheceu. 

Acredito que esse profissional 

deve também preocupar-se 

com os aspectos culturais para 

não tornar o aprendizado tão 

cansativo quanto é algumas 

vezes estudar a nossa língua.   

Questionário 1 - 

Levar o aluno a 

conhecer. 

Questionário 3 - 

Preocupar-se com os 

aspectos culturais. 

 

 

 

Observamos nesse posicionamento que a aluna pontua algo necessário para se 

trabalhar com línguas: preocupar-se com os aspectos culturais (trecho destacado na cor verde 

na coluna Questionário 3), porém o posicionamento da aluna atrela o fator a aspectos apenas 

motivacionais, o que aponta ainda para pouca criticidade frente à tarefa de se trabalhar com 

aspectos culturais no ensino de LI. 

Vejamos sobre o que discursivizou Manuela: 

 

 

Quadro 18 – Gesto de análise P2, Q1/Q3, DL - Manuela 

Nome 

fictício do 

sujeito 

 

Questionário 1 

 

Questionário 3 

 

Estabilizações 

(Paráfrase) 

 

Deslocamentos 

(Polissemia) 
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Manuela 

 

O professor deve, ao 

máximo, buscar a 

atenção do aluno para 

esta área, valorizando, 

sempre, a disciplina e 

inserindo-a no cotidiano 

do discente. 

O professor deve, cada dia, 

buscar vários recursos que 

atraiam o interesse dos 

alunos para a disciplina. 

Mostrar a importância de 

aprender outras línguas, 

conhecer novas culturas, 

comunicar-se. 

Questionário 1 – O 

professor deve valorizar 

sempre, a disciplina + 

inseri-la no cotidiano do 

discente.  

 

Questionário 3 - 

Mostrar a importância 

de aprender outras 

línguas, conhecer 

novas culturas, 

comunicar-se. 

 

 

Descobrimos aqui que a ideia de que o professor deve mostrar outras línguas, conhecer 

novas culturas passa a ser acompanhada da noção de comunicação = algo positivo = princípio 

da LA = LA como objeto de discurso (como notamos no trecho destacado na cor verde na 

coluna Questionário 3). 

Agora, passaremos a contemplar o gesto de análise desenhado a partir do dizer de 

Marcelo. 

 

Quadro 19 – Gesto de análise P2, Q1/Q3, DL -  Marcelo 

Nome 

fictício do 

sujeito 

 

Questionário 1 

 

Questionário 3 

 

Estabilizações 

(Paráfrase) 

 

Deslocamentos 

(Polissemia) 

 

 

Marcelo 

 

Ensinar, de 

maneira clara e 

precisa, o uso 

correto da língua 

inglesa em todos 

os aspectos. 

O professor deve se atentar 

em despertar nos alunos o 

interesse em aprender uma 

segunda língua, pois as 

demais coisas, como 

pronúncia, escrita etc, serão 

mais fáceis de trabalhar, 

desde que a turma esteja 

inteirada com o assunto. 

Questionário 1 – a 

tarefa do professor de 

LI é ensinar o uso 

correto da língua 

inglesa em todos os 

aspectos. 

 

 

 

Questionário 3 - O 

professor deve se atentar 

em despertar nos alunos o 

interesse em aprender. 

 

 

 

Percebemos que a posição discursiva do sujeito apresenta indícios de movimento, de 

descolamento, uma vez que houve uma migração de FD: o foco, então, não está somente no 

ensino do uso correto da língua (como registrado no Questionário 1 em negrito), mas também 

na tentativa de despertar o interesse do aluno em aprender uma segunda língua (como vimos 

na coluna Questionário 3 no trecho em destaque na cor verde), o que comtemplamos com 

bons olhos. 

Vamos, então, aos posicionamentos de Mário. 

 

Quadro 20 – Gesto de análise P2, Q1/Q3, DL - Mário 

 

Nome 

fictício do 

sujeito 

 

Questionário 1 

 

Questionário 3 

 

Estabilizações 

(Paráfrase) 

 

Deslocamentos 

(Polissemia) 

 

 

Mário 

Prover o aluno de 

ferramentas de 

aprendizagem, ajudá-lo 

com possíveis 

dificuldades, estimular 

Permitir ao aluno o contato com a 

língua de uma forma desafiadora, 

porém não dificultadora, criar um 

ambiente propício à aprendizagem; 

discutir com os alunos a importância 

Questionário 1 – 

estimular seu 

conhecimento 

sobre a 

importância da LI. 

Questionário 3 

- discutir com 

os alunos a 

importância da 

LI.  
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 seu conhecimento sobre 

a importância da LI. 

da LI; indicar fontes alternativas e 

interessantes para seus estudos 

posteriores.   

  

 

 

Na fala de Mário notamos uma desobvialização no que se refere à importância da LI, 

agora não é preciso apenas estimular o conhecimento da LI (como vimos no Questionário 1 

destacado em negrito), como também discutir sobre sua importância (escolha lexical 

registrada na cor verde na coluna Questionário 3); por essa razão, ressaltamos que existe um 

indício, um vestígio de reflexão quanto à importância da LI. 

Dando prosseguimento às análises, temos a posição discursiva de Paulo. 

 

Quadro 21– Gesto de análise P2, Q1/Q3, DL - Paulo 

Nome 

fictício do 

sujeito 

 

Questionário 1 

 

Questionário 3 

 

Estabilizações 

(Paráfrase) 

 

Deslocamentos 

(Polissemia) 

 

 

 

Paulo 

 

O dever do professor de 

língua estrangeira é 

colocar o aluno em um 

ambiente agradável, no 

qual eles aprendem de 

uma forma divertida e 

sem cobranças que 

ultrapassem a 

aprendizagem. 

Trabalhar, com o aluno, 

de forma interativa, 

saindo assim, do 

tradicionalismo e das 

concepções já 

enraizadas no ensino de 

língua estrangeira, 

como, por exemplo, a 

repetição de alguns 

assuntos. 

Questionário 1 – O 

dever do professor de 

língua estrangeira é 

colocar o aluno em 

um ambiente 

agradável + ensinar de 

forma divertida, sem 

cobranças + 

aprendizagem. 

 

Questionário 3 - 

Trabalhar, com o aluno, 

de forma interativa, 

saindo assim, do 

tradicionalismo + 

concepções já 

enraizadas + repetição 

de alguns assuntos. 

 

 

Na posição discursiva desse sujeito está pressuposto que o professor tradicional não 

interage (como registrado em sua fala: “trabalhar, com o aluno, de forma interativa, saindo 

assim, do tradicionalismo”. Como acréscimo, notamos também uma reflexão crítica quanto a 

concepções enraizadas e repetição de alguns assuntos relacionados à LI (como ressalta o 

trecho em negrito na coluna Questionário 3). 

O acionamento da memória discursiva da palavra interagir (destacada na cor verde na 

coluna Questionário 3) nos remete a uma FD que comunga de práticas dialógicas na relação 

entre professor e aluno; assim, a ideia de interação = dialogia = princípio  sociointeracionista, 

é visto como algo que foi apresentado pelo Professor Formador 2 e que reaparece aqui com 

um novo enfoque dado pelo aprendiz ao tematizar sobre as tarefas do professor de LI; 

Voltemos agora a nossa atenção para o dizer de Ricardo. 

 

Quadro 22 – Gesto de análise P2, Q1/Q3, DL -  Ricardo 

 

Nome 

fictício do 

sujeito 

 

Questionário 1 

 

Questionário 3 

 

Estabilizações 

(Paráfrase) 

 

Deslocamentos 

(Polissemia) 

 O ensino de uma 

língua estrangeira 

O professor de língua inglesa tem 

o dever de intermediar a 
Questionário 1 - 

O ensino de uma 

Questionário 3 - O 

professor de língua 



106 
 

 

 

Ricardo 

 

abre as portas do 

mundo um pouco 

mais e permite 

que o aluno tenha 

experiências 

interculturais. 

aprendizagem do aluno, 

buscando, através da experiência 

de cada aluno, formas de instigar 

o interesse constante na 

aprendizagem da língua e 

lembrando sempre da importância 

desta no nosso meio de 

convivência cultural e social.     

língua estrangeira 

abre as portas do 

mundo + permite 

que o aluno tenha 

experiências 

interculturais.  

inglesa tem o dever de 

intermediar a 

aprendizagem + buscar 

instigar o interesse + 

lembrar a importância da 

LI no meio cultural e 

social.     

 

 

Observamos no posicionamento de Ricardo que a materialidade linguístico-discursiva 

do sujeito reaparece inserida em um contexto mais crítico e reflexivo (como observamos nos 

trechos sublinhados na coluna Deslocamentos). Ressaltamos, aqui, que a memória discursiva 

das palavras: intermediar e instigar (destacadas na cor verde na coluna Q3) nos remete a uma 

ideia de ensino reflexivo, inteligível = princípios da LA redimensionados = LA como objeto 

de discurso. 

Queremos frisar que, no que tange ao mapeamento das estabilizações e deslocamentos 

da turma do terceiro semestre da disciplina Didática da Linguagem, notamos nos cruzamentos 

dos dizeres de muitos desses sujeitos; a existência de um ir e vir de construções discursivas 

que nos faz compreender que a identidade discursiva desses aprendizes caminha com 

constantes (re)formulações. Por essa razão, defendemos que as posições discursivas de alguns 

desses sujeitos encontram-se conflituosamente posicionadas, o que é esperado para o 

momento da formação em que se encontram, caminhando para o meio do curso: quarto 

semestre. 

Os pré-construídos rastreados nesta seção foram: i) língua é um sistema e ii) o 

professor passa/transmite conteúdos. Vejamos as montagens discursivas arquitetadas:  

 

Figura 5 – Pré-construído I Disciplina – DL 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Língua é 
um sistema  

Ensinar [...] 
o uso correto 

da língua 
inglesa em 
todos os 
aspectos. 
(Marcelo 

Q1) 

[...]mostrar a 
importancia de 
dominar pelo 

menos o básico 
da língua.(Ana 

Gariela Q3) 

 

[...]Passar ao 
aluno a melhor 

forma de fazer o 
aluno aprender a 

língua, tanto 
gramaticalmente 

quanto 
oralmente (Ana 
Gabriela - Q1)  
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Aqui, notamos o quanto a noção de língua como sistema ainda está presente, enraizada 

nas posições discursivas desses dois sujeitos. A materialidade linguística rastreada no discurso 

do sujeito que afirma que o professor precisa ensinar o uso correto da língua (como vimos no 

discurso de Marcelo ao responder o Q1) pressupõe que só existe uma maneira de ensiná-la. 

Pensamos como e qual seria a maneira correta, a única maneira de ensinar uma língua 

multifacetada como a língua inglesa. 

A ideia de que o professor também consegue fazer com que o aluno aprenda tanto a 

gramática quanto a oralidade da LI, como se não houvesse gramática no uso oral da língua 

(como está ressaltada no discurso de Ana Gabriela no Q1), nos remete a uma memória 

discursiva relacionada à capacidade de reprodução do conhecimento, em que, por meio de 

códigos linguísticos, de regras, normas, o aluno consegue reproduzir o que foi passado, 

transmitido pelo professor. O dizer da aluna acaba negando a relevância da comunicação, do 

uso, do contexto, e reforça o pré-construído de que a língua é um sistema, algo que é 

extremamente preocupante quando estamos falando de uma futura professora de línguas. 

Ao responder o Q3, o posicionamento de Ana Gabriela já traz rastros de 

desconstrução, uma vez que a aluna redimensionou o seu discurso utilizando outro item 

lexical: mostrar, o que consideramos um avanço positivo, pois essa é realmente umas das 

funções do professor: mostrar, apresentar, discutir a importância de se aprender LI. 

Passemos, agora, para montagem discursiva referente ao segundo pré-construído 

mapeado.  

 

 

Figura 6 – Pré-construído Disciplina II – DL 

  

Fonte: Elaborado pela autora 
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 É interessante dizer que esses sujeitos, ao fazerem uso das escolhas lexicais usadas no 

infinitivo, tais como: transmitir e passar, reverberam aí uma concepção de linguagem 

subjacente ao trabalho do professor acionando, então, uma memória discursiva que retoma ao 

pré-construído de que o professor passa/transmite conteúdos. São conceituações tradicionais 

de ensino e aprendizagem acerca do trabalho do professor que não ecoam mais na voz e na 

prática de inúmeros profissionais do ensino, em especial, dos estudiosos da área de 

Linguística Aplicada, assim como de alguns sociointeracionistas. 

Mesmo considerando o fato de esses dois grupos de alunos pertencerem a duas 

disciplinas distintas e estarem cursando semestres diferentes (terceiro e sétimo), percebemos 

que existem algumas aproximações, assim como alguns afastamentos no que se refere aos 

pré-construídos reverberados e ativados por eles ao responderem à segunda questão dos 

Questionários 1 e 3. 

No que diz respeito às aproximações, podemos inferir que alguns sujeitos dos dois 

grupos ecoam pré-construídos referentes ao trabalho tradicional do professor, destacando 

sempre em suas falas a noção de que o professor deve, tem o dever de; enfaticamente, 

poderíamos substituí-los pelo “must”. Na turma de Didática da Linguagem esses referentes 

aparecem nas vozes de Manuela (Q1 e Q3); Luísa (Q3); Bárbara (Q1); Paulo (Q1); Ricardo 

(Q3); Marcelo (Q3) e Júlia (Q1 e Q3). Já na turma de Introdução à Linguística Aplicada, 

fazem uso desses referentes: Rita (Q1) e Lara (Q3). 

Além disso, encontramos traços nos dizeres dos sujeitos que revelam uma 

aproximação de posição discursiva quanto aos pré-construídos relacionados à LI como língua 

global. Na turma de Didática da Linguagem, esse pré-construído é vozeado por Ricardo (Q1). 

Quanto à turma de Introdução à Linguística Aplicada, reverberam esse mesmo pré-construído: 

Rafael (Q1 e Q3) e Eliana (Q3). 

Quando procuramos rastrear os afastamentos das posições discursivas dos sujeitos da 

pesquisa, descobrimos que esses não aparecem tão facilmente. Por esse motivo, podemos 

inferir que os sujeitos dos dois grupos se diferem com relação ao modo de reverberar os pré-

construídos. 

Como exemplo, podemos dizer que muitos desses sujeitos emanaram pré-construídos 

relacionados ao ensino da língua atrelada à cultura, mas cada um trouxe um já-dito que faz 

eco à maneira como esse sujeito entende que deve ser ensinada a língua e a cultura de uma 

língua. Nesse caso, a LI aparece em alguns posicionamentos discursivos ora de forma crítica 

(como ressaltado no discurso de Ricardo, Q3 – disciplina Didática da Linguagem), ora sem 
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contextualização (como notamos no discurso de João, Q1- disciplina Didática da Linguagem e 

de Megan, Q3 – disciplina Introdução à Linguística Aplicada). 

Depois de concluirmos as análises da segunda questão dos Questionários 1 e 3 

respondido pelos sujeitos das disciplinas, passemos ao Questionário 2. 

 

4.3 Mapeamento do Questionário 2  

 

Apresentaremos, nesta seção, os gráficos que retratam o recorte que fizemos diante das 

dez questões que deram forma ao Questionário 2. Decidimos, ao longo das análises, que as 

questões que mais nos ajudaram a interpretar muitas das tomadas de posição dos sujeitos em 

outros instrumentos foram as questões relacionadas: i) à trajetória escolar (questão-5); ii) ao 

motivo para o ingresso em um Curso de Letras (questão-6); iii) à(s) disciplina(s) dentre a(s) 

cursada(s) que provocou/provocaram alguma reflexão no que se refere à profissão professor 

de línguas (questão-7); iv) ao engajamento em projetos ou grupo de pesquisa (questão-8) e, 

por fim, v) à identificação com as habilitações que lhes seriam permitidas após a conclusão do 

curso (questão-10). 

A apresentação dos gráficos será acompanhada de um resumo reflexivo que justifica a 

nossa tomada de posição quanto a esse recorte em especial. Comecemos com a análise dos 

gráficos 1 e 2. 

 

Gráfico 1 -  Trajetória escolar –  ILA 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Nota: Os gráficos de 1 a 10 foram elaborados pela autora 
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Gráfico 2 -  Trajetória escolar – DL 

 

 

Nos gráficos acima, podemos observar que boa parte dos sujeitos, tanto de uma turma 

(50%) quanto da outra (23%), passou uma parte de suas vidas participando do espaço 

discursivo de escolas públicas e privadas. Entretanto, o que nos chamou realmente a atenção 

foi a forma como esses alunos discursivizaram sobre o período de convivência nessas 

instituições, retratando, certamente, a forma como a língua inglesa foi trabalhada e visualizada 

em cada um desses espaços. 

Nos Exemplos
18

 1, 2 e 3, analisaremos o dizer de Manuela, aluna que estudou toda sua 

vida em escola privada. Em seu turno de fala, no Exemplo 1, a aluna procura questionar a 

postura de um colega que confere “certo” ou “errado” ao avaliar uma interpretação de texto 

feita por um aluno da escola pública onde eles realizam suas tarefas de bolsista do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Nesse momento específico da 

transcrição, a aluna começa a relembrar a maneira como os professores de LI, com quem ela 

convivera, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental, trabalhavam a língua inglesa 

em suas aulas: 

Exemplo 1 

1376. Manuela.: como eu vou dar errado nisso... e::... eu lembrei mu:ito... do meu 

ensino... do meu ensino fundamental ... porque o ensino médio meu foi realmente 

só... mais verbo to be e tal [...] 

Ao usar o advérbio só (como vimos no seguimento do turno 1376: “o ensino médio 

meu foi realmente só...”), a aluna traz à tona um pré-construído que diz respeito a uma 

representação cristalizada de que nas escolas, pelo menos nos ensinos fundamental e médio, o 

ensino de LI se restringe ao foco no ensino da gramática unicamente. 

                                                           
18

 Os exemplos que configuram esta seção (1, 2, 3 e 4) estão inseridos na transcrição da aula da disciplina DL e 

podem ser conferidos no APÊNDICE – 4/CD 

8% 

69% 

23% 

 Q2 - Questão 5  

REDE PRIVADA

REDE PÚBLICA

REDE PÚBLICA E
PARTICULAR



111 
 

Podemos interpretar que os professores de Manuela do ensino médio, talvez, tenham 

trabalhado com outras categorias gramaticais da LI, porém podem ter dado ênfase ao ensino 

do verbo to be, o que ficou registrado em sua memória e aqui é repetido de forma natural por 

Manuela. 

Ao relembrar como foi a sua trajetória, especificamente no ensino fundamental, 

Manuela deixa pressuposta a ideia de que ela não concorda com as práticas de ensino de LI  

que se configuram em um mecanismo de tradução sem sentido, com o manejo do popular  

“copia e cola”, como presentificamos no Exemplo 2 no trecho sublinhado. 

Exemplo 2 

1386. Manuela.: éh::::.... e o::..../ já no ensino fundamental não... a professora 

pedia pra gente procurar no textos... e passar pro (livro) eu/... depois que eu comecei 

fa.../ter esse contato com a língua inglesa eu... hum... tantas:... si:gnificações que tem 

uma palavra e você pode PEGAR qualquer uma ali e jogar[...] 

No Exemplo 3, a aluna deixa pressuposto a ideia de que ela desobvializou, 

desconstruiu a ideia de que o ensino de LI se configura em um aprendizado mecânico, com 

processos repetitivos e sem contextualização, a partir do momento em que ela teve o contato 

com a língua inglesa na universidade, como podemos observar no trecho abaixo desenhado 

em itálico. 

Exemplo 3 

1390. Manuela.: então... isso é uma coisa assim... que depois que eu comecei a 

fazer Língua Inglesa... eu falei eu nunca::... irei fazer isso... e hoje eu cheguei lá e 

fu.../eu até comentei com os... ah não Paulo não tava... não sei se você ouviu eu 

falar... que eu nunca faria isso de:... pegar e entregar o/... assim pro aluno... uma 

coisa sem traduzir... SEM BUSCAR o sentido... 

O posicionamento de Manuela projetado no Exemplo 3 (“eu falei eu nunca::... irei 

fazer isso [...] eu nunca faria isso...”) parece-nos bastante profícuo quando pensamos em seus 

futuros quefazeres como professora de LI, posto que ela, estando ainda no terceiro semestre 

do curso, já consegue visualizar que algumas práticas que foram trabalhadas tanto durante sua 

trajetória escolar, como agora, em seu processo de vivência em salas de aulas de LI por meio 

do PIBID (“pegar e entregar o/... assim pro aluno... uma coisa sem traduzir... SEM BUSCAR 

o sentido...”), precisam ser desobvializadas, descontruídas, repensadas. 

O exemplo 4 registra a voz de Luísa, aluna que estudou sempre em escolas públicas. 

Na discussão em sala de aula, a aluna procura exemplificar o porquê de muitos alunos não 

acharem interessante o aprendizado da LI, pois, na opinião da aluna, o ensino de LI nas 

escolas públicas não é uma coisa contínua, processual, ao contrário do ensino de Língua 

Portuguesa. 
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Exemplo 4 

163. Luísa.: eu acho que no caso da/do verbo... de que os meninos dão como 

exemplo... talvez assim... éh: por não/ na Língua Portuguesa a gente estuda... 

um/uma continuidade só que:... na questão da  Língua Inglesa não... na quinta série 

é verbo to be::... no primeiro ano é verbo to be ... terceiro ano termina estudando 

verbo to be [...] e o povo tá cansado entendeu?  Às vezes eu acho que os alunos se 

desinteressam por conta disso... porque: eles não conseguem ver pro/uma coisa mais 

processual [...] 

A aluna, nesse instante, ativou uma memória discursiva que a ajudou a compreender o 

porquê de muitos alunos não darem a atenção devida ao aprendizado de LI. Na fala de Luísa, 

notamos que existem circunstâncias históricas e sociais que contribuem para que ela ecoe esse 

dizer (“na quinta série é verbo to be::... no primeiro ano é verbo to be ... terceiro ano termina 

estudando verbo to be”), ou seja, as condições de produção desse dizer estão baseadas em 

suas vivências, em suas crenças no que se refere ao ensino de LI em escolas públicas. 

Essa ideia de repetição do mesmo assunto (verbo to be) é vista por Luísa como algo 

negativo, que reforça o cansaço e o desinteresse do aluno da/pela LI (“e o povo tá cansado 

entendeu às vezes eu acho que os alunos se desinteressam por conta disso”). Pensamos que 

talvez não seja a repetição que cause o desinteresse, mas sim a maneira como é repetido, uma 

vez que a forma como Luísa diz nos conduz a entender que falta sentido para o aprendizado, 

não há reflexão (como vimos no seguinte trecho sublinhado: “eles não conseguem ver 

pro/uma coisa mais processual uma coisa mais...”). 

Diríamos, então, que compreender a trajetória escolar desses sujeitos nos permitiu 

vislumbrar a maneira como eles vivenciaram a língua inglesa, seja em escola privada ou 

pública. Muitos deles, em seus posicionamentos, já trazem uma desconstrução, uma 

modificação que repercutirá na execução de suas tarefas sociointeracionais e didáticas como 

futuros professores de LI, como é o caso de Manuela, ao afirmar que jamais repetiria a forma 

de trabalhar de um professor de LI, que não leve em conta o processo de que a construção de 

sentido é resultado. 

Passamos, agora, para o gráficos 3 e 4 que representam os motivos que, segundo os 

sujeitos, os  conduziram a optar pelo curso de Letras. 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Motivo(s) para o ingresso no curso de Letras – ILA 
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Gráfico 4 – Motivo(s) para o ingresso no curso de Letras – DL 

 

  

As posições discursivas dos sujeitos, quanto à tomada de posição para responder a essa 

pergunta, aproximam-se o bastante a ponto de percebermos que, tanto o apreço pela língua, 

quanto o desejo de se tornarem um profissional da área, são os motivos mais citados pelos 

sujeitos das duas disciplinas para ingressarem no curso de Letras. O nosso objetivo, com essa 

pergunta, seria o de entender o porquê de esse aluno ter optado por fazer o curso de Letras, o 

que o motivou, o que o atraiu a escolher um curso de licenciatura, pois, com isso, já 

identificaríamos alguns rastros, ou indícios que nos ajudariam a entender a posição discursiva 

de cada sujeito, o lugar de onde ele fala para se referir especificamente ao ensino de LI. 

Os gráficos 5 e 6, na sequência, procuram tratar dos dizeres dos sujeitos quanto às 

disciplinas já cursadas por eles, em se tratando de aberturas para possíveis reflexões sobre sua 

futura profissão, professores de línguas. 

 

Gráfico 5 – Disciplinas que provocaram reflexões no que se refere à profissão professor de línguas - ILA 
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Gráfico 6 – Disciplinas que provocaram reflexões no que se refere à profissão professor de línguas - DL 

 

 

No tocante a essa questão, chamou-nos bastante a atenção o fato de percebermos que a 

disciplina Didática da Linguagem é considerada como uma das disciplinas que mais se 

destacaram no que diz respeito à provocação de reflexões sobre a profissão professor de 

línguas, tanto na turma de Didática da Linguagem (28%), como também na turma de 

Introdução à Linguística Aplicada (20%). E isso encaramos como positivo, uma vez que 

consideramos que essa disciplina é de fundamental importância para a formação do 

profissional de línguas em especial de LI, porque ela procura, dentre outras premissas, 

desnaturalizar, desconstruir noções cristalizadas que revestem o agir do professor ao exercer a 

docência. 

Observamos também que a disciplina Introdução à Linguística Aplicada foi citada 

apenas por um sujeito (10%), de um total de seis (dos componentes da turma de Linguística 

Aplicada), ou seja, apenas um desses alunos considerou a LA como a disciplina que provocou 
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reflexões acerca de sua futura profissão, o que consideramos um dado interessante, visto que 

em outro instrumento de pesquisa (aula transcrita II) alguns alunos já conseguem visualizar a 

importância da LA para o (re)pensar sua futura profissão, dado que nos fez reforçar a ideia 

precisa de triangulação, pois aqui fica registrada a necessidade de se trabalhar com mais de 

um instrumento para dar conta do nosso objeto de pesquisa. 

Cabe ainda destacar que não podemos nos esquecer de que os sujeitos que compõem a 

disciplina Didática da Linguagem ainda não tiveram a oportunidade de cursar a disciplina 

Introdução à Linguística Aplicada, posto que ela só seja oferecida no sétimo semestre do 

curso de Letras, o que justifica o não aparecimento da disciplina nas citações dos sujeitos da 

disciplina Didática da Linguagem. 

Vimos também que uma boa parte dos alunos da turma de Introdução à Linguística 

Aplicada (20%) citaram as disciplinas da área de Linguística como propulsoras de reflexões 

acerca do ensino de línguas, fato que contribuiu para o entendimento de muitas das tomadas 

de posição desses sujeitos ao fazerem uso de palavras que estão inseridas nas formações 

discursivas onde essas disciplinas se inserem. 

Com o intuito de exemplificar as porcentagens dos alunos que participavam ou não de 

projetos de pesquisas, temos os gráficos 7 e 8: 

 

Gráfico 7 – Engajamento em projetos de pesquisa - ILA 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 – Engajamento em projetos de pesquisa - DL 
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Essa questão, de modo especial, forneceu-nos subsídios para interpretarmos muitas das 

tomadas de posição dos sujeitos nas aulas e entrevistas, uma vez que esses alunos, ao ecoarem 

certas posições, retomavam um já-dito que, muitas vezes, não estava sendo vozeado em aulas 

de disciplinas, mas em outros momentos acadêmicos de aprendizagem como grupos de 

iniciação cientifica, e portanto, a formações discursivas outras, a que eles se filiavam. 

Os gráficos 9 e 10 representam as afinidades dos sujeitos da pesquisa no que se refere 

às suas futuras habilitações, visto que eles estão se preparando para ensinar: Língua Inglesa, 

Portuguesa e suas respectivas Literaturas. 

 

Gráfico 9 – Identificação com as habilitações que lhes seriam permitidas após a conclusão do curso - ILA 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – Identificação com as habilitações que lhes seriam permitidas após a conclusão do curso - DL 
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Compreender com qual disciplina eles teriam mais afinidade para trabalhar nos ajudou 

a identificar quais dos sujeitos prospectariam a tarefa de lecionar ou não a LI futuramente. 

Descobrimos também que, apesar de muitos ainda não terem experiência na área, alguns já 

demostram que pretendem realizar essa tarefa, algo que encaramos como positivo e que 

reforça ainda mais a necessidade de lançarmos um olhar aguçado e reflexivo para a formação 

desses futuros professores que, muito em breve, estarão exercendo seu ofício. 

Sendo assim, enfatizamos aqui que a potencialidade do Questionário 2 abriu margem 

para compreensão do lugar de onde os sujeitos falavam, a que formação discursiva ou 

formações discursivas eles se filiavam, assim como as circunstâncias dos discursos, ou seja, 

as condições de produção que permitiam aqueles dizeres ali registrados. 

Depois de concluirmos as análises discursivas dos Questionários 1, 2 e 3, passamos, 

agora, a contemplar as análises apreendidas dos recortes das aulas das duas disciplinas. 

 

4.4 Análise discursiva das transcrições das aulas  

 

Nesta seção, buscamos dimensionar a importância das aulas e, consequentemente, das 

observações nas salas de aulas, locus da pesquisa, para o tratamento do objeto de estudo: os 

pré-construídos. Asseguramos que foi a convivência em campo, orientada pela vivência 

etnográfica, no interior da observação das trocas interacionais entre os sujeitos nas aulas, que 

nos deu segurança para tratar da (des)estabilização dos pré-construídos rastreados nas 

transcrições das aulas das duas disciplinas. 

Com o propósito de proporcionar uma melhor visualização dos rastreamentos que 

fizemos, optamos por apresentar os pré-construídos mapeados, por meio de quadros 

ilustrativos que demarcam o tipo rastreado, assim como as falas dos sujeitos que o ecoaram. 

Na sequência de cada quadro, apresentamos a análise discursiva de cada pré-construído. 
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4.4.1 Montagens discursivas de cenas das aulas da disciplina Introdução à Linguística 

Aplicada  

 

Na transcrição da aula da disciplina em destaque, o Professor Formador 1 utilizou o 

texto de John Robert Schmitz (1992) “Linguística Aplicada e o ensino de línguas estrangeiras 

no Brasil” para abrir uma discussão esquematizada com perguntas lançadas por ele sobre o 

tema: contribuições da LA para o ensino e o aprendizado de línguas. Nessa aula, os sujeitos  

vozearam os seguintes pré-construídos: existem métodos diferenciados para se ensinar LI e 

LA é aplicação da Linguística. 

Começamos, então, com o quadro que retrata os pré-construídos relacionados ao uso 

de métodos no ensino de LI. 

 

Quadro 23 
19

- Mostra de Pré-construídos relacionados ao uso de método(s) no ensino de LI 

 

Pré-construído Turnos de fala 

 

 

 

 

 

 

 

Existem métodos 
diferenciados para se 
ensinar LI. 
 
 
 

 

 

255. Paula.: deu a contribuição... que não existe um método... ... é AQUEle 

idEal... existem vários métodos que vai adequando [...] 

257. Paula.: eu acho que não tem um melhor método... eu acho que cada 

método ele vai adequar àquele aluno... [...] não existe um método ideal na 

minha opinião [...] 

258. Rafael.:  

 [...] pensar em método ideal é pensar num... numa classe homogênea e não 

existe isso...  né [...] segundo um autor lá... os diferentes  métodos são melhores 

ou mais adequados para as diferentes situações de ensino e a ideia de um 

método bom ou mau não precede... [...]eu também acredito que não existe 

aquele método que é bom ou aquele método que é ruim... mas existem os 

métodos que vão auxiliar no momento do ensino...  porque a gente... a gente que 

é professor, a gente sabe que na sala de aula a gente vai encontrar diferentes 

tipos de alunos... e durante uma única aula que você até mesmo pensou à luz de 

um método, durante a aula você precisa modificar aquilo a depender de uma 

demanda naquele momento que aparece assim... você tem que buscar uma 

INTERRUP 

259. Iris.: e assim eu acho que se eu quero trabalhar mais né... o listening o 

método... se eu quero trabalhar mais a escrita já é outro método que eu 

procuro...[...] 

261. Iris.: mescla né... cada um contribui para um ponto não sei... ... cada 

um contribui para um ponto porque aprender inglês é ININT... muitos detalhes 

né... é  muita coisa envolvido né [...] 

 

O fio do discurso aqui evoca uma premissa defendida por Almeida Filho (2005): a de 

que o uso do método tornou-se uma prática exaustiva. Nessa conjuntura, o autor fundamenta 

que o ensino da língua inglesa baseado em método foi substituído hoje em dia pelo conceito 
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de abordagem, atitude que contribuiu para a construção de experiências válidas, 

“(re)afirmadoras de autoestima, envolventes e motivadoras para e com os alunos no sentido 

de apoiar a aprendizagem” (ALMEIDA FILHO, 2005, p. 63). 

Os dizeres de Paula (“eu acho que não tem um melhor método” – turno 257), Rafael 

(“eu também acredito que não existe aquele método que é bom ou aquele método que é 

ruim...” – turno 258) e Iris (“cada um [referindo-se aos métodos] contribui para um ponto 

porque aprender inglês é ININT... muitos detalhes” – turno 261) já apontam para uma 

criticidade, no que diz respeito ao uso de métodos para o aprendizado de LI. Ainda que eles 

não apresentem e nem discutam sobre (novas) maneiras de substituir o método, como o 

conceito de abordagem sugerido acima por Almeida Filho (2005), eles assinalam que não 

existe o melhor método, o que nos parece um gesto de posicionamento discursivo positivo. 

Notamos, assim, que esses sujeitos compartilham do pré-construído de que existem métodos 

diferenciados para se ensinar LI. 

Ao logo do curso, esses aprendizes discutiram sobre diversos tipos de métodos que 

podem auxiliar no aprendizado de LI, e, a essa altura do curso (sétimo semestre), ouvi-los 

ressoar que não existe um método ideal é realmente algo louvável, uma vez que, com essa 

atitude, eles assinalam a construção de sentido que eles atribuíram a essa temática, a esse 

objeto de ensino que foi tematizado por alguns professores ao longo de sua formação como 

professores de línguas. 

Além disso, o posicionamento de Rafael desconstrói um discurso Outro, o de que 

todos podem aprender da mesma maneira (o trecho sublinhado no turno 258 carrega esse 

indício), o de que existe uma classe homogênea (como registra o trecho em itálico da do turno 

258).  Notamos, também, que eles já pensam na necessidade de o professor de LI mesclar, 

misturar, utilizar margens de manobras para usar os diversos métodos (como ressaltou o 

posicionamento de Iris no turno 261) e refletem sobre a heterogeneidade da sala de aula 

(como vimos no discurso de Rafael: “a gente que é professor a gente sabe que na sala de aula 

a gente vai encontrar diferentes tipos de alunos”- turno 258 – Parte 3). 

Voltemos agora a nossa atenção para os pré-construídos relacionados às múltiplas 

visões sobre a Linguística Aplicada. 

Quadro 24
20

 – Mostra de Pré-construídos relacionados às múltiplas visões sobre a Linguística Aplicada 

 

Pré-construído Turnos de fala 

 185. Rafael.: éh... (Celani)...  mil novecentos e noventa preferem considerar 
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A LA é aplicação da 
Linguística 

a linguística aplicada como transdisciplinar  [...]... eu achei bem interessante esse 

parágrafo [...]ao pensar que a linguística aplicada tá tão dependente da linguística 

apenas... mas mostra que a linguística aplicada como viemos discutindo é uma 

disciplina que depende de outras disciplinas [...] 

193. Iris.: é como se fosse só aplicação INTERRUP 

195. Iris.: de outras teorias como se você não... só aplicasse né... só aplicasse 

221. Rafael.: = quando fala que a linguística aplicada pode ser caracterizada 

por  sua orientação na aplicação dos seus resultados [...]... a linguística aplicada 

ela... pelo que nós estudamos aqui tem essa preocupação em além de pesquisar... 

mas dar uma função, um retorno né para aquilo que foi... para os resultados 

encontrados em suas devidas conclusões [...] 

223. Iris.: [...] que é aquela questão que a gente já vinha discutindo né... que 

não é só linguística pura né... a linguística aplicada ela é um guarda chuva que 

abriga todas as outras é...  todas as outras áreas né... eh vai além da linguística... 

não tem coisa de separar a linguística muitas coisas assim... então ela... ... ela 

abriga tudo assim... abriga as questões que vão além da linguística mas que estão 

ligadas na linguística também 

 236. Lara.: [...]aí acho que esse ponto aqui mostra aquela questão que a 

linguística aplicada ela parte dos problemas reais né pra tentar resolver... buscar 

métodos pra solucionar isso e no final ele coloca que a LA é uma disciplina 

aberta né... é como Iris falou é como se fosse um guarda-chuva abarca muitas 

coisa  

   

O texto utilizado pelo Professor Formador 1 suscitou uma discussão interessante sobre 

a noção de aplicabilidade que a LA carregava até há algum tempo. Referimo-nos ao passado, 

pois sabemos que essa noção, atualmente, já caiu por terra (Moita Lopes, 2006). Aqui, nessa 

discussão, podemos observar que os dizeres dos sujeitos se encontram na confluência de dois 

eixos: o interdiscurso e intradiscurso. No eixo do interdiscurso, ou eixo do domínio de 

memória, encontramos o dizer preexistente, o já dito, o pré-construído que se resume à ideia 

de que a LA é aplicação da Linguística. Já no eixo do intradiscurso, ou eixo da atualidade, 

encontramos os dizeres que remetem ao fio do discurso, ao que foi redimensionado no 

momento da aula em um momento dado, nas condições dadas pelo Professor Formador 1. 

E foi ali, naquela sala de aula específica, naquela arena discursiva que esse pré-

construído foi redimensionado. Naquele instante, Rafael, Iris e Lara utilizaram um outro par 

de óculos para tratar da ideia de aplicabilidade da LA. 

Compreenderam também, e nós acreditamos que esta foi uma das coisas mais 

importantes, dado o interesse de muitos desses alunos em desenvolver estudos na área da 

Linguística, que a LA não exclui a Linguística (como apontam os relatos discursivos 

sublinhados nos turnos de fala de Rafael, Iris e Lara), mas a considera como parte integrante 

de um mosaico transdisciplinar que pode contribuir para soluções de problemas relacionados 

ao uso de linguagem. 

Muitos dos alunos dessa disciplina ficaram mexidos, perturbados a ponto de refletir 

sobre a visão que eles tinham da LA. Na última aula da disciplina, o Professor Formador 1 
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solicitou aos seus alunos que fizessem uma síntese da disciplina. Daí surgiram 

posicionamentos diversos
21

. Lara, por exemplo, diz:  

Exemplo 5 

a visão que eu tinha de linguística aplicada [...] era como se a linguística aplicada 

fosse realmente a aplicabilidade da teoria e aqui a gente vê que a linguística aplicada 

também faz teoria né? (turno 103) 

Além disso, a aluna também passou a se questionar sobre a relevância social de seus 

estudos, em sua fala, como ilustra o Exemplo 6: 

Exemplo 6 

[...]essa disciplina assim foi uma disciplina que me fez repensar sobre o meu objeto 

de pesquisa e me perguntar qual seria eh.. (turno 105) 

[...] a relevância... a responsabilidade social com a minha pesquisa [...] (turno 107) 

O dizer de Lara traz redimensionamentos, reenquadramentos de opiniões (tal como 

vimos nos Exemplos 5 e 6), ela assume que foi provocada, aqui, no espaço da disciplina, a 

refletir sobre questões referentes ao seu objeto de estudo que (o trecho sublinhado no 

Exemplo 6 configura esse dizer), como descobrimos através do Q2, tem suas bases fundadas 

nos princípios da Linguística, então, dizer que essa disciplina fez com que ela repensasse a 

relevância social de seu objeto de estudo (o trecho destacado em negrito no turno 107, do 

Exemplo 6, traz essa ideia) foi algo significativo aos nossos olhos, uma vez que apostamos no 

caráter provocativo e desobivialisador que reveste essa disciplina. 

Outros alunos acreditam que essa disciplina pode contribuir, em especial, para 

repensar seus papéis como futuros professores, como podemos notar nos dizeres de Megan e 

Iris configurados nos Exemplos 7 e 8. 

Exemplo 7 

19. Megan.: 

Parte 1 - eu acho que ela traz um questionamento, principalmente, aqui, enquanto 

futuros docentes de como vamos estar trabalhando dentro da nossa sala de aula 

porque na verdade o professor ele vai... ele já foi o tempo de ele ser só um 

reprodutor de conhecimento mas na verdade hoje a gente passa por um processo de 

conhecimento mútuo mesmo e trazer essa nova... esses novos conceitos culturais que 

vêm abrangendo aí a nossa sociedade atual pra dentro dos muros da escola [...] 

Parte 2 – [...] eu acho que a linguística aplicada ela é fundamental para isso você 

fazer essa reflexão do uso da língua de como estamos usando... é a maneira correta? 

por que não é correto? existe realmente o correto? e levar o aluno a fazer essa 

reflexão e pensar eu acho que é basicamente eh... 

No posicionamento de Megan está explícito que a LA contribuiu com 

questionamentos precisos acerca do agir do professor em salas de aulas (como notamos no 
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trecho sublinhado na Parte 1 do turno 19). Porém, o que realmente nos chama a atenção nesse 

dizer é o fato de a aluna assumir que a LA, de fato, contribuiu para que ela fizesse uma 

reflexão sobre uma de suas tarefas como futura professora de LI: pensar sobre o uso da língua 

(como observamos no trecho sublinhado da Parte 2 do turno 19).  

Exemplo 8 
 

28. Iris.: a disciplina de linguística aplicada ela desmitifica  aquela visão que a 

gente tem de linguística né? eh a gente vê que a linguística ela tem que se aproximar 

mesmo da sociedade né e a linguística aplicada se preocupa com essa aproximação e 

eh isso né eu achei muito interessante ela abre um leque assim enorme pra gente 

repensar mesmo assim tanto a linguística como o nosso papel como professor né 

a gente tem que considerar o social e tudo.... e é isso 

Iris, por sua vez, ressaltou a significância da LA para pensar tanto sobre a Linguística, 

como sobre o seu agir em sala de aula (como demonstra o seguimento em negrito no Exemplo 

8). Ainda em sua fala, rastreamos o pressuposto de que a Linguística não se preocupa, não 

trata de questões que envolvem o social (esse vestígio está registrado no Exemplo 8 no trecho 

sublinhado), mas o que chamou ainda mais a nossa atenção foi o fato de ela dizer que foi por 

meio da disciplina que ela se deu conta dessa realidade. 

Pensamos, assim, mais uma vez no papel do Professor Formador, em sua importância 

para despertar provocações, reflexões sobre um discurso enraizado referente a uma área de 

estudo que poderá contribuir para o (re)pensar do agir desses professores ao exercerem suas 

tarefas como professores de LI. 

Na sequência, apresentaremos as montagens discursivas das cenas transcritas da 

disciplina Didática da Linguagem.  

 

4.4.2 Montagens discursivas de cenas das aulas da disciplina Didática da Linguagem  

  

Na aula da disciplina Didática da Linguagem, o Professor Formador 2 dá continuidade 

a uma discussão instaurada a partir da leitura pelos alunos de tópicos do texto intitulado 

“Estudo da língua falada e aula de língua materna: uma abordagem processual da interação 

professor/alunos”, de autoria da linguista aplicada Matencio (2001), cujo propósito é 

tematizar sobre o gênero „aula‟ e os processos de interação entre professor e aluno. Aqui, 

foram reverberados dois tipos de pré-construídos: i) na escola, só se aprende o verbo to be e 

ii) O professor passa/transmite conteúdos. 

Dando prosseguimento à análise discursiva, iniciaremos com o pré-construído 

relacionado à noção de que na escola só se aprende o verbo to be.  
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Quadro 25
22

 –  Mostra de Pré-construídos relacionados à noção de que na escola só se aprende o verbo to be 
 

Pré-construído Turnos de fala 

 

 

 

 

 

 

 

Na escola, só se aprende 
o verbo to be 

137 Ricardo.: = é o que no inglês? to be não tem nem hierarquização... é SÓ 

o to be (que a gente estuda)...  

160. João.: a gente só aprende um [(verbo) 

163. Luísa.: 

Parte 1 - eu acho que no caso da/do verbo... de que os meninos dão como 

exemplo... talvez assim... éh: por não/ na língua portuguesa a gente estuda... 

um/uma continuidade só que:...  

 

Parte 2 - na questão da  língua inglesa não... na quinta série é verbo to be::... no 

primeiro ano é verbo to be ... terceiro ano termina estudando verbo to be ((o 

aluno Lucas acha engraçado o que foi dito pela colega e ri moderadamente)) 

 

Parte 3 - e o povo tá cansado entendeu?  Às vezes eu acho que os alunos se 

desinteressam por conta disso... porque: eles não conseguem ver pro/uma coisa 

mais processual uma coisa mais... 

255. Marcelo.: talvez assim... te/ po/possa haver alunos que pensam assim... 

eh/estudam o verbo to be sim um determinada/... um determinado tempo mas 

aí::::.../ por exemplo estudou o verbo to be tudo bem...  aí na frente o professor 

vai estudar por exemplo o verbo will que aí é o futuro... 

259. Marcelo.:  do verbo to be ... 

261. Marcelo.:  

Parte 1 - aí:: ... éh um aluno pode não ter entendido o que é o futuro mas ouviu 

ele falando...  ah:: ah...ah: futuro do verbo TO BE ele entendeu essa parte to be 

“aí vem verbo to be [de novo”... aí vai estudar was verbo to be também passado 

do verbo to be “aí verbo to be de novo”...  

 

Parte 2 - entendeu?... então talvez eles possa::m/ éh:... alguns... eu não tô falando 

de todos... mas possa:::... pensar só nisso que só estuda verbo to be por conta 

disso porque ele sempre tá presente é essencial 

1376. Manuela.: como eu vou dar errado nisso... e::... eu lembrei mu:ito... do 

meu ensino... do meu ensino fundamental ... porque o ensino médio meu foi 

realmente só... mais verbo to be e tal mas minha professora... 

    

Não é difícil perceber que nas posições discursivas de Ricardo, João, Luísa, Marcelo e 

Manuela está presente o pré-construído de que, na escola (e aqui eles estão se referindo 

especificamente à escola pública), só se aprende/ensina o verbo to be. Quando nos referimos 

ao ensino de LI em escola públicas, ouvimos ressoar vozes de posições discursivas diversas, 

muitos acreditam que o inglês nesse tipo específico de instituição não funciona por motivos 

relacionados à diminuição da carga horária da disciplina, falta de preparação dos professores, 

ou desinteresse dos alunos. Outros, por sua vez, levantam a bandeira do esperançar, agindo 

sempre e procurando caminhos que provem o contrário: que o inglês em escola pública 

funciona sim, desde que ajamos em conjunto (alunos, professores, pais, membros da 
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instituição de ensino, órgãos governamentais) em prol de um único objetivo: que o ensino de 

LI não seja um “faz de conta”. 

Na opinião de Cox e Assis-Perterson (2007, p. 10), “o discurso da ineficiência do 

ensino do inglês na escola pública é incessantemente entoado por um conjunto de vozes”. E o 

que vemos aqui, nesse recorte da aula, é que esses futuros professores de LI permanecem 

ecoando esse discurso que pertence a uma voz sem dono, tal como notamos nas falas de 

Ricardo: “é o que no inglês? to be não tem nem hierarquização... é SÓ o to be (que a gente 

estuda)....” (turno 137),  de João: “a gente só aprende um (verbo)” (turno 160). Já na fala de 

Marcelo, percebemos indícios de que ele tenta relativizar o uso repetido do verbo to be 

retratando, em seu dizer o que o professor ensina e como o aluno compreende o que é 

ensinado (turno 261). 

Ao discursivizarem sobre essa temática, os sujeitos ativam uma memória discursiva 

que os fazem relembrar que em seus tempos de estudos o ensino de LI tinha como foco “só” o 

verbo to be. Isso se fez por meio de todo um processo histórico de ensino e aprendizado no 

qual esses alunos se construíram e, agora, eles trazem esse discurso perpassado por uma 

ideologia, com exceção de Marcelo, que ainda não está sendo ressignificada do lugar 

discursivo e identitário de um professor de inglês em formação. 

Ainda com relação ao ensino da LI, Cox e Assis-Perterson (2008, p. 47) enfaticamente 

defendem que  

Ou a disciplina é incorporada de fato ao currículo, com carga horária suficiente para 

superar a lição do verbo To be, ou é melhor termos a coragem e a decência de não 

incluí-la, pois desfazer o estigma de fracasso é bem mais custoso do que começar do 

zero. 

Esperamos nós que esses alunos compreendam a importância de fazerem diferente, de 

não repetirem na prática o que eles acabaram repetindo em seus dizeres, esperamos que eles 

se permitam tentar descontruir muitos pré-construídos relacionados à LI e que poderão 

interferir em seu agir em sala de aulas. Desejamos que esses professores em formação tenham 

interesse em aprender a desaprender (SIFAKIS, 2014). 

Prosseguindo com a discussão, passaremos a tematizar sobre os pré-construídos 

relacionados ao trabalho tradicional do professor. 

Quadro 26
23

 – Mostra de Pré-construídos relacionados ao trabalho tradicional do professor 

Pré-construído Turnos de fala 
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O professor 
passa/transmite 
conteúdos 
 

262. João.: éh:: eu sei que no meu caso a professora:: ... às vezes ela fazia um 

esfo:rço pra passar uma coisa diferente... porque [no... no = 

569. Ricardo.: é desde o momento que ele planeja até a forma que ele passa 

isso né? 

1084. Ana Júlia.: né parece que deu control c control v... né... sem se 

interessa:r... se o aluno... tá: absorvendo...  

1344. Luísa.: se ela não consegue pegar aquele objeto de ensino dela... aquilo 

que ela passou a vida inteira estudando... será que ela não consegue transmitir 

isso de uma maneira... 

  

Neste momento, queremos dar outro enfoque discursivo para o pré-construído acima 

reverberado: o professor passa/transmite conteúdos; visto que já abordamos essa temática no 

mapeamento das respostas aos Questionários 1 e 3. Desse modo, queremos abordar 

discursivamente sobre uma suposta relação existente entre ensino e aprendizagem. 

Comecemos então com as premissas instauradas por Almeida Filho (2005) no que se 

refere a essa temática. Segundo o autor, a interação com relação aos agentes da aprendizagem 

e do ensino passou a ser valorizada a partir da década de 1990. Com isso, muitos autores 

buscaram, por meio de estudos, explicar como se dá a relação entre ensino e aprendizagem. 

Na esteira desse raciocínio, Prabhu (2003) advoga que existe uma grande disparidade 

entre os conceitos de ensino e aprendizagem, por isso, muitas das vezes, não podemos colocá-

los no mesmo patamar. Comungando das reflexões de Brumfit, Prabhu (2003, p. 84) reforça 

que ensinar é uma atividade que pode ser “planejada, conduzida com esforço deliberado, 

controlada, regulada e observada enquanto acontece”. Já a aprendizagem, por seu turno, é 

vislumbrada como algo “imprevisível, intangível” (p. 85) que jamais poderá ser mensurado. 

Nas vozes dos sujeitos destacados anteriormente (tais como a de João no turno 262 e 

Luísa no turno 1344) está pressuposta a ideia de que, se existe uma falha na aprendizagem, 

necessariamente, implica dizer que existe uma falha no ensino, pois, para esses aprendizes, os 

professores teriam o poder paranormal de transmitir, de passar o conhecimento, e o aluno, por 

sua vez, possui o poder de agir como uma esponja, capaz de absorver todo o conhecimento 

que foi transmitido (como aponta o seguimento discursivo de Ana Júlia destacado em itálico 

no turno 1084). 

Considerando que esses sujeitos estão no terceiro semestre do curso de Letras, 

acreditamos que eles ainda terão um tempo para desconstruírem esse discurso edificado. 

Confiamos que eles entenderão que o ensino e o aprendizado são dois lados da mesma moeda, 

afinal, eles estão no lugar de profissionalização, na universidade, onde eles estão sendo 

preparados não para agirem como detentores do conhecimento, mas para exercerem a função 

de mediador do processo de construção do conhecimento. 
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Na seção seguinte, apresentaremos os mapeamentos discursivos referentes à dialogia 

entre professor formador e professor em formação que, enfaticamente, saltaram aos nossos 

olhos ao observarmos as aulas das duas disciplinas.  

 

4.4.3 A dialogia entre professor formador e professor em formação 

 

O objetivo desta seção é o de apresentar cenas das aulas transcritas das duas 

disciplinas que apontem para alguns momentos de troca dialógica entre os professores 

formadores (PF-1, PF-2) e os professores em formação (alunos das disciplinas ministradas 

pelos PFs). 

Para discorrer sobre o assunto em foco, abraçamos a premissa instaurada por Kleiman 

(1998, p.41) de que “as identidades são (re)criadas na interação e, por isso, podemos dizer que 

a interação é também instrumento mediador dos processos de identificação dos sujeitos 

sociais envolvidos numa prática social”. Partindo desse princípio, mapeamos os momentos 

em que o professor formador dá condições para que os sujeitos construam sentido sobre as 

temáticas abordadas em suas aulas e, ao mesmo tempo, se (re)construam como sujeitos 

discursivos, como futuros professores de línguas, em especial de língua inglesa. 

Iniciemos, então, com os relatos transcritos da aula da disciplina Introdução à 

Linguística Aplicada, ministrada pelo Professor Formador 1 (PF-1). Diante de uma discussão 

a partir de um texto base, o professor formador lança uma pergunta provocativa para a turma, 

como ilustra o Exemplo 9: 

Exemplo 9 

133. PF-1.:[...] então a minha pergunta é a seguinte qual é a sua opinião  a respeito 

da aplicação da teoria gerativo-transformacional ao ensino de línguas... ela pode ser 

aplicada? éh... de que maneira?  éh... até que ponto? entendeu se vocês teriam 

algu/... alguma reação à esta provocação... a esta pergunta... [...] (cf. APÊNDICE – 

5/ CD ) 

Nesse instante, PF-1 procura instigar os seus alunos a refletirem sobre como poderia 

ser trabalhada a teoria advinda do gerativismo transformacional
24

 em sala de aula. Mesmo 

sabendo que a maioria de seus alunos comunga da formação discursiva dos que acreditam e 

defendem os princípios teóricos da Linguística, pois muitos deles escolheram participar de 

grupos de pesquisa nessa área de conhecimento, PF-1 abre espaço para que eles se posicionem 

                                                           
24

 O gerativismo transformacional está atrelado à ideia de Gramática Gerativa Transformacional (GGT). A 

gramática transformacional é uma teoria gramatical lançada por Noam Chomsky em 1957 que trata, sobretudo, 

do aspecto criativo da faculdade da linguagem e aborda os processos de transformação pelos quais passa o 

sintagma. 
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e defendam ou justifiquem suas tomadas de posição. Nesse instante, o aluno Rafael toma o 

turno da fala e responde: 

Exemplo 10 

152. Rafael.: mas assim eu acredito que qualquer teoria ela pode ser adaptada 

para o ensino basilar... eu acredito que a teoria de Chomsky se tivesse um trabalho 

bem específico no processo de adaptação... eu acho que seria interessante sim... mas 

eu acredito que essa adaptação também precisaria... tocAria de alguma forma nos 

princípios da teoria né... porque... eu também discordo que exista um falante ideal e 

eu acho que algumas coisas elas... alguns pontos alguns princípios da teoria 

gerativa ela poderia contribuir SIM para o aprendizado do aluno(cf. APÊNDICE – 

5/ CD) 

Ainda que saibamos, como bem pontuou a professora Drª Manuela Guilherme, da 

Universidade de Coimbra, por ocasião do XII Seminário de Linguística Aplicada e do VIII 

Seminário de Tradução, realizado na UFBA, em Novembro de 2014, que “qualquer professor 

apresenta uma visão do que seja o conhecimento e do que seja o mundo” (anotações pessoais, 

2014), esse sujeito decidiu o que ele tomaria como princípio para levar adiante em sua 

carreira como professor de línguas. Ele ouviu, no decorrer do curso, várias concepções de 

teorias que poderiam ser aproveitadas em se tratando do ensino de línguas. 

Aqui, ele dialoga com o professor formador de maneira crítica a ponto de dizer que 

mesmo que ele estude essa teoria, ele também não acredita, assim como muitos outros de seus 

colegas e professores, que exista um falante ideal, mas reforça que existem pontos da teoria 

gerativa que podem sim, e esse sim é proferido com ênfase, contribuir para o aprendizado do 

aluno. Observamos, com isso, que a identidade profissional desse professor em formação está 

tomando sua forma (como notamos no trecho em itálico no Exemplo 10 no turno 152). 

Notamos, assim, que PF-1 não diz qual teoria pode ou não ser aplicada ao ensino, mas 

ele abre as portas para que essa discussão seja executada em sala de aula, para que os alunos 

tirem suas próprias conclusões sobre essa temática. 

Ao argumentar sobre o que foi dito por Rafael no turno 152, PF-1 diz que: 

Exemplo 11 

155.  PF-1.: eu acho de fundamental importância... que você percebe muito hoje em 

dia que as pessoas que entram na universidade para um curso de letras que não sabe 

fazer análise sintática de jeito nenhum... não to falando assim que você deve ir pra 

escola pra poder trabalhar com isso... mas que você deve ter o conhecimento eu acho 

que sim.. eu acho que é fundamental... se você é um professor de língua 

portuguesa... um professor de letras... mesmo que você não vá ensinar você precisa 

saber o que é um sujeito... o que é um predicado... o que é uma oração... saber 

inclusive distinguir que tipo de oração é (cf. APÊNDICE – 05/CD) 

Percebemos, com isso, que a interação propicia um construir constante, um 

envolvimento que ultrapassa os limites da aula tradicional onde apenas o professor 
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discursiviza. Aqui há construção de sentido, há respeito para com a fala do outro, aqui se 

estabelece dialogia. 

No tocante aos relatos transcritos das aulas da disciplina Didática da Linguagem, 

selecionamos alguns turnos de fala que também procuram representar especificamente essa 

troca dialógica entre professor formador e professor em formação. Na aula ministrada por PF-

2, observamos que o ponto central da discussão girava em torno da importância do agir do 

professor em se tratando de exercer o ofício da docência. 

Aqui, PF-2 procura chamar a atenção de seus alunos para compreenderem a 

importância do gênero aula. Em um ponto da aula transcrita, quando os alunos demostraram 

atribuir pouca atenção ao que estava sendo abordado por PF-2, ele toma o turno da fala é diz:  

Exemplo 12 

“vocês tão numa atenção danada né?... lembrem-se que nós estamos [...] vivenciando 

o que aqui?... a aula... co:mo um espaço de co-CONSTRUÇÃO [...] não é mesmo?... 

co-contrução... então a pergunta é faça uma avaliação aí agora rápida... de alguns 

milésimos de segundos... e::... calibre como é que tá a sua concentração hoje aqui 

(turnos 325 e 327, 328) (cf. APÊNDICE – 4/CD) 

Mais à frente, PF-2 ressalta que: 

Exemplo 13 

663. PF-2.: não muito bom... e por isso... que temos temos dedicado {palmas} 

uma unidade de trabalho intei:ra pra:: desco/pra pensar pra desconstruir essa 

representação do que seja aula... não é? porque a aula é o  GÊnero... genUÍno... da 

docência [...] (cf. APÊNDICE – 4/CD) 

Nesses momentos registrados nos Exemplos 12 e 13, PF-2 procura demonstrar que a 

aula não funciona apenas com o discurso proferido pelo professor, mas que é necessário que 

haja uma co-participação, um engajamento discursivo de todos os que estão inseridos naquele 

espaço. A atitude de PF-2 reforça a premissa de que “o significado não é entendido como 

sendo inerente à linguagem, mas como sendo construído pelos participantes discursivos, 

agindo no mundo através da linguagem” (MOITA LOPES, 2008b, p. 248). É necessário que 

haja uma troca, uma dialogia contínua em sala de aula, pois acreditamos que é por meio da 

discursivização que o professor formador poderá rastrear os (d)efeitos de sentidos que a 

construção da aprendizagem pode propiciar, pode revelar. 

Esse ponto nos faz relembrar outra passagem igualmente interessante que demonstra o 

papel de PF-2 como formador crítico. O momento ao qual estamos nos referindo diz respeito 

a uma discussão sobre o pré-construído de que na escola só se aprende o verbo to be. Nesse 

instante, um aluno diz que esse fato não se legitimou integralmente em toda a sua trajetória 

escolar, daí ele afirma que isso ocorreu: “mais ou menos” (Marcelo, turno 242).  
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Logo, PF-2 chama a atenção dos alunos para fazerem uma autorreflexão do que está 

sendo dito por eles. Nesse momento, PF-2 opta por provocar os alunos a pensar se, com essa 

posição discursiva, eles não estão procurando repetir o discurso preexistente, um já-dito, 

como podemos observar nos trechos ressaltados em itálico no Exemplo 14. 

Exemplo 14 

248. PF-2.: oh mais ou menos já é::... uma outra coisa... então eu quero que vocês 

façam esse exercício agora por quê?... porque  a gente tem que pensa:r... ness/... nos 

efe::itos... e nos defe::itos que aquilo que a gente diz produz... produz até mesmo 

pra profissão professor... não é?... (cf. APÊNDICE – 4/CD) 

O momento aqui instaurado nos faz inferir, como bem pontua Celani (2008, p. 21), 

que  

O trabalho com a linguagem na escola é fundamental, já que é lá que se está 

preparando os indivíduos para sua atuação como cidadãos com plena capacidade de 

atualizar seu potencial intelectual e efetivo na força de trabalho e na vida social 

como indivíduos esclarecidos e eficientes. 

O tratamento discursivo atribuído a esta seção nos fez descortinar a premissa de que, 

tanto PF-1, quanto PF-2 assumiram que a dinâmica interacional da sala de aula propicia o 

papel de professor crítico, pós-moderno, isso porque ambos agem como conselheiros, 

orientadores, co-comunicadores (ALMEIDA FILHO; BARBIRATO, 2000); além disso, 

compreendemos que é realmente “através do discurso/da interação, então, que construímos os 

significados através dos quais agimos no mundo”. (MOITA LOPES, 2008b, p. 249).  

 

4.5 O tratamento discursivo das entrevistas  

 

O nosso empenho para construção desta seção se sustenta na aposta de que, aqui, 

justamente nas entrevistas, as posições discursivas dos sujeitos aparecem bem mais 

corporificadas, desenhadas, definidas. 

Com o propósito de dar início à análise das respostas advindas do trabalho com esse 

instrumento, começaremos a discussão, retratando os pré-construídos que identificamos nos 

dizeres
25

 dos sujeitos que compõem a disciplina Introdução à Linguística Aplicada. Nesse 

espaço, alguns sujeitos aproveitaram para discursivizar, de forma mais espontânea, sobre 

algumas temáticas suscitadas a partir de suas escolhas pelas imagens
26

 disponíveis. 

                                                           
25

 Os dizeres dos sujeitos da disciplina ILA, que participaram da entrevista, podem ser visualizados na 

transcrição que integra o APÊNDICE – 8 / CD. 

 
26

 Todas as imagens apresentadas aos sujeitos encontram se no ANEXO -1. 
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Nessa conjuntura, notamos que os aprendizes vozearam os seguintes pré-construídos: 

i) a universidade não prepara o aluno completamente para prática do ensino; e ii) o ensino 

de LI não funciona em escola públicas. No que diz respeito ao mapeamento do primeiro pré-

construído, rastreamos as seguintes posições discursivas: 

Exemplo 15 

22. Eliana.: 

Parte 1 - que é essa aqui ((mostra a imagem de nº 12 ))  que eu acho que é a situação 

que assim...  a gente passa por uma graduação né e aprende muita coisa mas 

quando a gente vai para (ensinar) inglês ou não ou língua portuguesa ou 

literatura... a gente fica meio que perdido 

Parte 2 - porque aqui a gente não aprende exatamente a ensinar não sei se vocês 

têm essa sensação ((dirigindo-se aos colegas)) é como se ensinar fosse algo que a 

gente tivesse que aprender sozinho através das experiências algo que eu acho que 

PF-1 falou que o professor ele é um pesquisador e 

Parte 3 - pela experiência um pouquinho de experiência que eu estou tendo assim de 

ter que ensinar é  como se eu tivesse que descobrir o tempo inteiro a melhor forma 

de ensinar como que eu vou ensinar isso então eu acho que... meio que a gente olha 

para o quadro e fica essas interrogações como é que eu vou ensinar ... eu acho que 

são questões que me envolvem como futura professora... que é pensar como ensinar 

que eu acho que é algo não se ensina na faculdade que a gente tem que aprender 

com experiência 

24. Eliana.:  ININT em relação à língua inglesa também porque... 

principalmente... quando você não se sente preparado assim pra ensinar... você se 

sente... eu não me vejo como... capacitada ainda pra dar aula de inglês porque ainda 

não me é suficiente então isso aqui também me... ((apontando para a imagem)) e eh 

isso 

26. Eliana.: não {risos} não tipo falar sobre a minha situação como futura 

professora de inglês... tipo você faz um curso ININT português e inglês e você 

chega no curso e não se sente preparada ainda é distante então é isso 

 

No dizer de Eliana, no Exemplo 15, notamos que a aprendiz já consegue refletir sobre 

algumas das questões problematizadoras que moldam e revestem o agir do professor de 

línguas (como atestam as passagens destacadas em itálico no Exemplo 15). As reflexões 

acerca do “como” ensinar preocupam-na, causam-lhe provocações, são encaradas como 

desafios, pois ela terá que descobrir sozinha, com suas próprias experiências, a melhor 

maneira de ensinar (os trechos registrados com o efeito sublinhado no turno 22 nas Partes 2 e 

3 reforçam essa ideia). 

Mas o que de fato nos chamou a atenção na fala de Eliana foi ouvi-la ressoar o 

discurso de que “aqui a gente não aprende exatamente a ensinar” (trecho em negrito da Parte 

2 do turno 22), e esse “aqui” diz respeito ao lugar onde ela está sendo formada, habilitada, 

preparada para exercer a docência, esse lugar é a universidade (como vimos no trecho em 

negrito na Parte 3 do turno 22). 
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Percebemos, então, que Eliana ecoa o pré-construído de que a universidade não 

prepara o aluno completamente para prática do ensino, o que encaramos como um indício de 

uma percepção relevante, pois, dizer que a universidade não prepara totalmente, plenamente o 

aluno para exercer sua profissão é, de certa forma, assumir que não existe aplicação de teorias 

e, sim, agenciamento delas em gestos de transposição didática que, muitas vezes, requerem 

um agir de professores “camaleões” na busca incessante de encontrar meios que nos ajudem a 

lidar com as problemáticas que poderão surgir ao exercermos a tarefa de ensinar. 

A posição discursiva de Eliana corrobora com o discurso instaurado por Miccoli 

(2011, p. 175), uma vez que, para a linguista aplicada, 

não há curso de formação [...] que possa ensinar alguém a melhor maneira de 

ensinar. Esse é um ofício que se aperfeiçoa na medida do investimento de um 

professor naquilo que faz [...]. O ensino, propriamente, acontecerá no local de 

trabalho. Por isso é importante levar a sério os estudos nos anos de formação ou 

educação continuada. Neles, o estudante será apresentado a teorias e a oportunidades 

de compreender conceitos e processos bem como de desenvolver habilidades 

importantes para o exercício profissional. 

A futura professora, apesar de estar concluindo seu curso, afirma que ainda se sente 

despreparada, incapacitada para exercer tamanha tarefa, ensinar LI (cf. turno 24 do Exemplo 

15). Apesar de assumir que já tem um “pouquinho de experiência” (turno 22, Parte 3), o que 

pode ser visto como algo preocupante, pois percebemos que lhe falta coragem, talvez, para 

enfrentar seus medos e trilhar os caminhos de sua futura profissão. 

Nas palavras de Oliveira (2009), é preciso ter coragem para ensinar, pois assim o 

futuro professor encontrará o combustível que o conduzirá ao desenvolvimento de sua 

autonomia, assim ele aprenderá a caminhar com suas próprias pernas, a desenvolver suas 

próprias teorias, procurando sempre preencher as lacunas, as brechas que foram construídas 

durante seu período de graduação, ou até mesmo as que já estavam lá e não sabíamos 

conscientemente de suas existências. 

Ainda sobre a temática, Rafael pondera que:  

Exemplo 16 

38. Rafael.: essa figura me chamou bastante atenção ((mostra a imagem de nº 

11)) [...]eu percebo que a formação do professor às vezes ela fica assim aquém 

porque o professor... porque nós ao entendermos o que um professor de língua 

estrangeira ele precisa eh... o que ele precisa ser como ele precisa desempenhar o 

trabalho dele a gente vê que a formação ela fica aquém sim em função da demanda 

do professor de língua estrangeira não somente inglês mas de outros idiomas 

também ele enfrenta né... eu acho que é isso. 

O dizer de Rafael nos faz relembrar as enfáticas palavras de Leffa (2001, p. 17) ao 

dizer que “a formação de um professor de línguas estrangeiras, competente, crítico e 
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comprometido com a educação é uma tarefa extremamente complexa, difícil de ser 

completada num curso de graduação”. 

Notamos que Rafael já tem noção dessa complexidade, pois ele assegura que só 

entendeu que a formação do professor fica, às vezes, aquém da universidade, a partir do 

momento em que ele se deu conta da importância do trabalho do professor de LI e, como ele 

já precisa desempenhar esse papel, ele vivencia as demandas de um professor de língua 

estrangeira, o que se lê nos trechos em itálico que compõem o Exemplo 16. 

No segundo questionário discursivo (Q-2), Rafael ressaltou que tem experiência com o 

ensino de LI, o que nos permite dizer que essa experiência pode tê-lo ajudado a perceber a 

importância de seu papel. Acreditamos, então, que ele se tenha dado conta de que lá fora a 

prática exige muito mais do que ele tem aprendido na universidade, exige que ele crie 

margens de manobras para lidar com o inesperado que a sala de aula muitas vezes propicia.  

 Passemos agora a discutir sobre o pré-construído relativo ao ensino de LI em escolas 

públicas. Vamos iniciar apresentando o dizer de Rita: 

Exemplo 17 

28. Rita.: 

Parte 1 - essa imagem aqui me chamou atenção video games ensinando inglês 

melhor que as escolas brasileiras desde mil novecentos e oitenta((mostra imagem de 

nº 6)) [...]que essa imagem na verdade quer mostrar é que as escolas não valorizam o 

ensino de inglês  as escolas públicas mais especificamente... por que? porque a 

disciplina de inglês é tida como uma disciplina eh...  não sei se esse é o termo 

certo... de apoio 

Parte 2 - uma disciplina que quando eu estudava ela não reprovava sozinha... se 

você perder nessa disciplina e se você passar em todas as outras é como se você 

tivesse sido aprovado durante todo o ano e é essa desvalorização que deixa a 

mente dos alunos fechada para o que seria mesmo o inglês qual é o bene... quais 

seriam os benefícios de aprender eh de aprender a língua inglesa atualmente 

nos dias de hoje... 

 

Na fala de Rita está pressuposta a ideia de que o tratamento atribuído à disciplina 

Língua Inglesa nas escolas públicas é o que contribui para o não entendimento dos alunos da 

significância de se aprender essa língua nos dias atuais (como presentifica a passagem em 

negrito da Parte 2 do turno 28). Tratamento este que encara a LI como disciplina de apoio, 

além disso, não reprova; pelo menos na época em que ele estudou essa era uma prática 

comum (como está ilustrado nos trechos em itálico no Exemplo 17). 

O dizer de Rita está perpassado por uma história, por uma ideologia. É um discurso 

dominante que é vozeado novamente aqui, nesse espaço da entrevista, é algo que ela 

presenciou, conviveu, mas que agora já produz outro efeito de sentido, pois esse discurso 
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aparece com outra vestimenta. Notamos, assim, que existe um não-dito aqui, pois, nesse 

momento da graduação, ela percebe que os professores de LI, principalmente o das escolas 

públicas, poderiam versar, discutir, orientar seus alunos sobre a importância que essa língua 

possui nos dias de hoje, em um mundo globalizado. 

Poderíamos dizer que esse discurso não é novo, claro, pois há muito se ouve ressoar a 

ideia de que o ensino de LI em escolas públicas não funciona porque é tratado como um “faz 

de conta”, como “um tapa buraco” e isso vem carregado de desculpas diversas: falta de 

preparação do professor,  professores habilitados em outras disciplinas que dão aulas de LI; 

baixa carga horária; desinteresse por parte dos alunos, enfim, uma infinidade de justificativas 

que, na verdade, não justificam, apenas mascaram a situação. 

Porém, na fala de Rita, notamos reenquadramentos posição discursiva, pois apesar de 

ela reproduzir esse discurso: o ensino de LI não funciona em escolas públicas, ela já dá 

indícios de ampliação de seu olhar sobre essa problemática, ela acredita que, se o aluno 

soubesse a importância de se aprender LI, talvez sua mente abrisse mais, despertando o 

interesse, o que faz diferença, uma vez que esse aprendizado teria um sentido. Reconhecemos 

que a solução dessa problemática não é tão simples assim, mas acreditamos que a postura 

crítica dessa futura professora será muito bem vinda tanto no contexto de ensino público de 

LI, como no privado. 

Vejamos, então, o que Lara e Rafael dizem sobre essa temática: 

Exemplo 18 

32. Lara.: 

Parte 1 -  eu só diria que  a desvalorização não ocorre só na escola pública mas 

na privada também eu acho que assim a privada ela pode ter... ser mais rigorosa 

em questão de quantidades de aula de ter um professor mais qualificado para aquilo 

mas o sistema é o mesmo sabe?... o inglês tá ali provavelmente focado no vestibular 

você aprende estrutura e mesmo assim eh... eu falo assim da escola privada pela 

experiência que eu tenho e mesmo assim o aluno não percebe que aquela disciplina é 

importante sabe? como português e matemática 

Parte 2 - eu tinha visão de que o inglês era tipo uma disciplina de artes era tipo 

mais pra recreação tinha mú:sica.. [...]mas você não entende que a língua é 

importante para o seu desenvolvimento cognitivo você não entende que a língua 

inglesa ela está nesse espaço... nessa sociedade de formação que nós estamos 

inseridos você entende que ali é só pra complementar o seu currículo mesmo sabe? 

só uma obrigação mesmo você não entende que aquilo é importante ((tematizando 

sobre a imagem de nº 6)) 

 

Exemplo 19 
 

33. Rafael.: e isso aí é verdade [...] assim “você vai ser professor de inglês mas 

você não reprova e você... as aulas de inglês são mais para os alunos brincar 

ININT então assim é tudo que Lara disse... você tá ali para fazer um momento de 

lazer para os alunos e não um momento de conhecimento e isso é bem triste né e 
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frustrante mas infelizmente é a realidade de muitas escolas eu não diria todas mas de 

muitas delas ((tematizando sobre a imagem de nº 6)) 

Descortinamos algo bastante curioso na fala de Lara, no Exemplo 18, quando a aluna 

afirma que “a desvalorização não ocorre só na escola pública, mas na privada também” 

(trecho em negrito na Parte 1 do turno 32). A materialidade linguística discursiva emanada 

demonstra a tentativa, por parte da aluna, de desmistificar o pré-construído de que “só” nas 

escolas públicas o ensino de LI é desvalorizado. Para a estudante, apesar de as escolas 

particulares terem professores “mais” qualificados, o sistema é o mesmo, ou seja, foca-se 

apenas na preparação desse aluno para o vestibular, para aprender a estrutura da língua e 

esquece-se de trabalhar a comunicação, a relevância política e social que essa língua tem ao 

redor do mundo. Em se tratando do ensino de LI, Paiva (2009, p. 32-33) advoga que 

[...] a língua deve ser ensinada em toda a sua complexidade comunicativa, sem 

restringir seu estudo a uma tecnologia (leitura) ou a aspectos apenas formais 

(gramática). A língua deve fazer sentido para o aprendiz em vez de ser apenas um 

conjunto de estruturas gramaticais. 

Tanto no posicionamento discursivo de Lara, no Exemplo 18, quanto no de Rafael, no 

Exemplo 19, notamos que a LI é vislumbrada, nesses espaços (públicos e particulares), como 

uma disciplina de “recreação”, como uma “disciplina de artes”, ouvia-se música, mas não se 

contextualizava o aprendizado, era um “momento de lazer”, mas não envolvia conhecimento 

o que é a realidade de muitas escolas, segundo Rafael (como apontam os trechos em itálico 

que compõem os Exemplos 18 e 19). 

Mas o que queremos destacar nesses dois dizeres é o fato de esses aprendizes 

compreenderem que o ensino de LI precisa ser contextualizado em ambos os espaços, 

notamos que eles acreditam que é indispensável que o professor argumente sobre o porquê de 

seus alunos estarem aprendendo aquele idioma, é necessário abordar sua importância para o 

dias atuais (as passagens sublinhadas nos Exemplos 18 e 19 retomam esse discurso) isso 

implica tratar também das questões políticas e hegemônicas que podem envolver esse 

aprendizado, e a sala de aula é o cenário adequado para essas discussões. 

Vejamos, na sequência, os relatos discursivos
27

 reverberados pelos sujeitos da 

disciplina Didática da Linguagem, juntamente com as suas respectivas análises. Ao fazermos 

o mapeamento desse instrumento, rastreamos dois tipos de pré-construídos: i) o inglês é 

expressão cultural dos EUA ou Inglaterra e  ii) o professor que faz uso apenas do quadro e 

livro é tradicional. 

                                                           
27

 Os dizeres dos sujeitos da disciplina DL, que participaram da entrevista, podem ser visualizados na transcrição 

organizada no APÊNDICE – 7 / CD. 
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Comecemos, então, com o rastreamento das posições discursivas dos sujeitos quanto 

ao pré-construído relacionado ao imperialismo da LI. Cumpre salientar que esse pré-

construído também foi mapeado nas análises dos Questionários 1 e 3, mas, aqui, nas 

entrevistas, ele volta com mais força, ele é moldado por discursos múltiplos, uma vez que 

percebemos indícios de desconstruções bem como de estabilizações discursivas de alguns 

aprendizes. 

Como indício de desconstrução, temos aí as vozes de Mário e Ricardo configurados 

nos Exemplos 20 e 21.  

Exemplo 20 

65. Mário.: 

Parte 1 - (mostra as imagens de nº 6 e 3) [...] é... dos Estados Unidos... eh 

Austrália... eh ...  Inglaterra dos países eh mais ricos que falam inglês que têm o 

inglês como língua  eh... MÃE... éh... e essa é uma questão que a gente tem que 

pensar como professor porque a gente... o fato de a gente ter escolhido ensinar inglês 

e ter... estar  em um curso que a gente tá aprendendo ser professor de inglês... 

 

Parte 2 - eh... também diz algo sobre ...sobre essa manutenção da ordem ... se 

agente tá... vai pra escola pública.... assim por... assim por (definição)  ou por... 

porque a gente tá sendo formado pra sermos professores de escola pública 

primordialmente e se agente tá indo pra lá pra ensinar inglês de certa forma a 

gente pode tá sendo mais uma forma de.... mais um agente dessa manutenção 

da ordem... de pensar que eh... a língua inglesa é superior de certa forma pois 

os países que falam ININT superiores ou são eh... (essa) hegemonia em várias 

áreas do... do... da sociedade 
 

Parte 3 - então eu acho que são duas questões que é importante pra gente ter sempre 

em mente na nossa formação... na nossa atuação e também ainda como aluno aqui 

na... no curso de graduação e também essas questões também acontecem aqui entre 

nós tanto na sala de aula como com outros colegas e... é isso 

 

Exemplo 21 
 

91. Ricardo.: ok é::: ININT eu escolhi essa imagem (mostra a imagem de nº 3) 

[...] o inglês hoje ele transcende qualquer país ou qualquer cultura assim o inglês não 

pertence mais aos Estados Unidos ou a Inglaterra o inglês já passou disso o inglês é 

uma língua mundial e:: conhecimento de inglês lhe permite... na verdade mudar seu 

ponto de vista a respeito das coisas você pode ter uma troca cultural muito grande 

com o inglês você pode se comunicar com qualquer país do mundo se você souber 

inglês então essa riqueza cultural que o inglês lhe oferece é uma coisa que 

responde a questão porque aprender inglês... né então INTERRUP 

Aqui, nos Exemplo 20 e 21, notamos que esses sujeitos começam a refletir sobre o 

papel político do professor de LI (como ilustram as passagens em negrito nos exemplos 20 e 

21), aqui, eles passam a desnaturalizar o pré-construído de que o inglês é expressão cultural 

dos EUA ou Inglaterra. No dizer de Mário, encontramos vestígios que nos conduzem a 

entender que esse aprendiz já reflete criticamente sobre as questões hegemônicas, ou seja, 

sobre a noção de supremacia econômica, política e cultural que estão por trás do crescimento 
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da LI. Assim, ele demonstra uma preocupação em ser “mais um agente dessa manutenção da 

ordem” em se tratando dos aspectos hegemônicos que podem revestir a LI. 

Notamos também que esse futuro professor reconhece que ele está sendo formado para 

atuar, principalmente, em escolas públicas (como atesta o trecho em itálico da Parte 2 do 

turno 65), o que já pode ser visto como algo positivo, pois ele acredita que essas discussões 

devem ser instauradas nesse espaço  (escola pública), assim como na graduação. Confiamos 

que esse futuro professor abraçará a seguinte premissa defendida por Rajagopalan (2011, p. 

61) 

Cabe a todos nós, engajados em divulgar o idioma inglês mundo afora, procurar 

saber um pouco mais sobre as condições históricas do surgimento do inglês como a 

língua de globalização e as implicações políticas e ideológicas da difusão dessa 

língua. 

Na voz de Ricardo, a LI não tem mais um dono, não pertence a uma única nação, mas 

sim ao mundo. Para o aluno, o “conhecimento de inglês lhe permite, na verdade, mudar seu 

ponto de vista a respeito das coisas, você pode ter uma troca cultural muito grande com o 

inglês, você pode se comunicar com qualquer país do mundo”. Assim, percebemos que esse 

futuro professor construiu argumentos discursivos que justificam o porquê de se aprender LI. 

Percebemos que ele encara o aprendizado de LI como algo essencial, necessário para se 

comunicar no mundo atual. Além de Ricardo, outros aprendizes comentam sobre essa noção, 

como demonstram as passagens em itálico nos trechos que compõem o Exemplo 22.   

Exemplo 22 

107. Ricardo.: [...] não acho que seja uma obrigação mas eu acho que permite 

uma riqueza cultural maior entendeu? ((tematizando ainda sobre a imagem de nº 2)) 

 

171. Paulo.: eh assim eu acho que essa questão que você falou ((se referindo a 

Luísa))... eu acho que passa de uma questão de ser uma cultura melhor  para uma 

questão de necessidade... porque assim quando eu digo que o inglês é melhor do que 

o português ou a cultura dos Estados Unidos é melhor que a minha EH isso... isso é 

aquela velha história repetida  que uma cultura é melhor que a outra... eu acho que 

não é essa questão... eu acho que é a necessidade do uso da língua... porque assim a 

gente tem que encarar a realidade e tem que enxergar o que está acontecendo 

mesmo... a gente olha tá acontecendo inglês... tá aí... a gente tem que aprender...  

((discutindo sobre a imagem de nº 3)) 

 

190. Sara.: básico... mas eu acredito que o inglês ele tá aí... quem não  conseguir 

aprender estudar se esforçar eu acho que vai ter mais dificuldade independente da 

importância dos Estados Unidos mas a importância do inglês em si... o que o inglês 

significa hoje né independente do país independente de quem fala ou de quem deixa 

de falar... então é isso ((Sara escolheu a imagem de nº 11)) 

 

204. Amélia.: importante por causa dessa globalização né ((Amélia escolheu a 

imagem de nº 3)) 

Toda essa discussão desenhada no Exemplo 22 nos deu margem para interpretar que 

as posições discursivas desses sujeitos, suas identidades de futuros professores de línguas, em 
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especial de LI, estão se construindo em meio às práticas discursivas, dado que eles assumem 

posições (como registrada em negrito no turno 107), argumentam (como faz Sara no turno 

190), contra-argumentam (como aponta o discurso de Paulo destacado em itálico no turno 

171) e defendem seus ideais (como vimos no trecho em negrito no turno 204). Mas o que 

realmente nos instiga é o fato de esses sujeitos não mais reverberarem o discurso de que a 

língua inglesa tem apenas um povo, uma nação, eles já descontruíram, desmitificaram essa 

versão e estão ressoando (novas) versões desse pré-construído, porém, de uma maneira mais 

crítica. 

Já nos posicionamentos discursivos de Ana Gabriela e Diego, registrados no Exemplo 

23, notamos que eles trazem à tona um discurso outro, vejamos então: 

Exemplo 23 

125. Ana Gabriela.: ((escolheu a imagem de nº 5)) é a América tá ININT tá 

dominando tudo e tipo eh... como a língua deles é o inglês  então isso acaba como 

que a gente... faça com que a gente meio que se adaptar a essa nova cultura e por 

isso a importância do inglês... por que assim não tem outra forma pra você se 

comunicar você vai ter que perceber... eu não sei explicar assim mais 

 

153. Diego.: eu escolhi essa imagem ((mostra imagem de nº 3)) porque na minha 

concepção eu acho que o Brasil hoje precisa de uma segunda língua... no caso da 

língua inglesa 

 

155. Diego.: {risos} pra desenvolver porque a maioria dos países desenvolvidos 

do mundo têm uma segunda língua os que não são inglês têm a segunda língua que é  

inglês por exemplo na China por exemplo que dedica muito ao estudo da língua 

inglesa desde crianças assim ham... eles já têm uma carga ININT só da língua 

inglesa ah todo mundo aprender  a língua inglesa 

Ana Gabriela acredita que a importância do inglês se resume à necessidade de 

acompanharmos o desenvolvimento da potência mundial, que está “dominando tudo”: os 

Estados Unidos. Para Diego, o Brasil precisa adotar a língua inglesa como segunda língua 

para se desenvolver. Diego demonstra acreditar, por meio de seu posicionamento, que o Brasil 

é um país monolíngue,  o que assegura que o aprendiz ainda não atentou para o fato de que 

existem 185 línguas em nosso próprio país.  

Pensando em tudo que foi dito por esses aprendizes, fomos tomados por uma 

preocupação tamanha a ponto de nos questionarmos sobre o agir desses futuros professores 

em salas de aulas, uma vez que consideramos, como atesta Rajagopalan (2011, p. 63), que “o 

encanto exagerado, não equilibrado por boa dose de realismo e praticidade, corre o risco de 

gerar uma espécie de alienação e distanciamento das pessoas em relação a outras prioridades, 

por exemplo, os interesses nacionais”. 

Os interesses nacionais, nas posições discursivas desses professores em formação, 

tomaram rumos lamentáveis visto que esses graduandos ainda não se deram conta da 
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importância de valorizar a sua própria cultura, não refletiram sobre a necessidade de se 

desnaturalizar essa ideia de cultura dominante (as passagens ressaltadas em itálico nos turnos 

que compõem o exemplo 23 corroboram para essa interpretação). Notamos, assim, que Ana 

Gabriela e Diego vozeiam um discurso que já foi construído antes mesmo da graduação, 

temos o já-dito, o pré-construído que reaparece por meio de uma memória discursiva que nos 

faz compreender que alguns discursos cristalizados que envolvem o ensino de LI ainda não 

são pensadas, repensadas criticamente por esses alunos. 

Ainda dentro dessa discussão, João e Luísa procuram contra-argumentar sobre as 

posições discursivas de Ana Gabriela e Diego. Nessa direção, os aprendizes reverberam os 

seguintes dizeres.  

Exemplo 24 
 

164. Luísa.: ah então se eles vierem pra cá eles também têm que saber a língua 

portuguesa... ... porque assim eu fiz esse comentário porque assim... infelizmente 

muitas pessoas que estudam a língua inglesa ou até outras línguas têm... têm uma... 

não se isso é ruim ou se isso é bom... mas de considerar aquela cultura como sendo 

superior à cultura brasileira e isso eu acho ridículo ((tematizando ainda sobre a 

imagem de nº 3 )) 

 

182. João.: não eu só queria concordar com Luísa... eu acho que a valorização de 

um país não se dá na valorização da língua de outro...mas sim na valorização da 

língua dele na valorização da cultura dele na valorização dele... eu valorizo meu 

país me valorizando... valorizando a minha nação eh como todos disseram há uma 

necessidade sim de aprender inglês seria hipócrita da minha parte eu querendo ser  

professor de inglês dizer que não há... mas eh a gente não pode dizer que o Brasil... 

que o Brasil vai ser valorizado daqui pra dois mil e vinte se o Brasil aprender inglês 

o Brasil vai se tornar os Estados Unidos ((tematizando ainda sobre a imagem de nº 

3)) 
 

Nesse instante, esses alunos acharam conveniente salientar que antes de valorizar a 

cultura do outro, precisamos valorizar a nossa (os trechos destacados em itálico nos dizeres de 

João e Luísa no Exemplo 24 ilustram essa interpretação), o que contemplamos com bons 

olhos, pois percebemos que João e Luísa não comungam dos princípios de alguns professores 

que são vistos, muito embora, como alienados, que endeusam e veneram a cultura do outro 

em detrimento da própria. 

Passemos, agora, a tematizar sobre o último pré-construído dessa seção, qual seja: o 

professor que faz uso apenas do quadro e livro é tradicional. Comecemos, então com a 

sequência dos dizeres que desse já-dito. 

 

Exemplo 25 

61. Mário.: então eu escolhi essas duas imagens a de video games que ensina 

inglês melhor que as escolas brasileiras desde de mil novecentos e oitenta e essa do I 

want you speak english ((mostrando as imagens 6 e 2)) [...] a razão porque eu 
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escolhi essa do video game é porque eu também me identifico com Marcelo... eh eu 

aprendi bastante inglês a partir de video games e também pela questão da dedução e 

também tem a questão de recompensa... você entender certo enunciado no video 

game pode te ajudar a... a avançar no jogo... então sempre que você vê algo que você 

não conhece você vai atrás porque você quer continuar jogando o jogo e  quer se 

divertir eu acho um sistema bem interessante que pode ser usado na sala de aula éh 

pelo professor mesmo 

 
70. Ricardo.:  [...] o que cabe a cada professor pensar é COMO e PORQUÊ 

essa interatividade no video game eh.... chama tanto atenção e como é que eu posso 

transpor isso pra sala de aula como que eu posso trazer elementos de um... de um  

sistema que influencia a... a... aos jovens eh estudar buscar mais conhecimento do 

inglês como eu posso transpor isso pra sala durante aula... como eu posso trazer o 

que não é uma questão fácil por que como Mário falou nós estamos condicionados... 

nós estamos sendo e estudando para sermos professores de escola pública e não é em 

todas as escolas que nós vamos ter o aparato necessário para fazer alguma coisa 

diferente... [...] ((Ricardo escolheu as imagens de nº 6 e 2)). 

 

148. Júlia.: (bom) [...] acho que o video game eh com musicas com outros jogos... 

vi:deos filme é um mecanismo real pra ensinar inglês ((Julia escolheu as imagens 4 

e 6)) 

 
194. Bárbara.: principalmente música e eu acho que seria uma boa maneira de se 

não um tipo de metodologia para ensinar os alunos... aprender inglês não só aquela 

parte gramatical assim que alguns alunos acham muito chato assim... só que eh 

utilizar mú::sicas eh coisas mais assim que não vai deixar os alunos tediosos assim 

 
198. Mário.: eu queria [...] numa forma se possível de mostrar essa relação entre 

língua e cultura para os nossos alunos para eles perceberem que o inglês que eles 

aprendem na escola gramatical e tradicional ele pode ser usados em diferentes 

formas  fora da escola em músicas video games e em outros produtos [...] 

((tematizando sobre a imagem de nº 3)) 

 
 

Os relatos discursivos apreendidos no Exemplo 25 contribuiram para que 

compreendêssemos que esses aprendizes acreditam na eficácia de jogos, músicas, filmes, 

videos para o aprendizado contextualizado da LI (como registram os trechos destacados em 

itálico). Desta maneira, por meio de um não dito, encontramos vestígios de que esses 

aprendizes consideram o pré-construído de que o professor de que faz uso apenas do quadro e 

livro é tradicional. Percebemos, com isso, que as práticas multimodais
28

 parecem 

convidativas e produtivas para se explorar o aprendizado de LI. 

Para Castells (1999a), a informação é vista atualmente como a nova matéria-prima da 

sociedade contemporânea, o que propicia e reforça “espaços de interação e de expressão” 

(ELUF, 2008, p. 4). E é mediante tal enfoque que:  

surge a necessidade de mudanças nos paradigmas pedagógicos, pois assim, as 

relações no processo de ensino e aprendizagem não podem se limitar a modelos 

tradicionais; ao contrário, os educadores devem buscar se integrar cada vez mais às 

novas práticas pedagógicas emergentes, a fim de contemplar toda essa 

multiplicidade: (PASSOS; SILVA, 2013, p. 262) 

                                                           
28

 Multimodal, aqui, é tomado como um conjunto organizado e regularizado de recursos, utilizados para a 

construção de sentido. (JEWITT; KRESS, 2003). 
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Ainda segundo Castells (1999a), não há sequer um único país ou comunidade que não 

seja afetado direta ou indiretamente pelas crescentes mudanças impostas pelas novas 

tecnologias no mundo em que vivemos. Para o autor, se uma comunidade estiver fora do 

movimento global, ela estará consequentemente excluída da sociedade. Nos movimentos 

discursivos dos alunos apresentados anteriormente, verificamos uma forma de aceitação, de 

inclusão na/das mudanças advindas do uso de recursos audiovisuais como auxílio 

metodológico para o ensino de LI. 

Na fala de Ricardo, por exemplo, notamos certa criticidade quando o futuro professor 

assegura “que cabe a cada professor pensar é COMO e PORQUÊ essa interatividade no 

video game eh.... chama tanto atenção e como é que eu posso transpor isso pra sala de aula”, 

acreditamos que são perguntas como essas que farão o agir do professor em sala ter um 

sentido, ter uma finalidade. 

Em acréscimo a sua linha de raciocínio, Ricardo ainda salienta que “não é em todas as 

escolas que nós vamos ter o aparato necessário para fazer alguma coisa diferente [...]” (turno 

70).  O argumento de Ricardo se refere, via de regra, ao ensino em escolas públicas, o que 

merece uma atenção redobrada, uma vez que o uso de recursos diversos, por si só, em 

qualquer ambiente de ensino, não tornará o aprendizado mais eficaz. Para que isso aconteça é 

necessário e indispensável que saibamos utilizar toda essa riqueza de aparatos tecnológicos 

em prol de um aprendizado contextualizado, atrativo, convidativo, produtivo. Por isso, é 

primordial que o professor descubra caminhos para explorar essas novas práticas emergentes, 

pensando sempre que elas podem ser usadas a favor de um aprendizado prazeroso e eficaz. 

Na perspectiva de Lima (2012), o uso de filmes e desenhos pode ser um caminho 

efetivo para introduzir tópicos culturais nas aulas de LI, uma vez que os estudantes da 

modernidade recente parecem preferir o ensino audiovisual ao ensino por meio apenas de CDs 

ou fotos. O dizer de Mário reforça ainda mais essa perspectiva, pois, o aluno acredita que, por 

meio de músicas, video games e outros, pode-se trabalhar com as questões que envolvem 

língua e cultura, como também com as questões relacionadas ao uso da língua. 

No que se refere às práticas de uso exclusivo de video games para o aprendizado de 

LI, autoridade nesses estudos, James Paul Gee (2007), argumenta que os bons video games 

podem incorporar bons princípios de aprendizagem. Na visão do estudioso, em um bom jogo, 

palavras e ações são todas colocadas no contexto de uma relação interativa entre o jogador e o 

mundo. Assim, também, as escolas, os textos, os livros, precisam ser colocados em contextos 

de interação. 
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Com base nos fundamentos expostos aqui, queremos ressaltar que, como professores 

de línguas e pesquisadores em ação, acreditamos que a inserção de recursos tecnológicos 

diversos no ensino de línguas traz um repensar acerca das metodologias de ensino, uma vez 

que a aprendizagem de uma língua vai muito além de ouvir, falar, entender e ler. 

Chegamos, então, a um dos momentos mais significativos deste estudo, tendo em vista 

que todo o caminho percorrido até aqui (análise discursiva dos três instrumentos de pesquisa) 

corroborou para a realização deste último movimento de análise: a triangulação dos dados. 

Passemos, então, à seção 4.6, cujo objetivo é apresentar o entrecruzamento dos dados de 

nosso estudo. 

 

4.6 Entrecruzamento de dados provenientes dos diferentes instrumentos de pesquisa 

 

Nesta seção, empenhamo-nos em apresentar a triangulação dos dados gerados pelos 

instrumentos de pesquisa: questionários discursivos, transcrições de aulas
 
e entrevistas. 

Enfatizamos aqui, e isso é preciso, que apostamos no entrecruzamento de dados 

porque acreditamos que esse processo seria essencial e, nessa medida, indispensável para a 

realização de um mapeamento mais seguro e substancial de pré-construídos. Além disso, 

conseguiríamos capturar a identidade linguística dos sujeitos em sua movência, considerando 

diferentes momentos de um semestre letivo. 

 Partindo dessa aposta, apresentaremos as montagens das redes com as posições 

discursivas dos sujeitos que possibilitaram este entrecruzar. Para tanto, iremos mostrar o 

entrecruzamento dos dizeres de quatro sujeitos da disciplina Introdução à Linguística 

Aplicada e oito sujeitos que compõem a disciplina Didática da Linguagem. Uma amostragem 

que nos pareceu suficientemente significativa para essa etapa da análise. 

Faz-se necessário frisarmos ainda que os entrecruzamentos dos dados nas duas 

disciplinas, em algumas posições discursivas, não registram sempre dados provindos das 

transcrições das aulas, isso porque, embora o sujeito tenha participado da aula: i) as 

circunstâncias do momento, muitas vezes, não propiciaram o vozeamento de pré-construídos; 

ou, até mesmo, ii) faltou o seu engajamento discursivo na aula. 

Desse modo, procuramos projetar, por meio de montagens discursivas extraídas dos 

três instrumentos de pesquisa, as redes de pré-construídos que os dizeres dos sujeitos nos 

permitiram arquitetar ao longo de todo o processo de pesquisa. 
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Neste momento, queremos reforçar a premissa de que os instrumentos agenciados no 

desenvolvimento da pesquisa foram trabalhados em uma ordem cronológica, tal como 

representa a figura abaixo: 

 

Figura 7 - Ordem de agenciamento dos instrumentos de pesquisa 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

  

Decidimos, então, que a apresentação dos dizeres nas redes respeitaria essa ordem 

cronológica em que foram agenciados, a fim de demonstrar as desconstruções ou 

estabilizações dos pré-construídos destacados em cada análise das redes dos dizeres dos 

sujeitos. Para darmos início a essa tarefa, apresentaremos as tabelas que ilustram os 

entrecruzamentos dos dados advindos dos dizeres dos sujeitos que compõem a disciplina 

Introdução à Linguística Aplicada. 

Como ponto de partida, analisaremos os dizeres de Eliana. 

 

 

Tabela 1 – Montagem de rede: dizer de Eliana 

 

 

NOME 

FICTÍCIO 

DO 

SUJEITO 

 

 

QUESTIONÁRIO 1 

 

 

QUESTIONÁRIO 3 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

Na minha opinião o professor 

de língua inglesa tem o dever 

de apresentar essa língua ao 

aluno de forma estratégica, 

mostrando que essa língua 

O professor de língua inglesa tem a 

tarefa de apresentar essa língua ao 

aluno, despertar a curiosidade e vontade 

de aprendê-la, pois o inglês está muito 

presente na nossa sociedade e o 

56. Eliana.: [...] eu não 

quero ser aquela professora que 

está ali na sala só pra cumprir 

tabela né só pelo (salário) que 

não se importa com o 

1º Aplicação do Questionário 1 

2º Vivência em campo com gravações de aulas  

3º Aplicação do Questionário 2 

4º Aplicação do Questionário 3  

5º Realização das Entrevistas 
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Eliana 

tão presente no nosso 

cotidiano pode ser 

compreendida por nós 

brasileiros. 

professor deve trazer e usar esse inglês 

do cotidiano do aluno para a sala de 

aula. Vejo o inglês como um meio 

para se enquadrar e ter acesso a 

globalização, a outra cultura, assim o 

professor de LI tem um papel muito 

importante. 

aprendizado dos alunos que não 

tá nem aí com as diferenças 

que existem na sala com... com 

o tempo né de cada aluno e... 

deixa eu ver... ... não quero ser... 

é mais ou menos isso ININT 

Fonte: Elaborada pela autora 

Nota: Todas as tabelas desta Seção foram elaboradas pela autora 

 

No dizer de Eliana, percebemos que ela procura desconstruir o pré-construído de que 

aprender inglês é um dever/obrigação, mas, pode ser visto como uma necessidade (o não-dito 

extraído dos trechos destacados na coluna Questionário 3 abriu margens para elaboração 

dessa hipótese de leitura), uma vez que as escolhas lexicais utilizadas por Eliana, tais como: 

apresentar, despertar nos remetem a uma memória discursiva relacionada ao modo como o 

professor pode agir em sala de aula: apresentando a língua, dizendo da importância de se 

aprender uma língua que está “tão presente no nosso cotidiano” (trecho destacado em itálico 

na coluna Questionário 1), discursivizando sobre a chance de inclusão em um mundo 

globalizado onde a língua da comunicação é o inglês. 

Na posição discursiva da aluna rastreamos indícios de uma reflexão plausível sobre o 

ensino de LI desde sua resposta ao Q1 (como mostra o trecho destacado em itálico na coluna 

Questionário 1) e os desenhos dos redimensionamentos que Eliana fez dos princípios da LA 

aparecem tanto no Q3, pois notamos um crescimento reconhecível do poder de argumentação 

da aluna ao redefinir as tarefas do professor de LI, assim como na entrevista, quando 

comtemplamos o fato de essa aluna perceber a relevância de o professor olhar para as 

diferenças, bem como entender o tempo de aprendizagem de cada aluno (como mostram os 

trechos em negritos na coluna Questionário 3 e Entrevista). Assim, essa futura professora 

deixou vestígios de como ela encara as tarefas sociointeracionais e didáticas do professor de 

LI até esse momento de sua formação. 

Passamos, agora, às posições discursivas de Iris. 

 

Tabela 2 – Montagem de rede: dizer de Iris 

 

NOME 

FICTÍCIO 

DO 

SUJEITO 

 

 

QUESTIONÁRIO 1 

 

 

QUESTIONÁRIO 3 

 

 

ENTREVISTA 

 Acredito que o papel do 

professor de língua inglesa 

Acredito que o papel do professor 

de LI é fazer a ligação entre o 

44. Iris.: Os Estados Unidos 

não sabem o que é o resto do mundo 
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Iris 

seja além de trabalhar a 

gramática, focar mais na 

leitura, escrita e oralidade. 

Acredito também que o 

professor deva ser 

compreensivo quanto à 

insegurança dos alunos 

perante o inglês. 

aluno e a língua alvo. A língua 

inglesa está em todos os lugares, 

dessa forma, o que o professor 

tem a fazer é construir uma ponte 

entre esse aluno e a língua em uso 

apresentando a estrutura, mas 

principalmente, essa língua no dia 

a dia dos falantes. 

mas a língua inglesa é a que 

realmente a que todo mundo 

aprende pra se comunicar né e assim 

apesar de ele não saber o que é o 

resto do mundo eu acredito que 

muitos dos problemas que o 

africano por exemplo né.... é por 

causa dessa política americana né 

por causa desse imperialismo que 

faz com que a gente fale essa língua 

que a gente aprenda essa língua e 

que a gente ainda tenha de falar essa 

língua se esmerando no inglês 

americano mesmo né 

 

A maneira como Iris reenquadra seu olhar para tematizar sobre as tarefas do professor 

de LI no Questionário 3 é algo interessante, pois percebemos que, a partir desse momento, ela 

insere em seu dizer preceitos que foram tratados, discutidos por PF-1 em sua disciplina (os 

trechos sublinhados na coluna Questionário 3 sustentam essa interpretação). Notamos, 

também, um avanço em termos de criticidade, o que corrobora, contudo, para uma 

desestabilização do pré-construído de que só se aprende língua, aprendendo estrutura (como 

apontam as passagens sublinhadas na coluna Questionário1). 

No entanto, o dizer proferido pela aluna na entrevista comprova a premissa de que “os 

objetos de discurso são marcadas por uma instabilidade constitutiva” (DUBOIS; 

MONDADA, 2003, p. 17), pois, como podemos observar na posição discursiva da aluna, o 

objeto de discurso trabalhado na disciplina Introdução à Linguística Aplicada, aqui, recebeu 

um outro enfoque. Nessa medida, observamos que a construção do conhecimento da aluna 

afastou-se, de algum modo, do que foi tematizado na sala de aula sobre as questões 

hegemônicas que estão por trás da expansão da LI, uma vez que, em sua fala, está pressuposta 

a ideia de que devemos falar a língua inglesa ou aprender essa língua “por causa dessa política 

americana né por causa desse imperialismo” (trecho construído em negrito na coluna 

Entrevista). Desta maneira, apesar de reconhecer que “a língua inglesa é a que realmente a 

que todo mundo aprende pra se comunicar”, Iris ainda acredita que se deve falar essa língua 

“se esmerando no inglês americano”. 

Poderíamos dizer que o dizer de Iris, instaurado aqui na entrevista, já é visto como um 

truísmo nos dias de hoje, pois acreditamos que não precisamos aprender inglês em função do 

imperialismo americano. Devemos, sim, tratar desse ponto específico nas salas de aula de LI, 

porém, compreendemos que necessitamos de aprender LI porque essa língua, até o presente 

momento, tornou-se a língua do mundo e, se somos seres que habitam neste mundo, 
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precisamos nos apropriar dessa língua para não ficarmos nas margens, nas fronteiras de 

exclusão. 

Vejamos, na sequência, a análise do dizer de Megan. 

 

Tabela 3 – Montagem de rede: dizer de Megan 

 

NOME 

FICTÍCIO 

DO 

SUJEITO 

 

 

QUESTIONÁRIO 1 

 

 

AULA TRANSCRITA 2 

 

 

QUESTIONÁRIO 3 

 

 

 

Megan 

O professor de língua inglesa 

tem o papel não só de ensinar e 

explorar a estrutura da língua 

inglesa, como também 

possibilitar ao aluno o 

conhecimento cultural dos 

países que falam o inglês. As 

variantes que a língua sofre e, 

principalmente cativar os alunos 

com tarefas, atividades que 

potencializem todo o 

conhecimento dos alunos. 

 

na verdade o professor ele vai... ele... 

já foi o tempo de ele ser só um 

reprodutor de conhecimento mas na 

verdade hoje a gente passa por um 

processo de conhecimento mútuo 

mesmo e trazer essa nova... esses 

novos conceitos culturais que vêm 

abrangendo aí a nossa sociedade atual 

pra dentro dos muros da escola eu 

acho que a linguística aplicada ela é 

fundamental para isso você fazer essa 

reflexão do uso da língua de como 

estamos usando... é a maneira 

correta? por que não é correto? existe 

realmente o correto? E levar o aluno a 

fazer essa reflexão e pensar eu acho 

que é basicamente eh 

O professor de língua inglesa 

assume vários papéis entre os 

quais, levar um aluno a refletir 

nas possibilidades de nome que 

um referente (objeto) pode 

assumir, ora uma forma, ora 

outra (ex: table, mesa). Além 

disso, mostrar um 

conhecimento de uma língua a 

outras pessoas é, 

concomitantemente, levar todo 

um conhecimento cultural de 

uma nação. Também mostrar a 

importância da língua para o 

mercado de trabalho. 

 

O ponto que escolhemos para tematizar aqui é justamente o modo como Megan 

discursiviza sobre a relação entre língua e cultura em se tratando especificamente do ensino 

de LI. O dizer da discente evoca uma memória discursiva que nos conduz a vislumbrar o pré-

construído de que o inglês é expressão cultural dos EUA/Inglaterra (como apontam os 

indícios encontrados no Q3). 

Pensamos, então, que não seria censurável dizer que um dos papéis do professor de LI 

é “possibilitar ao aluno o conhecimento cultural dos países que falam o inglês”, pois 

comungamos da premissa de que conhecemos muito melhor a cultura do outro a partir do 

momento em que conhecemos muito bem a nossa. Mas, o que procuramos enfatizar aqui é 

que essa aluna ao responder o Q3 não se deu conta de que a LI é encarada como uma língua 

internacional, global (o trecho destacado em negrito na coluna Questionário 3 nos permitiu 

fazer essa interpretação) e isso implica dizer, como argumenta Mckay (2002), que essa língua 

não deve estar ligada a um só país ou uma só cultura, nem pertencer àqueles que a usam. 
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Já na coluna em que se representam os achados da aula transcrita 2, assinalamos uma 

mudança no fluxo do dizer desse sujeito. Nesse momento, a aprendiz calibra a noção de 

cultura (as passagens marcadas em negrito na coluna Aula Transcrita 2 atestam essa 

interpretação), por meio de um enfoque que foi atribuído na disciplina, uma vez que lá se 

tematizou, se discutiu sobre as múltiplas questões que estão imbricadas nesse objeto de 

discurso (cultura) à luz da LA.  

A aluna ainda demonstra uma preocupação visível em termos de refletir sobre como 

ela poderá trabalhar com a noção de erro em sala de aula (como podemos notar nos 

seguimentos registrados em itálico na coluna Entrevista), mas, em termos que acompanhar a 

construção de sua identidade discursiva como futura professora de LI, percebemos que suas 

tomadas de posições ainda acontecem em meio a conflitos, em meio a um ir e vir, pois ao 

responder o Q3 a aluna não dialoga mais com o que foi dito na aula.  

Passamos, assim, ao arranjo discursivo vozeado por Rafael. 

 

Tabela 4 – Montagem de rede: dizer de Rafael 

 

NOME 

FICTÍCIO 

DO 

SUJEITO 

 

 

QUESTIONÁRIO 1 

 

 

QUESTIONÁRIO 3 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

Rafael 

Mostrar ao aluno que, a partir 

daquela língua, os seus horizontes 

tornam-se mais ampliados, ou 

melhor, deixar claro ao aluno que 

a língua estrangeira, neste caso a 

LI, funciona como uma chave, e 

que a partir do momento em que 

alguém detém essa chave, esta 

pessoa pode abrir as mais 

variadas portas da vida, tais 

como: porta de emprego, portas 

culturais (afinal, por meio da LI, 

essa pessoa estará exposta a 

outras culturas), portas que a 

levarão a experienciar muitas 

coisas que nunca antes poderiam 

ser experienciadas com a falta da 

língua, que serve como passaporte 

para esse novo mundo. 

O professor de LI tem a 

responsabilidade de 

mostrar ao aluno quais 

fronteiras são possíveis de 

ser superadas através da 

língua, uma vez que por 

meio de outro código 

linguístico o aluno pode 

ter acesso a mais de uma 

cultura e/ou 

oportunidades. 

60. Rafael.: eu gostaria sim de ser um [...] 

mediador de conhecimentos que envolve 

outras culturas e outras identidades, eu 

vou buscar ser sim aquele professor de 

língua estrangeira que não somente 

supervaloriza a identidade e cultura da 

língua a qual está sendo destinada mas 

apresentar que existe a outra cultura, mas 

que existe a nossa para que o aluno tenha 

essa convicção porque o que acontece 

muitas vezes no ensino de língua 

estrangeira é que o professor ele veste a 

camisa da outra cultura e meio que fica 

assim... a sua cultura fica meio que 

apagada e eu não quero isso pra mim eu 

quero que o meu aluno aprenda um outro 

idioma mas que ele entenda que existe 

uma cultura e que ele nasceu nessa 

cultura e que ele vai levar essa cultura 

pelo resto da vida... ham... 

 

O posicionamento de Rafael traz à tona o pré-construído de que o inglês abre portas 

(tal como rastreamos na materialidade linguístico-discursiva nos Questionários 1 e 3). No 
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entanto, poderíamos dizer que é a partir da entrevista que o posicionamento discursivo desse 

sujeito passa a apresentar vestígios de (re)enquadramento dos preceitos da LA que foram 

tematizados ao longo das aulas da disciplina.  

Aqui, notamos que o sujeito reflete sobre o agir politicamente em sala de aula, uma 

vez que ele ressalta a importância de o professor de LI não abdicar do papel de trabalhar por 

meio de um enfoque intercultural, crítico e reflexivo (a passagem em itálico na coluna 

Entrevista corrobora para essa discussão). Além disso, vemos ressoar a premissa de que o 

professor de LI precisa ser um agente mediador do conhecimento, o que também é um 

princípio explorado pela LA (como ilustram as passagens sublinhadas na coluna Entrevista). 

Voltemos, agora, a nossa atenção para a apresentação do entrecruzamento de dados 

elaborados a partir dos dizeres dos sujeitos que compõem a disciplina Didática da Linguagem. 

Comecemos analisando o dizer de Amélia.  

 

Tabela 5 – Montagem de rede: dizer de Amélia 

 

 

NOME 

FICTÍCIO DO 

SUJEITO 

 

QUESTIONÁRIO 1 

 

QUESTIONÁRIO 3 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

Amélia 

Transmitir ao aluno seus 

conhecimentos a respeito da 

língua. 

A tarefa do professor de língua 

inglesa é abordar o conteúdo de 

uma maneira que facilite a 

compreensão do aluno, não deixar 

explícito aos alunos que é difícil 

de aprender. 

283. Amélia.: eu gostaria de ser 

uma professora amiga 

companheira que não desestimule 

o aluno no ensino médio e aqui 

também que eu já tive professores 

que me desestimulavam... você 

não sabe isso você tirou nota 

baixa por conta disso... sabe se 

sentindo maior assim... aí eu 

quero ser uma professora 

amiga, ao invés de desestimular, 

estimular 

Ao dizer novamente quais são as tarefas do professor de LI no Q3, a aluna retoma, por 

meio de um não-dito, ao pré-construído de que o inglês é uma língua difícil de aprender, por 

essa razão, ela acredita que o professor precisa estimular o aluno, assim como “não deixar 

explícito aos alunos que é difícil de aprender”. Ao se projetar como futura professora na 

entrevista, Amélia assume que quer “ser uma professora amiga, ao invés de desestimular, 

estimular”, o que dialoga com sua postura discursiva ao responder ao Q3. Assim, a identidade 

profissional de Amélia vem tomando sua forma a partir de suas escolhas ao prospectar o seu 

agir como futura professora de LI. 

Passamos ao entrecruzamento de dados com os dizeres de Ana Gabriela.  
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Tabela 6 – Montagem de rede: dizer de Ana Gabriela 

 

 

NOME 

FICTÍCIO 

DO 

SUJEITO 

 

 

QUESTIONÁRIO 1 

 

 

QUESTIONÁRIO 3 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

Ana 

Gabriela 

Passar ao aluno a melhor 

forma de fazer o aluno 

aprender a língua, tanto 

gramaticalmente quanto 

oralmente 

Ensinar aos alunos como 

funciona a língua inglesa, como 

pode ser útil para o dia a dia, 

mostrar a importância de se 

dominar pelo menos o básico da 

língua. 

 

264. Ana Gabriela.: eu não quero 

ser do tipo de professor 

totalmente tradicional... eu falo 

totalmente porque eu acho difícil 

fugir assim totalmente do 

tradicionalismo... só que assim eu 

quero ter um pouco desse 

tradicionalismo mas eu quero 

saber... ter uma forma assim de 

inovar com meus alunos... de uma 

forma que eu consiga trazer coisas 

novas pra sala também e também ter 

essa ligação assim com eles 

 

 

Ao tematizar sobre suas futuras ações como professora de LI, Ana Gabriela é 

interpelada por um discurso que não dialoga com o que foi dito no Q3, e sim no Q1. 

Percebemos que a aluna ainda carrega vestígios de que ela acredita no pré-construído de que 

só se aprende língua, aprendendo estrutura. Assim, ela diz que pode inovar mesmo mantendo 

“um pouco” do tradicionalismo, pois ela acha difícil “fugir assim totalmente do 

tradicionalismo”. 

O que consideramos bastante preocupante, uma vez que o professor formador dessa 

disciplina tematizou bastante a ideia de que o ensino que se respalda em princípios 

tradicionais acaba por minimizar a percepção sobre a linguagem em uso social efetivo e 

oferece pouco lugar ao exercício da subjetividade, o que exemplificou em diferentes 

momentos da disciplina.  Percebemos, então, que a identidade profissional de Ana Gabriela se 

constrói em meio a um ir e vir de tomadas de posições que caminham ainda para uma certa 

falta de reflexão sobre em se tratando das práticas teóricas e metodológicas de um professor 

de LI. 

Vejamos, agora, a montagem da rede de dizeres de Diego. 
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Tabela 7 – Montagem de rede: dizer de Diego 

 

 

NOME 

FICTÍCIO 

DO 

SUJEITO 

 

 

AULA TRANSCRITA 

 

 

QUESTIONÁRIO 3 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

Diego 

78. Diego.: então aí... pelo 

que eu entendi... éh:::... tipo assim 

que:... éh::... que as referências 

assi:m... interferem... tanto na... 

na aula como no horário... e 

também nos conteúdos que::... 

didático assim de cada aula que:: 

vem já::... éh no professor e nos 

livros... e que::... os professores 

SEGUEM  

A tarefa do professor de língua 

inglesa, ao meu ver, é apenas 

trabalhar em cima das 

dificuldades dos alunos com 

metodologias que o atraiam para 

a aula. 

 

274. Diego.: não gostaria de ser 

aquele professor que segue 

somente o livro didático que 

acha que a aula pode somente 

ser dada em cima do livro... eu 

acho que o professor precisa se 

inovar 

 

 

Desde seu posicionamento na aula, Diego já demonstrou não aprovar a ideia de que o 

professor possa se prender ao ensino baseado apenas no livro didático (como ilustra o trecho 

em negrito na coluna Aula Transcrita). 

Ao responder o Q3, Diego reforça sua tomada de posição ao inferir que o professor de 

LI precisa “trabalhar em cima das dificuldades dos alunos com metodologias que o atraiam 

para a aula”. Quando projeta o seu agir em sala de aula como futuro professor de LI, na 

entrevista, o aluno assegura que “não gostaria de ser aquele professor que segue somente o 

livro didático, que acha que a aula pode somente ser dada em cima do livro”. O que Diego 

procura fazer é desnaturalizar o já-lá, referente ao seguinte dizer o livro didático é a única 

ferramenta do professor. O posicionamento de Diego corrobora com a premissa de que “as 

reflexões que o professor promove e as técnicas que utiliza em sala de aula são resultado de 

sua história pessoal, como aluno e como profissional em formação” (BOLOGNINI, 2007, 

p.21). 

Talvez acreditar que a tarefa do professor se resume a trabalhar com metodologias 

facilitadoras seja um tanto conturbador, dado ao tempo em que vivemos no qual o professor 

desempenha outros papéis em sala de aula; porém, dizer que, como futuro professor, ele não 

se limitaria apenas ao uso de livro didático é algo relevante, pois percebemos sua abertura 

para o uso de metodologias diversas em prol de um aprendizado eficaz. 

Voltemos agora a nossa atenção para o entrecruzar dos dizeres emanados por João. 

 

Tabela 8 – Montagem de rede: dizer de João 
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NOME 

FICTÍCIO 

DO 

SUJEITO 

 

 

QUESTIONÁRIO 1 

 

 

AULA TRANSCRITA 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

João 

Ensinar a língua em 

questão, o modo de 

viver do povo falante 

da língua, as 

variações que 

ocorrem ao longo dos 

anos.   

 

269. João.: acham o Inglês um 

absurdo... Inglês é pra nerd... aí:: 

ninguém quer estudar... aí ela pegava 

umas/éh: ... passava um texto... no caso 

passar mesmo um texto éh:: em Inglês 

pra traduzir e mandava pra ca::sa... aí 

todo mundo tra/traduzia no google 

tradutor... aí quem traduzia::... 

manualmente (também não ganhava 

nada)... ela chegava lá na frente e 

começava a traduzir o texto todinho por 

ela mesma... e pronto 

182. João.: não eu só queria concordar 

com Luísa... eu acho que a valorização 

de um país não se dá na valorização 

da língua de outro...mas sim na 

valorização da língua dele na 

valorização da cultura dele na 

valorização dele... eu valorizo meu 

país me valorizando... valorizando a 

minha nação eh como todos disseram 

há uma necessidade sim de aprender 

inglês seria hipócrita da minha parte eu 

querendo ser  professor de inglês dizer 

que não há... mas eh a gente não pode 

dizer que o Brasil... que o Brasil vai ser 

valorizado daqui pra dois mil e vinte se 

o Brasil aprender inglês o Brasil vai se 

tornar os Estados Unidos ((tematizando 

ainda sobre a imagem de nº 3 )) 

 

Os movimentos discursivos que formam a rede dos dizeres de João trazem elementos 

essenciais para compreendermos o novo dimensionamento que este aluno passa a atribuir às 

tarefas do professor de LI. 

No primeiro momento, ao responder o Q1, João já apresenta indícios de instabilidade 

discursiva, visto que ao mesmo tempo em que ele acredita que o professor de LI pode ensinar 

“as variações que ocorrem ao longo dos anos”, ele sustenta a ideia de que esse mesmo 

professor precisa ensinar “o modo de viver do povo falante da língua”. Percebemos, aqui, que 

João não se atentou para o fato de que estamos tratando de uma língua sem dono, 

multifacetada em sua essência, pois vários povos se apossaram dessa língua e inseriram 

também nela suas marcas culturais. 

Ao se posicionar na aula, notamos que João ativa uma memória discursiva que o faz 

relembrar suas vivências como aluno. João toca em questões relacionadas à didática e 

metodologias do ensino de LI que ele, por meio do não-dito, demonstra reprovar. Com isso, 

ele deixa rastros de que comunga do pré-construído de que existem maneiras melhores do que 

outras para se aprender/ensinar LI. 

Entretanto, diante de todo esse processo de (re)construção de sua identidade 

linguística, compreendemos que foi no momento da entrevista que João deixou vestígios 
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maiores de um avanço produtivo e inteligível em termos de tecer comentários sobre os 

aspectos culturais que estão envolvidos no aprendizado de uma língua. 

Agora, conheceremos a rede discursiva arquitetada com o posicionamento discursivo 

de Luísa. 

 

Tabela 9 – Montagem de rede: dizer de Luísa 

 

 

NOME 

FICTÍCIO DO 

SUJEITO 

 

AULA TRANSCRITA 

 

QUESTIONÁRIO 3 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

Luísa 

1949. Luísa.: estar disposto... não apenas... 

eu quero fazer mas é estar disposto... a... a fazer 

algo que seja de fato significativo né... e não 

apenas fazer como foi falado aqui mais ou 

menos da questão do::... da questão do 

professor 

1951. Luísa.: você sabe... você escolheu ser  

professor sabendo que você ia fazer isso... um 

terço da sua vida 

1953. Luísa.: você teve essa escolha você 

QUI::S... fazer isso... então queira dizer isso e 

queira fazer isso de maneira:... que seja 

produtiva  

1955. Luísa.: queira fazer... e não apenas 

seja obriga:do a fazer 

Acredito que esse 

profissional deve 

também preocupar-se 

com os aspectos 

culturais para não tornar 

o aprendizado tão 

cansativo quanto é 

algumas vezes estudar a 

nossa língua.   

82. Luísa.: [...]a gente 

também tem que pensar a 

língua como uma questão 

cultural né... então assim 

a língua não é 

simplesmente falar mas 

tem todo uma cultura 

inserida no que a pessoa 

diz né... tudo o que pensa 

tudo o que fala... dos 

costumes enfim tá tudo 

inserido quando a pessoa 

fala 

Nas posições discursivas de Luísa, rastreamos os indícios de como ela reenquadra a 

posição-sujeito-professor. Como podemos ver na coluna Aula Transcrita, Luísa já demostra 

ter consciência de seu papel como futura professora. Nesse momento, ela procura chamar a 

atenção de seus colegas para o fato de que “ser professor é uma escolha”, portanto, aja de 

forma significativa, produtiva “e não apenas seja obrigado a fazer” (como atestam as 

passagens em negrito na coluna Aula Transcrita). 

Já nos dizeres ressoados no Q3, bem como na entrevista, a discente procura reforçar o 

pré-construído de que língua e cultura são indissociáveis, algo que consideramos pertinente, 

porém, percebemos que a aluna ainda não deixa rastros de como esses aspectos culturais 

podem ser tratados nas salas de aula de LI. 

Cumpre registrar aqui que não estamos procurando alimentar o discurso de que essa 

relação não exista, muito pelo contrário, reconhecemos essa premissa, porém queremos deixar 

claro, e isso, sim, foi nosso propósito, que quando estamos tratando de uma língua global, 
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internacional, os aspectos culturais precisam ser enquadrados em discussões críticas, que nos 

conduzam a uma reflexão sobre o fato de que essa língua pertence ao mundo. Portanto, os 

aspectos culturais dos países hegemônicos que revestiam e moldavam essa língua devem ser 

abordados de uma outra maneira, principalmente porque, como sabemos, outros países 

inseriram essa língua em suas práticas culturais. 

A próxima tabela traz os desenhos da materialidade linguística de Mário. 

 

Tabela 10 – Montagem de rede: dizer de Mário 

 

NOME 

FICTÍCIO DO 

SUJEITO 

 

QUESTIONÁRIO 1 

 

QUESTIONÁRIO 3 

 

ENTREVISTA 

 

 

Mário 

Prover o aluno de 

ferramentas de 

aprendizagem, ajudá-lo 

com possíveis 

dificuldades, estimular 

seu conhecimento sobre 

a importância da LI. 

Permitir ao aluno o contato 

com a língua de uma forma 

desafiadora, porém não 

dificultadora, criar um 

ambiente propício à 

aprendizagem; discutir com os 

alunos a importância da LI; 

indicar fontes alternativas e 

interessantes para seus estudos 

posteriores.   

229. Mário.: [...]fazer o ideal para o 

professor seria fazer o aluno perceber 

que o aprendizado na sala de aula pode 

também ser... pode deixar  de ser essa 

coisa de passagem do conteúdo... no 

sentido professor e aluno para uma do 

aluno por um conhecimento que ele 

vai usar em várias áreas 

 

Ao participar dos momentos instaurados pelos três instrumentos de pesquisa acima 

desenhados, Mário mantém, em linha cronológica, um discurso enriquecido com elementos 

linguísticos que nos ajudaram a interpretar a posição discursiva desse aluno em se tratando de 

exercer a sua futura profissão, professor de línguas, em especial, de LI. Notamos, assim, que 

desde o Q1, Mário já demonstra um amadurecimento para se referir às tarefas do professor do 

LI. 

Ao responder o Q3, nós rastreamos um crescimento significativo em termos de 

tomadas de posição para redimensionar o seu dizer ao responder à mesma questão em um 

outro momento. As escolhas lexicais de Mário nos fizeram ativar uma memória discursiva 

para compreendermos que esse aluno já reflete sobre a ideia de professor como um agente 

mediador (isso se intensifica quando notamos a diferença entre os itens lexicais usado no Q1 

= prover, e no Q3 = permitir). Além disso, ele considera o fato de um professor estar aberto a 

polêmicas, uma vez que ele acredita que o professor pode “discutir com os alunos a 

importância da LI”. 

Na entrevista, notamos que o aluno tenta desestabilizar o pré-construído de que na 

escola só se aprende/ensina gramática, demonstrando inteligibilidade para discursivizar sobre 
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o que ele vê como ideal em termos da prática, do agir do professor em sala de aula (como 

podemos acompanhar nos trechos destacados em negrito na coluna Entrevista). 

Convidamos o leitor a vislumbrar o entrecruzamento de dados provindos dos dizeres 

de Paulo. 

Tabela 11 – Montagem de rede: dizer de Paulo 

 

NOME 

FICTÍCIO DO 

SUJEITO 

 

AULA TRANSCRITA 

 

QUESTIONÁRIO 3 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

Paulo 

191. Paulo.: né por que 

um fator que... que: 

atra/... que:: quando o 

professor ele não tem 

formação não tem 

como passar o que ele 

não sabe... que: 

acontece na escola/... no 

Ensino Básico... é de 

colocar professor 

formado em Biologia 

como professor de inglês 

né? 

Trabalhar, com o aluno, de 

forma interativa, saindo 

assim, do tradicionalismo e 

das concepções já 

enraizadas do ensino de 

língua estrangeira, como, 

por exemplo, a repetição de 

alguns assuntos. 

213. Paulo.: tem professor que faz só  a 

função de ser professor ININT 

215. Paulo.: passa o conteúdo 

268. Paulo [...]que eu tive a experiência 

desde o ensino médio até o ensino fundamental 

e  aqui na universidade então foi bem mais forte 

foi essa questão do... professor olhar para ele 

mesmo e às vezes só eh passa/... apresentar ao 

aluno aquilo que ele acha que é o certo para ele 

né e assim tem tantas... principalmente na 

universidade no ensino fundamental às vezes e 

médio às vezes um pouco mais fechado porque 

há um livro didático que acaba sendo 

disponibilizado pela escola e eles escolhem, 

mas na universidade os professores têm uma 

formação específica mas têm um conhecimento 

muito amplo... muitas vezes o assunto que ele 

apresenta ou na verdade que ele passa é aquilo 

que ele quer aquilo que ele acha que é certo 

[...] 

A rede discursiva montada com as falas de Paulo é edificada por meio de repetições e 

deslocamentos. Como podemos observar, ao tecer comentários na aula transcrita, o aluno 

deixa pressuposto que apenas o professor formado na área específica do conhecimento, nesse 

caso a LI, consegue passar o conteúdo. Aqui, ele já traz uma ideia de ensino tradicional. 

Depois, ao responder o Q3, Paulo já reformula seu dizer inserindo aí elementos discursivos 

que foram tematizados ao longo da disciplina e se afasta do posicionamento atribuído ao Q1 

(os trechos sublinhados ilustram esse dizer). 

Na entrevista de Paulo, notamos as oscilações constantes de suas posições; nesse 

momento, ele até procura descontruir a ideia de que o professor passa o conteúdo (como 

podemos notar no trecho em negrito na coluna Entrevista), ao passo que demonstra acreditar 

no pré-construído de que o professor da universidade é diferente do professor do ensino 

fundamental ou médio, e isso, segundo ele, se legitima no fato de o professor da universidade 
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passar aquilo que ele “acha certo” (o trecho sublinhado na coluna Entrevista retoma esse 

dizer). 

A partir desse momento, Paulo é interpelado pelo discurso que ele já havia dito no Q1; 

ele retoma a ideia de professor como centralizador, como detentor do conhecimento, porém, 

em seu novo dizer, ele deixa pressuposto que isso acontece na universidade; na concepção de 

Paulo o professor que passa o conteúdo “faz só a função de ser professor”, distanciando-se 

das outras funções. Nesse instante, Paulo enriquece sua voz com uma olhar de dentro, como 

aluno da graduação. A postura de Paulo nos ajudou a compreender que “[...] a mudança e a 

instabilidade não são, de modoalgum, exceções ou problemas, mas uma dimensão intrínseca 

do discurso [...]” (DUBOIS; MONDADA, 2003, p. 21) 

Voltemos, agora, a nossa atenção para o último entrecruzamento de dados dos sujeitos 

que compõem essa disciplina; assim, acompanhemos a montagem da rede do dizer de 

Ricardo.  

Tabela 12 – Montagem de rede: dizer de Ricardo 

 

NOME 

FICTÍCIO DO 

SUJEITO 

 

AULA TRANSCRITA 

 

QUESTIONÁRIO 3 

 

ENTREVISTA 

 

 

Ricardo 

1224. Ricardo.: éh... eu (só notei) a falta 

de efetividade desse processo... porque como 

você disse a aula é um gênero...ORAL  

1226. Ricardo.: não tem como você 

substituir isso... por... por... um... um livro 

didático... você não sabe como o aluno tá 

construindo conhecimento dele 

1229. Ricardo.: o aluno não tem como 

interagir com o livro... tipo... tô com dúvida 

livro... e ai? ((alunos e PF-2 riem)) 

1234. Ricardo.: como é que isso 

funcionaria... é só/... aí retomando o ponto 

sete que eu acho que foi o de Diego... só se 

ali/... que você comentou  

1236. Ricardo.: da linguagem co:mo... 

transparente  

1238. Ricardo.: de você falar e entender 

perfeitamente o que você quis dizer... 

O professor de língua 

inglesa tem o dever de 

intermediar a 

aprendizagem do 

aluno buscando, 

através da experiência 

de cada aluno, formas 

de instigar o interesse 

constante na 

aprendizagem da 

língua e lembrando 

sempre da 

importância desta no 

nosso meio de 

convivência cultural e 

social. 

 

79. Ricardo.: é... eu 

acho isso extremamente 

importante porque é esse 

inglês que você vai usar de 

fato... porque o inglês que a 

gente aprende na escola a 

gente só vai usar em 

produções acadêmicas eh 

coisas mais formais porque é 

o inglês formal que a gente 

aprende... caso a gente precise 

usar num contexto diário 

mesmo vai ser esse inglês... 

então você ter essa diferente 

perspectiva assim eu acho 

muito interessante porque 

você tá exposto a isso... 

porque você acaba não sendo 

exposto na escola 

 

Como podemos visualizar, a participação de Ricardo na aula transcrita já traz indícios 

de redimesionamentos do que foi dito, tratado na disciplina. Aqui, Ricardo tematiza com 
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muita propriedade sobre algumas premissas que foram abordadas por PF-2 à luz da LA. 

Notamos que Ricardo assegura que a aula, sendo um gênero oral, jamais poderá ser 

substituída apenas pelo uso do livro didático, pois, com isso, não existiria o processo de 

interação interativa face a face. 

Quando responde ao Q3, Ricardo orna seu dizer com itens lexicais que estão inseridos 

nos preceitos sociointeracionistas, assim como da Linguística Aplicada (como mostram os 

pontos em negrito). Ao discursivizar na entrevista, Ricardo reverbera o pré-construído de que 

existe o inglês da escola e o inglês da vida (como ilustra o trecho sublinhado na coluna da 

Entrevista). 

O posicionamento de Ricardo pode ser visto como algo positivo, uma vez que estamos 

tratando de um futuro professor de LI que já reflete sobre a importância de se trabalhar com a 

linguagem formal, como também com a linguagem do dia a dia, o que nos leva a entender que 

esse professor acredita na importância de se aproximar do aluno, de pensar sobre seu contexto 

de aprendizagem e, com isso, ele acaba retomando à sua postura atribuída nos dois 

instrumentos anteriores. 

Antes de adentrarmos à síntese deste capítulo, queremos aproveitar ainda esse espaço 

para justificar para o leitor deste trabalho o porquê de termos apresentado novamente, porém, 

de modo contrastado, exemplos já bisados nas análises elaboradas antes desta seção. 

Confirmamos, então, que essa atitude se legitima no fato de acreditarmos que seria necessário 

e indispensável recuperarmos esses dizeres, ecoados em diferentes momentos, para 

acompanharmos a movência, o ir e vir das posições dos sujeitos. Assim, notamos que esses 

mesmos dizeres, já apresentados, conduziam-nos a realizar enquadres diferentes que 

revelavam outros pré-construídos igualmente significativos. 

Para ilustrar a nossa tomada de posição, elaboramos uma rede ampliada composta com 

todos os tipos de pré-construídos rastreados neste estudo, conforme mostra a figura 8: 

 

Figura 8 – Rede dos pré-construídos rastreados na pesquisa 

 1 Ponto de identificação do sujeito/ momento em que rastreamos sua percepção referente ao já-dito. 

                                 2 Ponto de (des)estabilização dos já-ditos. 

 

 

 

 

 

 

O professor da universidade é 

diferente do professor do 

ensino fundamental ou médio 

O professor que faz uso apenas 

do quadro e livro é tradicional. 

A universidade não prepara 

o aluno completamente para 

prática do ensino;  

O ensino de LI não funciona 

em escola públicas. 

O inglês é expressão cultural dos 

EUA ou Inglaterra. 

O inglês 

é uma 

língua 

Na escola, só se aprende o 

verbo to be  

Apenas o professor 

sabe/conhece o conteúdo;  
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 A rede montada acima permite visualizarmos que, nos primeiros momentos do 

semestre, os sujeitos revelaram, por meio de seus dizeres, a maneira como eles encaravam 

essas tarefas, revelaram seus pontos de identificação com alguns discursos relacionados à 

língua inglesa e ao agir do professor de LI, o que se deixa entrever nos pontos de encontros 

mais afastados do ponto onde as linhas se cruzam (Ponto 1). 

Logo depois, quando caminhamos para o final do semestre, procuramos rastrear os 

vestígios de desconstrução ou de reenquadramento dessas posições, depois de eles terem 

compartilhado de um espaço discursivo onde o campo de conhecimento da LA era usado para 

embasamento das discussões. Daí procuramos ressaltar a importância do papel do professor 

formador dessas referidas disciplinas em termos que descontruir discursos cristalizados que 

esses alunos já traziam muito antes de adentrarem a universidade (Ponto 2). 

 Ao concluirmos esse mapeamento, fomos tomados pela certeza de que a tematização 

da LA como objeto de discurso e ensino, pelos professores formadores das disciplinas (ILA e 

DL) não foi suficiente para que eles pudessem lidar com os pré-construídos que eram 

reverberados pelos futuros professores em termos de desconstrução, mas foi essencial para 

ajudá-los a exercer suas tarefas como formadores críticos que procuraram, sobretudo, formar 

cidadãos que começassem a refletir sobre a importância de seu agir ao ensinar uma língua 

global.   
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 Depois de realizarmos os movimentos de análises da pesquisa apresentada, vejamos, 

então, a síntese argumentativa que fizemos de todo esse processo.  

 

4.7 Ponto de ancoragem  

  

Ao fazermos o exercício do primeiro gesto de análise do corpus aqui selecionado, 

passamos a comungar dos pressupostos instaurados por Coelho (2007) na medida em que a 

autora acredita que:  

muitos são os perigos com os quais pesquisador/analista do discurso se depara, 

porque a mesma teia que tecemos para capturar a materialidade discursiva – objeto 

de análise – tece o que dizemos para analisar esse mesmo objeto. Esse é o perigo da 

AD ao se instituir, ao mesmo tempo, como campo teórico e dispositivo de análise. 

(COELHO, 2007, p. 90) 
 

Uma discussão dessa natureza, fez-nos entender que os desafios de se empreender 

análises discursivas é, de fato, um exercício complexo, sobretudo, porque não há um manual 

que nos indique como realizar esse tipo de abordagem linguística, ou seja, de como 

capturamos, localizamos e transformamos em dado algo que, de início, é da ordem do indício, 

do rastro, do vestígio.  

 Enfim, afirmamos aqui que os pré-construídos não são facilmente encontrados nos 

instrumentos de pesquisa, porque são da ordem da enunciação, algo que o indivíduo vai 

apresentando na forma de flashes, aos poucos, algo que precisamos pinçar no universo dos 

dados.   
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PALAVRAS (IN)CONCLUSIVAS 

 

 Depois de todo um percurso de pesquisa construído e publicizado ao longo desta 

dissertação, escolhemos dar corpo a esta seção respondendo às perguntas de pesquisa, bem 

como retomando os nossos objetivos, a fim de balizarmos nossa compreensão acerca do 

processo de que este trabalho é resultado. 

 Partindo da primeira pergunta, que norteou o estudo: Quais os tipos de pré-construídos 

que o futuro professor de LI vozeia sobre as tarefas profissionais do professor? cumpre 

registrar que quando realizamos os mapeamentos dos pré-construídos vozeados pelos futuros 

professores de LI das duas disciplinas, descobrimos que eles se diversificavam em cada 

instrumento analisado, porém, ao construímos a rede com todos os pré-construídos 

encontrados (cf. Figura 8), notamos que esses pré-construídos vozeados se dividiam em duas 

categorias: 

  i) pré-construídos relacionados ao trabalho do professor, tais como: existem maneiras 

melhores do que outras para se aprender/ensinar LI; o livro didático é a única ferramenta do 

professor; só se aprende língua, aprendendo estrutura; o professor que faz uso apenas do 

quadro e livro é tradicional e ii) pré-construídos referentes ao objeto de ensino do professor, 

como: a língua é um sistema; língua e cultura são indissociáveis; a LA é aplicação da 

Linguística; o inglês é uma língua global. 

 Respondendo à segunda pergunta de pesquisa: Um semestre letivo e a interação 

professor-formador e professor em formação, no interior de disciplinas, que evoca a LA como 

objeto de discurso e ensino, provocaria (des)estabilizações no modo como esses sujeitos 

compreendem essas tarefas?  indicamos que os posicionamentos críticos e reflexivos dos 

professores formadores das disciplinas, baseados nos princípios da LA, foram essenciais para 

que houvesse redimensionamentos, reenquadramentos, assim como desconstruções de pré-

construídos vozeados pelos alunos das disciplinas. Tudo isso se soma ao fato de que, ao final 

do semestre letivo da pesquisa, ainda encontrarmos estabilizações de pré-construídos que, 

sobretudo, precisam ser repensados, analisados criticamente por esses futuros professores de 

LI.  

 Constatamos, então, que a graduação é o lugar ideal para essa ação do (re)pensar o 

ensino de LI, e que os princípios da LA favorecem a esse (re)pensar. Compreendemos que 

essa ação pode ser bem mais produtiva quando existe engajamento de ambas as partes 

(professor formador e professor em formação).  Acreditamos, portanto, que é por meio desse 
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contínuo e essencial engajamento que poderemos caminhar rumo à dialogia em prol de 

compreendermos a importância do (des)aprender! 

 Passemos, agora, à tematização dos objetivos deste trabalho. No que se refere ao 

objetivo geral da pesquisa, predispusemo-nos a: 

 Mapear, qualitativo-discursivamente, no interior de duas disciplinas (Introdução à 

Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Estrangeira e Didática da Linguagem-

Língua Portuguesa e Língua Inglesa), pré-construídos vozeados pelos professores em 

formação inicial relativos ao trabalho e aos objetos de ensino do professor de Língua 

Inglesa (LI). 

Mapeamos e analisamos discursivamente diferentes tipos de pré-construídos 

reverberados pelos sujeitos da pesquisa nas aulas e no trabalho com os instrumentos de 

pesquisa questionário e entrevista. 

O mapeamento, no entanto, apontou para a evocação de mais pré-construídos 

relacionados ao trabalho do professor, ou seja, a preocupação com questões metodológicas 

relacionadas ao agir do professor, do que propriamente com o que ensinar, ou seja, do objeto 

de ensino do professor.  

  Em se tratando dos quatro objetivos específicos demarcados, dialogaremos com eles 

de modo igualmente sumarizado, procurando, sobretudo, sinalizar o que, a nosso ver, 

conseguimos ou não realizar e descreveremos, nesse último caso, a que se deveu essa 

incompletude. 

 No tocante ao primeiro objetivo específico: 

 Analisar a tematização da LA como objeto de discurso e ensino pelos professores 

formadores de duas disciplinas distintas em um curso de graduação de Letras 

Modernas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia campus de Vitória da 

Conquista. 

Acreditamos que conseguimos cumprir parcialmente a tarefa, visto que, para analisar 

com precisão a LA como objeto de ensino tornar-se-ia necessário focalizarmos não mais os 

dizeres dos alunos, mas, sim, os dizeres dos professores-formadores, o que nos levaria a uma 

outra pesquisa, já que, como é de se esperar, os professores-formadores ecoam muito menos 

pré-construídos ancorados no discurso do senso comum do que os alunos.  

Assim, usamos o diário de campo para registrar, no decorrer de todo o semestre letivo, 

os pressupostos teórico-metodológicos da LA agenciados pelos professores-formadores. 

Dessa forma, acompanhamos nas aulas (não necessariamente apenas nas aulas transcritas!) 
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como esses princípios foram abordados pelos professores-formadores e se causavam, ou não, 

em algum momento do semestre letivo, algum impacto no processo de construção da 

identidade profissional daqueles futuros professores de línguas, em especial de LI. 

 No que diz respeito à análise da LA como objeto de discurso, procuramos rastrear os 

indícios de (re)enquadramento, de (re)formulação desses mesmos princípios e pressupostos, o 

que fizemos com a ajuda dos instrumentos de pesquisa utilizados em diferentes momentos do 

estudo. 

 Quanto ao segundo objetivo específico: 

 Descrever a sala de aula da graduação de Letras como: i) campo de pesquisa e lugar de 

observação; ii) ambiente sociocultural e discursivo e iii) lugar de formação do 

profissional professor; 

 A realização desse objetivo se deu a partir do instante em que percebemos que foi o 

estar em sala de aula, campo de pesquisa, que possibilitou: i) o acesso à dialogia professor-

formador e professor em formação fomentada pelo tratamento da LA como objeto de estudo 

previsto nas ementas das disciplinas; ii) a parametrização de como e quando lidar com os 

instrumentos de pesquisa questionário e entrevista a fim de comparar e discutir sobre 

estabilizações e desestabilizações de pré-construídos ecoados nas aulas e o impacto desses 

para a iii) formação profissional em curso promovida pelas disciplinas – locus de 

observações. 

Assim, tratamos a sala de aula como i) campo de pesquisa e lugar de observação 

porque a vivenciamos como locus da pesquisa; ii) ambiente sociocultural e discursivo, pois 

ela foi vista como uma arena discursiva em que a dialogia entre professor-formador e 

professor em formação se estabelecia com o objetivo de enquadramento do olhar para um 

dado quadro teórico-metodológico referenciado no currículo do Curso como necessário à 

profissionalização, daí também iii) a sala de aula como lugar de formação profissional. 

 No que se refere ao terceiro objetivo específico: 

  Discutir sobre (des)estabilizações de pré-construídos relacionados ao trabalho e aos 

objetos de ensino do professor de Língua Inglesa, considerando o impacto das 

disciplinas formativas para um (re)pensar acerca das tarefas profissionais do professor 

de LI. 

 Partimos de duas premissas. A primeira diz respeito ao fato de compreendermos que 

toda disciplina oferece princípios, preceitos e pressuposto formativos. A segunda, por sua vez, 

está relacionada à ideia de acreditarmos que a tematização de todo e qualquer objeto de ensino 
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em curso de licenciatura precisa ocorrer na dialogia entre professor formador e professor em 

formação, e esse movimento contribui para desestabilização ou estabilização de pré-

construídos. Tivemos, portanto, a intenção de apontar o tamanho da relevância do papel dos 

professores formadores em termos de desconstruir, desestabilizar ou reconfigurar pré-

construídos diversos que poderiam ser ecoados nas aulas das referidas disciplinas. 

 Ao realizarmos esse objetivo por meio da análise dos dados e dos registros de 

observações de aulas em anotações pessoais, descobrimos que tanto PF1, quanto PF2 

empenharam-se nessa tarefa, o que contribuiu para muitos redimensionamentos de pré-

construídos. Porém, ainda assim, percebemos a dificuldade que os professores formadores 

tiveram para desconstruir os já-ditos, uma vez que notamos algumas estabilizações de 

posições discursivas. 

Quanto ao quarto e último objetivo específico deste estudo:  

  Considerar a validade dos instrumentos de pesquisa: questionário discursivo, 

gravação em áudio e vídeo de aulas e entrevistas e transcrições para geração do corpus 

do trabalho. 

 Confirmamos que, ao elaborarmos esse objetivo, refletimos sobre as dificuldades que 

teríamos para conseguir capturar o nosso objeto de estudo, uma vez que os pré-construídos 

podem não ser sempre encontrados tão facilmente, nem sempre um sujeito externaliza seus 

pré-construídos. Daí a importância do agenciamento dos instrumentos questionário e 

entrevista, não apenas para propiciar outras possiblidades (além das aulas!) de os sujeitos da 

pesquisa dizerem, ecoarem pré-construídos sem, no entanto, os obrigarmos a fazê-lo, mas 

também para, por meio da triangulação, tentarmos tratar da movência ou estagnação das 

posições em torno desses pré-construídos. 

Os questionários discursivos (1, 2 e 3) nos permitiram conhecer os sujeitos da pesquisa 

sob uma perspectiva a que não teríamos acesso em campo, como identificar a que formações 

discursivas eles pertenciam. As respostas dos sujeitos a Q1 e Q3 funcionaram ainda como a 

memória do processo de cada sujeito, ali se materializaram as respostas antes e depois do 

contato com o professor-formador e com os objetos de ensino da Disciplina que se articulava 

em torno da LA. 

As transcrições das aulas, por sua vez, atestaram que os pré-construídos atravessam 

mesmo o dia-a-dia da sala de aula universitária oferecendo-se como pauta para a agenda da 

formação inicial do professor. Já as entrevistas, por terem sido realizadas ao final do semestre, 

na última semana de aula, podem ser tomadas como um momento revelador do processo, em 



162 
 

termos do tratamento discursivo que cada sujeito escolhe dar à imagem que analisa. Assim, se 

cada aluno está na dialogia com a entrevistadora (e não com o professor-formador), ele sabe e 

se lembra bem que conviveu com a pesquisadora ao longo de todo o semestre no enquadre de 

uma disciplina. Isso, no entanto, não impede (ainda bem!) que o sujeito deixe de revelar e, 

assim, de falar sobre os pré-construídos que integram o seu imaginário sobre o ensino e 

aprendizagem de LI. 

Ao revisitar nossos objetivos, deparamo-nos com o fato de que 

fotografias de uma área de pesquisa implicam focos, com lentes que se ajustem a 

alguns tópicos de investigação, ao passo que deixam de lado outros. Esse é um fator 

inevitável quando se deseja fotografar, o que depende crucialmente de quem tem a 

máquina fotográfica nas mãos. Outros olhos teriam visto outros tópicos e com 

alcances diferentes (MOITA LOPES, 2013, p. 21).  

 Por isso, escolhemos fotografar a realidade de futuros professores de línguas que 

participavam do espaço discursivo de duas disciplinas distintas que compunham um curso de 

graduação em Letras Modernas, em que os professores formadores trabalhavam à luz da LA. 

A lente que utilizamos manteve o seu foco em uma cultura escolar local em que um número 

ainda relativamente pequeno de professores trabalha com e nas teias discursivas da LA.  

 Desse modo, o que fizemos, ou procuramos fazer, foi alimentar caminhos para que se 

prossiga com a discussão em torno da importância da Linguística Aplicada para um (re)pensar 

o ensino da língua inglesa sob uma perspectiva discursiva, bem como  suas contribuições para 

o campo de formação de professores.  

 Afinal, são quatro anos em que sujeitos estão expostos a tantos quadros teórico-

metodológicos em uma formação em Letras e inúmeros são aqueles que, ao sair de uma 

formação como essa, replicam práticas que vivenciaram na condição de alunos da educação 

básica e que pouco dialogam com os quadros de referência da formação profissional. Não 

temos dúvidas de que um modo de compreendermos essa resistência passa pelos pré-

construídos e a dificuldade de desestabilização deles.   

As fotografias capturadas nos mostram que durante a convivência nesse espaço 

sociointeracional e discursivo, proporcionado pelos professores formadores que deram 

margem para que esses futuros professores reformulassem, reenquadrassem seus dizeres, os 

discentes dessas disciplinas, muitos futuros professores de LI, não conseguiram desestabilizar 

alguns pré-contruidos, dada a força do discurso do senso comum e mesmo uma resistência 

para reenquadrar posturas a partir de atualizações de conceitos que possibilitar(i)am 

(re)pensar suas tarefas sociointeracionais e didáticas como futuros professores de línguas. 
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O modo como conseguimos fotografar se deveu em boa parte às bases teóricas que 

sustentaram o estudo: a Análise do Discurso e a Linguística Aplicada. A AD, pelo tratamento 

discursivo que atribuímos ao objeto, tratamento esse que não encara a linguagem como óbvia 

e depositária de um sentido dado e que, portanto, procura romper e superar uma suposta 

transparência na e da linguagem para lidar e olhar para a construção dos sujeitos por meio do 

que dizem e de como dizem.  

E a LA por enquadrar a formação de professores como uma questão de agenda das 

pesquisas contemporâneas. Além disso, esse é um campo de estudo que oferece suporte para 

que os professores: i) compreendam a necessidade de atentarem para os pré-construídos que 

são vozeados pelos aprendizes ainda na graduação, para assim agirem politicamente em sala 

de aula em prol de desconstruções e reenquadramentos, que são indispensáveis para o campo 

da pedagogia de língua e ii) reflitam sobre suas tomadas de posição relativas ao ensino e ao 

aprendizado de línguas. 

Esse entrecruzamento teórico permitiu-nos sair de uma zona de conforto; desse modo, 

procuramos realizar uma pesquisa que dialogasse, invertesse e cruzasse fronteiras 

(KLEIMAN, 2013). Assim, chegamos, ao fim do trabalho, com a certeza de que trabalhar 

com um enfoque discurso foi bastante desafiador! 

 Quando pensamos nos desdobramentos da pesquisa, refletimos sobre alguns dos 

múltiplos caminhos que poderíamos trilhar em um doutorado, um nos parece mais evidente: 

realizar um estudo comparativo acerca do engendramento das posições discursivas dos 

professores de LI em exercício que: i) tiveram acesso a princípios e pressupostos da LA e que 

os transpõem didaticamente nas práticas de trabalho e ii) que não estudaram LA na formação 

inicial e que, assim, se valem de outros quadros teórico-metodológicos para a realização de 

seu trabalho.   

 Esperamos, contudo, que os quadros/cenários a fotografar sejam igualmente 

fascinantes e que causem impactos outros, impactos esses que possam impulsionar tanto a 

nós, como também aos nossos futuros leitores na e para a compreensão das tarefas 

profissionais da e para a formação inicial e continuada do professor.   

 

 

 

 

 

 



164 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA FILHO, J. C. P; BARBIRATO, R. C. Ambientes Comunicativos para Aprender 

Língua Estrangeira. In: Trabalhos de Linguística Aplicada, Campinas: Editora da Unicamp, 

vol. 36, Jul. /Dez. 2000, p. 23-42. 

 

ALMEIDA, F. J. C. P. de. Linguística aplicada, ensino de línguas e comunicação. 

Campinas: Pontes Editores/Arte Língua, 2005. 

 

_____. Crise, transições e mudanças no currículo de formação de professores de línguas. In: 

M. B. M. FORTKAMP E TOMITCH, L. M.B. (org). Aspectos da Linguística Aplicada: 

Estudos em homenagem ao professor Hilário I. Bohn. Florianópolis: Insular, 2008, p. 33-47. 

 

AMARAL, M. V. O avesso do discurso: análise de práticas discursivas no campo do 

trabalho. Maceió: EDUFAL, 2007. 

 

AMARO, A; PÓVOA, A; MACEDO, L. A arte de fazer Questionário. Faculdade de 

Ciências da Universidade do Porto. 2004/2005. Disponível em: 

<www.unisc.br/portal/upload/...arquivo/a_arte_de_fazer_questionario.pdf>. Acesso em: 09 

jun 2014. 

 

AMORIM, M. O pesquisador e seu outro: Bakthin nas Ciências Humanas. São Paulo: Musa 

Editora, 2004. 

 

ANDRADE, J. O Desenvolvimento da Autonomia de Professores de Inglês em Formação. In: 

VIII Semana de Letras, 2006, Ouro Preto. Anais Eletrônicos. Ouro Preto: Universidade 

Federal de Ouro Preto, 2006. Disponível em: < 

http://www.ichs.ufop.br/semanadeletras/viii/arquivos/indiceanais.htm> Acesso em 23 jul. 

2014. 

 

ANDRÉ, M. E. D. A. de. Tendências atuais da pesquisa na escola. Cadernos CEDES, v.18, 

n. 43. Campinas, Dez, 1997. 

 

_____. Etnografia da prática escolar. Campinas: Papirus, 2012. 

 

ANGROSINO, M. Etnografia e observação participante. Porto Alegre: Artmed, 2009.  

 

ARAÚJO, D. L. Objeto de ensino: revisão sistemática e proposição de conceito. In: SIMÕES, 

D. M. P; FIGUEIREDO, F. J. Q. de. (Org). Metodologias em/de Linguística Aplicada para 

ensino e aprendizagem de línguas. Campinas, SP: Pontes Editores, 2014, p. 221-244. 

BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1997. 

 

BARONAS, R. Apontamento de leitura sobre a Análise do Discurso e sua vocação heurística. 

In: FERNANDES, C. A; SANTOS, J. B. C. (Org). Análise do Discurso: unidade e dispersão. 

Uberlândia: EntreMeios, 2004, p.95-107. 

 

BAUMAN, Z. Identidade: entrevista à Benedetto Vecchi. Rio de Janeiro: J. Zahar Editor, 

2005. 

http://www.unisc.br/portal/upload/...arquivo/a_arte_de_fazer_questionario.pdf
http://www.ichs.ufop.br/semanadeletras/viii/arquivos/indiceanais.htm


165 
 

 

BOLOGNINI, C. Z. Discurso e ensino: A língua Inglesa na escola. Campinas, SP: Mercado 

de Letras, 2007. 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais – 

Ensino médio – Linguagens, códigos e suas tecnologias - Língua Estrangeira. Brasília, 

1998. 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais – 

terceiro e quarto ciclos de ensino fundamental - Língua Estrangeira. Brasília, 1998. 

 

CANÇADO, M. Um estudo sobre a pesquisa etnográfica em sala de aula. Trabalhos em 

Linguística Aplicada, Nº 23, Jan/Jun, 1994, Campinas, SP, p.55-69. 

 

CARDOSO, N. A perspectiva intercultural e crítica no ensino de inglês Instrumental: uma 

reflexão sobre língua, cultura e identidade. Pindorama: Revista Eletrônica Cientifica do 

IFBA.  Ano 3, Nº 3, Julho-Dezembro/2012, p.124-138. Disponível em: 

<http://www.revistapindorama.ifba.edu.br/files/edicao_3_ensino_de_ingles.pdf. > Acesso em: 

15 out. 2014. 

 

CASTELLS, M. Flows, Networks, and Identities: A Critical Theory of the Informational 

Society. In: CASTELLS, M. et al. Critical Education in the New Information Age. Boston: 

Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1999a, p. 37-64. 

 

_____. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra, 1999b. 

 

CAVALCANTI, M. C. Educação linguística na formação de professores de línguas: 

intercompreensão e práticas translíngues. In: MOITA LOPES. L. P. da (org). Linguística 

aplicada na modernidade recente: festschrift para Antonieta Celani. 1 ed. São Paulo: 

Parábola, 2013, p. 211-226. 

 

CELANI, M. A. A. Afinal o que é Linguística Aplicada? In: PASCHOAL, M. S. Z. de; 

CELANI, M. A. A (Org). Linguística Aplicada: da aplicação da linguística à linguística 

transdisciplinar. São Paulo: EDUC, 1992, p.15-23. 

 

_____. Relevância da Linguística Aplicada na formulação de uma política educacional 

brasileira. In: FORTKAMP, M. B. M; TOMITCH, L. M. B (Org): Aspectos da Linguística 

Aplicada: Estudos em homenagem ao professor Hilário Inácio Bohn. Florianópolis: Insular, 

2008, p 17-32. 

 

CHAGAS, A. O questionário na pesquisa científica. Revista Administração on line da 

Fundação Escola Comércio Álvares Penteado, vol. 1, nº1, 2000. 

 

CHARAUDEAU, P. Análise do Discurso controvérsias e perspectivas. In: MARI, Hugo et al. 

Fundamentos e dimensões da Análise do Discurso. Belo Horizonte: Carol Borges, 1999, p. 

27-43. 

 

CHARAUDEAU, P; MAINGUENEAU, D. Prefácio. In: CHARAUDEAU, P; ______. 

Dicionário de análise do discurso. SP: Contexto, 2004, p.403-405. 

http://www.revistapindorama.ifba.edu.br/files/edicao_3_ensino_de_ingles.pdf.


166 
 

COELHO, F. C. B. de. O gênero textual entrevista como uma entre-vista. In: KLEIMAN, A; 

MATENCIO, Maria. Letramento e formação do professor: práticas discursivas, 

representações e construção do saber. Campinas: Mercado de Letras, 2005, p. 127-142.  

 

______. O discurso didático e o seu funcionamento: ressonância de vozes e formação 

discursivas. 2006. 136 f. Dissertação (Mestrado em Língua Portuguesa) – Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006. 

 

______. Construção identitária e(m) comportamentos na sala de aula: o agenciamento da 

palavra em dois grupos (um alemão, um brasileiro). 2001. 266 f. Tese (Doutorado em 

Linguística e Língua Portuguesa) Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, 2011. 

 

CASTANHO, E. G; NASCIMENTO J. V. Continuidades e descontinuidades históricas em 

Análise do Discurso. Interletras, v. 1, p. 1-9, 2008. 

 

COX, M. I. P.; ASSIS-PETERSON, A. A. Inglês em tempos de globalização: para além de 

bem e mal. Calidoscópio, v. 5, n.1, p.5-14, jan./abr. 2007.  

 

_____. O drama do ensino de inglês na escola pública brasileira. In: ASSIS-PETERSON, A. 

(Org.). Línguas Estrangeiras: para além do método. São Carlos: Pedro & João Editores / 

Cuiabá: EdUFMT, , 2008, p. 19-54. 

 

CRYSTAL, D. English as a global language. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 

1997. 

 

DAVALLON, J. A imagem, uma arte de memória. In: ACHARD P. (Org). Papel da 

memória. Trad. e introdução: José Horta Nunes – 2ª ed, Campinas, SP: Pontes Editores, 

2007, p. 23-33. 

 

DAVIES, A. An  introduction to applied linguistics. Edinburgh: Edinburgh University 

Press, 1999. 

 

DEMO, P. Pesquisa e informação qualitativa. Campinas: Papirus, 2001. 

 

DERRIDA, J. A escritura e a diferença. 4. Ed. São Paulo: Perspectiva, 2009. 

 

DUBOIS; MONDADA. Construção dos objetos de discurso e categorização: uma abordagem 

dos processos de referenciação. In: CAVALCANTE, Mônica Magalhães; RODRIGUES, 

Bernadete Biasi; CIULLA, Alena. Referenciação. São Paulo: Contexto, 2003, p.17-52. 

 

DUCROT, O. O dizer e o dito. Campinas, SP: Pontes, 1987. 

 

ELUF, C. Nova interface pedagógica: linguística de corpus + multiletramentos. Tese 

(Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2010. 

 

_____. Linguística de Corpus e as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (ICTs): 

uma interface necessária na formação do professor de Língua Inglesa sob uma perspectiva 

crítica, social e educacional.  Revista Eletrônica Domínios de Lingu@gem, Uberlândia, v. 2, 



167 
 

n. 2, jul/dez. 2008. Disponível em 

http://www.seer.ufu.br/index.php/dominiosdelinguagem/article/view/11494. Acesso em: 20 

jul. 2012. 

 

ERICKSON, F. Anthropology and education quarterly, vol. 15, 1984, p.51-66. 

 

FERNANDES, C. Linguística e História: formação e funcionamento discursivos. In: 

FERNANDES, C. A; SANTOS, J. B. C. (Org). Análise do Discurso: unidade e dispersão. 

Uberlândia: EntreMeios, 2004, p.43-70. 

 

FINO, C. A etnografia enquanto método: um modo de entender as culturas (escolares) 

locais.  2006. Disponível em:<http://www3.uma.pt/carlosfino/publicacoes/22.pdf>. Acesso 

em 29 Abr 2014. 

 

FIORIN, J. L. Teoria e metodologia nos estudos discursivos de tradição francesa. In: SILVA, 

D; VIEIRA, J. (Org). Análise do Discurso: percursos teóricos e metodológicos. Brasília: 

UnB. Oficina do Instituto de Letras: Plano, 2002, p. 39-74. 

          

FLICK, U. Qualidade na pesquisa qualitativa. Coleção Pesquisa Qualitativa. Porto Alegre: 

Bookman, Artmed, 2009. 

 

______. Uma introdução à pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: 

Editora UNESP, 2000. 

 

FUCHS, C; PÊCHEUX, M. A propósito da Análise Automática do Discurso: atualização e 

perspectivas (1975). In: GADET, F; Hak, T. (Org). Por uma análise automática do 

discurso: uma introdução à obra de Michel Pêcheux. – Campinas, SP: Editora da Unicamp, 

1997, p. 163-235. 

 

GEE, J. P. Identity as an analytic lens for research in education. Review of Research in 

Education, v. 25, p. 99-125, 1990. 

GEE, J. P. Good videogames and good learning: collected essays on video games. New 

York: Peter Lang, 2007. 

 

GEERTZ, C. Uma Descrição Densa: Por uma Teoria Interpretativa da Cultura. In:_____. A 

interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978, p. 13-41. 

 

GIBBS, G. Análise de dados qualitativos. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

GIDDENS, A. As consequências da modernidade. 2.ed. São Paulo: UNESP,1991. 

 

GIL, A. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

GODOY, A. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Rev. adm. empres. 

1995, vol.35, n.2, p. 57-63.  

 

http://www.seer.ufu.br/index.php/dominiosdelinguagem/article/view/11494


168 
 

GREEN, J; DIXON, C; ZAHARLIC, A. A Etnografia como uma lógica de investigação. 

Educação em Revista, v. 42, p.13-79, 2005. 

 

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. 10ª ed. Rio de janeiro: DP&A 

Editora, 2005. 

 

HENRY, P. Os fundamentos teóricos da “Análise Automática do Discurso” de Michel 

Pêcheux (1969). In: GADET, F; Hak, T.(Org). Por uma análise automática do discurso: 

uma introdução à obra de Michel Pêcheux. – Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1997, p.13-

36. 

 

HUGO, M. et al. Fundamentos e dimensões da Análise do Discurso. HUGO, M. (Org). 

Belo Horizonte: Carol Borges, 1999. 

 

JEWITT, C; KRESS, G. Multimodal Literacy. London: Peter Lang. Kress, G. Literacy in the 

New Media Age. London: Routledge. 

KACHRU, B. B. Standards, codification and sociolinguistic realism: the English language in 

the outer circle. In: QUIRK, R.; WIDDOWSON, H. (ED). English in the world: teaching 

and learning and literatures. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1985, p.11-30. 

 

KLEIMAN, A. B. A agenda de pesquisa e ação em Linguística Aplicada: problematizações. 

In: MOITA LOPES. L. P. da (Org). Linguística aplicada na modernidade recente: 

festschrift para Antonieta Celani. 1 ed. São Paulo: Parábola, 2013, p.39-58. 

 

KOCK, I. A referenciação e orientação argumentativa. In: KOCK, I; MORATO, E; BENTES, 

A. (Org). Referenciação e discurso. São Paulo: Contexto, 2005, p.33-52. 

 

KUMARAVADIVELU, B. Beyond methods: macrostrategies for language teaching.New 

Haven: Yale University Press, 2003. 

 

______. A Linguística aplicada na era da globalização. In: MOITA LOPES, L. P. da. (Org). 

Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, 2006, p.129-

147. 

 

LAGE, N. A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística. Rio de 

Janeiro: Record, 2001. 

 

LEFFA, V. J. Metodologia do ensino de línguas. In BOHN, H. I.; VANDRESEN, P. Tópicos 

em linguística aplicada: O ensino de línguas estrangeiras. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1988, 

p. 211-236. 

 

______. Aspectos políticos da formação do professor de línguas estrangeiras. In: LEFFA, V.  

J. (Org.). O professor de línguas estrangeiras; construindo a profissão. Pelotas, 2001, v. 1, 

p. 333-355. 

 

______. O professor de línguas estrangeiras: do corpo mole ao corpo dócil. In: FREIRE, M; 

ABRAHÃO, M; BARCELOS, A. (Org.). Linguística Aplicada e contemporaneidade. São 

Paulo: ALAB/Pontes, 2005, p. 203-218. 

 



169 
 

______. Ensino de línguas: passado, presente e futuro. Rev. Est. Ling. Belo Horizonte, v. 20, 

n. 2, p. 389-411, jul./dez. 2012. 

 

LIMA, G. Referenciação: a construção da memória discursiva sobre Lampião. In: Seminário 

do Gel, 57º, 2009, Disponível em: <http://www.gel.org.br/resumos_det.php?resumo=5935>. 

Acesso em: 26 Agosto 2014. 

 

LIMA, L. R. Movies and cartoons in the EFL classroom: for a critical culture immersion. In: 

Lima, D. C. de. (Ed). Language and its cultural substrate: perspectives for a globalized 

World. Campinas, SP: Pontes Editores, 2012, p.173-191.   

 

LISBÔA, W. Por uma Linguística aplicada a serviço da educação básica. Língua 

Portuguesa, v 35, nº 3, p. 24-33, 2012. 

 

MALDIDIER, D. A inquietação do discurso: (re)ler Michel Pêcheux hoje. Campinas: 

Pontes, 2003. 

 

MAINGUENEAU, D. Formação discursiva. In: CHARAUDEAU, P; ______. (Org). 

Dicionário de análise do discurso. SP: Contexto, 2004, p.403-405. 

 

MANZINI, E. A entrevista na pesquisa social. Didática, São Paulo, v. 26/27, 1990/1991, p. 

149-158. 

 

MARCONI, M; LAKATO, E. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2003. 

 

MARCUSCHI, L. Anáfora indireta: o barco textual e suas âncoras. In: KOCK, I; MORATO, 

E; BENTES, A. (Org). Referenciação e discurso. São Paulo: Contexto, 2005, p. 53-102. 

 

MARIANO, A. Gostaria de ter escrito. 22 dez. 2012. Disponível em: 

<http://wp.clicrbs.com.br/anamariano/2012/12/22/gostaria-de-ter-

escrito/?topo=77,1,1,,,77&status=encerrado> . Acesso em: 23 Ago. 2014. 

MATENCIO, M. L. Estudo da língua falada e aula de língua materna: uma abordagem 

processual da interação professor/alunos. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2001. 

 

MCKAY, S. L. Teaching English as an International Language. Rethinking goals and 

perspectives. Oxford: Oxford University Press. 2002. 

 

MENDES, E. Língua, cultura e formação de professores: por uma abordagem de ensino 

intercultural. In: MENDES, E. CASTRO, M. L. S. (Org.). Saberes em Português: ensino e 

formação docente. Campinas/SP: Pontes, 2008, p. 57-77. 

 

MENEZES, V.; SILVA, M. M.; GOMES, I. F. Sessenta anos de linguística aplicada: de onde 

viemos e para onde vamos. In: PEREIRA, R. C.; ROCA, P. (Org) Linguística aplicada: um 

caminho com diferentes acessos. São Paulo: 2009. Disponível em: 

<http://www.veramenezes.com/linaplic.pdf.>. Acesso em: 4 de Mar de 2013. 

 

http://www.gel.org.br/resumos_det.php?resumo=5935
http://wp.clicrbs.com.br/anamariano/2012/12/22/gostaria-de-ter-escrito/?topo=77,1,1,,,77&status=encerrado
http://wp.clicrbs.com.br/anamariano/2012/12/22/gostaria-de-ter-escrito/?topo=77,1,1,,,77&status=encerrado


170 
 

MICCOLI, L. O ensino na escola pública pode funcionar desde que... . In: Lima, D. C. de 

(Org). Inglês em escolas públicas não funciona? Uma questão, múltiplos olhares. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2011, p.171-184.   

 

MILLER. I. K. de. Formação de professores de línguas: da eficiência à reflexão crítica e ética. 

In: MOITA LOPES. L. P. da (org). Linguística aplicada na modernidade recente: 

festschrift para Antonieta Celani. 1 ed. São Paulo: Parábola, 2013, p. 99-121. 

 

MOIRAND, S. Objeto de discurso. In: CHARAUDEAU, P; MAINGUENEAU, D. (Org). 

Dicionário de análise do discurso. SP: Contexto, 2004, p. 351-352. 

 

MOITA LOPES, L. P. da. Co-construção do discurso em sala de aula: alinhamento a 

contextos mentais gerados pela professora. In: FORTKAMP, Mailce B. M.; TOMITCH, Leda 

M. B. (Org.). Aspectos da linguística aplicada: estudos em homenagem ao professor Hilário 

Inácio Bohn. 2. ed. Florianópolis: Insular, 2008b, p. 247-271.  

 

_____. da. Socioconstrucionismo: Discurso e identidades Sociais. In: MOITA LOPES, L. P. 

da (org). Discursos de identidades: discurso como espaço de construção de Gênero, 

sexualidade, raça, idade e profissão na escola e na família. Campinas, SP: Mercado de Letras, 

2003, p. 13-38 

 

______. Inglês e globalização em uma epistemologia de fronteira: ideologia linguística para 

tempos híbridos. DELTA, São Paulo, v. 24, n. 2, 2008a. 

 

______. Uma linguística aplicada mestiça e ideológica: interrogando o campo como linguista 

aplicado. In:_____ (Org). Por uma linguística aplicada indisciplinar. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2006, p.13-42. 

 

_____. Fotografias da Linguística Aplicada brasileira na modernidade recente: contextos 

escolares. In: MOITA LOPES. L. P. da (Org). Linguística aplicada na modernidade 

recente: festschrift para Antonieta Celani. 1 ed. São Paulo: Parábola, 2013, p. 15-37. 

 

MORAES, E. Teorias semânticas e a implicitação na língua(gem). Alfa, SP, 53 (1), 2009, 

p.261-282. 

 

MOREIRA, H.; CALEFFE, L. G. Metodologia da pesquisa para o professor pesquisador. 

Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 

 

MOTA, K. Incluindo as diferenças, resgatando o coletivo – Novas perspectivas multiculturais 

no ensino de línguas estrangeiras. In: MOTA, K.; SCHEYERL, D. (Orgs.). Recortes 

interculturais na sala de aula de línguas estrangeiras. Salvador: EDUFBA, 2004, p.35-50. 

 

MUSSALIM, F. Análise do Discurso: da subjetividade científica ao terreno fluido da 

interpretação. In: FERNANDES, C. A; SANTOS, J. B. C. (Org). Análise do Discurso: 

unidade e dispersão. Uberlândia: EntreMeios, 2004, p.71-94. 

 

OLIVEIRA, L. A. O conceito de competência no ensino de línguas estrangeiras. Revista 

Sitientibus, Feira de Santana, n.37, p.61-74, jul./dez. 2007. 

 



171 
 

OLIVEIRA, A. P. Abordagens alternativas no ensino de inglês. In: LIMA, D. C. de (Org). 

Ensino e aprendizagem de língua inglesa: conversas com especialistas. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2009, p.141-160. 

 

_____. O desenvolvimento da competência comunicativa intercultural: na fronteira com a 

prática de ensino.  In: SCHEYERL, D; SIQUEIRA, D. S. P. (Org.). Materiais didáticos para 

o ensino de línguas na contemporaneidade: contestações e proposições. Salvador: 

EDUFBA, 2012, p.191-212. 

 

ORECCHIONI, C. Pressuposto/Pressuposição. In: CHARAUDEAU, P; MAINGUENEAU, 

D. (Org). Dicionário de análise do discurso. SP: Contexto, 2004, p.403-405. 

 

ORLANDI, E. A linguagem e o seu funcionamento: as formas do discurso.  4ª Ed. 

Campinas, SP: Pontes, 2003a. 

 

______. Análise de discurso, princípios e procedimentos. Campinas, SP: Pontes, 5ª Ed, 

2003b. 

 

______. Os silêncios da memória. In: ACHARD, P. (Org). Papel da memória. 2. ed. 

Campinas: Pontes, 2007, p. 59-67. 

 

_____. Identidade linguística escolar. In: SIGNORINI, I. (Org). Lingua(gem) e identidade: 

elementos para uma discussão no campo aplicado. Campinas: Mercado de Letras, 1998, 

p.203-2012. 

 

PÁDUA, E. M. M. de. Metodologia da pesquisa - Abordagem teórico prática. Campinas, 

SP: Papirus Editora, 2002. 

PAIVA, V. L. M. O. A LDB e a legislação vigente sobre o ensino e a formação do professor 

de língua inglesa. In: STEVENS, C. M. T; CUNHA, M. J. Caminhos e colheitas: ensino e 

pesquisa na área de inglês no Brasil. UNB, 2003, p. 53-84.  

 

_____. O ensino de língua estrangeira e a questão da autonomia. In: LIMA, D. C. de (Org). 

Ensino e aprendizagem de língua inglesa: conversas com especialistas. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2009, p.31-38. 

 

PARASURAMAN, A. Marketing research. 2. ed. Addison Wesley Publishing Company, 

1991.  

 

PASSOS, J. S. dos; SILVA, N. M. G. da. Multimodalidade e Linguística de Corpus: uma 

proposta de aula na pós-modernidade. In: Anais Eletrônicos do II SEFELI, v. 2, 2013, São 

Cristóvão, Anais Eletrônicos do II SEFELI, 2013, p 265-275. 

 

PASSOS, J; COELHO, F. C. B. de. Linguística de corpus e multimodalidade: suportes 

metodológicos da pós-modernidade para se reenquadrar o ensino e aprendizagem de línguas. 

In: IX ALSFAL Congresso da Associação Latinoamerica de Linguística Sistêmica Funcional 

IX, 2013, Chile. Resumos... : Santiago, Universidade Católica do Chile, 2013, p.50. 

 



172 
 

PASSOS, J. S. dos; MODL, F. C. A sala de aula universitária, o currículo do curso de Letras e 

as disciplinas que tematizam a LA como objeto de ensino: um estudo de caso.  Revista 

Linguasagem. No prelo. 

 

PÊCHEUX, M. Delimitações, inversões, deslocamentos. Cadernos de Estudos Linguísticos, 

n. 19, p. 724, jul./dez. 1990. 

 

_____. Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Campinas, Ed. da 

UNICAMP, 1988. 

 

______. Papel da memória. In: ACHARD, P (Org). Papel da memória. 2ª Ed. Campinas, SP: 

Pontes Editores, 2007, p. 49-57. 

 

PENNYCOOK, A. Uma linguística aplicada transgressiva. In: MOITA LOPES, L. P. da. 

(Org). Por uma Linguística aplicada indisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, 2006, 

p.67-83. 

 

PERINE, C. Linguística Aplicada: crenças e o desafio de formar professores de línguas. 

Domínios de Linguagem. Volume 6, n° 1 – 1° Semestre 2012 p. 364-392. 

 

PHILLIPSON. R. Linguistic imperialism. Hong Kong: Oxford University Press, 1992. 

 

POSSENTI, S. Teoria do discurso: um caso de múltiplas rupturas. In: MUSSALIM, F; 

BENTES, A (org). Introdução à linguística: fundamentos epistemológicos, vol. 3 – 2ª Ed.  

São Paulo: Cortez, 2005, p. 353-392. 

 

PRABHU, N. S. Ensinar é, no máximo, esperar que o melhor aconteça. In: Horizontes de 

Linguística Aplicada, ano 2 nº I, Brasília, Julho, 2003, p.83-91. 

 

QUEIROZ, L. Pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa: Perspectivas para o campo da 

etnomusicologia. Claves, Nº 2, Nov. 2006 (UFPB). Disponível em: 

<http://www.ccta.ufpb.br/claves/pdf/claves02/claves_2_pesquisa_quantitativa.pdf>. Acesso 

em: 23 Jun 2014. 

 

RAJAGOPALAN, K. O conceito de identidade em Linguística: é chegada a hora para uma 

reconsideração radical? In: SIGNORINI, I. (Org.). Língua(gem) e Identidade. Campinas: 

Mercado das Letras; São Paulo: Fapesp, 1998, p.21-45.  

 

_____. Por uma linguística crítica: linguagem, identidade e a questão ética. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2003. 

 

______. A geopolítica da língua inglesa e seus reflexos no Brasil. In: A geopolítica do inglês. 

LACOSTE, Y; RAJAGOPALAN, K. (org). São Paulo: Parábola Editorial, 2005, p.135-155. 

 

______. Repensar o papel da linguística aplicada. In MOITA LOPES, L. P. da. (Org). Por 

uma linguística aplicada indisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, 2006, p.149-166. 

 

______. Nova Pragmática: fases e feições de um fazer. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 

 

http://www.ccta.ufpb.br/claves/pdf/claves02/claves_2_pesquisa_quantitativa.pdf


173 
 

______. Vencer barreiras e emergir das adversidades com pleno êxito, sempre com o pé no 

chão. In: LIMA, D. C. de (Org). Inglês em escolas públicas não funciona? Uma questão, 

múltiplos olhares. São Paulo: Parábola Editorial, 2011, p.55-65.   

 

______. Política de ensino de línguas no Brasil: história e reflexões prospectivas. In: MOITA 

LOPES. L. P. da (Org). Linguística aplicada na modernidade recente: festschrift para 

Antonieta Celani. 1 ed. São Paulo: Parábola, 2013, p. 143-161. 

 

RISAGER, K. Languaculture as a key concept in language and culture teaching. In: BENT 

Preis, H; KJAERBECK, S; RISAGER, K. (Ed). The consequences of mobility. Roskilde: 

Roskilde University, 2005, p. 185-196. 

 

ROJO, R. Letramentos múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: Parábola Editorial, 

2009. 

 

SANTOS, K; LIMA, D. C. de. A formação do professor de língua inglesa no cenário 

brasileiro: crenças e experiências como fatores de (trans)formação pedagógica. Signum: 

Estudos Linguísticos. Londrina, n 14/1, 2011, p. 551-568.   

 

SANTOS, L. Formação docente e prática pedagógica: o professor e o aluno de língua 

estrangeira em foco. Calidoscópio, v. 8, n. 1, 2010, p.49-64. 

 

SCHMITZ, J. R. Linguística aplicada e o ensino de línguas estrangeiras no Brasil. Alfa, v. 36, 

p. 

 

SEVERINO, A. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

SIFAKIS, N. C. (2014). ELF awareness as an opportunity for change: a transformative 

perspective for ESOL teacher education. Journal of English as a Língua Franca, 3/2: 317-

335, 2014. 

 

SIQUEIRA, D. S. P. O inglês como língua internacional: Por uma pedagogia intercultural 

crítica. 2008. 360 p. Tese (Doutorado em Letras e Linguística) – Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), Salvador, 2008. 

 

______. Diversidade, ensino e linguagem: que desafios e compromissos aguardam o 

profissional de letras contemporâneo? Línguas & Letras, vol. 13, Nº 24, 1º semestre 2012b, 

p. 35-66. 

 

______. Se o inglês está no mundo, cadê o mundo no livro didático de inglês? In: 

SCHEYERL, D; SIQUEIRA, D. S. P. (Org.). Materiais didáticos para o ensino de línguas 

na contemporaneidade: contestações e proposições. Salvador: EDUFBA, 2012a, p.311-353. 

 

______. O desenvolvimento da consciência cultural crítica como forma de combate à suposta 

alienação do professor brasileiro de inglês.  In: Revista Inventário. 4. ed., jul/2005. 

Disponível em: <http://www.inventario.ufba.br/04/04ssiqueira.htm>. Acesso em: 02 de out de 

2014. 

 

SOUZA, L. M. T. M. O professor de inglês e os letramentos no século XXI: métodos ou 

ética? In: JORDÃO, C. M; MARTINEZ, J. Z; HALU, R. C. (Org). Formação 



174 
 

“desformatada”: práticas com professores de língua inglesa. Campinas: Pontes Editores, p. 

279-303. 

TRIVIÑOS, A. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 

educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

 

VIEIRA-ABRAHÃO, M. H. A formação inicial e o desenvolvimento profissional do 

professor de línguas estrangeiras: práticas e pesquisas. Brasília: UnB: Horizontes de 

Linguística Aplicada, 2010, p.07-24. 

 

WIELEWICKI, V. H. G. A pesquisa etnográfica como construção discursiva. Acta 

Scientiarum, Maringá, nº 23(1), 2001, p.27-32. 



175 
 

APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO 1 

 

 

Data:  / / 
Q-1 
 
 
 
1) O que você tem a dizer sobre o seu processo de aprendizado de Língua Inglesa 
(LI)? 
 
2) Qual(is) é (são), a seu ver, a(s) tarefa(s) do professor de Língua Inglesa (LI)? 
 
3) Como você se sente frente à profissão professor de Língua Inglesa (LI)? 
 
 

Respostas 
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APÊNDICE 2 - QUESTIONÁRIO 2 

Data:  /  / 

 

Q-2 

 
 

Ao longo do semestre, eu tive a oportunidade de estar com você e sua turma 

observando e comungando desse espaço discursivo genuíno das aulas da disciplina 

Didática da Linguagem-Língua Portuguesa e Língua Inglesa, confesso que foram 

momentos extremamente ricos nos quais eu pude aprender muito sobre diversos 

aspectos que integram a dinâmica da docência universitária, faceta de trabalho para a 

qual me preparo também, agora, no Mestrado. Pensando que já conheço você em termos 

do seu perfil identitário de aluno(a) dessa disciplina, permita-me conhecer outras 

escolhas por você já realizadas no que se refere à vida na Universidade e sua (futura) 

carreira profissional como professor de línguas.  Comecemos com algumas informações 

rápidas. Registre, por favor: 

1-       um nome fictício (pseudônimo) para uso na Pesquisa: 

2- sua idade: 

3- sexo:  

4- o semestre em que está cursando. Informe, também, se está regular com a turma com a 

qual realiza a disciplina Didática da Linguagem.  

 

5- se durante a sua trajetória como aluno(a) da educação básica, você estudou 

exclusivamente em instituições públicas de ensino (rede municipal e estadual) ou da rede 

privada? Ou conviveu nesses dois espaços institucionais? Nesse último caso, por favor, 

registre o período (em anos) de estudo nas redes pública e privada de ensino.  

 

Agora, partiremos para algumas questões que requerem um pouquinho mais de 

seu tempo, agradeço-lhe muito por sua colaboração e peço-lhe, por favor, que responda 

com muita atenção a estes questionamentos:  

6- O que o(a) motivou a fazer o curso de graduação em Letras Modernas?  

 

7- Existe(m) disciplina(s), dentre a(s) cursada(s) por você, ou até mesmo que você ainda 

esteja cursando, que provocou/provocaram em você alguma reflexão no que se refere à 

profissão professor de línguas? Em caso positivo, gostaria que você me dissesse qual(is) e o 

porquê. Em caso negativo, gostaria que fizesse algum comentário. 
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8- Você participa de algum projeto ou grupo de pesquisa? Se sim, apresente o(s) 

motivo(s) que o(a) conduziu/conduziram a participar do projeto ou grupo, bem como os 

objetivos do referido estudo. Informe, ainda, por favor, se participa como bolsista ou 

voluntário(a). 

 

9- Você tem alguma experiência profissional com o ensino de Língua Inglesa? Caso 

tenha, diga-me o tipo de trabalho (ex:. escola particular com vínculo celetista;  escola de 

idiomas com vínculo celetista ou contrato de trabalho; âmbito de aulas particulares como 

banca; outro tipo de contrato/especifique!), o período de duração e, por fim, comente 

sumariamente sobre como você vê e avalia hoje a(s) sua(s) experiência(s).  

 

10-  Depois que você concluir o seu curso em Letras, você estará legalmente habilitado 

para ensinar: Português, Inglês e suas respectivas Literaturas. Dentre essas suas futuras 

habilitações, existe alguma com a qual você, por ora, se identifica mais? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 3 – QUESTIONÁRIO 3 

Data:  / / 
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Q-3 
 
 
 
1) O que você tem a dizer sobre o seu processo de aprendizado de Língua Inglesa 
(LI)? 
 
2) Qual(is) é (são), a seu ver, a(s) tarefa(s) do professor de Língua Inglesa (LI)? 
 
3) Como você se sente frente à profissão professor de Língua Inglesa (LI)? 
 
 

Respostas 
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APÊNDICES 4 a 8 –  TRANSCRIÇÕES (CD) 

  



180 
 

ANEXO 1 – IMAGENS ENTREVISTAS 
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